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Крымского факультета Одесского государственного университета внутренних дел

В статье раскрывается происхождение и развитие института главы государства в Крымском ханстве (начало ХV-втор. пол. XVIII вв). 
Исследуется порядок и система престолонаследия. Особое внимание уделяется изучению полномочий крымского хана.

Ключевые слова: крымский хан, Гирей, полномочия, престолонаследие, монеты, фетва.

У статті розкривається походження та розвиток інститути глави держави в Кримському ханстві (перша полов. ХV-друга пол. XVIII 
ст.ст.). Досліджується порядок та система престолоспадкування. Особлива увага звертається вивченню повноважень кримського хана.

Ключові слова: кримський хан, Гірей, повноваження, престолоспадкування, монети, фетва.

The article devoted the origins and development of the institution of the Head of state in the Crimean Khanate (the beginning of the XV-sen. 
half. XVIII centuries). Study the order and system of succession. Special attention is paid to the study of powers of the Crimean Khan.

Key words: Crimean Khan, Giray, power, succession, coins, fatwa.

постановка проблемы. правовые аспекты организа-
ции и деятельности высших органов государственной вла-
сти и, в частности, статуса хана позволят познать со всей 
необходимой глубиной своеобразие формы правления 
крымского ханства, его взаимоотношений с османской 
империей. анализ системы престолонаследия, полномо-
чий и функций хана позволяет раскрыть вариативность 
форм государственного правления в мусульманских стра-
нах, а также уточнить существующую их общетеоретиче-
скую классификацию.

степень изученности. в современной отечественной 
правовой науке отсутствует комплексное исследование, 
посвященное правовому положению, полномочиям крым-
ского хана, отдельные фрагменты объекта исследования 
отражаются в научных трудах в основном историков, при-
чем дореволюционного периода, не испытавших совет-
ского влияния. среди них можно выделить а. попова [5], 
в. смирнов [7], в. григорьева [17], с. секиринского [16].

необходимо выделить работы советских ученых в. 
каргалова [8], в. загоровского [9] и ряда других авторов, 
которые под активным идеологическим воздействием осу-
ществляли изложение исторического материала, что по-
рой способствовало искажению и даже сокрытию опреде-
ленных фактов в сфере существования самого крымского 
ханства. в связи с этим основной целью предложенной 
статьи является объективное историко-правовое исследо-
вание организации и деятельности крымского хана, позво-
лившее восполнить определенные исторические пробелы 
в рассматриваемый период.

изложение основного материала. в современном 
мире большинство государств имеют конституционно 
закрепленную республиканскую форму правления, ряд 
государств функционируют как монархии. в отличие от 
республики монархическая форма правления характе-

ризуется тем, что монарх получает и передает свой пост 
по наследству, обладает особым титулом, государствен-
ными регалиями (трон, корона и так далее), имеет права 
на особое обращение. Монарх властвует «по собственно-
му праву» и считается источником всей государственной 
власти. практически все страны мира в прошлом имели 
монархическую форму правления. Это были: восточная 
деспотия, основанная на азиатском способе производства; 
античная (рабовладельческая) монархия; раннефеодаль-
ная, имеющая большую степень децентрализации; со-
словно-представительная монархия, в которой власть мо-
нарха сочеталась с наличием сословно-представительного 
органа; абсолютная монархия, в которой власть монарха 
не была ограничена конституцией и он сам исполнял за-
конодательные функции, руководил правительством, кон-
тролировал осуществление правосудия. не являлось ис-
ключением и крымское ханство ХV-ХVIII веков, формой 
правления которого, возникшего после распада золотой 
орды, была ограниченная монархия, где центральной фи-
гурой в государственной иерархии был хан.

как известно, во главе крымского ханства стоял хан из 
рода гиреев. академик в. в. Бартольд указывает, что «ги-
рей – татарская династия, в течение трех веков (ХV-ХVI) 
правившая в крыму» [1, с. 522]. Этот род уходит корнями 
в историю золотой орды, откуда берет свои истоки гене-
алогия крымских ханов, поскольку монархи крымского, 
казанского, астраханского, сибирского ханств, образо-
вавшихся после распада золотой орды, являлись потом-
ками чингисхана. по мнению видных ученых, генеалогия 
крымского хана выглядит следующим образом: «Менгли-
герай-хан сын Хаджи-гирей-хана сына гыяс эддина сына 
таш-тимура сына джатая сына тула-тимура сына джучи 
сына чингиса» [2, с. 23].

основателем династии гиреев и первым крымским ха-
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ном независимого крымского ханства был Хаджи-гирей-
хан [3, с. 11]. как сообщают источники, он стал ханом с 
помощью князей литвы и польши, поддержкой которых 
он пользовался до самой смерти [1, с. 522]. польский уче-
ный л. подгородецкий отмечает преемственную связь ор-
ганизации власти в крымском ханстве с таковой в золотой 
орде: «организация крымского ханства последовала тра-
дициям золотой орды и чингисхана (во времена расцве-
та)» [3, с. 16]. в ханстве действовало чингизидское торе 
(обычное право), которое закрепляло порядок престоло-
наследия; в своей крымской форме этот ордынский кодекс 
предполагал избрание хана строго по старшинству. сле-
довательно, чаще таким кандидатом становился не сын, а 
брат прежнего хана [4, с. 188], то есть наследником являл-
ся старший в роде гиреев, и этот порядок действовал до 
середины XVII в. [5, с. 57]. позже чингизидский принцип 
преемственности с годами все больше уступает освящен-
ному мусульманской религией учению об имамате, со-
гласно которому во главе ханства должен стоять государь 
или имам-халиф (преемник) пророка и наместник аллаха 
на земле, обязанный исходить в своей деятельности толь-
ко из шариата и его богоугодных положений [4, с. 181].

в 1475 году произошло событие, которое внесло изме-
нения в порядок занятия ханского престола. после смер-
ти Хаджи-гирей-хана, в период междоусобиц в борьбе за 
ханский престол между его братьями, османские войска, 
захватившие генуэзские порты, помогают Менгли-гирею 
занять ханский трон [6, с. 336]. Менгли-гирей стал пер-
вым ханом, получившим поддержку и санкцию на хан-
ство со стороны османского султана. некоторые ученые 
предполагают, что между султаном и ханом был заключен 
договор, в соответствии с которым хан должен был на-
значаться турцией. однако имеется и иная точка зрения, 
в соответствии с которой в. д. смирнов и другие иссле-
дователи утверждают, что подобного договора не суще-
ствовало. с этим мнением можно согласиться, поскольку, 
во-первых, наблюдается разногласие источников по пово-
ду формы и содержания договора, во-вторых, в дошедших 
до нас грамотах, которыми санкционировалось назначе-
ние хана, ни разу не встречалась ссылка на такой дого-
вор. возможно, была простая инструкция, определенная 
Мехмедом II Менгли-гирею, которая затем повторялась в 
стереотипной форме [7, с. 299]. таким образом, во главе 
крымского ханства стоял хан, происходивший от чингис-
хана и принадлежавший к династии гиреев; теперь ханы 
не избирались, а назначались, султаном и старшинство 
утратило свое значение [5, с. 11].

однако после смерти Менгли-гирея ханский престол 
занял его сын. василий III получил известие из крыма, 
что «Менгли-царя в животе не стало, а после него сел на 
царство в крыму сын его больший Мухаммед-гирей» [8, 
с. 47]. говорить о непосредственном участии турции в 
престолонаследии крымских ханов можно только с первой 
половины XVI века. так, в 1523 г. после гибели Мухам-
мед-гирея и нескольких месяцев правления его сына га-
зи-гирея турецкий султан послал в крым проживавшего 
в турции «царевича» сеадет-гирея (младшего брата Му-
хаммед-гирея), который стал новым крымским ханом [9, 
с. 73]. Это стало возможным лишь только после завоева-
ний в первой половине XVI века турецким султаном егип-
та, Мекки, Медины и некоторые других государств. сул-
тан силой увез халифа из Мекки в стамбул, где произошла 
«добровольная» передача плаща пророка Мухаммеда сул-
тану и некоторых других атрибутов, вследствие чего глава 
турецкого государства объявил себя представителем про-
рока на земле, и стал восприниматься в мусульманском 
мире главой всех мусульман. и лишь после данных собы-
тий на пятничных намазах в молитвах в крымском ханстве 
имя хана, при чтении молитв, после произнесении молитв 
во имя аллаха, стало произноситься после султанского 
(право хутбы). таким образом, вышесказанное позволяет 

сделать вывод, что назначение крымских ханов султанами 
османской империи осуществлялось не столько по поли-
тическим соображениям, сколько по религиозным. 

вместе с тем следует признать, что крымские феода-
лы, чтобы доказать свою мощь и силу, могли сменять и 
назначать ханов, невзирая на волю турции. Бывали слу-
чаи, когда хана избирали, не дожидаясь султанского ут-
верждения кандидата, поднимая его, по ордынскому обы-
чаю, на войлочном кошме [4, с. 180]. гази-гирей хан (1607 
г.), дабы упрочить ханскую власть, устанавливает новый 
порядок престолонаследия от отца к сыну, отменяя тем 
самым прежний порядок, основанный на старшинстве в 
роде [10, с. 26]. в XVII в. заметно усиливается самостоя-
тельность ханства, что проявляется как в международной 
политике, так и в «дерзости, смелости» ханов – претен-
дентов на престол. одним из факторов, способствующих 
такому процессу, послужило ослабление османской импе-
рии и вступление ее в полосу кризиса.

в отношении крымских ханов турецкое правитель-
ство вело весьма коварную политику – держало постоян-
но при себе нескольких крымских царевичей, которые в 
султанском дворе занимали по статусу место выше, неже-
ли турецкий визирь [11, с. 56]. утвержденный на троне 
хан получал инвеституру, состоящую из собольей шубы, 
чалмы с пером и сабли с золотой рукояткой, украшенной 
драгоценными камнями, лук со стрелами [6, с. 121]. ин-
веститура сопровождалась известной торжественностью. 
по поводу назначения хана издавался фирман султана, ко-
торый обязательно зачитывался в правительстве (диване), 
а затем оглашался всему народу крымскому [12, с. 154]. 
после утверждения хана в статусе главы государства и по-
лучения инвеституры, новый хан сообщал о его избрании 
главам соседних государств, рассылая специальные ярлы-
ки (шертные, то есть клятвенные, грамоты), в которых из-
лагал новый курс внешней политики.

исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 
том, что в крымском ханстве была салическая система 
престолонаследия, когда наследование престола осущест-
влялось только по мужской линии; женщины из круга пре-
столонаследников исключались полностью. в крымском 
ханстве отсутствовал институт регентства, так как у хана, 
оставившего престол, всегда был «в запасе» наследник (и 
не один, а более десяти), поскольку хан, согласно мусуль-
манской вере, мог иметь несколько жен и наложниц, дети 
от которых (мальчики) имели равные права на трон.

относительно прекращения полномочий ханов от-
сутствуют какие-либо нормативно-правовые акты. одна-
ко, исследуя историю ханства, можно предположить, что 
полномочия хана прекращались тремя способами: добро-
вольно, принудительно, или в случае смерти. факты, когда 
хан прекращал свои полномочия в результате признания 
его недееспособным, истории ханства не известны. чаще 
полномочия хана прекращались в результате смерти (при-
чем насильственной), либо в случае отрешения портой, и 
реже, когда он не был признан народом. если хана отстра-
няли от государственной власти, его отправляли на остров 
родос. казнить ханов было запрещено, так как они проис-
ходили из «важного рода чингизидов» [13, с. 20].

одной из ключевых задач при исследовании правового 
статуса хана является определение круга его полномочий. 
к сожалению, до настоящего момента данный вопрос не 
ставился в качестве самостоятельного объекта исследова-
ния, и по этой причине отсутствуют работы, где полно-
стью были бы систематизированы полномочия крымско-
го хана. о них лишь имеются косвенные упоминания в 
различных трудах ученых. попытаемся их обобщить и 
систематизированно изложить в данной статье. сделать 
это сложно, поскольку отсутствует нормативно-правовая 
база, в которой были бы закреплены права и обязанности 
хана. если учесть, что в крымском ханстве сложилась му-
сульманская правовая система, то религиозно-правовой 
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основой деятельности хана могли быть только такие ис-
точники, как: юридические предписания корана и сунны, 
иджма (нормы, сформулированные мусульманско-право-
вой доктриной), кияс (решение по аналогии), а также фет-
вы (постановления) муфтиев и др. [14, с. 46]. нельзя так-
же упускать из вида тот факт, что на правовое положение 
крымского хана оказала значительное влияние могуще-
ственная империя – золотая орда: находясь долгое время 
в ее границах, местная крымскоханская знать прониклась 
традициями ее престолонаследия. вот почему на между-
народной арене крымские ханы выступали в качестве 
преемников золотой орды и претендовали на господству-
ющее положение в восточной европе [8, с. 8] они часто 
действовали независимо от оттоманской порты, апелли-
руя при этом к традиции о происхождении ханов из «рода 
чингизова» [7, с. 517].

основные полномочия хана состояли в следующем. 
он должен был присутствовать на заседаниях дивана (го-
сударственный совет), где решались важнейшие государ-
ственные дела. именно в диване происходила процедура 
возведения на ханский престол и отстранения его от вла-
сти; там он получал инвеституру от султана. Хан принимал 
участие в организации судов, в частности, он имел право 
назначать кадиев (судей) [15, с. 33]. ему принадлежало 
право «жизни и смерти своих поданных», за исключени-
ем ограничений такого рода в отношении представителей 
знатных родов и муфтиев [5, с. 41]. Хан как глава государ-
ства был также наделен законодательными полномочиями 
– издавал специальные письменные правовые распоряже-
ния (ярлыки), действующие на всей территории ханства 
и обязательные для исполнения народом [14, с. 47]. при 
помощи ярлыков он регулировал важнейшие обществен-
но-правовые отношения в сфере экономики, налоговой и 
финансовой системах, военной и внешней политике. его 
полномочия в экономической сфере жизни страны находи-
ли проявление в том, что он, будучи верховным собствен-
ником земли, имел право жаловать земельные владения 
своим приближенным [16, с. 23]. судя по ярлыкам, право 
отдельных лиц на владение пожалованной землей нужда-
лось в подтверждении верховного собственника. каждый 
новый хан обязательно проводил эту процедуру [16, с. 24].

Хан выпускал свои монеты, а также повышал и сни-
жал их номинал. Это право, независимо от хода истории 
ханства, осуществлялось с первого до последнего хана. 
причем на монетах отражалось имя хана, год чеканки, 
место чеканки и обязательно тамга. выпуск монет – одно 
из прав верховной власти, которым больше всего до-
рожат мусульманские государи, и которым спешат они 
воспользоваться немедленно по вступлении на престол 
[17, с. 314]. наличие собственной национальной валюты 
является существенным признаком самостоятельного го-
сударства, поэтому здесь важно подчеркнуть, что за всю 
историю крымского ханства не обнаружено монет с изо-
бражением государственной символики османской импе-
рии (герб, имя султана и др.).

полномочия хана в системе налогообложении также 
неоспоримы, поскольку именно хану принадлежало право 
устанавливать размер налогов, их виды, а также освобож-
дать от них и устанавливать льготы.

крымский хан был наделен учредительной функцией, 
то есть он имел право назначения и смещения с должно-

сти, а также учреждения новых. в период существования 
генуэзских колоний на территории крымского полуостро-
ва, первые ханы (Хаджи-гирей, Менгли-гирей) назначали 
в них своего наместника, или тудуна. для наиболее вид-
ных родичей были созданы особые должности, связанные 
со значительными ленными владениями. Менгли-гиреем 
была учреждена должность калги, который назначался ха-
ном; обычай требовал, чтобы эту должность занимал стар-
ший после хана по родовой линии родственник, обычно 
брат. несколько ниже по своему положению был нурре-
дин, назначавшийся тоже из ханской династии, как и ор-
бей – «правитель оркапу» (перекопа). глава крымского 
ханства имел право как учреждать должности, так и лик-
видировать их. так, Мюрад-гирей, приближая властные 
отношения к крымскотатарским обычаям, восстановил 
действие «торэ» и ввел должность блюстителя татарского 
обычая «торэ-баши», предварительно произведя отмену 
действия шариата и упразднив должность кади-аскера. к 
учредительной функции хана можно отнести, например, 
утверждение в крыму арслан-гиреем консула: «пусть 
безвыездно живет при крымском хане офицер от киевско-
го генерал-губернатора с обязанностью защищать русских 
подданных, находящиеся в крыму; другой офицер будет 
жить в сечи – для защиты татар от запорожских казаков 
– оба эти офицеры старались бы прекратить все столкно-
вения между татарами и казаками» [7, с. 78].

крымский хан являлся верховным главнокомандую-
щим, обладал правом войны и мира, причем, организация 
военного похода или оказание военной помощи какой-ли-
бо стране согласовывались и решались на военном совете 
в составе хана, калги нуреддина, сераскеров, визиря, кади-
аскера и представителей знатных родов [15, с. 32].

наиболее исследованными оказались полномочия 
хана на международной арене. как глава государства 
хан представлял страну в отношениях с другими госу-
дарствами, принимал посольства зарубежных стран и 
отправлял своих послов с дипломатическими миссия-
ми, получал и вручал грамоты, заключал международ-
ные договоры; признавал международные договоры, 
титулы государей; оказывал военную помощь соседним 
государством, объявлял военное положение и мир. как 
преемники золотой орды, ханы восседали на казан-
ском престоле; устанавливал размер поминок (подарков 
от глав зарубежных государств), получал сборы и дань 
от других государств. на протяжении всего существо-
вания крымского ханства, ханы попеременно поддер-
живали то дружеские, то неприятельские отношения с 
русью, польшей, литвой, портой, Швецией и другими 
государствами.

выводы. таким образом, в крымском ханстве суще-
ствовала салическая система престолонаследия, то есть 
наследование осуществлялось по мужской линии из ди-
настии гиреев, являвшихся потомками чингисхана. Хан 
занимал главенствующее место в государственной иерар-
хии, обладал довольно широкими полномочиями в эконо-
мической, политической и военной жизни страны, а также 
на международной арене. при этом власть хана не была 
абсолютной, она была ограничена диваном, представи-
телями знатных родов, муфтием. временами, в большей 
или меньшей степени, хан испытывал давление властных 
структур османской империи.
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ФорМуваннЯ у хх столітті політики ЗаБеЗпеЧеннЯ хіМіЧноЇ БеЗпеки 
у контексті хіМіЧного роЗЗБроЄннЯ

forMatIoN IN the tweNtIeth ceNtUry polIcy of cheMIcal Safety 
IN the coNteXt of cheMIcal dISarMaMeNt
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Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Розглянуто передумови та основні напрямки формування нормативної бази, спрямованої на обмеження виробництва та розповсю-
дження хімічної зброї. Проаналізовано ключові міжнародні угоди про хімічне роззброєння, а також їх практичні результати.

Ключові слова: хімічна зброя, Женевський протокол 1925 р., Конвенція про хімічну зброю, Організації щодо заборони хімічної зброї.

Рассмотрены предпосылки и основные направления формирования нормативной базы, направленной на ограничение производ-
ства и распространение химического оружие. Проанализированы ключевые международные соглашения о химическом разоружении, а 
также их практические результаты.

Ключевые слова: химическое оружие, Женевский протокол 1925 г., Конвенция о химическом оружии, Организации по запрещению 
химического оружия.

Considered prerequisites and basic directions of the regulatory framework to limit the production and spread of chemical weapons. Analyzed 
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Хімічні речовини, які заподіюють шкоду навколиш-
ньому середовищу, на сьогоднішній день складають одну 
з найсерйозніших проблем екології. такі хімікати можуть 
з’являтися у вигляді різних препаратів, продуктів вироб-
ництва, відходів, добавок, викидів, стоків або відкладень.

питання забезпечення хімічної безпеки та поводження 
з хімічними речовинами регулюється широким переліком 
міжнародних угод і національних законодавчих актів, зо-
крема, у сфері забезпечення санітарно-епідеміологічного 
благополуччя населення, законодавством про об’єкти під-
вищеної небезпеки, охорони праці, охорони навколишньо-
го середовища та ін.

одним з найбільш гострих питань забезпечення хіміч-
ної безпеки, стала проблема виробництва і розповсюджен-
ня хімічної зброї у ХХ столітті.

незважаючи на те, що хімікати використовувалися як 
засоби ведення війни протягом тисячоліть, наприклад, 
отруєні стріли, кипляча смола, миш’ячний дим і шкідливі 
випари тощо, сучасні хімічні засоби ведення війни вперше 
з’явилися на полях битв першої світової війни.

у ході першої світової війни хлор і фосген в газопо-
дібному стані викидалися з ємностей на полі бою і розно-
силися вітром. ці хімікати вироблялися у великих кількос-
тях на початку століття і використовувалися в якості зброї 
протягом тривалого періоду окопної війни. перше вели-
комасштабне застосування хлору мало місце 22.04.1915 

року в районі іпра в Бельгії. у ході війни 90 000 чоловік 
загинули і майже мільйон постраждали в результаті засто-
сування декількох різних видів хімічної зброї, включаючи 
іприт. ті, хто став жертвою хімічного ураження, страж-
дали від його наслідків протягом всього життя; таким 
чином, ціле покоління постраждало в результаті подій в 
районі іпра в ході першої світової війни. до кінця першої 
світової війни було використано 124 000 тонн отруйних 
речовин. протягом першої половини ХХ століття засоби 
доставки отруйних речовин удосконалювалися, що під-
вищувало його і без того високий забійний та вражаючий 
потенціал [1].

у роки першої та другої світових воєн хімічну зброю 
мало застосування в широких масштабах майже на всіх 
напрямках військових дій, що призвело до появи старої і 
залишеної хімічної зброї, яка, як і раніше, представляє со-
бою проблему для багатьох країн.

сьогодні в розпорядженні міжнародного співтовари-
ства є цілий комплекс міжнародно-правових норм, спо-
собів і методів для успішного вирішення проблеми роз-
зброєння та скорочення озброєнь як у повному обсязі, так 
і в частині хімічної зброї. статут оон визначає порядок 
та шляхи вирішення цього завдання. питання роззброєн-
ня є предметом компетенції двох спеціалізованих органів 
генасамблеї оон – комітету з роззброєння і міжнародної 
безпеки та комісії оон з роззброєння.
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женевський протокол про заборону застосування на 
війні задушливих, отруйних або інших подібних газів і 
бактеріологічних засобів – став першим і основним між-
народним документом, що юридично забороняє застосу-
вання хімічної, біологічної та токсичної зброї.

документ підписаний 17 червня 1925 року представ-
никами 37 держав. його дія не має часових обмежень. 
документом передбачено вступ женевського протоколу в 
силу для кожної держави, що його підписала, з дня пере-
дачі на зберігання ратифікаційної грамоти уряду франції. 
на сьогодні членами протоколу є 134 держави.

срср приєднався до протоколу 2 грудня 1927 і 5 квіт-
ня 1928 здав на зберігання ратифікаційну грамоту держа-
ві-депозитарію – франції, зробивши при його підписанні 
два застереження [2, с. 76].

женевський протокол 1925 року, встановили юри-
дичну перепону застосування хімічної і бактеріологічної 
зброї, але не заборонив їх розробку, виробництво та на-
копичення. вирішенню цієї проблеми служать конвенція 
про заборону розробки, виробництва та накопичення запа-
сів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про 
їх знищення (1972), а також конвенція про заборону роз-
робки, виробництва, накопичення і застосування хімічної 
зброї та про її знищення (1993) [ 3].

слід зазначити, що женевський протокол 1925 року мав 
кілька передуючих йому документів, хоча вони і не мали по-
дібного значення в міжнародній практиці. так, страсбурзька 
угода (1675) була першою міжнародною угодою, що обмеж-
ує застосування хімічної зброї – отруйних куль. Брюссель-
ська конвенція про право і звичаї війни (1874 р.) заборонила 
застосування отрути або отруйної зброї, а також застосу-
вання озброєнь, артилерійських снарядів або матеріалів для 
заподіяння невиправданих страждань. Мирні конференції в 
гаазі (1899 р., 1907 р.) призвели до заборони застосування 
отруйної зброї, «задушливих або шкідливих газів».

конвенція про заборону розробки, виробництва, нако-
пичення і застосування хімічної зброї та про її знищен-
ня (відома також як конвенція про хімічну зброю, або 
кХз) була відкрита для підписання на церемонії в пари-
жі 13.01.1993 р.; протягом перших двох днів 130 держав 
підписали конвенцію. чотири роки по тому, у квітні 1997 
року, конвенція набула чинності для 87 держав-учасниць, 
–ратифікація конвенції як мінімум 65 державами, досяг-
нута в листопаді 1996 року, була попередньою умовою для 
початку відліку 180-денного терміну, що передував вступу 
в силу конвенції.

конвенція стала наслідком переговорів в рамках кон-
ференції з роззброєння у женеві, що тривали майже 20 
років. Метою учасників цих переговорів був міжнародний 
договір, що забороняє хімічну зброю і покликаний забез-
печити його ліквідацію у всьому світі. ця мета була дійсно 
досягнута [4].

конвенція є унікальним документом, оскільки це пер-
ший багатосторонній договір, що забороняє цілий клас 
зброї масового знищення та передбачає міжнародну пере-
вірку знищення цієї зброї. крім того, це перший договір у 
галузі роззброєння, розроблений цілком на багатосторон-
ній основі, що забезпечує більш високий рівень транспа-
рентності і застосування цього договору в рівній мірі до 
всіх держав-учасниць. крім того, конвенція була розро-
блена за активної участі представників світової хімічної 
промисловості, що забезпечує постійну співпрацю про-
мисловості з режимом перевірки промисловості, перед-
баченим у кХз.

крім того, що прямою метою конвенції є заборона хі-
мічної зброї, вона, по суті, є одним з перших міжнародних 
документів з врегулювання поводження з токсичними хі-
мікатами. всі хімічні речовини більшою чи меншою мі-
рою токсичні. рівень небезпеки для людини і живої приро-
ди в цілому визначається гранично допустимими дозами 
та часом впливу, при яких проявляються негативні ефекти. 

саме такий підхід до оцінки токсичності диктує необхід-
ність укласти систему правил безпечного поводження з 
хімікатами і дотримуватися її. вимоги нових жорстких 
принципів регулювання виробництва звичайних хімікатів 
широкого списку, нещодавно прийнятих Єс та низкою ін-
ших країн, також побудовані на таких принципах: безпе-
ка для живого домінує над економічною ефективністю, а 
контроль встановлюється з моменту організації виробни-
цтва хімікатів і ліквідації відходів [5; 4].

у цілому, слід зазначити, що міжнародному співто-
вариству вдалося підготувати угоду, що забезпечує пе-
ревірку знищення хімічної зброї в усьому світі, а також 
нерозповсюдження такої зброї та токсичних хімікатів, що 
використовуються при його виробництві. конвенція також 
заохочує міжнародне співробітництво між державами-
учасницями в галузі використання хімії в мирних цілях 
і передбачає допомогу і захист для держав-учасниць, що 
піддаються загрозі застосування хімічної зброї або нападу 
з її застосуванням.

конвенція передбачила створення установи – органі-
зації по забороні хімічної зброї (озХз) зі штаб-квартирою 
в гаазі.

після набуття чинності конвенцією озХз негайно 
приступила до роботи з її реалізації. передбачається, що 
конвенція і орган її реалізації будуть адаптуватися не 
тільки до змін у міжнародних умовах і мінливих потреб 
держав-учасників, а й реагувати на швидкі темпи науково-
технічного прогресу.

україна прагне активно сприяти міжнародним зусил-
лям з виконання конвенції. на нашій території не було хі-
мічної зброї, і ми не стояли перед проблемою її масштабно-
го знищення. але в україні вже відбулися кілька спільних 
навчань і міжнародних тренінгів, семінарів та курсів пере-
підготовки персоналу, відповідального за хімічний захист 
у ряді країн Європи. такі заходи дозволяють відпрацювати 
взаємодію і сучасні методи виявлення, захисту і дегазації 
небезпечних хімічних об’єктів [6, с. 245].

згідно з конвенцією, держави зобов’язані ліквідува-
ти свої запаси хімічної зброї категорії 1 не пізніше квітня 
2007 р. у зв’язку з відставанням росії від розробленого 
конвенцією графіка знищення хімічної зброї уряд росій-
ської федерації затвердив уточнену федеральну цільову 
програму знищення запасів хімічної зброї в росії і графік 
знищення: 20% – 29 квітня 2007 року; 45% – 29 квітня 
2009 року; 100% – 29 квітня 2012 року. озХз погодилася 
з цим графіком.

росія станом на 25 листопада 2012 року знищила 28 
тис. т отруйних речовин, або 70 відсотків оголошених нею 
запасів хімічної зброї. про це заявив заступник міністра 
промисловості і торгівлі рф георгій каламанов на 17-й 
конференції країн-учасниць організації з заборони хіміч-
ної зброї, що проходить у гаазі [7].

конвенція передбачає перегляд державами-учасника-
ми процесу її реалізації, який повинен проводитися кож-
ні п’ять років. такі конференції з розгляду дії конвенції 
служать форумами для аналізу та оцінки ходу здійснення 
кХз і виявлення областей, в яких необхідні зміни. осо-
блива увага приділяється режиму перевірки і мінливих 
умов його здійснення, а також науково-технічному про-
гресу в галузі хімії, хімічного виробництва та біотехноло-
гії. перша конференція з розгляду дії конвенції відбулася 
28 квітня – 9 травня 2003 [1].

також однією з основних завдань конвенції є розви-
ток міжнародного співробітництва у справі здійснення її 
та сприяння мирному використанню хімії. після набуття 
чинності конвенцією озХз почала здійснення широкого 
кола програм, націлених на надання допомоги державам-
учасницям у зміцненні їх технічного та наукового по-
тенціалу в галузі мирного використання хімії. допомога 
надається фінансованим державою лабораторіям з метою 
розширення їх технічних можливостей. озХз надає під-
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тримку дослідницьким проектам у відповідних областях 
хімії або бере участь у їх фінансуванні. крім того, в озХз 
також є інформаційна служба для компаній, окремих осіб і 
посадових осіб. ця служба безкоштовно надає інформацію 
про матеріали, які можуть використовуватися замість ток-
сичних хімікатів, про техніку безпеки та охорону здоров’я 
стосовно токсичних хімікатів і питаннях, пов’язаних із 
здійсненням конвенції або її впливом на деякі види ко-
мерційних підприємств хімічної промисловості. озХз 
також проводить щорічний курс підготовки – програму 
партнерства – для хіміків і хімічних інженерів з держав-
членів, які є країнами з економікою, що розвивається, або 
перехідною економікою. програма партнерства дозволяє 
отримати теоретичний і практичний досвід в галузі здій-
снення конвенції, а також пройти підготовку на сучасних 
хімічних промислових об’єктах [8].

таким чином, міжнародне співтовариство в ХХ 
столітті активно формувало нормативну базу, яка в 
повній мірі могла б забезпечити належний рівень хі-
мічної безпеки, з точки зору обмеження у виробництві 
та використанні хімічної зброї, аж до її повного зни-
щення. у той же час не всі країни взяли аналогічний 
курс вирішення цього питання. так, у даний час 188 з 
195 держав-членів оон є учасниками кХз. з 7 держав, 
що залишилися, 2 підписали, але ще не ратифікували 
конвенцію (М’янма та ізраїль). 5 держав не підписали 
конвенцію (ангола, північна корея, Єгипет, сомалі, і 
сирія).

також слід зазначити, що такі країни як російська фе-
дерація і сШа ще не завершили процес знищення існую-
чої хімічної зброї. у зв’язку з цим крапку в питанні без-
пеки від хімічної зброї ставити поки ще рано.
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Регулюючий вплив принципів права на стадії реалізації права проявляється перш за все у тому, що саме вони окреслюють межі дії 
права, встановлюючи таким чином сферу дії права і вказуючи, які суспільні відносини мають залишатися поза правовим регулюванням. 
Через принципи права у людей формуються уявлення про вимоги права і повага до нього, розуміння цінності правового регулювання. 

Ключові слова: правотлумачення, правозастосування, правозастосовна реалізація права, реалізація права, правозастосовча ді-
яльність, основоположні принципи права.

Регулирующее влияние принципов права на стадии реализации права проявляется прежде всего в том, что именно они определяют 
границы действия права, устанавливая таким образом сферу действия права и указывая, какие общественные отношения должны оста-
ваться вне правового регулирования. Через принципы права у людей формируются представления о требованиях права и уважение к 
нему, понимание ценности правового регулирования.

Ключевые слова: правотолкование, правоприменение, правоприменительная реализация права, реализация права, правоприме-
нительная деятельность, основоположные принципы права.

The regulatory impact of the law in the stage of realization of law is manifested primarily in that they outline the limits of the law, thus 
establishing the scope of the law and pointing out that public relations should remain outside the legal regulation. Through the principles of law 
the individuals are understanding of the requirements of law and respect for him, understanding the value of regulation.

Key words: interpretation of law, enforcement, law enforcement realization, realization of the law, law enforcement, fundamental principles 
of law.

актуальність теми дослідження. особливу актуаль-
ність сьогодні має питання про правозастосовну й право-
тлумачну роль принципів права. у пошуку відповіді на 
нього беруть участь не тільки науковці, але й практики.

Мета цієї статті є дослідження особливостей впли-
ву основоположних принципів права на стадії реалізації 
права.

теоретичною основою дослідження стали критично 
осмислені положення, що містяться у працях як вітчиз-
няних, так і зарубіжних вчених, які зробили відповідний 
внесок, зокрема це: с. алексєєв, в. Бабаєв, в. Бабкін, о. 
васильєв, р. давид, в. денисов, а. заєць, о. зайчук, ж.-ж. 
карбоньє, в. карташов, г. кельзен, д. керімов, М. козю-
бра, в. копейчиков, в. кудрявцев, т. кухарук, р. лівшиц, 
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о. лукашова, л. луць, о. Малько, М. Марченко, М. Мату-
зов, п. рабінович, ф. решетніков, о. скакун, в. синюков, 
л. тіунова, ю. тихомиров, в. Шаповал, ю. Шемшученко, 
л. Явич та інші.

реалізація права носить багатоаспектний характер і 
діалектично взаємопов’язана з якістю норм, ефективністю 
механізму їх реалізації, їх матеріальною забезпеченістю, 
рівнем суспільної свідомості, дієздатністю держави та її 
органів [8, с. 297].

реалізацію права розглядають в двох аспектах: філо-
софському та спеціально-юридичному. у філософському 
сенсі реалізація права виводиться за рамки традиційних 
уявлень та представляє всі будь-які можливі форми вира-
ження права, ґрунтуючись на розрізненні права і закону, 
визнаючи первинність права по відношенню до держави 
(його правотворчої діяльності), розумінні права як міри 
свободи рівних суб’єктів. філософський підхід вказує на 
такі форми реалізації права: 1) втілення права в нормах 
позитивного права, тобто в законі (саме законодавець фор-
мує право, яке реалізують суб’єкти межах прийнятих ним 
правових законах); 2) втілення права в правозастосовчій 
діяльності органами держави, особливо в судовій практи-
ці (правозастосування права виявляється у формі індиві-
дуально-правових актів); 3) втілення права в діяльності, 
пов’язаній з тлумаченням правових норм, яке виражене у 
формі інтерпретаційних актів, особливо в актах судового 
тлумачення; 4) втілення права у фактичній правомірною 
діяльності різних суб’єктів права.

у спеціально-юридичному сенсі реалізація права являє 
собою втілення приписів права в правомірну діяльність 
учасників регульованих правовідносин. реалізацією права 
охоплюються не всі форми вираження права, на відміну від 
філософського підходу, а лише один з них, а саме процес 
перекладу вимог закону в правомірне поведінку. реалізація 
права починається там, де вже є правове встановлення – 
норма права. при цьому норма права може бути виражена 
як в законодавчому акті, так і міститися в іншому джерелі 
права (нормативном договорі, звичаєвому праві або пред-
ставлена принципом права). здійснення тих вимог і можли-
востей, які складають зміст даної норми, і є реалізація права 
в його спеціально-юридичному розумінні. 

за спеціально-юридичним підходом природа, зміст, 
особливості реалізації права проявляються в наступному: 
по-перше реалізація права за своїм змістом є правомірне 
поведінку адресатів права (неправомірне поведінка не ре-
алізує право і не пов’язане з досягненням його цілей, які 
укладені в його нормах); по-друге реалізація права завжди 
пов’язана з досягненням визначеного результату (неза-
лежно від того, використовує правореалізуючий суб’єкт 
суб’єктивні права або здійснює юридичні обов’язки, 
пов’язаний з настанням певних юридичних наслідків, пе-
редбаченого нормою права. реалізація права з цієї точки 
зору є фактична правомірна діяльність чи правомірні дії, 
пов’язані з досягненням фактичних результатів. 

юридична наука і практика довгий час не брали до 
уваги суб’єктивну сторону проблеми реалізації права, а 
тому не досить прийняти закон, що б він став працюючим. 
однак психологічна школа права переконливо доводить, 
що право – це не тільки те, що виражено в нормах права, 
але й те, що сприймається психічною свідомістю людини, 
що керує і спрямовує його дії. Без «зіткнення» (сприйнят-
тя) з свідомістю людини, його внутрішнім світом норма 
права не може втілитися в реальних діях. саме наявність 
певних умов (якісного законодавства, високої правової 
культури населення) і механізмів (юридичних процедур), 
які б спонукали адресатів норм діяти згідно з їх вимогами. 

для того щоб юридичні норми могли реально вико-
нувати регулюючу функцію у суспільному житті, вони 
повинні втілитись у правах та обов’язках конкретних 
суб’єктів (адресатів норм). досить часто реалізація прав 
та обов’язків полягає в суто фактичній діяльності адреса-

тів норми. таким чином відбувається «переведення» при-
писів юридичних норм у ту фактичну, реальну поведінку 
учасників суспільних відносин, на які було спрямоване 
правове регулювання [2, с. 160].

у теорії права, як правило, виділяють три основні фор-
ми реалізації права: використання (при реалізації норми, 
що закріплює дозвіл (правомочність) на певні дії); дотри-
мання (у випадку реалізації норми, що містить заборону); 
виконання (у разі реалізації норми, що встановлює певний 
обов’язок).

Як критерій для такої класифікації використовується 
спосіб правового регулювання, що лежить в основі норм, 
які реалізуються. нагадаємо, що під способом право-
вого регулювання зазвичай розуміють первинні засоби 
впливу на поведінку людей, пов’язані з наділенням їх 
суб’єктивними юридичними правами або покладанням 
на них суб’єктивних юридичних обов’язків. до основних 
способів правового регулювання належать дозвіл, заборо-
на та зобов’язання [6, с. 408].

проте подекуди виникають такі ситуації, коли 
суб’єктивні права та юридичні обов’язки не можуть бути 
реалізовані без додаткового «втручання». в юридичній лі-
тературі сформувалося уявлення про приблизний перелік 
таких ситуацій:

- коли передбачені юридичними нормами права і 
обов’язки у конкретних осіб, у силу їхньої підвищеної со-
ціальної значущості, можуть бути ними реалізовані тільки 
після винесення індивідуально-владного рішення держав-
ного органу (наприклад, право на підприємницьку діяль-
ність, гарантоване конституцією україни, не може бути 
реалізоване без реєстрації громадянина як суб’єкта під-
приємницької діяльності державним реєстратором);

- коли існує спір про право і сторони не можуть дійти 
згоди щодо рішення про зміст своїх суб’єктивних прав і 
юридичних обов’язків (у такому випадку права сторін не 
можуть бути реалізовані, доки їх обсяг не буде визначений 
таким правозастосовним актом у судовому рішенні);

- коли скоєно правопорушення і необхідно визначити 
міру юридичної відповідальності особи (наприклад, при 
винесенні вироку за скоєний злочин);

- коли необхідно встановити наявність або відсутність 
факту, що має юридичне значення (наприклад, при по-
данні позову про встановлення батьківства цей факт може 
бути встановлений тільки у судовому рішенні) [12, с. 349].

в юриспруденції таке додаткове «втручання» отрима-
ло назву правозастосування [4, с. 3-12]. і саме якщо реалі-
зація норми включає в себе таку стадію, як правозастосу-
вання, вплив принципів права на процес реалізації права 
є найбільш відчутним. так, Б. в. Малишев і о. в. Мос-
калюк слушно підкреслюють, що основну змістовну на-
повненість вимоги доцільності правозастосування можна 
звести до дотримання суб’єктом правозастосування осно-
воположних принципів права, оскільки саме ці принципи 
становлять основу права, є його ідейним наповненням, а 
також головними цінностями – цілями [9, с. 25]. крім того, 
слід зауважити, що принципи права відіграють важливу 
роль у прийнятті правових рішень, дозволяючи зберігати 
цінності максимальної визначеності, формальності і пе-
редбачуваності права [11, с. 61].

у цілому слід зазначити, що метою правового регу-
лювання завжди є досягнення добровільного дотримання 
правових вимог. Більшість правових норм дійсно не по-
требують для їх реалізації зовнішнього втручання дер-
жави в особі уповноважених органів за умови, що рівень 
правосвідомості суб’єктів правовідносин достатньо висо-
кий, вони визнають необхідність підкорюватися правовим 
вимогам, результатом чого є добровільне виконання його 
приписів, безпосередня реалізація правових норм.

у досягненні цієї мети особливу роль відіграють 
принципи права, оскільки саме вони формують повагу до 
права, відношення до нього як до загальносоціальної цін-
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ності, виконуючи тим самим ціннісну функцію на стадії 
реалізації права. саме через принципи права, в яких знахо-
дять концентрований вираз визнані у суспільстві цінності, 
право сприймається як втілення ідей свободи, рівності, 
гуманізму, справедливості. через принципи права у людей 
формуються уявлення про вимоги права і повага до нього, 
визнання його легітимності та розуміння цінності право-
вого регулювання. крім того, принципи права як елемент 
його змісту приймають разом з нормами права участь у 
здійсненні правом його юридичних функцій – регулятив-
ної та охоронної.

діяльність переважної більшості юристів-практиків 
пов’язана з втілення норм права в життя, з реалізацією 
права, в тому числі і з правозастосуванням. в залежнос-
ті від характеру реалізації права можна виділяти безпо-
середню і правозастосовна форми (способи) реалізації 
права. Безпосередня реалізація права – процес реалізації 
суб’єктами суб’єктивних прав та юридичних обов’язків 
без участі правозастосовчих органів. правозастосовна 
реалізація права – процес реалізації суб’єктивних прав 
та юридичних обов’язків громадянами і організаціями за 
участю правозастосовних органів. при визначені покаран-
ня на суд покладається завдання застосовувати в системі 
покарань однаковість у правозастосовній діяльності що є 
важливим засобом забезпечення законності та справедли-
вості і це виявляється в тому, що жодне покарання не може 
визначатися довільно, його вид, межі (розміри), порядок 
та підстави застосування можуть бути передбачені тільки 
в законі.

отже, інтерпретаційна діяльність юристів є важливою 
складовою частиною правозастосовного процесу. вона 
притаманна і іншим формам реалізації права, наприклад 
нормотворчої, законодавчої тощо. правильність і обґрун-
тованість тлумачення норм права – неодмінна умова пра-
вильної та ефективної реалізації права, дотримання закон-
ності. Будь-яке неправильне, необґрунтоване, суб’єктивне 
тлумачення норм права веде зазвичай до нормативно 
необґрунтованого рішення, до незаконних дій. особливо 
слід підкреслити, що ґрунтовне знання способів і прийо-
мів тлумачення (інтерпретації) норм права, відображених 
у різних юридичних документах, які обслуговують право-
ве регулювання (правозастосовні акти, в тому числі судові 
рішення, вироки, а також договори довіреності, заповіти 
тощо), досить актуально в наш час – в умовах судової ре-
форми, активного впровадження в судові процеси прин-
ципу змагальності, який передбачає вміння обґрунтують 
те чи інше розуміння норм права, високу юридичну ква-
ліфікацію. тлумачення (інтерпретація) норм права су-
проводжує весь правотворчій процес, а також діяльність 
по обліку і систематизації законодавства. таким чином, 
тлумачення має значну питому вага в діяльності юристів-
практиків.

суб’єктами які здійснюють впровадження основопо-
ложних принципів у юридичну практику україни є кон-
ституційний суд україни та суди загальної юрисдикції, а 
безпосередня реалізація даних установчих норм виража-
ється у здійсненні нормативно-ціннісних орієнтацій, пра-
вових установок, що сформувалися на основі політичних і 
правових ідеалів, що містяться у вихідних правових велін-
нях. принципи права, безпосередньо закріплені у нормі, 
відрізняються більшим ступенем деталізації, формалізо-
ваності своїх вимог[13, с. 124].

в україні необхідність оцінки позитивного права на 
відповідність принципам права була визнана через надан-
ня прямої дії нормам конституції україни. так, у літера-
турі, зокрема, виділяють такі напрями прямої дії консти-
туції україни:

1) визнання нормативно-правових актів, питання про 
конституційність яких віднесене до повноважень консти-
туційного суду україни, неконституційними цим судом;

2) застосування судами загальної юрисдикції поло-

жень конституції і незастосування ними будь-яких норма-
тивно-правових актів, що суперечать конституції;

3) визнання судами загальної юрисдикції нечинними 
нормативно-правових актів, питання про конституцій-
ність яких не належить до компетенції конституційного 
суду україни;

4) призупинення судом загальної юрисдикції про-
вадження у справі та звернення до верховного суду на 
предмет подальшого вирішення конституційним судом 
питання про конституційність акта, питання про консти-
туційність якого віднесене до повноважень конституцій-
ного суду;

5) скасування рішення суду, винесеного на підставі 
нормативно-правового акта, що суперечить конституції 
[10, с. 324].

Як уже зазначалося, оцінка позитивного права на від-
повідність принципам права не є виключною компетенці-
єю органів конституційного судового контролю. кожний 
суд загальної юрисдикції має оцінювати позитивне право, 
що підлягає застосуванню при вирішенні конкретної спра-
ви. оцінка позитивного права судом загальної юрисдикції 
може бути як спеціальним предметом розгляду (в україні 
такі справи належать до юрисдикції адміністративних су-
дів), так і необхідним етапом у розгляді будь-якого іншо-
го судового спору на етапі визначення юридичної основи 
справи.

в правотворчості неможливо без тлумачення, оскіль-
ки до розвиненій системі права більшість норм видаються 
так чи інакше пов’язані(її зміст та форма, в якій ця норма 
повинна бути втілена) з багатьма вже існуючими право-
вими нормами і вони остаточно стають зрозумілими лише 
після ретельного вивчення вже наявного законодавства з 
відповідного питання. процес тлумачення є також необ-
хідною передумовою, попередньої стадією реалізації 
правових норм. тлумачення правових норм являє собою 
складне явище інтелектуального характеру, спрямоване 
на пізнання і пояснення змісту права. з приводу визна-
чення його змісту в юридичній літературі поки що немає 
єдності думок. існуючі точки зору з цього питання можна 
згрупувати наступним чином: 1) тлумачення є з’ясування 
змісту правових норм; 2) сутність тлумачення складає 
роз’яснення норм права; 

3) тлумачення являє собою з’ясування та роз’яснення 
норм права.

норми права мають загальний і абстрактний харак-
тер, що дозволяє охопити регулюванням якщо не не-
скінченні, то безліч конкретних ситуацій, відносин, які 
завжди відрізняються один від одного в тому чи іншому 
аспекті. різноманітність ситуацій породжує різноманіття 
питань юридичного характеру, відповіді на які поклика-
не дати тлумачення. функціональний зв’язок норм права 
з дійсністю не виявляється автоматично, він є складним. 
складність ця обумовлена двома причинами: по-перше, 
відображення дійсності в нормах права опосередковано 
державною волею, вираженою в нормах права, по-друге, 
на зв’язок регульованих суспільних відносин і відповід-
них норм права впливає ряд «побічних» факторів (співвід-
ношення класових сил, політика держави, партій, інтереси 
класові та групові, рівень правосвідомості, соціальні очі-
кування в суспільстві, традиції, складена система права та 
інше). істина ж незалежна від класових інтересів і потреб 
людей, традицій та іншого [14, с. 16].

на думку науковців, «правові норми не є простим 
відтворенням дійсності, її фотографуванням: вони відо-
бражають дійсність не дзеркально мертво, а творчо ак-
тивного. інакше правові норми були б простим знімком 
дійсності і в силу цього не могли б відповідним чином 
впливати на цю дійсність» [7, с. 193]. 

з встановленням істини пов’язано не тільки формуван-
ня, але й реалізація права. так, при застосуванні норм пра-
ва встановлюється істина знань про обставини, до яких 
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застосовується норма права. істина повинна бути досяг-
нута і при тлумаченні норм права. у цьому випадку норми 
права виступають як об’єкт пізнання, об’єкта, який зна-
ходить відображення в нашій свідомості, мисленні. однак 
при цьому ми встановлюємо не дійсність норм права, а 
їх дійсне зміст, сенс. кожна норма в нормативно-право-
вих актах поєднана з іншими нормами тісними логічними 
зв’язками.

Є. в. васьковський зазначає, що не тільки логічний 
зв’язок з іншими нормами, але й місце, що займає норма 
серед них і взагалі в системі законодавства, відображаєть-
ся на її значенні. крім того, кожен закон чимось викли-
каний, на чомусь заснований, має свою причину або, як 
прийнято висловлюватися, основу, засадниче положення. 
у логічному сенсі таким засадничим положенням слугує 
певне загальне юридичне положення, з якого вона випли-
ває, як логічно необхідний наслідок, як висновок з великої 
посилки силогізму. це загальне положення й є юридичним 
принципом [5, с. 207].

саме завдяки впливу основоположних принципів 
на правотворчій процес та на реалізацію права, правова 
норма є активним інструментом дійсності. такі принци-
пи формалізують і виражають правосвідомість громадян-
ського суспільства, що, у свою чергу, породжує особливий 
статус конституцій сучасних держав у системі юридичних 
джерел права. юридичні джерела права значною мірою 
виступають як результат взаємодії правосвідомості і юри-
дичної практики, опосередкованої через діяльність юри-
дичних інституцій. при тлумаченні відбувається процес 
пізнання змісту норм права або різних юридичних доку-
ментів (договорів, рішень та вироків судів). зміст норми 
буде реалізований з глибоким розумінням його сутності, 

а не формально й поверхнево. тлумачення і застосування 
конкретних норм окремо від принципів права представля-
ло б собою юридичну помилку [5, с. 107] .

принципи тлумачення як основні ідеї, представляють 
в формі ідеології та можуть бути виражена у вигляді як 
принципів, так і цінностей, які повинні бути реалізовані 
в ході тлумачення. кожній цінності відповідає свій прин-
цип, завдяки якому реалізовується названа цінність.

розглядаючи питання щодо впливу основоположних 
принципів права на реалізацію права, слід вказати на мож-
ливість здійснення принципами права безпосереднього 
регулятивного впливу на суспільні відносини у випадку 
існування прогалин у позитивному праві.

висновок. вплив основоположних принципів права 
на реалізацію права на такій її стадії, як правозастосуван-
ня, проявляється також у необхідності оцінки позитивно-
го права на відповідність принципам права. цей напрям 
реалізується принципами права на етапі встановлення 
юридичної основи вирішення справи. за наявності норми 
позитивного права, яка врегульовує випадок, що розгля-
дається, правозастосовець має оцінити її на відповідність 
принципам права. у випадку виявлення колізії між нор-
мами права її вирішення також має здійснюватись через 
звернення до принципів права як вимог до правового ре-
гулювання, оскільки наявність колізії свідчить про пору-
шення одного з принципів правової системи – системності 
правового регулювання. потрібно зазначити, що на відмі-
ну від норм права принципи права жорстко не фіксують 
зміст поведінки, вони здатні більш швидко реагувати на 
зміни суспільного життя. а отже застосування і тлумачен-
ня норм права має відбуватися відповідно до принципів 
права.
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постановка проблеми. досліджуючи юридичну силу 
звичаю як джерела права в країнах загального права, необ-
хідно відзначити, що системність джерел права первісно 
закладена в самій їхній природі та в їхньому характері як 
правових феноменів, що існують і функціонують не окре-
мо, а тим більше не ізольовано один від одного, а в тісно-
му взаємозв’язку та взаємодії один з одним. у зарубіжній 
юридичній літературі визнається факт їхньої взаємодії у 
процесі функціонування основних правових систем су-
часності. пояснюючи цю тезу, французький правознавець 
ж.-л. Бержель стверджує, що «немає такого юридичного 
порядку, який віддавав би перевагу виключно одному із 
джерел і нехтував усіма іншими, але існують системи, 
де одне із джерел панує над іншими. право створюється 
тільки у процесі своєї реалізації. усі джерела права мають 
схожу природу, бо виконують одну й ту саму функцію» 
[1, с. 1].

стан дослідження. дискусії щодо юридичної сили 
звичаю та його місця серед інших джерел права тривають 
впродовж ряду років як серед вітчизняних, так і серед за-
рубіжних учених. зокрема, вагомий внесок у розробку 
цього питання зробили ж.-л. Бержель [8], д. ллойд [8], р. 
уолкер [7] та інші. серед вітчизняних науковців, які тор-
калися цих проблем, на окрему увагу заслуговують праці 
і. Б. усенка [2], т. і. Бондарук [2], М. д. Ходаківського [2], 
н. М. пархоменко [2] та інших. зазначені питання дослі-
джували й російські вчені: і. ю. Богдановська [3], Є. М. 
трубецкой [4], М. М. коркунов [5], о. л. жидков [13] та 
інші. однак у зв’язку з усе зростаючими в наш час тем-
пами глобалізації світу, постійним зближенням правових 
сімей, виникає потреба в переосмисленні традиційних 
юридичних конструкцій та з’ясуванні ролі та місця зви-
чаю серед інших джерел права. саме тому метою даної 
статті є визначення ролі та місця звичаю та правового пре-
цеденту в системі джерел права в країнах загального пра-
ва, з’ясування співвідношення їх юридичної сили та осо-
бливостей регулювання сучасних правовідносин. 

виклад основного матеріалу. український науковець 
М. д. Ходаківський пов’язує розвиток звичаєвого права із 
розвитком правової культури у суспільстві. на його думку, 
правові пам’ятки, які можуть бути названі «офіційними» і 
мають нормативне значення, не відображають усіх реаль-
них типів правової поведінки, і правова культура включає 
в себе інституціоналізований, але й неінституціоналізо-
ваний соціальний досвід, який закарбувався в правових 
звичаях. у цьому сенсі норми звичаєвого права є одним із 
суспільних регуляторів, які відображають досвід існуван-
ня та розвитку того чи іншого суспільства [2, с. 12].

певна своєрідність притаманна співвідношенню пре-
цеденту з таким джерелом права, як звичай. право тих 

країн, правові системи яких входять в систему загального 
права, розвивалося як неписане. це давало можливість ба-
гатьом дослідникам прецеденту як джерела права говори-
ти про нього як про свого роду звичаї. так, у фрн «суддів-
ське право» уявлялося як вид звичаєвого; ряд французьких 
учених вважає, що юриспруденція означає «тривалий ряд 
судових рішень, що створюють вид судового звичаю» [3, 
с. 78].

однак Є. М. трубецькой, говорячи про судову практи-
ку, вірно зазначав, що вона не може бути ототожнена ні з 
законом, ні зі звичаєм. Мотивуючи це тим, що нові норми 
можуть створюватися як одиничним прецедентом, так і 
шляхом їх неодноразового повторення [4, с. 97]. 

суттєвою відмінністю між прецедентом і звичаєм є те, 
що звичай виникає в результаті неодноразового повторен-
ня, а прецедент – це єдине рішення. разом з тим Є. М. тру-
бецкой називав звичай «множинним прецедентом», об-
ґрунтовуючи це тим, що довести існування звичаю можна, 
тільки посилаючись на прецеденти його застосування [4, 
с. 96].

серед українських вчених немає одностайності щодо 
визнання існування правового звичаю без санкції держа-
ви. одні дослідники сприймають як аксіому, що за вста-
новлення наявності певної сталої юридичної практики і 
відсутності відповідної норми в законодавстві (у широко-
му розумінні) слід вважати, що досліджувані відносини 
регулюються звичаєво-правовими нормами. інші – визна-
ють існування правового звичаю лише тоді, коли тому є 
пряме документальне підтвердження [2, с. 7].

однак, незважаючи на певну зовнішню схожість пре-
цеденту і звичаю, є абсолютно чітке розмежування, що, 
на наш погляд, виключає можливість зведення прецеден-
ту (і судової практики в цілому) до звичаю певного виду. 
за словами М. М. коркунова, хоча юридичним звичай 
стає лише тоді, коли дотримання його стає результатом 
усвідомлення його необхідності, проте зміст «…звичаю 
дається звичаєм, виробляється несвідомо. юридична сві-
домість, перетворюючи простий звичай в юридичний зви-
чай, знаходить зміст вже готовим» [5, с. 295]. 

таким чином, на відміну від прецеденту, звичай ви-
никає як акт поведінковий, у його формуванні (як саме 
загальної норми поведінки) не бере участь свідомість 
людини. прецедент являє собою результат усвідомленої 
інтелектуальної діяльності, спрямованої на встановлення 
якогось загального правила поведінки.

проте, як зазначав р. кросс, ідея про те, що загальне 
право є видом звичаєвого, «є не що інше, як декларатор-
на теорія» [6, с. 161]. Хоча, звичайно, в початковий пері-
од формування загального права зв’язок звичаю і судової 
практики був найбільш тісним, що давало певні підстави 
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до заяв про те, що звичаї судів були звичаями англії і ста-
вали загальним правом.

юристи країн загального права досі сперечаються 
щодо того, чи має звичай значення джерела права в силу 
своєї природи або для надання йому такого значення по-
трібно рішення суду. в англійській правовій доктрині сло-
во «звичай» може вживатися в різних значеннях. в одно-
му сенсі звичай є основним джерелом всього англійського 
права як початкове джерело загального права. в іншому 
сенсі цей термін застосовується для позначення традицій-
ного ділового або торгового звичаю. в останньому випад-
ку маються на увазі, як правило, загальноприйняті умови 
договору і це є більше питанням факту, ніж питанням пра-
ва. у такому контексті звичай не є джерелом права.

нарешті, слово «звичай» може означати норми права, 
які застосовуються тільки в певній місцевості, і в цьому 
сенсі він є джерелом права. Місцевий звичай відрізняється 
від загального права тим, що являє собою виняток із за-
гального права і його застосування обмежено конкретним 
містом, графством або приходом. крім того, його застосу-
вання може бути обмежено групою людей в даній місце-
вості, наприклад рибалок. Як приклад місцевого звичаю 
р. уолкер наводить право сушити рибальські сітки на зем-
лі приходу, займатися спортом на галявині, що належить 
селу тощо. [7, с. 85].

кожному, хто посилається на звичай в англійських су-
дах, потрібно доводити, що згадуваний звичай існує. для 
цього необхідно показати, що він відповідає певним ви-
могам.

по-перше, місцевий звичай повинен існувати з 
незапам’ятних часів. в якості тимчасового орієнтиру був 
визначений 1189, перший рік царювання річарда I. оскіль-
ки довести це дуже важко, то суд зазвичай задовольняєть-
ся показами свідків старожилів, якщо не є очевидним, що 
звичай не міг існувати в 1189 році. для сторони, яка запе-
речує давнину звичаю, достатньо довести, що він виник в 
інший, більш пізній, час. 

по-друге, застосування звичаю має бути безперерв-
ним, однак просте незастосування звичаю не припиняє 
його.

по-третє, норма звичаєвого права повинна викорис-
товуватися з «загальної мирної згоди». вона не може ви-
користовуватися таємно, з примусом, або в силу дозволу, 
який може бути скасовано.

норма звичаю повинна володіти обов’язковою силою. 
Як зазначає Блекстоун, «звичай обкладати податком жите-
лів даної місцевості для утримання і ремонту моста – зви-
чай хороший, але звичай, за яким кожна людина повинна 
жертвувати гроші на утримання моста на свій розсуд, є аб-
сурдним і порожнім і зовсім не може вважатися звичаєм» 
[7, с. 86].

 крім цього, звичай повинен володіти визначеністю, 
оскільки поняття права має на увазі те чи інше певне пра-
вило. і цілком логічною є вимога щодо узгодженості зви-
чаїв, оскільки неможливо уявити існування в одній місце-
вості звичаїв, що взаємовиключаються.

остання вимога, що пред’являється до звичаїв, полягає 
в їх розумності. звичай, що суперечить основним принци-
пам загального права не може бути розумним, а якщо ви-
явиться, що в 1189 році він не міг вважатися розумним, то 
він буде відкинутий на тій підставі, що він не міг існувати 
в 1189 році. Як зазначає д. ллойд, метою встановлення цієї 
вимоги є бажання забезпечити судам високий рівень контр-
олю щодо надання звичаю юридичної сили [8, с. 282].

проте, визнаючи, що звичаєве право є обов’язковим не 
в силу визнання його судом, а тому що воно може діяти і 
за відсутності будь-якої правової системи, д. ллойд вка-
зує, що в сучасній англії наявність у суду права визнавати 
обов’язковість звичаю свідчить про те, що жоден звичай, 
незалежно від теорії, не може мати юридичну силу сам по 
собі без схвалення судом [8, с. 282].

з усього вищевикладеного може скластися враження, 
що звичай насправді не є самостійним джерелом права, 
що своє правове значення він набуває, лише, після вста-
новлення в рішенні суду. однак тут необхідно звернути 
увагу на наступні особливості.

перше це те, що питання давнини, безперервності, 
обов’язковості і визначеності – питання факту. але рішен-
ня з питань факту не утворюють прецеденту, прецедентом 
стають тільки рішення суду з правового питання. віднос-
но звичаю, питанням права є лише питання щодо його 
розумності, яке і вирішується суддею, виходячи з попере-
дніх рішень, що містять визначення того, що є розумність. 
таким чином, рішення про застосування того чи іншого 
звичаю зовсім не залежить виключно від розсуду судді. на 
думку р. кросса, «... ні в якому разі не можна вважати, що 
до визнання судом звичаю він не був законом» [6, с. 164].

друга особливість, на яку слід звернути увагу, – це те, 
що, прийнявши рішення по справі на підставі звичаю, тоб-
то норми, що відповідає певним ознакам, суд не створює 
прецеденту зовсім. тобто, немає підстав говорити про те, 
що звичай, в результаті санкціонування його судом, при-
пиняє своє існування. навпаки, суд своїм рішенням фак-
тично визнає те, що звичай як правило поведінки існував 
раніше, і лише підтверджує необхідність його дотриман-
ня, а не санкціонує нове правило поведінки.

звичайно, в даний час в країнах загального права сфе-
ра дії звичаю звужена, його значення скоротилося в порів-
нянні з тим, яким воно було в період формування загаль-
ного права. однак це не зменшує його юридичної сили та 
не позбавляє суди права його застосування. звичаєм досі 
регулюються багато відносин у сфері торгівлі, місцевого 
самоврядування, сімейного та конституційного права. на-
приклад, відома «чортова дюжина» склалася в результаті 
практики надання знижки покупцеві; до 1920 року діяв 
звичай, відомий під назвою «англійський бург», згідно з 
яким, право на успадкування землі належало не старшому 
синові, як при майораті, а молодшому [9, с. 139]. у галузі 
конституційного права звичаєм регулюється велика час-
тина парламентських процедур, деякі аспекти правового 
становища монарха (наприклад, в англії незастосування 
права вето монархом протягом кількох століть привело 
до формування конституційного звичаю, що він і не може 
цього зробити) [10, с. 148]. у сШа таким звичаєм можна 
вважати правило про те, що одна і та ж людина може за-
ймати президентський пост не більше двох термінів, який 
існував понад півтора століття, поки не був порушений ф. 
рузвельтом, після чого отримав конституційне закріплен-
ня [11, с. 13].

незважаючи на те, що звичай є самостійним джерелом 
права, його, як з’ясувалося, потрібно вважати підлеглим 
прецеденту, оскільки суди в певній мірі можуть контролю-
вати норми звичаїв, піддаючи їх тесту на розумність. тому 
можна повністю погодитись із вченими, які вважають, що 
звичаєве право являє собою не просто сукупність правил, 
а ряд здавна сформованих правових принципів, пронесе-
них до наших днів за допомогою практики та інтерпре-
тації. специфіка англійського звичаєвого права полягає в 
тому, що, з одного боку, воно складалося несвідомо, а з ін-
шого – формувалося в процесі його застосування шляхом 
інтерпретації юристами [12, с. 150]. 

таким чином, звичай, на відміну від закону, виступає 
підлеглим по відношенню до прецеденту джерелом права. 
однак ця підпорядкованість виступає, скоріше, як вираз 
фактичного стану справ, не припиняючи самостійного 
значення місцевого звичаю як джерела права.

певна своєрідність у співвідношенні прецеденту і зви-
чаю існує в праві тих країн, де прецедент закріпився в ре-
зультаті британської колоніальної експансії, наприклад, в 
індії, нігерії, гані, гайані та деяких інших. 

у той же час у ряді колоній на практиці в процесі вве-
дення англійського права була можливість його зміни для 
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пристосування до особливостей конкретної країни. так, в 
1920 р. був виданий наказ, який вказував, що для танганьї-
ки «загальне право, доктрини справедливості і закони за-
гального застосування діють на даній території в тій мірі, в 
якій вони відповідають її характеру, її жителям і кордонам 
суверенітету його величності, і з модифікаціями, необхід-
ність яких випливає з місцевих умов», а в нігерії за на-
явності «хорошої норми звичаєвого права загальне право 
повинно було поступитися їй своїм місцем» [13, с. 31]. 
тут впровадження принципів і норм англійського права, 
включаючи принцип прецеденту, відбувалося поступово у 
міру створення окремих колоніальних судів та оформлен-
ня їх в ієрархічно побудовану систему. цей процес пред-
ставляв собою частину загальної економічної і політичної 
колоніальної стратегії, оскільки норми англійського права 
в більшій мірі були придатні для регулювання нав’язаних 
колонізованим країнам типів суспільних відносин. тим не 
менш, результатом дії системи прецеденту в колоніальних 
судах стало, зокрема, те, що в них все більше стало застосо-
вуватися і місцеве персональне право. Єдиною умовою за-
стосування судами норм традиційного права була формула 
про те, що ці норми не повинні суперечити «природному 
правосуддю, справедливості і добрій совісті» [14, с. 30]. у 
даному випадку, звичайно, мова йшла про те, як ці поняття 

трактуються відповідним судом. таким чином, формула ця 
представляла собою ще один спосіб контролю над тим, які 
саме норми місцевого права, а, як правило, це саме норми 
звичаїв, будуть включені в систему чинного права.

висновки. підсумовуючи, потрібно відзначити специ-
фічну роль та місце звичаю поміж інших джерел права. 
зокрема, в країнах загального права звичай перебуває у 
тісному зв’язку із прецедентом, особливо у випадках іг-
норування норм звичаєвого права, тобто, коли його не до-
тримуються у добровільному порядку, суд своїм рішенням 
«змушує» визнати той чи інший звичай. проте, подібне 
«визнання» звичаю з боку держави не применшує його 
значення як регулятора суспільних відносин, оскільки, 
звичаєве право виникло в суспільстві ще до того, як в ньо-
му встановилась державна організація. 

у цьому контексті необхідно погодитися з М. д. Хо-
даківським, який визнає звичаєве право специфічним со-
ціально-юридичним явищем, яке онтологічно зумовлене 
природою соціального буття людини. у звичаєвому праві 
знаходять своє відображення важливі аспекти культурно-
го, політичного і соціально-економічного розвитку соціу-
му. тому при дослідженні сутності та чинності звичаєвого 
права не слід обмежуватися тільки нормативним аспектом 
права [2, с. 33].
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понЯттЯ, принципи і види типологіЇ ФорМи держави
coNcept, prINcIpleS aNd typeS of typology forM of the State

герилів д.Ю.,
здобувач кафедри загальної теорії держави і права

Львівського державного університету внутрішніх справ

У статті запропоновано загальнотеоретичний комплексний підхід до типології форми держави. Висвітлено категорійний аспект 
окресленої проблеми. Здійснено докладний аналіз принципів типології форми держави. Виокремлено та oхарактеризовано різновиди 
типології форм держави.

Ключові слова: держава, типологія, форма держави, форма державного устрою, форма державного правління, форма державного 
режиму, принципи типології, види типології.

В статье предложен общетеоретический комплексный подход к типологии формы государства. Освещен категориальный аспект 
обозначенной проблемы. Осуществлен детальный анализ принципов типологии формы государства. Выделены и охарактеризованы 
разновидности типологии форм государства.

Ключевые слова: государство, типология, форма государства, форма государственного устройства, форма государственного прав-
ления, форма государственного режима, принципы типологии, виды типологии.

The general-theoretical integrated approach to the typology of the form of state governance was proposed in this article. Categorical aspect 
of the problem defined was shown. A detailed analysis of the principles of typology of the form of state governance was conducted. Varieties of 
typology of the form of state governance were described and defined. 

Key words: state, typology, form of state governance, form of state structure, form of government, form of state regime, principles of 
typology, types of typology.
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постановка проблеми. значущість дослідження про-
блеми типології форм держави зумовлена необхідністю 
комплексного підходу до вивчення і прогнозування розви-
тку державних форм, зокрема форми української держави 
як цілісного феномену. форма держави виступає однією 
з основних категорій юридичної науки і найважливішим 
політико-правовим інститутом будь-якої держави. від ви-
бору того чи іншого способу організації влади значною мі-
рою залежить весь державно-правовий розвиток держави 
на певну перспективу.

актуальність типологічного дослідження форм дер-
жави визначається колосальним обсягом емпіричного ма-
теріалу, нагромадженого на сьогодні юридичною наукою 
і практикою розвитку державного ладу різних країн та 
епох. системний типологічний підхід відкриває можли-
вість синтезу численних класифікаційних схем елемент-
ного рівня і побудови типології форм держави як системи, 
що відображає найістотніші ознаки великих груп форм 
держави.

дослідження основних типів форм держави в історич-
ній ретроспективі та сучасному світі дозволяє найбільш 
об’єктивно оцінити розвиток державного ладу конкретної 
країни в усій сукупності його виявів.

стан дослідження. вагомий внесок у висвітлення ви-
браної теми зробили такі науковці: в. авер’янов, в. Баб-
кін, с. Бостан, в. денисов, о. Малько, М. Марченко, М. 
Матузов, М. кульков, в. погорілко, п. рабінович, ю. ри-
маренко, л. рожкова, в. селіванов, в. сіренко, о. скакун, 
в. супруненко, і. усенко, в. цвєтков, ю. Шемшученко та 
інші. 

незважаючи на достатній у вітчизняній і зарубіжній 
науці кількісний доробок, присвячений формі держави, 
розробка питання про типологію форми держави як сис-
темну категорію є, на наш погляд, недостатньою. дово-
диться констатувати переважання елементного підходу до 
розглядуваної проблеми. визначення ж самої форми зага-
лом обмежується загальнофілософськими поняттями. тож 
спробуємо заповнити цю прогалину.

Мета статті полягає у тому, щоб запропонувати за-
гальнотеоретичний комплексний підхід до типології 
форми держави з виокремленням її поняття, принципів 
та видів.

виклад основного матеріалу. історія політико-право-
вої думки людства щодо держави та її устрою свідчить про 
необхідність побудови комплексної типології форм держа-
ви. на сучасному етапі розвиток форм держави в межах її 
історичних типів розглядають переважно в розрізі форм 
правління різних епох [8, с. 81-84]. у науковій літературі 
домінує підхід, за яким форма держави є сукупністю фор-
ми правління, форми державного устрою та політичного 
режиму. треба визнати, що «елементне» поняття форми 
держави має свої позитиви: воно вирізняється чіткістю, 
зручністю для аналізу. однак такий підхід не дає синтезо-
ваного уявлення про форму держави загалом [9, с. 128], у 
якій виявляються сутність і зміст держави. для вирішення 
цього завдання потрібен якісно новий підхід, основу якого 
становить розгляд форми держави як триєдиної системної 
категорії юридичної науки. саме в межах системного під-
ходу до вивчення форми держави класифікація виходить 
на рівень типології.

типологія є особливим різновидом наукової класифіка-
ції, результатом якої виступає виявлення вищої і найбільш 
узагальненої класифікаційної одиниці – типу. під типом 
(гр. «typos» – взірець) зазвичай розуміють деякий взірець, 
який відображає характерні, узагальнені ознаки тієї чи 
іншої групи явищ. за словами л. рожкової, типи мають 
відображати найбільш загальні, істотні ознаки об’єктів, 
взяті в «чистому» вигляді, не ускладнені сторонніми об-
ставинами [6, с. 21]. типологічними ознаками можна вва-
жати лише ті, які відіграють системоутворювальну роль, 
тобто здатні пояснити максимальну кількість інших ознак 

і зумовлюють цілісність досліджуваних явищ [6, с. 22]. 
тож, на наш погляд, під типом варто розуміти, по-перше, 
сукупність основних рис, які у своїй єдності дозволяють 
виділити ту чи іншу групу явищ і відмежувати її від інших 
аналогічних груп, а по-друге, саму якісно відокремлену 
групу явищ, об’єднаних такими властивостями.

згідно з твердженнями Б. чичеріна, життєві форми не 
складаються за логічними категоріями. проте це не зава-
жає існуванню протилежних типів, що різняться і якісно, 
і кількісно [9, с 185]. «Будь-яка типологія, – вказує а. ков-
лер, – це спосіб абстрагування, виділення загального, яке 
відображає сутність предмета дослідження, попри можли-
ву множинність його форм» [3, с. 137]. таке абстрагуван-
ня, узагальнення пропонує своєрідну ідеальну конструк-
цію явища, яка відображає реальні процеси, але не існує 
в реальності в чистому вигляді. типологія не є самоціл-
лю, вона справді допомагає виявити єдність різноманіття 
форм демократії [3, с. 139].

поняття типології досить багатогранне. а. Москві-
тін відзначає, що типологія існує як процес (діяльність), 
результат (побудована система), а також теорія (вчення). 
причому перші дві іпостасі типології мають по два вимі-
ри: теоретичний та практичний. із процесуального боку, 
типологія є інтелектуальною діяльністю щодо висунення 
й обґрунтування типологічних моделей («типологізація»), 
а також щодо застосування одержаних схем на практиці 
до аналізу реальних об’єктів (цей аспект автор іменує «ти-
піфікацією»). з результативного боку, типологія є ідеаль-
ним проектом, моделлю («ідеальна типологія»), а відтак 
– кінцевим систематизованим розчленуванням об’єкта, 
вираженим у схемах, таблицях тощо (власне типологія, 
«реальна типологія») [2, с. 31].

відповідно до описаної вище схеми, зазначимо, що ти-
пологія форм держави охоплює чотири послідовні ланки:

1) типологізація – теоретичне висунення й обґрунту-
вання типів форми держави, відбір типологічних ознак і 
вибір критерію типології;

2) ідеальна типологія – сукупність виділених на теоре-
тичному рівні типів форми держави;

3) типіфікація – застосування теоретичних (ідеальних) 
типів для аналізу наявних на практиці форм держави, по-
діл останніх відповідно до цих типів і об’єднання у групи;

4) власне типологія – система реально існуючих у світі 
типів (груп) форм держави як результат попереднього по-
ділу.

внутрішня логіка цілісного типологічного процесу від 
висунення ідеальних типів до кінцевої типологічної схеми 
полягає в тому, що кожна з названих стадій є актуалізаці-
єю можливостей попередньої форми і, своєю чергою, пе-
редбачає подальші форми [2, с. 34].

теоретичний фундамент усього типологічного проце-
су і його результатів становить вчення про типологію, або 
«метатипологія», як сукупність уявлень про принципи і 
методи типології, на яких ґрунтується діяльність дослід-
ника [7, с. 58]. зважаючи на це, вчення про типологію фор-
ми держави виступає, з одного боку, частиною вчення про 
форму держави в межах теорії держави і права, а з іншого 
– як частина загальнонаукової теорії типології.

типологія форми держави має ґрунтуватися на вияв-
ленні не випадкових, а істотних, загальних ознак, власти-
востей, найбільш важливих для конкретного об’єкта, які 
можуть бути використані як критерії його розмежування. 
відбір таких типологічних ознак проводиться згідно з 
принципами типології, якими є, насамперед, формально-
логічні правила операції поділу обсягу поняття та пра-
вила діалектичної логіки [6, с. 28–44]. при цьому варто 
уточнити, що в процесуальному аспекті під принципами 
типології треба розуміти вимоги нормативного характе-
ру, які визначають вибір типологічних ознак, а в резуль-
тативному аспекті – самі підстави побудови типологіч-
них схем.
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з погляду формальної логіки, основними принципами 
типології форми держави доцільно визнати: 1) єдність під-
стави; 2) відповідність; 3) взаємне заперечення типів; 4) 
безперервність.

принцип єдності підстави означає, що розмежування 
типів форми держави має здійснюватися за однією озна-
кою. змішування різних підстав частково спостерігаєть-
ся в типології г. еллінека, який виділяв давньосхідну, 
грецьку, римську, середньовічну та сучасну держави [4]. 
не можна також поділяти держави за формою, скажімо, 
на монархії, республіки та федерації, оскільки в такому 
разі підставою поділу слугували б різні елементи поняття 
форми держави.

принцип пропорційності вимагає під час побудови ти-
пології враховувати всі можливі варіації вибраної підста-
ви, так щоб сукупний обсяг типів відповідав усім обсягом 
діленого поняття. при цьому важливо також виявити і ви-
лучити об’єктивно неможливі, штучні комбінації. зважа-
ючи на це, неповним є поділ форм правління на монархії і 
республіки, оскільки він не охоплює всієї множини форм 
правління, зокрема фашистської німеччини або феодаль-
ної польщі [6, с. 32].

принцип взаємного заперечення типів передбачає чіт-
ке розмежування між типами за вибраною основою, не 
допускаючи при цьому, щоб вони перетиналися. так, ви-
дається спірним виділяти разом з унітарною та федератив-
ною формами державного устрою особливу форму – «ре-
гіоналізм», вертикальна організація влади в якій, на наш 
погляд, охоплюється поняттям унітарної держави, тобто 
є її різновидом, щоправда, характеризується при цьому 
більшим ступенем автономії регіонів.

принцип безперервності полягає в необхідності послі-
довно виділяти типи без ігнорування найближчих ланок 
одного порядку. порушенням цього правила був би розпо-
діл монархій на абсолютні, дуалістичні та парламентські: 
два останні види мають бути об’єднані поняттям обмеже-
ної (конституційної) монархії, яка займає місце в одному 
типологічному ряду з абсолютною монархією.

окрім того, низка принципів типології форми держа-
ви продиктована правилами діалектичної логіки. до них 
варто зарахувати принципи: врахування якісних особли-
востей і закономірностей досліджуваної категорії «форма 
держави» та методологічних вимог теорії держави і права; 
відображення постійного розвитку і якісних змін форм 
держави; уточнення і вдосконалення типології з огляду на 
розвиток форм держави і поглиблення знань про них.

отже, типологія державно-правових явищ може відбу-
ватися за різними підставами – типологічними ознаками. 
вибір останніх значною мірою залежить від застосову-
ваних дослідником методів типології, найважливішими з 
яких є синхронний та діахронний [6, с. 24]. існування двох 
зазначених методів зумовлено тим, що будь-який об’єкт 
дослідження наділений статикою і динамікою, а отже, має 
свої закони організації та закони розвитку. діахронний ме-
тод типології відображає закономірності й етапи історич-
ного розвитку явищ. синхронний метод спрямований на 
вивчення закономірностей і варіантів внутрішньої будови 
об’єкта з відомим відхиленням від етапу розвитку остан-
нього.

отже, залежно від використовуваного методу дослі-
дження можуть бути виділені два основні різновиди типо-
логії форми держави: історична і структурна.

історична, або генетична, типологія форми держави 
основана на діахронному методі і відображає закономір-
ності й етапи історичного розвитку форми держави. у 
такому аспекті типи форми держави є проекцією відповід-
них історичних типів держави.

структурна типологія форми держави ґрунтується на 
синхронному методі і відображає закономірності і варіан-
ти внутрішньої будови (структури) форми держави, взятої 
поза рамками її історичних меж. із цієї позиції тип форми 
держави потрібно розглядати як спосіб поєднання її еле-
ментів.

історична типологія мала пріоритетне значення в ра-
дянський період розвитку вітчизняної юридичної науки. 
сьогодні позиції про визнання значущості вивчення форм 
держави лише в рамках історичних типів держави дотри-
мується, зокрема М. Марченко [5, с. 183]. 

зауважимо, що в літературі вказується на недостат-
ність використання єдиного критерію типології. осново-
положник теорії «ідеальних типів» М. вебер стверджував, 
що соціальні науки, на відміну від історії, повинні вста-
новлювати найзагальніші правила подій безвідносно до 
просторово-часового визначення цих подій. згідно зі сво-
єю методологією, М. вебер конструює й аналізує три чис-
ті ідеальні типи легітимного панування (харизматичний, 
раціональний і патріархальний), що простежуються в усі 
історичні епохи в будь-якій точці на землі [1]. л. рожкова 
відзначає наявність таких типів форм правління і держав-
ного устрою, які незалежно від належності до того чи ін-
шого історичного (генетичного) типу держави, зберігають 
щось інваріантне, якісь спільні ознаки, які уможливлюють 
існування загальних понять цих форм [6, с. 23]. саме ці 
«інваріантні» ознаки, на наш погляд, виступають підста-
вою структурної типології форми держави.

структурна типологія форм держави ґрунтується на 
системному підході до розгляду форми держави як три-
єдиної категорії юридичної науки. під час системного 
аналізу форму держави досліджують як цілісне, систем-
не явище. вона не зводиться до простої суми складових 
частин, однак передбачає взаємозв’язок елементів. сукуп-
ність стійких відносин і зв’язків між елементами системи 
утворює її структуру. наявність внутрішньої структури є 
невіддільною властивістю будь-якої системи, надає їй по-
рядкованості. структуру системної категорії «форма дер-
жави» утворює поєднання трьох її елементів: форми прав-
ління, форми державного устрою та політичного режиму з 
огляду на соціально-політичну реальність. 

висновки. підставою (типологічною ознакою) струк-
турної типології форми держави можна вважати спосіб по-
єднання її елементів: форми правління, форми державного 
устрою та політичного режиму. поєднання може бути різ-
номанітним залежно від національних, культурних, істо-
ричних та інших особливостей конкретної держави. у різ-
них державах ті чи інші форми правління поєднуються з 
конкретними формами державного устрою і відповідними 
політичними режимами, утворюючи специфічну комбіна-
цію елементів – той чи той тип форми держави. 
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аналіз праць вчених-правознавців в галузі історії дер-
жави і права україни дозволяє зробити висновок про зрос-
тання зацікавленості до проблематики становлення і розви-
тку конституціоналізму в україні та світі. одним з аспектів 
дослідження цієї проблематики є вивчення історико-право-
вих джерел щодо застосування австрійських та австро-
угорських конституцій у в галичині у складі австрії та 
австро-угорщини, які представляють особливий науковий 
інтерес. зокрема це стосується праць, щодо особливостей 
формування правової держави в австрії та австро-угорщи-
ни на прикладі галичини як їх складової частини. завдяки 
цьому можна проаналізувати історичний правовий досвід, 
який раніше не був предметом об’єктивного аналізу дослід-
ників, та використати його в процесі удосконалення право-
вої системи сучасних держав. 

Метою даної статті є характеристика історико-право-
вої літератури та джерел з використання австрійських та 
австро-угорських конституцій в галичині у складі ав-
стрії та австро-угорщини. 

стаття заснована на теоретичному аналізі робіт су-
часних і зарубіжних дослідників даної проблеми, вивчен-
ні опублікованій періодики та архівних документів даного 
періоду. ретроспективний аналіз вивчення зазначеного 
питання дозволив автору розробити свою класифікацію і 
періодизацію дослідження історико-правових документів, 
що поглиблюють знання сучасних вчених про розвиток 
досліджуваної проблеми. літературу, присвячену австрій-
ським конституціям, автор класифікує згідно з різними 
критеріями. за хронологією видання вона ділиться на чо-
тири групи, що включають: праці, видані в австрійський 
та австро-угорський періоди (1772-1918 гг.); літературу, 
видану в період між першою і другою світовими війнами 
(1918-1939 рр..); дослідження, опубліковані в радянський 
період (1917-1991 рр.); та праці, що вийшли в світ у неза-
лежній україні (1991-2012 рр.).

проблематика досліджень австро-угорського пері-
оду (1772-1918 гг.)

з 1772 р. галичина перебувала у складі австрійської 

імперії, а з 1867 по 1918 р. у складі австро-угорської 
дуалістичної монархії. у цей період відбувалися значні 
конституційні перетворення, які суттєво вплинули на 
мешканців галичини. зокрема внаслідок революції 1848 
р. було прийнято першу австрійську конституцію та скли-
кано перший австрійський парламент (рейхстаг). дія цієї 
конституції поширювалась також на території галицького 
краю – галичини, мешканці якої отримали представни-
цтво у рейхстазі [42, c. 136; 78, c. 49-51] (слід зауважити, 
що серед депутатів були як представники інтелігенції, так 
і прості селяни) [21, s. 139; 50, c. 127-128]. у 1849 р. була 
прийнята нова австрійська конституція, а у 1850 р. – окре-
ма крайова конституція для галичини. однак, вже у 1851 
р. дані конституції втратили чинність, і в австрійській 
імперії відновлено абсолютизм [20, s. 100]. лише у 1867 
р. внаслідок перетворення австрії у австро-угорську дуа-
лістичну монархію розпочався новий етап у розвитку кон-
ституціалізму: новий австрійський парламент (рейхсрат) 
прийняв, а імператор санкціонував нову конституцію [10, 
s. 99; 52, c. 8]. 

конституції австрії, прийняті в 1848, 1849, 1850 рр., а 
також конституція австро-угорщини, прийнята в 1867 рр., 
були предметом досліджень багатьох українських та зару-
біжних вчених, таких як к. левицький, в. кульчицький, 
Б. тищик, а. дзядзьо, в. Браунедер та інші. спираючись 
на ці документи, написано значну кількість історичних та 
історико-правових праць [7; 11; 48; 49; 55; 78]. але разом 
з тим не було приділено достатньо уваги особливостям за-
стосування згаданих конституцій в галичині, а також їх 
впливу на правовий статус і правовідносини корінного на-
селення краю.

приєднання галичини до австрійської імперії у 1772 
р. стало важливою подією в житті цього краю. австрій-
ська влада почала реформувати систему органів влади та 
управління, проводити соціальні, культурні, економічні 
реформи тощо [78, c. 29-32]. цей процес сприймався нео-
днозначно і тому став предметом як критичних зауважень, 
так й схвальних відгуків у науковій літературі того часу. 

8. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2001. 
– 776 с.

9. Чиркин В. Е. Государствоведение : учебник / В. Е. Чиркин. – М. : Юристъ, 2008. – 384 с.
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дії австрійської влади знаходили відгук як серед україн-
ських, так і серед польських громадських діячів та науков-
ців.

на особливу увагу заслуговують праці відомого укра-
їнського юриста – к. левицького. правник, адвокат (з 
1890 року), громадсько-політичний та державний діяч, 
депутат австрійського парламенту та галицького сейму, 
чиє ім’я було широко відоме не лише у галичині чи ав-
стро-угорщині, але й у інших європейських країнах [39, 
c. 95-96; 54, c. 12-15]. його наукові дослідження з юри-
спруденції та політичної історії української держави стали 
вагомим внеском у розвиток правової науки галичини [39, 
c. 95-96] та важливим джерелом інформації для даної на-
укової роботи. особливий інтерес становлять його праці, 
присвячені правам українського населення галичини та 
особливостям їхньої реалізації в умовах австро-угорської 
монархії – «наша свобода або які ми маємо права» (1888 
р.) та «про права руської мови» (1896 р.), які відобража-
ють реальні умови реалізації норм австрійської конститу-
ції 1867 р. [56; 57].

вже після розпаду австро-угорської імперії (у 1926 р.) 
вийшла в світ ще одна праця к. левицького – «історія по-
літичної думки галицьких українців (1848-1914): на під-
ставі споминів», у якій висвітлювались політико-правові 
погляди галицьких політичних діячів у період конститу-
ційних перетворень та їхнє відношення до прийняття кон-
ституцій 1848, 1849 та 1867 рр. праця є особливо цінною, 
з огляду на висвітлення окремих світоглядних аспектів 
тогочасних українських політичних кіл [55]. 

для багатьох українських правників та політичних 
діячів важливе місце займала боротьба за права україн-
ського народу. серед найболючіших проблем на порядку 
денному стояла можливість використання української 
мови. право на функціонування мов національностей ав-
стро-угорської імперії було закріплене у конституції 1867 
р., однак існували численні проблеми пов’язані з можли-
вістю його реалізації, оскільки у діловодстві домінувала 
німецька мова. це знайшло відображення у працях бага-
тьох правників та громадських діячів того періоду, зокре-
ма питання, пов’язані з використанням української мови, 
висвітлювалися у працях в. лукича, ю. семигинівсько-
го [59], М. здерковського [43], с. дністрянського [41], в. 
Бачинського [38], окремі аспекти мовної політики австрії 
окреслено в працях е. ліпнінського [22], та ю. пєрацько-
го [26].

важливе значення для даного дослідження мають пра-
ці вчених-правників львівського університету, який був 
відновлений у цьому статусі дипломом австрійського ім-
ператора йосифа іі від 1784 р. [44, c. 66]. на юридичному 
факультеті львівського університету діяла школа консти-
туційного права, одним з найвизначніших представників 
якої був професор с. стажинський. 

цей видатний вчений не обмежувався лише теоретич-
ним дослідженням конституційного права. захистивши у 
1883 р. дисертацію із спеціальності «австрійське консти-
туційне право», він зайнявся практичною роботою. зокре-
ма, у 1884-1893 рр. він був членом ради та департаменту 
(ради) району львова, а в період 1907-1913 рр. – послом 
(депутатом) міської ради львова. у 1884-1888 рр. та 1901-
1911 рр. – був членом віденської державної ради і авто-
ром проектів низки законів з питань виборчого, конститу-
ційного та адміністративного права. у період з 1897 р., с. 
стажинський брав участь у розробці проекту закону про 
вибори від 1907 р., а також виборчої реформи 1908–1910 
рр. у 1907–1911 рр. він займав посаду віце-президента 
палати депутатів у галицькому крайовому сеймі. законом 
його імені (Lex Starzynski) у 1909 р. було розширено авто-
номію галичини. ще в 1907-1909 рр. було видано проект 
галицької конституції, підготовлений з його участю. кон-
ституція складалася з 2-х частин. том I охоплював пропо-
зиції виборчої правової реформи, том II був присвячений 

правовому устрою. з 30 липня 1917 р. імператор карл I. 
призначив його депутатом палати панів в австрійському 
парламенті [45, c. 50-55].

наукові праці с. стажинського розкривають правову 
природу австрійського конституційного процесу. вони при-
свячені не тільки аналізу австрійських конституцій, але й 
проблемі впровадження у життя їхніх положень, зокрема 
за допомогою реформи виборчого законодавства. зокре-
ма, заслуговують на увагу такі праці с. стажинського як 
«конституція третього травня на тлі сучасної системи євро-
пейських держав» (1892 р.), «Sprawa języka państwowego w 
Austryi» («справа державної мови в австрії») вийшла в світ 
у 1884 р., «O pierwszej konstytucji austryackiej: jej geneza i 
ocena» («про першу австрійську конституцію: її генезис та 
оцінка») опублікована в 1889 р., «Sejmowa reforma wyborcza 
1908-1910» («сеймова виборча реформа 1908-1910») вида-
на у 1911 р. та ін. [20; 29-32; 75].

одним з найцінніших джерел, використаних у дано-
му дослідженні є праця с. стажинського «Kodeks prawa 
politycznego czyli Austriackie Ustawy Konstytucyjne (1848-
1903)» («кодекс політичного права або австрійські кон-
ституційні закони»), що вийшла в світ у 1903 р. у цій 
збірці опубліковані усі австрійські конституції (1848, 1849 
та 1867 рр.), а також конституційний проект першого ав-
стрійського парламенту, який міг перетворити австрію у 
справжню демократичну державу, якщо б його прийняв 
парламент та підтримав австрійський імператор (так звана 
«кремзірська конституція»). проте цей проект так ніколи 
і не був прийнятий, а парламент, який його опрацював, 
у 1849 р. розпущено. тексти конституцій перекладені на 
польську мову і подано у хронологічному порядку [20].

окрім конституцій, у збірнику містяться імператорські 
патенти, якими ці конституції вводились у дію та внаслі-
док яких вони втрачали чинність. поряд із конституціями 
у збірнику також опубліковано виборче законодавство, на 
підставі якого обирався парламент. це, зокрема, виборча 
ординація першого австрійського парламенту від 9 трав-
ня 1848 р. та імператорський патент, яким цей парламент 
скликано, міністерський рескрипт від 10 червня 1848 р., 
що поширив виборче право на робітників, а також інше 
конституційне законодавство того періоду [20].

серед вчених львівського університету, які торкали-
ся проблеми конституційного розвитку австрії необхідно 
згадати також професора о. Бальцера [79, c. 100-104]. він 
був одним із найвідоміших, найавторитетніших австрій-
ських вчених-правознавців та істориків державного устрою 
(ладу) і права. після закінчення першої світової війни вче-
ний продовжував працювати у львівському університеті аж 
до його смерті у 1933 р. професор глибоко та всесторонньо 
опрацьовував актуальні державно-правові проблеми країн 
центрально-східної Європи, особливо австрії, австро-
угорщини і польщі [79]. на особливу увагу заслуговує пра-
ця о. Бальцера, «Historya ustroju Austryi w zarysie» («історія 
устрою австрії в нарисах»), що вийшла в світ у 1908 р. у 
ній автор досліджує окремі особливості конституційного 
процесу, однак лише в межах висвітлення загальної історії 
держави і права австрії [2]. 

зрештою, окремі аспекти застосування австрійських 
конституцій на території галичини знайшли своє відо-
браження також у працях багатьох інших дослідників того 
часу. йдеться, зокрема, про проблеми правового станови-
ща галичини у складі австрії та австро-угорщини, які 
висвітлювали М. Бобжинський [3], л. фінкель [12,13], в. 
калінка [18], л. клюнкер [19], і. паннєнкова [24], с. Ґлем-
бінський [14], в. токаж [34], ю. вейнфілд [36]. організа-
цію та діяльність місцевої влади в галичині досліджували 
а. чоловський [8], Б. лозінський [23], організацію та ді-
яльність рейхстагу – а. спрінґер [28], інститути судової 
влади – ц. рабан [27], е. тіль [33], ю. вавель-люїс [35]. 

проблема реалізації конституційних норм за допомо-
гою виборчого законодавства у галичині також висвітлю-
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валась у працях таких українських вчених та громадських 
діячів, як Є. олесницький [71], а. чайковський [83], М. 
лозинський [58], Я. головацький [40] та інші.

тематика літератури, виданої в період між першою 
і другою світовими війнами (1918-1939 рр.)

дослідження австрійського періоду в історії галичини 
продовжувалось і після розпаду австро-угорщини, в пе-
ріод, так званої, другої речі посполитої, однак у значно 
скромніших розмірах та здійснювалось здебільшого істо-
риками. зокрема, у 1922 р. вийшла в світ праця Б. павлов-
ського «Zajęcie Lwowa przez Austrije 1772 r.» (захоплення 
львова австрією у 1772 р.) [25], у якій аналізуються події 
пов’язані з приєднанням галичини до австрійської імпе-
рії та їхній вплив на життя львів’ян.

у 1926р. вийшла у світ ще одна праця к. левицького 
– «історія політичної думки галицьких українців (1848-
1914гг.): на підставі споминів» [55], у якій викладено 
політико-правові погляди галицьких політичних діячів 
у період конституційних перетворень і їх відношення до 
прийняття конституцій 1848, 1849 і 1867 років. ця праця 
представляє особливу цінність, беручи до уваги висвіт-
лення окремих світоглядних аспектів українських полі-
тичних кіл тієї епохи.

дослідження, опубліковані у радянський період 
(1917-1991 рр.)

значно більше публікацій, присвячених правовому 
становищу галичини у складі австрійської та австро-
угорської імперії, з’явилося у радянський період. одним з 
провідних дослідників австрійського періоду в історії га-
личини був професор львівського університету – в. куль-
чицький. він був одним із найвизначніших українських 
вчених-правників у галузі історії держави і права та осно-
воположником української львівської історико-правової 
дослідницької школи. у 1954 р. в. кульчицький захистив 
дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних 
наук на тему «галицький сейм у системі колоніального 
апарату австро-угорщини». у 1970 р. він захистив док-
торську дисертацію на тему «політичний апарат колоні-
ального управління східною галичиною (друга половина 
ХіХ-початок ХХ ст.)».

професор в. кульчицький є також автором значної 
кількості наукових статей, які є не лише джерелом вивчен-
ня історії держави і права, але також історії української 
правової думки. він був одним із перших істориків права, 
хто глибинно зацікавився особливостями правового стату-
су галичини у складі австрії та австро-угорщини. в його 
науковому доробку велика кількість праць, окремі з яких 
безпосередньо присвячені причинам та умовам револю-
ції 1848 р., галицькому крайовому сейму, австрійським 
конституціям, застосуванню у галичині кодексів австрій-
ського права, організації у краї органів державної влади 
та місцевого самоврядування, а також іншим правовим 
проблемам у зазначеній сфері. деякі з них вийшли в світ 
ще розпаду срср, однак багато було опубліковано й після 
1991 р. зокрема, варто згадати такі наукові статті, як «ре-
волюція 1848 року на західноукраїнських землях», «ав-
стрійська конституція 1849 року і крайова конституція для 
галичини 1850 р.», «утворення коронного краю галичини 
в складі австрії» тощо [47-52]. у своїх працях автор нео-
днозначно ставиться до проблематики застосування ав-
стрійських конституцій у галичині. він позитивно оцінює 
вплив конституційного процесу на українське населен-
ня галичини, однак звертає увагу на численні труднощі 
пов’язані з реалізацію конституційних норм. австрійські 
конституції закріплювали права громадян, однак вчений 
звертав увагу на те, що австрійський державний апарат 
захищав здебільшого інтереси правлячих кіл, порушуючи 
при цьому права робітників, селян та інтелігенції. 

значний науковий інтерес викликають також видані 
вченим навчальні посібники – «державний лад і право га-
личини (в другій половині ХіХ – початку ХХ ст.)» (1966 

р.), а також виданий в 2002 р. у співавторстві «апарат 
управління галичиною в складі австро-угорщини» [46; 
53]. у своїх працях автор розглядає не лише правові пи-
тання, але й соціальні, економічні та політичні проблеми, 
з якими зустрілось населення галицького краю після при-
єднання її до австрії.

важливими є також праці авторитетного австрійського 
вченого проф. в. Браунедера, який є директором інституту 
історії права віденського університету. до наукових інтер-
есів вченого входить дослідження австрійських конститу-
цій. Хоча у своїх працях він здебільшого небагато уваги 
присвячує впливу австрійських конституцій на галичину, 
однак загалом його праці характеризуються змістовністю 
та високим науковим рівнем. крім значної кількості ста-
тей (частина яких була опублікована ще до 1991 р.) [4-
6], професором видано також ґрунтовну і концептуальну 
працю з історії австрійського конституціалізму, яка була 
вкотре перевидана у 2005 р. [7]. у своїх працях професор 
звертає увагу на важливість розвитку австрійського кон-
ституційного законодавства та його позитивний вплив на 
розширення обсягу громадянських прав і свобод, у тому 
числі завдяки можливості приймати участь в управлінні 
державою.

праці, що вийшли в світ у незалежній україні 
(1991-2012 рр.)

найбільше наукових праць, присвячених становищу 
галичини у складі австрії та австро-угорщини, вийшло в 
світ вже після здобуття україною незалежності. Більшість 
з цих досліджень не стосуються безпосередньо австрій-
ських конституцій та особливостей їхнього застосування 
у галичині, однак є цінним матеріалом для даного дисер-
таційного дослідження. на особливу увагу при цьому за-
слуговують праці вчених львівського національного уні-
верситету імені івана франка.

важливе значення для даного дисертаційного дослі-
дження мають праці професора львівського національ-
ного університету імені івана франка Б. тищика. у 2003 
році вийшов в світ навчальний посібник «історія держа-
ви і права австрії та австро-угорщини (Х ст.-1918 р.)» – 
змістовна праця, яка розкриває сутність правових та по-
літичних процесів, що відбувалися в австрійській державі 
[80]. значний емпіричний матеріал міститься у монографії 
проф. Б. тищика «західно-українська народна республі-
ка (1918-1923). історія держави і права» (опубліковано у 
2004 р.). перший розділ монографії присвячено соціаль-
но-економічному та правовому становищу східної гали-
чини у складі австрії та австро-угорщини, суспільно-
політичному руху, який розвивався та діяв у цей період. 
вчений присвятив увагу діяльності політичних партій, а 
також умовам, в яких сформувались ідеї державної неза-
лежності та соборності україни. досліджено також вплив 
першої світової війни на суспільно-політичні відносини 
у східній галичини. у розділі другому аналізуються при-
чини розпаду австро-угорщини та висвітлюються соці-
ально-економічні і політичні передумови проголошення 
суверенної української держави – західно-української на-
родної республіки [77]. 

професором також видано низку статей присвячених 
видатним правникам та вченим, які у своїх працях дослі-
джували австрійський період у житті галичини. зокрема, 
у 2009 р. опубліковано працю Б. тищика «освальд Мар’ян 
Бальцер як науковець, керівник кафедри, педагог», у 2011 
р. статтю «андрій чайковський – відомий випускник юри-
дичного факультету львівського університету», а у 2012 
р. – «кость левицький – видатний галицький державно-
політичний та громадський діяч» [76; 79; 82]. окремі пи-
тання щодо розвитку судочинства висвітлено у спільній 
статті проф. Б. тищика та доктора юридичних наук, до-
цента львівського національного університету імені івана 
франка і. Бойка «становлення та розвиток органів судо-
чинства у галичині (Х-ХХ ст.)» (2011 р.) [81]. 
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у своїх працях автор звертає увагу на позитивний 
вплив, який здійснило австрійське конституційне законо-
давство на мешканців галичини. адже в цей період по-
чали з’являтися перші українські політичні та громадські 
організації (головна руська рада, просвіта та ін.), роз-
горнули активну діяльність політичні партії тощо. щора-
зу більше прихильників здобувала ідея консолідації всіх 
українських політичних сил навколо програми державної 
незалежності краю.

складний історичний процес становлення та розвитку 
ідеї українського державотворення в галичині у другій 
половині ХіХ та на початку ХХ ст. був предметом дисер-
таційного дослідження М. Мацькевича [64]. окрім цього 
вченим видано низку цікавих праць, які стосуються різних 
політичних та правових процесів, що відбувалися у гали-
чині в складі австрії та австро-угорщині. зокрема, варто 
згадати такі статті, як «австрія і зунр (ідеї федералізму)» 
(2011 р.), «адміністративно-територіальне управління в 
галичині в період 1772-1848 рр.» (2008 р.), «державно-
правові реформи за часів австрії» (1998 р.), «концепції 
української автономії у складі австро-угорської імперії, 
польщі та росії» (2009 р.), «національне відродження 
галичини в контексті боротьби українців за національ-
но-культурні права» (2009 р.) та ін. у працях М. Маць-
кевича піднімаються не лише правові, але й ідеологічні 
проблеми, які поставали перед представниками україн-
ських, польських та австрійських політичних діячів, до-
сліджується вплив цих ідей на австрійський парламент та 
місцеві сейми [60-63; 65; 66]. вчений звертає також увагу 
на прагнення українських політичних діячів розширити 
автономію галичини. політична боротьба здійснювалась 
за допомогою створення та активної діяльності політич-
них партій, відкриття українських навчальних закладів, 
розширення виборчих прав. конституція 1867 р. надавала 
можливість здійснювати політичну боротьбу парламент-
ським шляхом. 

науковий інтерес становлять статті назара панича 
присвячені становленню та розвитку інституту проку-
ратури у галичині в складі австрії та австро-угорщини 
[72-74]. Хоча автор і не торкається безпосередньо про-
блем конституційного процесу, проте виникнення інсти-
туту прокуратури в австрійській імперії у 1849 р. тісно 
пов’язане із конституційними перетвореннями, що відбу-
валися у державі. відтак ці праці є цінним джерелом для 
вивчення дії конституційних норм на організацію та діяль-
ність прокуратури в галичині.

дослідженням організації та діяльності місцевої вла-
ди у галичині займалася представниця львівської істори-
ко-правової школи Х. Моряк-протопопова. вона видала 
серію статей присвячених соціально-економічним та по-
літичним передумовам створення галицького намісни-
цтва, його структурі та діяльності, правовому статусу та 
повноваженням намісника тощо. частина статей автора 
стосується конституційних та політичних перетворень, які 
відбувались в австрійській державі та їхнього впливу на 
організацію та діяльність галицького намісництва [67-70]. 
праці Х. Моряк-протопопової є корисними для вивчення 

впливу австрійських конституцій на правове становище 
галицького краю за допомогою місцевих органів держав-
ної влади.

дослідження австрійського конституціоналізму здій-
снювались польським вченим професором Ягеллонського 
університету а. дзядзьо. у 2001 р. вийшла в світ його пра-
ця присвячена австро-угорській монархії – «Monarchia 
konstytucyjna w Austrii (1867-1914). Władza-Obywatel-
Prawo» («конституційна монархія в австрії (1867-1914). 
влада-громадянин-право»), у якій досліджуються по-
літичні, історичні та економічні умови перетворення 
австрійської імперії в австро-угорську конституційну 
монархію, а також вплив цих процесів на народи даної 
держави. окрім цього, вчений є автором наукових статей 
присвячених різним аспектам розвитку та функціонуван-
ня конституційної монархії. оцінюючи у своїх працях 
роль австрійської конституційної монархії вчений зазна-
чає, що попри усі недоліки (значною мірою пов’язані із 
складністю процесу перетворення абсолютної монархії 
в конституційну) вона стала одним із перших прикладів 
сучасної правової держави, оскільки створила діючі інсти-
туції для охорони та захисту громадянських прав [10; 11].

проблеми застосування австрійських конституцій ві-
дображається частково також у інших працях. зокрема, 
питання конституційного розвитку австрії та австро-
угорщини висвітлено у підручниках з історії австрій-
ського права, зокрема у підручнику г. Балтля та Ґ. кохера 
виданому у 1995 р. [1]. серед польських дослідників зна-
чну кількість праць з історії держави і права галичини у 
складі австрії та австро-угорщини присвятив професор 
Ягеллонського університету (республіка польща) с. Ґро-
джіцкий [15; 16]. однак однією з найцінніших сучасних 
праць є збірнику «Die Verfassungen in Europa 1789-1949» 
(«Конституції Європи 1789-1949») виданому під редакці-
єю німецьких вчених д. Ґосевнкеля та й. Месінга [9], у 
якому подано оригінальні тексти конституцій австрії та 
австро-угорщини.

на жаль, у даному збірнику немає тексту крайової кон-
ституції для галичини 1850 р. однак з ним можна озна-
йомитися у фонді 146 «галицьке намісництво» централь-
ного державного історичного архіву україни у львові [17].

висновок. в цілому дане дослідження показало, що, 
проблематика правового статусу галичини у складі ав-
стрії та австро-угорщини неодноразово вивчалась як 
українськими, так й іноземними вченими в рамках виділе-
ної періодизації. разом з цим слід зазначити, що переважна 
більшість наукових досліджень зарубіжних учених стосу-
валася застосування конституцій австрії і австро-угор-
щині загалом, а особливості їх застосування в окремих 
коронних краях імперії не досліджувались. Більша увага 
цьому питанню було приділена українськими науковцями. 
однак окремого історико-правового дослідження, яке б 
стосувалось конституційного розвитку згаданих держав 
та особливостей застосування австрійських конституцій 
1848, 1849, 1850 та 1867 р. у галичині до цього часу не 
проводилось, що підтверджує актуальність і необхідність 
такого дослідження.
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Стаття присвячена висвітленню нормативно-правових засад діяльності органів місцевої влади Правобережної Україні у ХІХ – на 
початку ХХ століть. Досліджуються законодавчі та підзаконні акти. Аналізується нормативно-правова база діяльності місцевих адміні-
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постановка проблеми. розбудова української держа-
ви, реформування державного і суспільного життя, супер-
ечливі процеси сучасного державотворення до розряду 
найгостріших висунули проблему діяльності органів міс-
цевої влади. проблема належить до тем, інтерес до яких з 
плином часу не зменшується, а навпаки, являє тенденцію 
до зростання. врахування досвіду минулого дасть змогу 
уникнути повторення помилок, обрати найоптимальніші 
шляхи розв’язання.

стан дослідження. вибір досліджуваної теми визна-
чається не лише значимістю, але і станом її історіографії, 
відсутністю цілісного дослідження, присвяченого саме 
питанням особливостей діяльності органів місцевої влади 
у правобережній україні у 1832-1914 рр. Cистема місце-
вих державних адміністративних установ царизму в укра-
їні знайшла своє відображення у працях в. Шандри [10-
12], і. Блінова [2], а. градовського [4], п. зайончковського 
[5], л. лисенка [6], н. щербак [13; 14] та інших.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі ар-
хівних джерел, здобутків історіографії дослідити й об-
грунтувати організаційно-правові засади, діяльності орга-
нів місцевої влади правобережної україні у 1832-1914 рр.

законодавчі матеріали, підзаконні акти є важливим 
джерелом дослідження діяльності державних органів міс-
цевої влади в україні в ХіХ-на початку ХХ ст., зокрема у 
правобережній україні. важливим джерелом вивчення їх 
діяльності є архівні фонди місцевих державних установ 
і перш за все фонд канцелярії київського, подільського 
і волинського генерал-губернатора, джерелознавчий ана-
ліз якого здійснила в. Шандра [11-12] і який зберігається 
в центральному державному історичному архіві україни 
у м. києві (далі – цдіак україни) (ф 442), нараховуючи 
нині 243664 справи. це комплекс надзвичайно різнома-
нітних документів, який включає в себе царські та сена-
торські укази, циркуляри міністерства внутрішніх справ, 
звіти донесення київського, подільського і волинського 
генерал-губернаторів про стан справ у губерніях, допові-
ді генерал-губернаторів царю, звіти місцевих державних 
установ, які вони надсилали генерал-губернаторам. у 
багатьох випадках звіти місцевих державних установ по-
служили приводом для прийняття законодавчих актів, що 
регулювали діяльність місцевих адміністративних уста-
нов. у той же час звіти є свідченням того, як ці закони 
впроваджувалися в життя.

що стосується звітів генерал-губернаторів та губер-
наторів українських губерній, то у місцевих архівах вони 
збереглися далеко не повністю. Більшість з них знаходить-
ся в російському державному історичному архіві у санкт- 
петербурзі. там збереглося 1209 звітів генерал-губерна-
торів та губернаторів українських губерній та додатків до 
звітів. незначна кількість копій цих звітів зберігається у 
цдіак україни та обласних архівах [13, с. 71].

період ХіХ ст. в українській історії характеризувався 
впровадженням централізованої імперської влади на те-
риторію україни із залученням широкого спектра різних 
підходів, зокрема й модернізації управлінських структур, 
що сприяли одержавленню найважливіших напрямків со-
ціально-економічного і культурного життя національно-
етнічних регіонів.

на території сучасної україни у ХіХ ст. було 9 губер-
ній: київська, волинська, подільська, полтавська, кате-
ринославська, таврійська, Харківська, чернігівська. у 

Миколаєві, одесі, керчі і севастополі були впроваджені 
посади градоначальників, які користувалися правами гу-
бернаторів і яким були підпорядковані всі цивільні і вій-
ськові установи цих міст.

указом від 24 лютого 1832 р. київський військовий 
губернатор був призначений також генерал-губернато-
ром подолії і волині [12, с. 25]. з цього часу київська, 
волинська і подільська губернії, що складали по офіцій-
ному адміністративно-територіальному поділу півден-
но-західний край, керувалися київським, подільським і 
волинським генерал-губернатором. він був вищим пред-
ставником царського самодержавства у «вверенных ему 
губерниях».

цю посаду в різний час займали : д. г. Бібіков, кн. 
васильчиков, М. чертков, М. і. драгоміров, в. о. су-
хомлинов, і. с. дрентельн, ф. ф. трепов. до того ж М. і. 
драгоміров і в. о. сухомлинов поєднували її з посадою 
командуючого військами київського військового округу.

власний апарат генерал губернатора був невеликим: 
при ньому знаходилася лише канцелярія і декілька чинов-
ників з особливих доручень. у необхідних випадках він 
діяв через підлеглих йому губернаторів.

повноваження «главного начальника края» були закрі-
плені у «общей инструкции генерал-губернаторам», яка 
була включена у «свод губернских учреждений», «а також 
у ряді інших нормативних актів – статутах, положеннях, 
окремих «высочайших поселениях».

наскільки широким було коло питань, які знаходилися 
«в введении главного начальника юго-западного края» 
можна судити лише з того факту : коли у 1888 р. департа-
мент загальних справ захотів отримати дані про предмети 
відомства генерал- губернатора, його канцелярія підготу-
вала довідку, в якій лише короткий перелік цих «предме-
тів» (окрім визначених «общей инструкцией») складався 
з 83 пунктів. 

Багато функцій генерал-губернатора так чи інакше 
були пов’язані з каральною діяльністю. це витікало з по-
ложення «общей инструкции генерал-губернаторам», 
«яке вказувало, що генерал-губернатори «главные блюс-
тители неприкосновенности верховных прав самодержа-
вия, пользы государства и точного исполнения законов 
и распоряжений высшего правительства по всем частям 
управления во вверенном им крае». при цьому особливій 
увазі генерал-губернаторів довірялися питання «общего 
благосостояния и внутренней безопасности». закон давав 
право генерал-губернатору ревізувати «все действия мест 
и лиц, ему подведомственных», надаючи можливість до-
повнювати, змінювати чи відмінювати постанови підпо-
рядкованих йому губернаторів, а в необхідних випадках 
– безпосередньо приймати заходи «как к восстановлению 
спокойствия, так и к отвращению всякой причины возоб-
новления беспорядков» [14, с. 37].

дуже широкі права з’явилися у генерал-губернаторів 
при оголошенні всієї підвідомчої території чи окремої міс-
цевості на «исключительном положении», згідно з «поло-
жением о мерах к охранению государственного порядка и 
общественного спокойствия» від 14 серпня 1881 р.

стан посиленної охорони повинен був запроваджу-
ватися у тих випадках, коли, як відмічалося у «положе-
нии» «общественное спокойствие в какой-либо местности 
будет нарушено преступными посягательствами против 
существующего государственного строя или безопас-
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ности частных лиц и их имущества, или подготовлением 
таковых так, что для охранения порядка применение дей-
ствующих постоянных законов окажется недостаточным» 
[9, c. 197]. в «положении» вказувалися умови, за якими 
вводився стан «надзвичайної охорони».

у період дії положення посиленої охорони генерал-
губернатор міг видавати обов’язкові постанови (з метою 
забезпечення громадського порядку і державної безпеки), 
за порушення яких винуватці підлягали арешту терміном 
до 3-х місяців і штрафу до 500 крб. окрім того, йому нале-
жало право «воспрещать всякие народные, общественные, 
даже частные собрания», закривати торгівельні заклади і 
промислові підприємства, а також «воспрещать отдельным 
личностям пребывание в местностях, объявленных в по-
ложении усиленной охраны».

при введенні положення надзвичайної охорони ді-
яли всі правила, що й при положенні посиленої охорони. 
окрім того, генерал-губернатор наділявся цілим рядом по-
вноважень, зокрема:

1. створювати для допомоги існуючим органам поліції 
особливі військово-поліцейські команди.

2. накладати секвестр на нерухомість і арешт на рухо-
мість і прибутки з неї у випадках, коли володінням таким 
майном «достигаются преступные цели, или когда упуще-
ния по управлению таковыми влекут за собою опасные 
для общественного порядка последствия».

3. за порушення обов’язкових постанов і здійснення 
певних проступків винуватців садити у в’язницю чи фор-
тецю на 3 місяці або заарештовувати на той же термін, чи 
штрафувати на суму до 3-х тисяч крб.

4. звільняти з посад чиновників усіх відомств, включа-
ючи судові, а також осіб, що служили по виборах в стано-
вих, міських і земських установах.

5. призупиняти періодичні видання на час надзвичай-
ного стану.

6. закривати учбові заклади терміном до 1 місяця [9, 
с. 199].

генерал-губернатор, крім того, міг призупиняти і за-
кривати чергові зібрання станових, земських і міських ор-
ганів. тобто у таких умовах генерал-губернатор був фак-
тично єдиним господарем у довіреному йому краї.

найбільш активно свої каральні повноваження 
«главный начальник юго-западного края» використо-
вував для придушення першої російської революції ( 
з кінця 1905 р.) і в роки реакції. уряд у такі періоди 
не бачив іншого управління південно-західним кра-
єм, окрім надання генерал-губернатору надзвичайних 
повноваджень, особливо в судовій сфері. так, при вве-
денні положення посиленої охорони, він отримував 
право передачі окремих справ «о преступлениях, об-
щими уголовными законами предусмотренных, когда 
они признают это необходимым в видах ограждения об-
щественного порядка и спокойствия, для суждения их 
по законам военного времени» [9, с. 199]. при цьому 
«главный начальник края» міг вимагати розгляду всіх 
цих справ при закритих дверях. генерал-губернатор сам 
же затверджував вироки.

із введенням положення про надзвичайний стан перед 
генерал-губернатором відкрився широкий простір для са-
мовільних каральних дій.

але, якщо проаналізувати всі функції генерал-губерна-
тора, то серед них можна виявити немало таких, які, хоч 
і не завжди підкріплювалися прямою репресивною дією, 
але все ж таки мали виразно охоронну спрямованість.

так, згідно з законом 1888 р., на генерал-губернато-
ра накладався обов’язок «принимать меры к замещению 
должностей в юго-западном крае лицами русского про-
исхождения», він міг вислати за 50-верстну смугу тих 
євреїв «кои, не быв по судебным решениям совершенно 
оправданы, остаются в подозрении», і по справах про 
контрабанду. від нього залежала видача дозволів на при-

їзд і тимчасове проживання у місті євреям, які не мали до-
зволу на постійне проживання у києві і таке інше. 

посада київського, подільського і волинського гене-
рал-губернатора проіснувала до осені 1914 р. і була лікві-
дована у зв’язку з початком першої світової війни.

управління краєм генерал-губернатор здійснював че-
рез свою канцелярію, що складалася з кількох діловодств; 
в залежності від їх функцій – тут відкладалися певні до-
кументи і матеріали.

на чолі кожної губернії стояв губернатор. нормативно-
правовою базою, що визначала діяльність губернаторів, їх 
компетенцію і функції був законодавчий акт катерини іі 
від 21 квітня 1764 р. – «наставление губернаторам». це 
був основний документ, яким повинен був керуватися у 
своїх діях новопризначений губернатор [7, c. 716-718].

текст «наставления губернаторам» складався з перед-
мови та вісімнадцяти розділів. у передмові необхідність « 
дать в нижеследующих статьях некоторые общие губерна-
торам правила в прибавок к прежним узаконениям» імпе-
ритраця пояснювала істиною, що ніби відкрилася їй : «...
все целое не может быть отнюдь совершенно, если части 
его в непорядке и неустройстве пребудут» [3, c. 90]. розділ 
перший визначав підпорядкованість губернатора особисто 
імператриці та сенатові, від яких тільки має приймати на-
кази. розділ другий, третій і четвертий розглядали умови 
подання скарг на рішення губернатора або на невідповід-
ність посаді членів губернських канцелярій, які «в точной 
губернской дирекции состоять имеют» [3, c. 90].

склад і функції окремих членів губернської канце-
лярії у «наставлении губернаторам» не визначено, лише 
вказано, що губернатор «разделяет, подобно президенту 
коллегии, дела присутствующим в особливое надзирание 
попечение».

у п’ятому розділі катерина іі виказувала надію, що 
призначивши чиновникам достатню платню, може споді-
ватися на їхню порядність і несхильність до хабарів. розді-
ли з шостого по десятий і тринадцятий визначали порядок 
зносин губернатора з вищими інстанціями і, зокрема, «с 
находящимися в губернии военачальниками, полевыми 
нашими войсками повелевающими» [3, c. 90].

розділ восьмий підпорядковував губернатору ре-
гіони. а розділи одинадцятий та дванадцятий пере-
давали до компетенції губернатора всі земські уряди, 
що не підлягали губернській канцелярії. причому гу-
бернаторові вказувалося на обов’язок не лише збирати 
інформацію про губернію і надсилати її до сенату, а й 
«вкрадшиеся непорядки, или и самое упущение в уза-
конениях подобными же представлениями исправлять и 
отвращать» [3, c. 91].

розділи з чотирнадцятого по сімнадцятий ставили в 
обов’язок губернатору раз на три роки об’їжджати губер-
нію, піклуючись про правосуддя, стан шляхів, безпеку від 
грабіжників. останній розділ нагадував губернатору про 
необхідність виконувати попередні накази.

після того як павло і у 1797 р. ліквідував статус на-
місника, губернатор отримав великі наглядові повнова-
ження щодо всіх урядових установ. з іншого боку, губер-
натор поступово перетворився на чиновника Міністерства 
внутрішніх справ і фактично був підлеглим міністра. з 
появою міністерств ( 8 вересня 1802 р.) губернатори по-
чали підпорядковуватися безпосередньо Міністру вну-
трішніх справ. керівники ж інших міністерств отримали у 
своє підпорядкування відповідні структури губернського 
управління [3, c. 94].

указ 1837 р. закріпив подвійний характер губернатор-
ської посади. вважаючи губернатора «господарем губер-
нії», законодавство у той же час не надало йому реальних 
повноважень у багатьох сферах діяльності. Більше того, 
введення міністерської системи супроводжувалося, по-
перше відібранням з компетенції губернської влади бага-
тьох важливих питань місцевого життя і концентрація їх в 
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руках міністерств; по-друге, поділом губернського управ-
ління на багато галузей, що керувалися центром.

реформи 60-х рр. ХіХ ст. повинні були змінити всю 
систему місцевого правління. дійсно вони суттєво зміни-
ли становище губернаторів. у їх підпорядкування не уві-
йшли ряд вперше створених державних установ. але вже 
на початок ХХ ст. у губернаторів з’явився цілий ряд нових 
повноважень. їх аналіз може спочатку створити ілюзію 
всемогутності губернаторів в усіх сферах життя. вражає 
лише перелік основних установ, які очолював губернатор: 
губернське правління; губернське у селянських справах 
присутствіє; розпорядчий комітет; губернські присутствія 
по земських і міських справах, по фабричних справах, з 
військової повинності, по питейним справам; губернський 
лісооберігаючий комітет; статистичний комітет.

але уважне вивчення повноважень губернатора і прак-
тики їх реалізації в кінці ХіХ-на початку ХХ ст. приводять 
до висновку, що «всемогущество» його було однобоким.

у архівному фонді канцелярії київського, подільського 
і волинського генерал-губернатора зберігається дуже пока-
зовий документ – «записка о значении генерал-губернато-
ров». у документі висловлена оцінка системи управління 
губерніями, що склалася на початку ХХ ст., підкреслюєть-

ся зростаюча роль централізації управління, акцентується 
увага на зменшенні самостійності губернської влади при 
вирішенні багатьох питань місцевого життя.

ще у 1866 р. губернатори отримали право вимагати 
виконання своїх вимог від усіх чиновників губернії, не 
дивлячись на службову підпорядкованість, чин і посаду. 
тоді ж вони отримали можливість ревізувати всі цивіль-
ні установи губернії, незалежно від відомства, а також 
закривати приватні товариства і клуби. особливо поси-
лилася адміністративна влада губернаторів у результаті 
введення 

«положения о мерах к охранению государственно-
го порядка и общественного спокойствия» від 14 серпня 
1881 р. впроваджене як тимчасовий захід «положение» 
систематично продовжувалося і проіснувало до лютого 
1917 р. [9, c. 197].

висновки. таким чином, значне місце у державному 
апараті російської імперії посідає система державних ор-
ганів місцевої влади, місцевих державних адміністратив-
них установ царизму в україні. компетенція губернаторів, 
генерал-губернаторів, їх канцелярій, інших місцевих адмі-
ністративних установ офіційно була відображена у норма-
тивно-правовій базі російської імперії.
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Стаття присвячена утворенню та діяльності органів міліції Криму в 1920-1924 рр. В статті досліджується структура органів міліції та 
її трансформація, зумовлена соціально-економічними та політичними умовами, аналізується якісний і кількісний склад, джерела попо-
внення і система професійної підготовки особового складу, дисципліна співробітників у підрозділах і органах міліції Криму. У статті на 
основі документальних, архівних матеріалів, періодичної преси та історичної літератури відображено основні напрямки діяльності міліції 
Криму в 1920 – 1924 рр.

Ключові слова: правоохоронні органи, реорганізація міліції, органи міліції, кадровий апарат, боротьба зі злочинністю, охорона гро-
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Статья посвящается образованию и деятельности органов милиции Крыма в 1920 – 1924 гг. в статье рассматривается структура 
органов милиции и ее трансформация, в условиях изменяющейся социально-экономической и политической ситуации, анализируется 
качественный и количественный состав, источники пополнения и система профессиональной подготовки личного состава, дисциплина 
сотрудников в подразделениях и органах милиции. В статье на основе документальных, архивных материалов, периодической прессы 
и исторической литературы отображены основные направления деятельности милиции Крыма 1920- 1924 гг. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, реорганизация милиции, органы милиции, кадровый аппарат, борьба с преступно-
стью, охрана общественного порядка.

This article is devoted to foundation and activities the militia bodies оn south region of the Crimea of the 1920- 1924. The article is devoted 
the structure of militia bodies, its transformation depending on varying socio-economic and political conditions. Qualitative and quantitative staff, 
the sources of reinforcement and system of professional training of the persona, conditions legality and discipline of fellow-employees in divisions 
and sub-units other militia bodies. The article grounded on documentary, archive, periodic as well as historical literature materials describe the 
devoted mains directions of activities of the Crimea of the 1920 – 1924.

 Key words: reorganization of militia, staff apparatus, militia agencies, law enforcement agencies, protection of public order, combating 
crime.

постановка проблемы. знание объективности исто-
рическо-правовой картины прошлого, со всеми его до-
стижениями и недостатками, дает сегодня возможность 
избежать некоторых ошибок в реформировании органов 
внутренних дел в условиях постороения демократическо-
го, правового, социального государства, найти наиболее 
совершенные формы современной правоохранительной 
деятельности. а совершенствование организационной 
структуры органов внутренних дел, ее деятельности, яв-
ляется задачей первоочередной важности, решение кото-
рой в значительной мере зависит от учета исторического 
опыта и нового переосмысления деятельности правоохра-
нительных органов украины. одним из аспектов изучения 
данной проблематики является всестороннее исследова-
ние и объективное освещение истории милиции крым-
ской асср в 20-е годы ХХ века. 

состояние исследования. за последние годы была 
написана работа в.М. Брошевана [1], защищена диссерта-
ция в.в. прохоровым [2]. Базовыми трудами по истории 
милиции, в том числе данного периода и региона, явля-
ются многотомные труды Михайленко п.п. и кондратьева 
Я.ю. [3]. в начале 80-х годов издаются сборники доку-
ментов «севастополю 200 лет» и «симферополю 200 лет» 
[4,5], где группа авторов описала события 20-х годов, в ос-
новном, касающихся деятельности городской власти и ми-
лиции по организации борьбы с уголовны бандитизмом.

также, заслуживает внимания и мемуарная литерату-
ра, ярким примером являются мемуары М.Х. султан-га-
лиева, небольшие по объему, но ценные по содержанию, 
они ярко отображают всю сложность общественно-поли-
тической и социально-экономической обстановки в кры-
му в первой половине 20-х годов ХХ ст. [6]. очень цен-
ными являются материалы периодической печати – газеты 
«красный крым» [7], «Маяк коммуны» [8], «правда» [9], 
«красная керчь» [10].

изложение основного материала. в целом в истории 
крымской милиции можно выделить следующие основ-
ные этапы:

і-й – 1920-1924 гг, когда в условиях голода и разрухи, 
вызванных неурожаем 1921 г., последствиями граждан-
ской войны, начался многотрудный и противоречивый 
процесс создания милиции молодой автономной крым-
ской республики;

II-й – 1925-1929 гг., когда в условиях образования со-
юза сср, не успев перестроить свою работу при нЭпе, 
милиции пришлось столкнуться с жестким сопротивлени-
ем проведению в крыму коллективизации со стороны наи-
более зажиточной части крестьянства, в т.ч. татарского;

III-й – 1930-1937гг., когда внутренняя структура, фор-
мы и методы борьбы крымской милиции получили все-
стороннее укрепление, но одновременно ей пришлось 
стать одним из инструментов утверждения тоталитарной 
сталинской системы;

IV-й – 1938-июнь 1941 гг., когда вновь, с одной сто-
роны, принятая в 1937 г. вторая конституция автономии 
утвердила широкие демократические права и свободы 
крымских граждан, а с другой – тоталитарная машина втя-
нула и милицию в сферу незаконных репрессий сотен и 
тысяч граждан;

V-й – 1941-апрель 1944 гг., когда территория крыма 
была временно оккупирована немецко-румынскими за-
хватчиками и сотрудникам милиции пришлось включить-
ся в вооруженную борьбу с врагами, их пособниками;

VI-й – апрель 1944 – июнь 1946 гг., когда милиция 
решала задачи преодоления последствий оккупации тер-
ритории автономии, утверждения на ней законности и 
правопорядка, проведения незаконных депортаций татар-
ского и других народов [2]. самым тяжелым в истории 
крымской милиции явился первый, организационный 
этап. сложность ситуации была обусловлена комплексом 
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политических, этнических, социальных, экономических и 
военных проблем региона. 

приказом № 35 от 26 ноября 1920 г. начальником крым-
ской губернской милиции был назначен з.е. аравский 
[11, л.7]. под его руководством было создано губернское 
управление, преобразованное затем в главное управление 
крымской милиции. органы милиции были созданы во 
всех городах и уездах полуострова. на этой базе и продол-
жился процесс строительства милиции крымской сср. в 
организационном плане, она была подчинена народному 
комиссариату внутренних дел, созданному наряду с дру-
гими комиссариатами 1-м всекрымским учредительным 
съездом советов. 

приказом нквд было образовано главное управление 
милиции крымской сср, которое возглавил л.л. цинцарь 
[12, л. 45]. в основу формирования нормативно-право-
вой базы крымской милиции были положены документы 
нквд рсфср, также ее главного управления рабоче-
крестьянской милиции, образованного в марте 1918 г. 10 
июля 1920 г. Благодаря настойчивой работе ю.п. гавена 
к началу декабря 1920 г. в крыму была создана советская 
рабоче-крестьянская милиция, являющаяся вооруженным 
органом исполнительной власти на местах и подчинявша-
яся главному управлению главмилиции) ркМ народного 
комиссариата внутренних дел (нквд) рсфср. структуру 
крымских овд или как тогда называли, органов милиции 
составляли: общая (городская, уездная и сельская) мили-
ция; промышленная (фабрично-заводская); железнодо-
рожная милиция; морская (водная) милиция и уголовно-
розыскная милиция [13, л.115].

первоначально уголовно-розыскное отделения крым-
ского губернского управления ркМ имело следующие за-
дачи: профилактика и раскрытие преступлений уголовно-
го характера, ведение регистрации и учета преступников 
и преступлений, руководство деятельностью городских и 
уездных уголовно-розыскных органов полуострова и мно-
гое другое. высшим руководящим органом для крымского 
уголовного розыска являлось центральное управление уго-
ловного розыска при главмилиции нквд рсфср. 

осенью 1921 г. в результате большой организационной 
работы, в структуре вновь созданного народного комис-
сариата внутренних дел крымской асср был утвержден 
постоянный государственный орган рабоче-крестьянской 
милиции — главное управление милиции крыма. управ-
ление находилось в г. симферополе и являлось руково-
дящим центром для всех органов внутренних дел полу-
острова [14, с.9].

в свою очередь входивший в состав главмилиции от-
дел уголовного розыска (оур) являлся высшей инстанци-
ей для всех розыскных органов крыма. кроме функций 
общего руководства, оур отвечал за: контроль и реорга-
низацию всех подведомственных аппаратов ур на местах; 
розыск преступников, профилактику и раскрытие престу-
плений; оказание практической помощи местным отделе-
ниям ур; проведение облав и обысков в криминогенных 
местах населенных пунктов; руководство деятельностью 
секретной агентуры на полуострове; производства до-
знаний; организацию музейной коллекции воровских ин-
струментов и орудий преступлений; ведение централизо-
ванного учета совершенных преступлений и регистрацию 
преступников. тяжелый период гражданской войны на по-
луострове привел к полной потере специалистов и утрате 
созданных царской полицией картотек. 

необходимо упомянуть о трудностях комплектования 
органов ур личным составом, которые связаны были в 
первую очередь с недостаточным финансированием овд 
и нищенскими зарплатами работников милиции. Хрони-
ческое безденежье и несвоевременные выплаты зарплаты 
угрожали полным развалом не только региональных ор-
ганов ур, но и всех звеньев ркМ. уголовный розыск не 
имел достаточных средств на расходы по проведению спе-
циальных операций и на содержание секретной агентуры. 
оставшиеся сотрудники несли службу по 12-18 часов в 
сутки. сказывались отсутствие необходимого количества 
командного состава и оперативных работников, а также их 
неопытность, не позволявшая поднять процент раскры-
тия преступлений на должную высоту. в соответствии со 
сложившейся ситуацией, совнарком крымской асср 10 
февраля 1922 г. постановил ввести, как временную меру, 
систему процентных отчислений с найденного при содей-
ствии уголовного розыска похищенного имущества. Это 
постановление имело большое значение не только в деле 
усилении борьбы с преступностью, оно ещё и улучшало 
материальное положение тех сотрудников, которые, про-
являя инициативу. премия устанавливалась в размере 15% 
с каждого рубля, ранее заявленного потерпевшими, как 
похищенное у них имущество и найденное сотрудниками 
уголовного розыска [15, л. 73].

вместо ликвидированного нквд крыма зимой 1924 
г. на полуострове создаётся центральное административ-
ное управление (цау) крымской асср [16, л. 96], осу-
ществлявшее общее руководство органами милиции и уго-
ловного розыска, записью актов гражданского состояния и 
местами заключения. цау автономии состояло из шести 
отделов: административного, милиции (с подотделами 
службы милиции и ведомственной милиции), уголовного 
розыска (с секретно-оперативной частью, регистрацион-
ным бюро и питомником собак), мест заключения, фи-
нансово-материального и секретариата. во главе управ-
ления стоял начальник цау крымской республики, член 
совнаркома, подчинявшийся президиуму крым цика. 
начальник цау одновременно являлся и руководителем 
милиции автономии. в январе 1924 г. на эту должность 
был назначен бывший шеф главного управления местами 
заключения нквд крыма Я.т. лаубе [17, л. 68].

за проявленный героизм в борьбе с бандитизмом и уго-
ловными преступлениями, весной 1922 года на красную 
доску героев милиции были занесены фамилии многих 
отличившихся работников уголовного розыска автономии. 
среди награжденных были: и. донцов, р. Шерман, а. ста-
вер, М. Шварцман, а. пфейфер и другие. кроме этого, в 
честь празднования дня милиции и уголовного розыска, 
учреждённого нквд крыма 21 мая 1922 г. на всех сотруд-
ников оур крыма было выделено: 30 пудов муки, 50 буты-
лок вина, 15 тысяч папирос и 40 фунтов сахара [18, л. 49].

выводы. таким образом состояние глубокого эконо-
мического кризиса, в котором оказался крым после окон-
чания гражданской войны, привело к резкому ухудшению 
криминогенной обстановки на полуострове. значитель-
ный рост бандитизма и уголовной преступности вынуж-
дал местные власти проводить эффективные организаци-
онные и оперативные мероприятия по их ликвидации. в 
непростых социально-экономических условиях крымско-
му руководству удалось создать боевой орган рабоче-кре-
стьянской милиции — уголовный розыск и направить его 
деятельность на борьбу с преступностью. 
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постановка проблеми. Євроінтеграція є головним 
та незмінним зовнішньополітичним пріоритетом украї-
ни, що закріплений у законі україни «про основи наці-
ональної безпеки україни», постанові верховної ради 
україни «про основні напрями зовнішньої політики 
україни», посланні президента україни до верховної 
ради україни. 30 березня 2012 р. глави переговорних 
делегацій україни та Європейського союзу парафували 
текст угоди про асоціацію україни з Єс. право Євро-
пейського союзу та його інституційна система зазнали 
серйозного реформування у зв’язку із прийняттям ліса-
бонського договору 2007 р. нововведення було запро-
ваджені і до механізму правотворчості в межах Єс. з 
огляду на стабільний розвиток тісної співпраці нашої 
держави із Єс, дослідження правотворчого процесу в 
Єс становить актуальну проблему сучасної правової на-
уки в україні. 

стан дослідження. окремі аспекти правотворчого 
процесу в Європейському союзі досліджували в. М. до-
вгань, н. т. ебралідзе, М. л. ентін, с. ю. кашкін, М. н. 
Марченко, М. М. Микієвич, ю. в. ничка, н. д. тазієв. 
проте, недостатньо уваги приділяється аналізу тих змін, 
які були запроваджені у цей процес лісабонським дого-
вором.

Метою статті є аналіз процедур прийняття правових 
актів в Європейському союзі, які передбачені лісабон-
ським договором.

виклад основного матеріалу. згідно із лісабон-
ським договором, запроваджуються дві процедури при-
йняття рішень: звичайна законодавча процедура та спе-
ціальна законодавча процедура. основним різновидом 
останньої є процедура консультацій, при використанні 
якої можливі два варіанти процедури санкціонування: 
1) Європейський парламент після схвалення ради Євро-
пейського союзу (далі – рада Єс) приймає рішення або, 
2) рада Єс після схвалення Європейським парламентом 
приймає рішення. вибір різних видів законодавчих про-
цедур залежить від конкретного питання, точніше від 
виду компетенції, до якої він відноситься. звертає увагу 
той факт, що хоча термін «європейський закон» у ліса-
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Стаття присвячена аналізу процедур прийняття правових актів в Європейському Союзі, які передбачені Лісабонським договором. 
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Статья посвящена анализу процедур принятия правовых актов в Европейском Союзе, которые предусмотрены Лиссабонским до-
говором. Раскрыто особенности обыкновенной законодательной процедуры и специальной законодательной процедуры. Особое внима-
ние уделено консультативной процедуре как разновидности последней. 
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з прийняттям лісабонського договору звичайна зако-
нодавча процедура стала основною серед усіх інших про-
цедур прийняття рішень у Єс. ця процедура надає рівні 
правотворчі можливості Європейському парламенту та 
раді Єс щодо широкого кола питань, зокрема це сфера 
економіки, імміграції, транспорту, енергетики, охорона 
природного навколишнього середовища, охорона прав 
споживачів. Більшість європейських правових актів те-
пер приймається спільно Європейським парламентом та 
радою Єс, тим самим посилюється роль Європарламенту. 
це свідчить про чергове зміцнення ролі Європарламенту у 
механізмі управління Єс.

особливості цієї процедури полягають у наступному: 
1) комісія надсилає свій проект парламенту та раді Єс; 2) 
обидва інститути по черзі два рази аналізують проект та 
обговорюють його; 3) якщо після двох читань не досягну-
то порозуміння, проект передається до погоджувального 
комітету, який складається з рівної кількості представни-
ків парламенту та ради Єс; 4) представники комісії та-
кож приймають участь у засіданнях комітету та прийма-
ють участь у дискусії; 5) коли комітету вдається знайти 
консенсус, погоджений текст надсилається до парламенту 
та ради Єс для третього читання, щоби можна було оста-
точно прийняти його як правовий акт; 6) остаточне поро-
зуміння між обома інститутами свідчить про безсумнівне 
прийняття акту; 7) навіть якщо погоджувальний комітет 
спільно узгодить текст, парламент може відхилити запро-
понований правовий акт більшістю голосів [2].

за своїми основними параметрами звичайна законо-
давча процедура загалом подібна до процедури спільного 
прийняття рішень, яка була передбачена ст. 251 договору 
про співтовариство (в редакції ніццького договору) [3]. 
вона застосовувалася до 37 питань, які були передані до 
компетенції Єс. сьогодні звичайна законодавча процеду-
ра застосовується приблизно до 80 питань.

слід зазначити, що аналогічна процедура передбачала-
ся договором про конституцію для Європи. ідея поляга-
ла у тому, щоби зменшити навантаження на законодавчий 
процес у Єс, поєднавши елементи кількох законодавчих 
процедур у дві основні процедури прийняття рішень – 
загальну (типову) та особливу. особлива процедура ви-
значалася по-різному, залежно від специфіки сфери, у 
котрій вона застосовується. натомість більш поширеною 
планувалося зробити звичайну (типову) процедуру при-
йняття рішень, яка би складалася з практикованих вже у 
європейському законотворенні трьох читань, доповнених 
елементом узгодження. таким чином, процедура спільно-
го рішення Європейського парламенту та ради Міністрів 
в якості стандартної законодавчої процедури повинна була 
посилити повноваження парламенту, а відтак поліпшити 
представництво інтересів громадян Єс у процесі при-
йняття рішень (згідно із договором про конституцію для 
Європи майже 95% правових актів Єс мали прийматися 
за процедурою спільного рішення ради Міністрів та Євро-
пейського парламенту) [4, с. 83].

у спеціальному виданні, підготовленому Європейською 
комісією, яке називається «ваш путівник по лісабонсько-
му договору», до ключових положень договору віднесено 
збільшення кола сфер, щодо яких рішення прийматимуться 
спільно Європейським парламентом та радою Міністрів. 
для громадян Єс це означатиме те, що їх представники – 
депутати Європейського парламенту, яких вони обирають 
безпосередньо, матимуть більше можливостей відстояти 
позицію населення своїх держав у правотворчому процесі. 
запровадження звичайної законодавчої процедури зміц-
нило та розширило законодавчі повноваження Європей-
ського парламенту. у брошурі наголошується на тому, що 
правотворчий процес в Єс буде ґрунтуватися на подвійній 
законності (легальності) населення через своїх представни-
ків у Європейському парламенті та держав-учасниць через 
участь міністрів у раді [5, с. 12, 16].

згідно із ч. 2 ст. 289 дфЄс, в особливих випадках, пе-
редбачених договорами, прийняття регламенту, директиви 
або рішення Європейським парламентом за участю ради 
або радою за участю Європейського парламенту здійсню-
ється шляхом спеціальної законодавчої процедури [6]. 

варто підкреслити, що незалежно від того, чи зазна-
чені правові акти приймаються шляхом звичайної законо-
давчої процедури або спеціальної законодавчої процеду-
ри, вони вважаються законодавчими актами. 

до спеціальних законодавчих процедур відноситься 
процедура консультацій, в рамках якої парламент вино-
сить висновок щодо проекту законодавчого акту перед 
прийняттям його у раді. Європарламент може затверди-
ти або відхилити проект акту або запропонувати до ньо-
го поправки. рада не зобов’язана брати до уваги думку 
парламенту, але згідно із рішенням суду справедливості 
вона не може прийняти рішення без отримання такого ви-
сновку. слід зазначити, що термін «консультативна про-
цедура» є терміном неофіційним, який використовується 
здебільшого у правовій доктрині.

консультативна процедура з’явилася однією з перших 
у практиці Європейських співтовариств. уряди держав-
учасниць Єс, не цілком довіряючи парламентаріям вирі-
шення важливих питань функціонування співтовариств, 
закріпили в установчих договорах порівняно обмежений 
перелік питань, вирішення яких передбачало участь пар-
ламенту. лише при наявності прямої вказівки в установчо-
му договорі рада або комісія зобов’язані були звертатися 
за висновком парламенту, але обов’язковим він не був. 
консультативна процедура мала по суті головним чином 
інформаційний характер. практика, однак, показала, що 
рада та комісія нерідко зверталися за висновком пар-
ламенту навіть у тих випадках, коли це безпосередньо в 
установчих договорах не передбачалося. Європарламент 
за допомогою свого регламенту вжив заходи для того, 
аби підвищити значення консультативної процедури. він 
встановив, що Європарламент може за власною ініціати-
вою скеровувати висновки раді та комісії. у практиці Єв-
ропарламенту нерідко зустрічалися випадки обговорення 
питань та прийняття, якщо не на рівні пленуму, то парла-
ментських комісій, рішень, у яких оцінювалася практика 
ради або комісії, особливо, якщо вони приймали рішення 
без інформування або тим більше без отримання висновку 
парламенту [7, с. 243-244].

консультативна процедура застосовується щодо об-
меженого кола сфер правотворчості. одержання висновку 
парламенту вимагається, якщо приймаються міжнародні 
договори в рамках спільної зовнішньої політики та полі-
тики безпеки [8].

процедура консультацій використовується у наступ-
них сферах діяльності: 1) співробітництво поліції та су-
дових установ у кримінальних справах; 2) зміни договорів 
Єс; 3) дискримінація за расовою, статевою або етнічною 
належністю, за релігійними та політичними переконання-
ми, непрацездатністю, за віком та сексуальною орієнта-
цією; 4) сільське господарство, 5) візи, політичний при-
тулок, імміграція та інші сфери, пов’язані зі свободою 
переміщення осіб; 6) транспорт (якщо значно впливає 
на регіон); 7) правила конкуренції; 8) податковий режим; 
9) економічна політика; 10) посилене співробітництво, у 
тому числі порядок, який дозволяє групі держав працюва-
ти разом у певній сфері, навіть у тому випадку, коли інші 
держави-учасниці не приймають у цьому участі.

іншими різновидами спеціальної законодавчої про-
цедури буде порядок, коли законодавчий акт приймається 
одноособово Європарламентом, але після схвалення ра-
дою, або, навпаки, одноособово радою після схвалення 
Європарламентом. цей порядок відомий у доктрині як 
«процедура санкціонування», яка має відповідно два ва-
ріанти. перший варіант санкціонування («Європарламент 
після схвалення радою приймає...») передбачений для ви-
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дання законодавства про правовий статус депутатів Єв-
ропарламенту, про реалізацію Європарламентом слідчих 
повноважень та про статус Європейського омбудсмана (§2 
ст. 223, ст. 226, §4 ст. 228 дфЄс) [9, с. 76].

другий варіант передбачає, що в деяких законодав-
чих сферах вимагається згода Європарламенту в рамках 
спеціальної законодавчої процедури. ця процедура надає 
парламенту право вето. роль парламенту полягає в тому, 
щоби схвалити або відхилити проект без подальших по-
правок, а рада не може поступити всупереч позиції пар-
ламенту. одержання згоди також потрібно в рамках поза 
законодавчої процедури, коли рада укладає деякі між-
народні договори. процедура згоди була запроваджена у 
1986 р. Єдиним європейським актом. вона використовува-
лася у двох сферах – питання вступу до Єс та укладення 
договорів про співробітництво. сфера застосування цієї 
процедури з кожною новою редакцією договорів розши-
рювалася. суть процедури полягає у тому, що рішення 
може бути прийнято за умови, що воно схвалене в іден-
тичній редакції як радою, так і Європарламентом.

Як процедура не є законодавчою, вона часто викорис-
товується під час ратифікації Єс деяких договорів, укла-
дених ним або у випадках серйозного порушення осно-
вних прав, передбачених ст. 7 договору про Єс, вступу 
до Єс нових членів або питання виходу держави з Єс. в 
якості законодавчої процедури вона застосовується також 
у випадку прийняття нових законодавчих актів, які стосу-
ються боротьби з дискримінацією. Європарламенту нада-
ється право вето, коли застосовується додаткова загальна 
правова основа відповідно до ст. 352 дфЄс [10].

на сьогодні процедура згоди використовується у таких 
сферах: 1) специфічні завдання Європейського централь-
ного банку; 2) зміни системи або статуту Європейського 
центрального банку; 3) структурні фонди; 4) процедура 
виборів до Європарламенту; 5) певні міжнародні догово-
ри; 6) приєднання нових держав-учасниць.

згідно з лісабонським договором, зберігається про-
цедура поглибленого співробітництва. вона була запро-
ваджена амстердамським договором і по суті означає те, 
що не всі держави-учасниці просуваються на шляху євро-
пейської інтеграції з однаковою швидкістю. щодо цього 
поняття використовується багато різних термінів: дифе-

ренційована європейська інтеграція, концентричні кола, 
багатошвидкісна Європа, вибіркова геометрія [11].

процедура поглибленого співробітництва деталь-
но описана у ст. 326-334 дфЄс. згідно із ст. 329 дфЄс, 
держави-члени, які бажають встановити між собою по-
глиблене співробітництво в одній із сфер, передбачених 
договорами, крім сфер виключної компетенції та спіль-
ної зовнішньої політики та політики безпеки, скеровують 
комісії заявку із вказівкою сфери застосування та цілей 
запланованого поглибленого співробітництва. комісія 
може внести до ради відповідну пропозицію. Якщо ко-
місія не вносить пропозицію, то вона повідомляє заці-
кавленим державам-членам про причини такого рішення. 
Якщо комісія приймає пропозицію, то дозвіл щодо почат-
ку співпраці надається радою за пропозицією комісії та 
після схвалення Європейським парламентом. у випадку, 
якщо держави-учасниці бажають встановити поглиблену 
співпрацю у сфері спільної зовнішньої політики та полі-
тики безпеки, заявка надсилається раді. остання передає 
її верховному представнику з питань зовнішніх відносин 
та політики безпеки, який дає свій висновок стосовно 
узгодженості запланованої співпраці із спільною зовніш-
ньою політикою та політикою безпеки союзу. окрім цьо-
го, заявка передається комісії, яка надає висновок щодо 
узгодженості запланованої співпраці з іншими напрям-
ками політики союзу. з інформаційною метою заявка 
скеровується також до Європарламенту. у всіх випадках 
парламент повинен бути регулярно проінформований про 
розвиток посиленого співробітництва. дозвіл розпочати 
поглиблену співпрацю надається на основі рішення ради, 
ухваленого одноголосно (дфЄс, cт. 326-334) [12].

висновки. звичайна законодавча процедура, яка на 
сьогоднішній день використовується у Єс поряд із спе-
ціальною законодавчою процедурою, надає рівні право-
творчі можливості Європейському парламенту та раді 
Єс щодо широкого кола питань. це свідчить про чергове 
зміцнення ролі Європарламенту у механізмі управління 
Єс. для громадян Єс це означатиме те, що їх представ-
ники – депутати Європейського парламенту, яких вони 
обирають безпосередньо, матимуть більше можливостей 
відстояти позицію населення своїх держав у правотворчо-
му процесі Єс.
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Національної академії внутрішніх справ

Статтю присвячено висвітленню сутності та змісту поняття «контроль» та видовій характеристиці суспільного контролю. Проаналізо-
вано законодавство України про цивільний контроль над діяльністю органів внутрішніх справ. Запропоновано уточнення до класифікації 
видів контролю. Акцентовано увагу на важливості збільшення сектору громадського контролю з огляду на нові запити суспільства.

Ключові слова: контроль, цивільний контроль, суспільство, діяльність міліції.

Статья посвящена освещению сущности и содержания понятия «контроль» и видовой характеристике общественного контроля. 
Проанализировано законодательство Украины о гражданском контроле над деятельностью органов внутренних дел. Предложены уточ-
нения к классификации видов контроля. Акцентировано внимание на важности увеличения сектора гражданского контроля ввиду новых 
запросов общества.

Ключевые слова: контроль, гражданский контроль, общество, деятельность милиции.

The article is devoted illumination of essence and maintenance of concept «control» and specific description of public inspection. The 
legislation of Ukraine is analyzed about civil control above activity of organs of internal affairs. It is offered clarification to classification of types of 
control. Attention is accented on importance of increase of sector of civil control because of new queries of society.

Key words: control, civil control, society, activity of militia.

постановка проблеми. обставина початку дії ново-
го кримінально-процесуального законодавства актуалізує 
проблему подальшого удосконалення правових та органі-
заційних засад контролю за діяльністю органів внутріш-
ніх справ.

стан дослідження. загальні та специфічні питання 
контролю та контрольної діяльності перебували і пере-
бувають в якості предмета дослідження в полі зору цілої 
плеяди науковців (М. і. ануфрієв, о. М. Бандурка, ю. п. 
Битяк, н. р. нижник, о. М. Музичук, в. в. пахомов, в. 
М. плішкін та інші), проте об’єктивно поза увагою зали-
шається низка важливих аспектів. погоджуючись із тезою 
про відсутність у країні ефективної загальнодержавної 
системи контролю, орієнтованої на сучасні демократич-
ні завдання [1], наголошуємо на практичній значущос-
ті наукової розробки по-перше, фундаментальної теорії 
контролю в умовах трансформаційних суспільних змін, 
по-друге, ефективного наукового супроводу процесу ство-
рення системи контролюючих органів, чіткого розмеж-
ування їх повноважень, координації взаємодії держави і 
громадянського суспільства у створенні клімату прозорос-
ті за діяльністю овс. саме тому метою статті є подальша 
теоретична розробка поняття контролю та контрольної ді-
яльності над міліцією, аналіз нормативних та теоретичних 
засад контролю, визначення параметрів розмежування 
між видами суспільного контролю.

виклад основного матеріалу. у найзагальнішому ви-
гляді під контролем мається на увазі цілеспрямована ді-
яльність контролюючих суб’єктів, в ході якої виявляють-
ся допущені підконтрольними суб’єктами відхилення від 
нормальної діяльності, визначаються причини і умови, що 
привели до цього, а також виробляються шляхи виправ-
лення ситуації. структурними компонентами будь-якого 
контролю є суб’єкт, об’єкт та предмет. суб’єктом інститу-
ційного виду контролю є уповноважена фізична чи юри-
дична особа, яка здійснює контрольні функції. у широко-
му розумінні контроль може і не мати інституційних форм, 
тоді суб’єктом контролю є той (ті), хто його здійснює, на-
приклад, інститути громадянського суспільства. об’єктом 
контролю є діяльність підконтрольного суб’єкта – органу, 
установи, організації. предметом контролю є властивості 
(параметри) підконтрольного суб’єкта. Метою контролю є 

виявлення фактичного стану справ на об’єкті, який переві-
ряється, стосовно відповідності нормі; визначення заходів 
до покращення роботи перевіреного органу; притягнення 
до відповідальності винних; визначення та розповсюджен-
ня позитивного досвіду. задля реалізації мети контролю 
він має базуватися на принципах законності, доцільності, 
систематичності, об’єктивності, своєчасності, всебічнос-
ті, науковості, публічності, результативності, ефективнос-
ті. серед інших, найбільш важливими завданнями контр-
ольних заходів (функціями контролю) є: упорядкування, 
узгодження, забезпечення, стабілізація, регламентація, 
охорона, аналіз, інформування, профілактика.

Безсумнівно, контроль виступає необхідною умовою 
ефективного управління будь-якою організацією [2]. про-
те сучасні умови розвитку демократичного соціального 
суспільства в україні спричиняють зміни у сприйнятті та 
дії механізму контролю, передовсім його суб’єктної скла-
дової.

традиційно основним суб’єктом здійснення контроль-
ної функції в суспільстві була держава: наділена реальни-
ми повноваженнями для впливу на суспільство, вона здій-
снює цілеспрямований вплив для приведення системи у 
відповідність до визначених параметрів функціонування, 
проте загальноцивілізаційною тенденцією демократично-
го розвитку є зростання сектору суспільного контролю за 
воєнізованими організаціями, зокрема поліцією/міліцією.

правовою основою контролю громадськості за діяль-
ністю овс є конституція україни [3] (cт. 38), закон укра-
їни про міліцію [4] (ст. 3), закон україни «про об’єднання 
громадян» [5]. Базовим законодавчим актом предметного 
характеру є закон україни «про демократичний цивіль-
ний контроль над воєнною організацією і правоохоронни-
ми органами держави» [6]. відповідно до нього, поняття 
«цивільний контроль над діяльністю овс» охоплює ті 
види контролю, контролюючими суб’єктами якого є: пар-
ламент; президент україни; органи виконавчої влади та 
органи місцевого самоврядування; судові органи; органи 
прокуратури; громада (громадські організації); засоби ма-
сової інформації (ст. 6). Як бачимо, за основний критерій 
визначення типу (виду) контролю у даному випадку зако-
нодавець обрав характер діяльності контролюючих орга-
нів (протилежний воєнізації), а також етимологію слова 
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«цивільний» (лат. civilis – громадянський, державний, не-
військовий). у цілому погоджуючись із таким розумінням 
цивільного контролю, вважаємо можливим і необхідним 
здійснити розмежування його з іншими видами.

вочевидь, відправним (базовим) поняттям нашого до-
слідження є поняття соціального контролю. у загально-
му процесі управління соціальний контроль виступає як 
елемент зворотного зв’язку, тому що за його даними про-
водиться коригування раніше прийнятих рішень, планів, 
а також норм і нормативів. тому соціальний контроль 
виступає одним із головних інструментів вироблення по-
літики та прийняття рішень, що забезпечують нормальне 
функціонування суспільства і досягнення ним визначених 
цілей на оперативному рівні та у довгостроковій перспек-
тиві. Як відзначається у літературі, соціальний контроль 
може розглядається в широкому і вузькому аспектах. у 
першому випадку – це сукупність політичних, економіч-
них та ідеологічних процесів і методів, покликаних за-
безпечити стабільність суспільства і державного ладу, 
дотримання соціального порядку. у вузькому значенні 
соціальний контроль найчастіше зводиться до контролю в 
окремих організаціях: перевірці виконання рішень вищих 
інстанцій; дотримання економічних, організаційних і со-
ціальних нормативів; виконання планових завдань; дотри-
мання виробничої і трудової дисципліни, правових норм 
тощо [7, с. 33-34].

у контексті нашого дослідження під соціальним контр-
олем пропонуємо розуміти систему заходів, спрямованих 
на оцінку виконаної роботи, попередження, виявлення та 
усунення шкідливих для суспільства відхилень (зокре-
ма, в діяльності воєнізованих (правоохоронних) органів). 
Будучи одним із видів організаційної діяльності системи 
суспільних інститутів, соціальний контроль реалізується 
у вигляді спеціальної діяльності органів державної влади, 
органів самоорганізації населення, власне самих підконтр-
ольних суб’єктів (правоохоронних органів). зазначене 
вище не дозволяє поставити знак рівності між поняття-
ми «соціальний контроль» і «суспільний контроль», ще і 
з огляду на неспівпадання понять «держава» і «суспіль-
ство». натомість, поняття «соціальний контроль» вбирає 
в себе менш об’ємні поняття цивільного та нецивільного 
(військового, воєнізованого) контролю. розмежуванням 
тут слугує природа контролюючих суб’єктів, у даному ви-
падку, критерій належності/неналежності останніх до во-
єнізованих структур. контроль, здійснюваний органами, 
що є елементами civilis, є цивільним (суспільним). проти-
лежний цьому виду є контроль нецивільний, miiitary, тоб-
то контроль воєнізованих чи силових структур. вочевидь, 
останній є самоконтролем, таким, що здійснюється самим 
підконтрольним суб’єктом стосовно себе.

водночас вимога дотримання принципу теоретичної 
чистоти понять, зокрема тих, що використовуються у зако-
нодавстві як дефініції, створює необхідність поглиблено-
го дослідження внутрішнього змісту прикметників «сус-
пільний» і «громадський» (стосовно поняття «контроль»). 
традиційне наукове вживання цих близьких за значенням 
слів, на жаль, здебільшого базується на припущенні їх 
тотожності. проте, є цілком очевидним, що поняття «сус-
пільство» і «громадськість» не співпадають, оскільки пер-
ше є більш широким і має дещо інше змістове наповнення. 
стосовно суб’єктної складової, систему органів суспіль-
ства, наділених контрольними повноваженнями, скла-
дає сукупність різних за природою органів – державних, 
самоврядних, громадських. аналіз законодавчих норм 
[6] дозволяє зробити висновок, що правом здійснювати 
«цивільний контроль» в україні наділено різні за приро-
дою суб’єкти (парламент, президента, органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування, суд, прокурату-
ру, громадські організації, засоби масової інформації (ст. 
6)), що, як на нас, має передбачати виділення як мінімум 
трьох основних груп контролюючих органів. окрім того, 

погодимося із виказаним у літературі зауваженням, що не-
доліком закону є відсутність виокремлення такого виду 
суб’єктів цивільного контролю, як міжнародні організації 
[8]. останнє вважаємо особливо слушним, оскільки на 
сьогодні роль міжнародних організацій, зокрема, у сфері 
контролю щодо забезпечення прав людини, є особливо 
значною. таким чином, констатуємо потребу внесення до-
повнень у законодавство про цивільний контроль, зокре-
ма, у плані уточнення і розширення переліку контролюю-
чих суб’єктів. окрім того, вважаємо за доцільне у теорії та 
законодавстві розмежовувати поняття «цивільний контр-
оль» та «суспільний контроль», оскільки, як було доведе-
но вище, вони мають різне змістове навантаження.

аналіз суб’єктної складової поняття «цивільний 
контроль» з точки зору його організації дозволяє виділи-
ти дві форми його здійснення – інституційну і неінститу-
ційну. інституційна форма контролю здійснюється визна-
ченим колом суб’єктів, що мають законодавчо визначені 
контрольно-наглядові повноваження юридично-владно-
го змісту, і рішення яких мають обов’язковий характер. 
вочевидь, це органи державної влади, місцевого само-
врядування, міжнародні конвенційні організації, а також 
підрозділи (служби, відділи, відділення, посадові особи, 
самоврядні органи), належні правоохоронним органам, у 
компетенцію яких входить здійснення контролю стосовно 
підпорядкованих суб’єктів, тобто самоконтролю. неінсти-
туційний контроль – той, який не має процедурних форм, 
здійснюється суб’єктами, що не мають повноважень юри-
дично-владного змісту, їх рішення не є обов’язковими, і, 
відповідно, вплив на контрольний суб’єкт можливо ви-
значити як оцінка, тиск, створення суспільного резонансу. 
такими органами, передовсім, є інститути громадянського 
суспільства. зауважимо, що почасти у літературі поняття 
інституційного/неінституційного контролю заміщується 
поняттям контролю офіційного/неофіційного, що є, при-
наймні, некоректним.

громадський контроль за овс, як уже зазначалося, є 
складовою стану підпорядкування діяльності держави та 
її органів інтересам і потребам суспільства. конституцій-
на норма про право громадян брати участь у управлінні 
державними справами (ст. 38), окрім прямої участі, обу-
мовлює можливість здійснення громадського контролю 
за органами державної влади та їх посадовими особами. 
законодавчо закріплений принцип гласності у діяльності 
овс реалізується шляхом звітування міліцією про свою 
діяльність перед органами місцевого самоврядування, 
громадянами, акредитованими зМі. відповідно до резуль-
татів нашого та інших авторів [9] досліджень, суб’єктами 
громадського контролю за діяльністю овс є утворені від-
повідно до конституції україни з метою задоволення ін-
тересів громадян громадські організації, зокрема, політич-
ні партії, профспілки, трудові колективи, збори громадян 
за місцем проживання, інші органи самоорганізації насе-
лення, а також окремі громадяни та зМі. об’єктом гро-
мадського контролю за діяльністю овс є система органів, 
служб, підрозділів Мвс та їх працівники. предметом є 
професійна діяльність як у цілому, так і окремих підроз-
ділів, працівників овс; дотримання ними вимог консти-
туції, законів україни; правозастосовчі акти, управлінські 
рішення, прийняті в межах компетенції суб’єкта; стан пра-
вової і соціальної захищеності працівників овс; фінансо-
ва дисципліна тощо. за критерієм статусу контролюючих 
суб’єктів громадський контроль може бути: 1) внутрішнім 
(здійснюється профспілками, зборами особового складу, 
зборами трудового колективу); 2) зовнішнім (здійснюєть-
ся громадськими організаціями, громадянами, міжнарод-
ними неконвенційними організаціями, зМі); 3) змішаним. 
таким чином, характерними рисами громадського контр-
олю за діяльністю органів внутрішніх справ, зокрема, 
є: його суб’єкти виступають від імені громадськості; їх 
повноваження не мають владної компоненти; рішення 
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суб’єктів мають, як правило, вигляд рекомендацій.
загальні тенденції розвитку громадянського суспіль-

ства в україні надають громадському контролю особливої 
ваги з-поміж інших видів соціального контролю. осно-
вною формою громадського контролю в даному разі стає 
громадська думка, тобто формулювання та вираження 
певної оцінки діяльності органів внутрішніх справ певни-
ми соціальними групами. це дозволяє оперативно і віро-
гідно оцінювати ситуацію, вносити продиктовані життям 
корективи в управлінські рішення, які стосуються право-
охоронної тематики. слід погодитися із зазначеними у 
літературі [7] недоліками даної форми королю, зокрема, 
тим, що громадська думка може мати низький рівень ком-
петентності й досить легко піддаватися маніпулюванню з 
боку широкого кола зацікавлених суб’єктів (комерційних 
структур, політичних сил тощо). також зовнішній нефор-
мальний контроль можуть здійснювати так звані «групи 
тиску» комерційного, провладного чи криміналізованого 
характеру. цей вид контролю реалізується через створен-
ня та підтримку неформальних стосунків з працівниками 
системи Мвс різного рівня. специфічною рисою цієї 
форми контролю є її ситуативність, висока ступінь ла-
тентності, непрозорість мотивів, переслідування вузько-

корпоративних інтересів, які часто суперечать інтересам 
держави та суспільства. 

висновки. зазначене вище дозволяє резюмувати: якіс-
на реалізація правоохоронними органами своїх завдань 
можлива лише за умови контролю за їх діяльністю як з 
боку держави, так і з боку суспільства. трансформацій-
ний характер українського суспільства спричинює і пере-
хідний характер форм соціального контролю, відсутність 
їх цілісності і повноти. також причиною неефективності 
системи соціального контролю над міліцією є, зокрема, 
відсутність чітких теоретичних і нормативних критеріїв 
для виокремлення видів контролю та прогалини у законо-
давчому закріпленні суб’єктів контрольної діяльності. у 
результаті здійсненої спроби розв’язати проблему розмеж-
ування видів контролю на основі дослідження сукупності 
властивостей, ознак та суб’єктного складу контрольної 
діяльності пропонується виділення таких видів контр-
олю як соціальний, цивільний, суспільний, громадський. 
виділення в якості окремого суб’єкта контрольної діяль-
ності міжнародних організацій потребує, на нашу думку, 
внесення уточнень у закон україни «про демократичний 
цивільний контроль над воєнною організацією і право-
охоронними органами держави».
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Висвітлено політико-правові засади становлення та розвитку радянської судової системи в Українській РСР у 1918-1953 рр. На 
основі історичних фактів виявлено закономірності розвитку та основні етапи функціонування радянської судової системи в Україні. До-
сліджено структуру судових органів в УРСР.
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Отражены политико-правовые принципы становления и развития советской судебной системы в Украинской ССР в 1918-1953 гг. На 
основе исторических фактов выявлены закономерности развития и основные этапы функционирования советской судебной системы в 
Украине. Исследована структура судебных органов в УССР.
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Political and legal principles of becoming and development of the soviet judicial system are reflected in Ukrainian RSR in 1918-1953. On the 
basis of historical facts conformities to law of development and basic stages of functioning of the soviet judicial system are educed in Ukraine. 
The structure of judicial bodies is investigational in URSR.
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постановка проблеми. загальновідомо, що у право-
вій демократичній державі судові органи відіграють вирі-
шальну роль у правовому забезпеченні та захисті прав і 
свобод людини і громадянина, гармонізації відносин між 
особою, громадським суспільством і державою. відтак 
будівництво правової демократичної держави в україні 
неможливе без реального реформування її судової систе-
ми в напрямі адаптації до європейських стандартів. тому 
вивчення зібраних автором радянських документів, мате-
ріалів та зроблені на цій основі наукові узагальнення та 
висновки, що стосуються періоду 1918-1953 рр., будуть 
корисними для удосконалення діяльності судових органів 
сучасної україни. 

стан дослідження. історія радянського судочинства в 
україні була і є предметом зацікавлення цілого ряду на-
уковців радянського і пострадянського періоду. так, деякі 
аспекти організаційно-правового становлення та розвитку 
радянської судової системи розглядали у своїх працях такі 
вчені, як н. семенов, д. с. сусло, і. Я. терлюк, в. Я. та-
цій, а. й. рогожин, г. с. усеінова, ю. а. Хоптяр та інші. 

Мета статті – на основі аналізу зібраних матеріалів 
впродовж 1918-1953 рр. виявити закономірності розвитку 
та основні етапи функціонування радянської судової сис-
теми в україні, дослідити завдання радянського суду у то-
талітарному суспільстві. прагнемо розкрити у межах про-
понованої статті один з аспектів теми нашої кандидатської 
дисертації «радянська судова система в західних областях 
україни у 1944-1953 рр. (історико-правове дослідження)».

виклад основного матеріалу. внаслідок жовтневого 
перевороту 1917 р. більшовики зруйнували вщент держав-
ний апарат царської росії, повністю ліквідували і її судову 
систему. усі попередні закони враз були скасовані [1, с. 
7]. водночас були зроблені перші спроби створення нової 
«пролетарської» судової системи.

процес створення радянського судоустрою на україні 
ознаменувався прийняттям двох правових актів. почат-
ки організації судоустрою в усрр були закладені 4 січня 
1918 р., з прийняттям постанови народного секретаріату 
(уряду) україни «Про запровадження народного суду на 
Україні» [5, с. 101-102]. відтак, замість попередньої до-
революційної судової системи формувалися народні суди 
– дільничі, повітові та міські. усі ці суди були судами 
першої інстанції [2, с. 9; 3, с. 619-620]. згадана постано-
ва передбачала також організацію повітовими і міськими 
Радами революційних трибуналів, але конкретно їх склад 
і порядок діяльності визначило додатково видане «Поло-
ження про революційні трибунали» від 23 січня 1918 р. 
до складу революційного трибуналу входили: голова, два 
його заступники та члени (зазвичай – 12), обрані радами 
робітничих, селянських і солдатських депутатів строком 
на шість місяців. справи розглядалися головою або одним 
із його заступників і чотирма членами трибуналу у поряд-
ку жеребкування [2, с. 10; 3, с. 621].

другим особливо важливим правовим актом в органі-
зації радянського судочинства став Декрет Ради Народ-
них Комісарів Української СРР від 14 лютого 1919 р. «Про 
суд», яким остаточно ліквідувалися чинні на той час судо-
ві установи і було затверджено Тимчасове положення про 
народні суди і революційні трибунали УСРР, за яким було 
створено фактично дві самостійні і окремі судові системи: 
1) народні суди і ради народних суддів (раднарсуди); 2) 
революційні трибунали [2, с. 14].

вищеперелічені декрети містили лише загальні на-
станови для судів. вони подавали основні організаційні 
віхи цих ново створених судових органів, їх компетенцію 
(підсудність) і дуже стисло закріплювали порядок роз-
гляду справ. отже, сумлінно виписаний і чітко система-
тизований закон був замінений розмитими, ідеологічними 
категоріями «революційним сумлінням та соціалістичною 
правосвідомістю» суддів. і цим повинні були керуватися 
суди при винесенні вироків, прийнятті рішень.

у процесі розгортання подальшого судового будів-
ництва та виходячи нібито із суверенних прав республі-
ки, всеукраїнський центральний виконавчий комітет 
(вуцвк) для посилення і централізації керівництва всіма 
революційними трибуналами, своєю постановою від 27 
квітня 1921 р. реорганізував верховний касаційний суд, 
що був касаційною інстанцією для територіальних рево-
люційних трибуналів, у Верховний касаційний трибунал 
при вуцвк і підпорядкував йому революційні військові 
та військово-транспортні трибунали, які діяли тоді на 
території усрр. відтак, склад верховного касаційного 
трибуналу при вуцвк розпочав свою роботу уже 15 черв-
ня 1921 р. [2, с. 30].

23 липня 1921 р. вуцвк затвердив Положення про 
Єдиний верховний трибунал УСРР. у зв’язку з цим верхо-
вний касаційний трибунал при вуцвк, революційний вій-
ськовий трибунал (реввійськтрибунал) при реввійськраді 
(революційна військова рада) і революційний військово-
транспортний трибунал на україні були ліквідовані.

положенням від 23 липня 1921 р. було створено орган 
репресії, який був невід’ємною частиною і логічним про-
довженням радянської системи і її політики, орган дикта-
тури пролетаріату, який здійснював судову розправу і ви-
роки оскарженню не підлягали.

на початку 1921 р. Х з’їздом партії була запроваджена 
нова економічна політика (неп) як тимчасовий захід для 
відновлення економіки радянської держави, виснаженої 
війною та революціями. вочевидь, існуюча система ра-
дянських судів, аж ніяк не відповідала якісно новим умо-
вам непу, була громіздкою і неефективною, тому гостро 
потребувала реформування [6].

нова економічна політика, яка прийшла на зміну «во-
єнному комунізму», висунула абсолютно інші вимоги до 
радянського судочинства. те, що було цілком прийнятним 
при воєнному комунізмі, виявилось уже неможливим і ви-
кликало спротив в умовах непу. словом, на зміну рево-
люційній свідомості і революційній доцільності прийшла 
«революційна законність» [1, с. 22].

Перший етап судової реформи полягав насамперед 
у спрощенні судової системи, її демократизації, впро-
вадженні принципів максимально доступного суду для 
всього населення [7]. в урср питання про судову рефор-
му було вирішене 16 грудня 1922 р., прийняттям вуцвк 
постанови про затвердження і введення в дію з 1 лютого 
1923 р. Положення про судоустрій УСРР. відповідно до 
ст.1 положення на території усрр діяла єдина система 
судових установ, а саме: 1) народний суд; 2) губернський 
суд; 3) верховний суд усрр і його колегії; 4) спеціальні 
суди: військові трибунали, транспортні трибунали, осо-
бливі трудові сесії народних судів [2, с. 56].

Другий етап судової реформи був пов’язаний із тим, 
що у держава переходила на окружну адміністративно-те-
риторіальну систему, з утворенням у складі усрр авто-
номної Молдавської рср, з відповідними змінами у союз-
ному законодавстві. усі ці причини в сокупності і стали 
передумовою для прийняття на іі сесії вуцвк дев’ятого 
скликання 23 жовтня 1925 р. нового «Положення про судо-
устрій Української СРР».

у положенні були окреслені завдання радянського 
суду та закріплена єдина судова система: народний суд, 
окружний суд, верховний суд республіки, в автономній 
Молдавській рср – народний суд і головний суд, а також 
спеціальні суди [2, с. 78].

Третій етап судової реформи розпочався з 1929 р., тож 
був пов’язаний зі змінами, що були внесені до положен-
ня про судоустрій. отже, в основу нового Положення про 
судоустрій УСРР, прийнятого вуцвк і рнк усрр 11 ве-
ресня 1929 р., було покладено попереднє положення про 
судоустрій усрр 1925 р.

наголосимо, що в умовах згортання непу кардиналь-
них новацій положення від 1929 р. не передбачало, воно 
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складалося з 251 статті (положення від 1925 р. – місти-
ло 188 статей), які передбачали подальше удосконалення 
і оптимізацію судової системи. новим у положенні була 
детальна регламентація судових органів автономної Мол-
давської рср (шляхом введення нового розділу). спроще-
но порядок визначення мережі дільниць народних судів і 
призначення народних слідчих [2, с. 108]. до речі, у по-
ложенні про судоустрій усрр від 1929 р. військові трибу-
нали серед спеціальних судів усрр уже не згадувались. 
вони були віднесені до категорії судів союзу рср.

протягом 1922-1929 рр. діяльність радянського суду 
усіх інстанцій і спеціалізацій відрізнялася відносно точ-
ним дотриманням діючих правових норм, а самі норми 
були доволі стабільними [1, с. 23]. незважаючи на те, ра-
дянське законодавство постійно демонструвало явно кла-
совий характер і каральне вістря було спрямоване проти 
власників, відносно заможних противників дотримання 
цих законів – особливо після панування до цього анархії – 
було певною гарантією охорони майнових і особових прав 
всіх соціальних верств населення.

початок третього етапу в історії становлення радян-
ського судочинства в україні припадає на 1930-ті рр., коли 
державна організація фактично набула свого абсолюту і 
встановила тотальний контроль над усіма сферами сус-
пільного життя. зазначимо, що після ХVі з’їзду вкп(б), 
який схвалив рішення цк про ліквідацію округів і зміц-
нення районів, вуцвк і рнк усрр 2 вересня 1930 р. при-
йняли постанову про ліквідацію округів і перехід на дво-
ступеневу систему управління: центр – район.

для пристосування судових органів усрр до двосту-
пеневої системи управління вуцвк і рнк усрр 29 верес-
ня 1930 р. видали постанову «Про реорганізацію місцевих 
установ юстиції», за якою окружні суди і прокуратури, 
президії окружних колегій захисників (адвокатів), старші 
слідчі окружних прокуратур, дільниці народних слідчих і 
судових виконавців були ліквідовані і замість них з 1 жов-
тня 1930 р. були сформовані міжрайонні суди, міжрайонні, 
міські і дільничні прокуратури і міжрайонні колегії захис-
ників.

серйозно вплинули на радянське судочинство в укра-
їні колективізація 1930-1933 рр., яка по суті означала 
справжню війну держави із середнім та заможним се-
лянством [8]. в грудні 1930 р. ііі сесія вуцвк дев’ятого 
скликання в постанові про ліквідацію округів і чергові 
завдання міських і сільських рад райвиконкомів звернула 
особливу увагу на організацію і діяльність товариських і, 
зокрема, сільських судів. відтак, 25 січня 1931 р. вуцвк 
і рнк усрр затвердили «Положення про сільські суди». 
судочинство у таких судах відбувалося за спрощеною схе-
мою [2, с. 146-148].

постановою вуцвк і рнк усрр від 25 вересня 1931 
р. було прийняте нове Положення про судоустрій УСРР. 
в ньому особливо наголошувалося на тому, що судові ор-
гани республіки повинні боротися зі всілякими спробами 
протидіяти соціалістичному будівництву, активно сприяти 
соціалістичній індустріалізації країни, перебудові сіль-
ського господарства на соціалістичних засадах і рішучому 
наступові на залишки капіталістичних елементів з метою 
їх ліквідації чи, принаймні, нейтралізації.

у зв’язку зі створенням нових адміністративно-тери-
торіальних одиниць – областей вуцвк і рнк усрр від 
20 травня 1932 р. прийняли постанову «Про зміну в ор-
ганізації судових органів УСРР», за якою в Харківській, 
київській, дніпропетровській, вінницькій та одеській 
областях створювались обласні суди, а міжрайонні суди, 
крім сталінського (тобто донецького), на який поклада-
лось обслуговування районів донбасу, підпорядкованих 
безпосередньо центру, ліквідувалися.

централізаторські тенденції судової системи посилила 
постанова вуцвк і рнк усрр від 26 червня 1934 р. «Про 
розширення прав Верховного Суду УСРР, Головного Суду 

АМРСР і обласних судів щодо керівництва судовими орга-
нами на місцях», за якою нкю усрр почав здійснювати 
управління судами вже не безпосередньо, а через верхо-
вний суд усрр. останній мав керувати не лише власне 
судовими установами, а й допоміжними судовими органа-
ми, різними громадськими і товариськими судами, а також 
здійснювати нагляд за організацією і діяльністю комісій у 
справах неповнолітніх. [2, с. 129-130; 3, с. 733-734].

під тиском централізаційних процесів судові органи 
урср залишалися навіть після того, як правові засади 
їх організації та діяльності були закріпленні у Консти-
туції УРСР (1937 р.). проте, за Конституцією СРСР 
(1936 р.), вищим судовим органом став верховний суд 
срср. на нього покладалась функція здійснення нагля-
ду за судовою діяльністю всіх судових органів срср 
і союзних республік (ст. 104) [3, с. 734]. відповідно з 
прийнятим верховною радою срср 16 серпня 1938 р. 
законом срср «Про судоустрій Союзу РСР, союзних і 
автономних республік» верховний суд срср наділявся 
правом розглядати протести на рішення, вироки, ухва-
ли всіх судів, минаючи їх перевірку верховними судами 
союзних республік.

у 1941-1945 рр. важкі надзвичайні умови воєнного 
часу вимагали докорінної перебудови організації і ді-
яльності судової системи. у перший же день війни, 22 
червня 1941 р. президія верховної ради срср затверди-
ла Положення про військові трибунали в місцевостях, 
де було оголошено про воєнний стан і в районах воєнних 
дій, яким встановлювався порядок організації, комплек-
тування і розгляду справ військовими трибуналами. вій-
ськові трибунали червоної армії і військово-Морського 
флоту створювалися в округах, флотах, арміях, корпусах 
і дивізіях.

військові трибунали військ нквс будувались за тери-
торіальними ознаками – окружні й обласні військові три-
бунали військ НКВС. Безперечно, діяльність трибуналів 
мала значною мірою репресивний характер [5, с. 330].

після другої світової війни цивільну судову систему 
в урср формально було відновлено у повній мірі, однак 
військові трибунали були 21 вересня 1945 р. ліквідовані. 
водночас військові суди й надалі продовжували відігра-
вати провідну роль у судочинстві. попри певні декларації 
того, що діяльність судових органів здійснюється суворо 
на основі конституції урср (1937 р.) та закону срср 
«Про судоустрій Союзу РСР, союзних і автономних рес-
публік» (1938 р.), склад верховного суду урср був обра-
ний тільки на початку березня 1947 р., а наприкінці 1947 – 
1949 рр. було оновлено склад обласних та народних судів 
[3, с. 797]. суди усіх рівнів, як і раніше, діяли в умовах 
жорсткого партійного і державного контролю, одним з на-
слідків такого становища стало підвищення дисциплінар-
ної відповідальності суддів.

висновки. отже, в історії становлення радянського 
судочинства в україні можна виділити такі основні етапи:

Перший етап (1918-1920 рр.) – «пролетарська» судо-
ва система – початковий період існування радянського 
режиму внаслідок громадянської війни та воєнної інтер-
венції; утвердження військово-пролетарської диктатури, 
точніше військово-більшовицької партійної диктатури в 
судову систему.

Другий етап (1921-1929 рр.) – це складний період, 
який характеризується реорганізацією і реформуванням 
судової системи, у зв’язку з новою економічною політи-
кою (неп) і деякою, навіть, демократизацією державно-
правового життя, що було обумовлено кризою, спричине-
ною жорсткою політикою «воєнного комунізму». 

Третій етап (1930-1945 рр.) – «сталінізація» судових 
органів – це період укорінення і зміцнення сталінського 
тоталітарно-репресивного режиму, який здійснював абсо-
лютний контроль над усіма, без винятку одержавленими 
сферами суспільного життя. посилення терору як засобу 
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існування тоталітарно-репресивної системи та зміни в ад-
міністративно-територіальній системі управління спричи-
нили зміни й в організації судових установ урср. 

Четвертий етап (1945-1953 рр.) – централізація су-
дових органів – цей період характеризується подальшою 
централізацією судових органів, радянізацією і колективі-

зацією західних областей урср, та масовими репресіями 
проти мирного населення, які тривали своєрідними «хви-
лями», але ніколи не припинялися сталінськими опри-
чниками. радянський суд був одним з таких ефективних 
інструментів розправи над реальними чи потенційними 
ворогами «червоної імперії зла».
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Проаналізовано існуючі підходи до розуміння структури правової свідомості. Охарактеризовано різні точки зору щодо елементів, 
компонентів та рівнів, що складають структуру правосвідомості. На підставі зробленого аналізу розглянуто співвідношення правової 
ідеології та правової психології як структурних елементів правової свідомості.

Ключові слова: правова свідомість, структура правосвідомості, елементи структури правосвідомості, компоненти структури право-
свідомості, правова ідеологія, правова психологія.

Проанализированы существующие подходы к пониманию структуры правового сознания. Охарактеризованы различные точки зре-
ния по поводу элементов, компонентов и уровней, составляющих структуру правосознания. На основании проведенного анализа расс-
мотрено соотношение правовой идеологии и правовой психологии как структурных элементов правового сознания.

Ключевые слова: правовое сознание, структура правосознания, элементы структуры правосознания, компоненты структуры пра-
восознания, правовая идеология, правовая психология.

Existing approaches to understanding the structure of legal consciousness. We characterize the different points of view on the elements, 
components, and levels that comprise our sense of legal consciousness. Based on the analysis examined the ratio of legal ideology and legal 
psychology as structural elements of legal consciousness. 

Key words: law consciousness, the structure of law consciousness, elements of the structure of law consciousness, the components of the 
structure of law consciousness, law ideology, law psychology.

постановка проблеми. актуальність питання про 
структуру правосвідомості зросла в україні в останні роки 
в результаті тих змін, що відбулися у сучасній правовій 
дійсності. злам стійких стереотипів у правовій теорії, до-
корінна зміна законодавчої бази протягом останніх 20 ро-
ків є тими факторами, що змінили уявлення про елементи 
правосвідомості. кількість елементів правової свідомості, 
їх взаємозв’язок розуміються авторами неоднозначно. це 
питання і до сьогодні є дискусійним.

Мета статті – дослідити співвідношення правової 
ідеології та правової психології як структурних елемен-
тів правової свідомості. задля досягнення мети необхідно 
розв’язати такі завдання: проаналізувати існуючи підходи 
до розуміння структури правової свідомості; охарактери-
зувати різні точки зору щодо елементів, компонентів та 
рівнів, що складають структуру правосвідомості; розгля-
нути співвідношення та взаємовплив правової ідеології 

та правової психології як структурних елементів правової 
свідомості.

стан дослідження. Більшість дослідників право-
вої свідомості погоджуються з тим, що правосвідомість 
– складноструктурне явище. у філософській літерату-
рі структуру характеризують як внутрішню організа-
цію цілісної системи, що становить специфічний спосіб 
взаємозв’язку, взаємодії компонентів, що утворюють роз-
глядуване явище [1, c. 107].

в юридичній літературі структурі правосвідомості 
присвячено багато уваги. так, і. Є. фарбер зазначав, що 
складна структура правосвідомості представляє собою 
діалектичну єдність правової ідеології та правової психо-
логії [2, c. 15]. п. п. Баранов вважає, що структура право-
свідомості, якщо розглядати її в гносеологічному аспекті, 
складається з двох рівнів відображення правової дійснос-
ті: правова ідеологія та правова психологія [3, c. 475]. в. 
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а. сапун визначає правосвідомість як діалектичну єдність 
раціональних та психологічних компонентів правової іде-
ології та правової психології [4, c. 15]. такий підхід поді-
ляють і інші вчені-юристи (к. т. Бельський [5, c. 41], р. з. 
лівшиц [6, c. 81-83], л. а. луць [7, c. 141], і. в. Яковюк [8, 
c. 534] та інші).

виклад основного матеріалу. існують, звичайно, і 
інші точки зору. зокрема, о. ф. скакун виділяє три еле-
мента структури правосвідомості: психологічний (право-
ва психологія), ідеологічний (правова ідеологія) та пове-
дінковий (правова поведінка) [9, c. 462]. однак, на нашу 
думку, виділення третього елементу структури (поведін-
кового) не є виправданим. так, у правосвідомості містять-
ся стереотипи (правові установки) правової поведінки, але 
вони відображаються переважно у правовій психології. 
сама ж правова поведінка виражається у формі дій (вчин-
ків) і виходить за рамки поняття «правосвідомість». і. Я. 
дюрягін також виділяє у структурі правосвідомості, окрім 
правової ідеології та правової психології, ще і третій еле-
мент «мотиви поведінки, внутрішні установки і готовність 
діяти» [10, c. 265]. нам здається, що мотиви поведінки – 
це особливі явища правової психології, які не створюють 
нового елементу в структурі правосвідомості.

в. с. нерсесянц також виділяє три компоненти право-
свідомості: пізнавальний, оціночний та регулятивний [11, 
c. 123]. не дивлячись на те, що термінологія не співпадає, 
при аналізі можна зробити висновок, що мова йде про ті ж 
самі три елементи. адже пізнавальному компоненту від-
повідає ідеологічний елемент, оціночному – психологіч-
ний, а регулятивному – поведінковий. Більш того, на нашу 
думку, пізнавальна, оціночна та регулятивна – це, скоріш, 
функції правосвідомості, тобто основні напрями її впливу, 
ніж компоненти.

у деяких дослідженнях зустрічаються інші назви ком-
понентів, що складають правосвідомість – наприклад: зна-
ння права, відношення до права, спонукання до виконання 
правових приписів [12, c. 66]; або розширення переліку 
компонентів – наприклад: раціональний, емоціональний, 
інформаційний, оціночний, вольовий [13, c. 326].

в. а. суслов виділяє не елементи структури право-
свідомості, а: 1) сфери правосвідомості, що відповідають 
різним галузям права, наприклад, кримінально-процесу-
альна, адміністративна правосвідомість; 2) рівні право-
свідомості: теоретична, професіональна, повсякденна; 
індивідуальна, групова та суспільна правосвідомість; 3) 
сукупності: відношення до права, до правової поведінки 
людей, до діяльності правоохоронних органів, до власної 
поведінки [14, c. 87].

цікавій підхід до структури правосвідомості пропонує 
класик вітчизняної теорії права п. М. рабінович (до речі, 
сам вчений використовує термін «склад правосвідомос-
ті»). зокрема, «за змістом правових поглядів, уявлень», він 
виділяє наступні елементи правосвідомості: «інформацій-
ний або когнітивний (знання про зафіксовані в юридичних 
нормах права, обов’язки, заборони, та про юридично зна-
чиму діяльність); оціночний або аксіологічний (психічне 
ставлення суб’єкта до законодавства, до його складових 
частин – позитивне, негативне, байдуже); регулятивний 
(психічна установка) стосовно поведінки, врегульованої 
юридичними нормами (схильність, готовність, налашто-
ваність суб’єкта виконувати або ж, навпаки, порушувати 
приписи юридичних норм) [15, c. 108]». навіть без гли-
бокого аналізу можна помітити, що перший елемент такої 
класифікації («інформаційний або когнітивний») відпо-
відає поняттю «правова ідеологія», а другий («оціночний 
або аксіологічний») – поняттю «правова психологія». що 
ж стосується третього елементу («регулятивного»), то, 
як вже зазначалося вище, «психічна установка стосовно 
поведінки, врегульованої юридичними нормами» може 
розглядатися як прояв правової психології. сам п. М. ра-
бінович також використовує поняття «правова ідеологія» 

та «правова психологія», але розглядає їх в іншій класи-
фікації елементів правосвідомості, яку він називає «за 
рівнем відображення правових явищ» [15, c. 109]. окрім 
наведених, п. М. рабінович пропонує і інші класифікації 
елементів правосвідомості. так, «за формою (способом) 
відображення юридичних явищ» виділяються «поняття», 
«погляди», «уявлення», «почуття» [15, c. 108-109]. на наш 
погляд, «поняття», «погляди», «уявлення», «почуття», а 
також ідеї, концепції, цінності, очікування, настрої, емо-
ції, переживання, психологічні реакції, імпульси тощо 
можна розглядати як структурні складові правової ідеоло-
гії та правової психології. так, структурними елементами 
правової ідеології можна вважати «поняття», «погляди», 
«уявлення», а «почуття» віднести до структури правової 
психології. Хоча, знову підкреслюємо, що таке розмеж-
ування є достатньо умовним і можливим лише на тео-
ретичному рівні. всі інші класифікації елементів складу 
правосвідомості, запропоновані п. М. рабіновичем, – «за 
територіальною поширеністю» (загальна та локальна), «за 
суб’єктами (носіями) правосвідомості» (індивідуальна та 
колективна), «за характером діяльності носіїв правосвідо-
мості» (професійно-юридична, професійно-неюридична 
та непрофесійна) – ми схильні вважати не елементами 
структури правосвідомості, а видами правосвідомості, які 
ми розглянемо нижче.

власна точка зору щодо структури правосвідомості 
запропонована російським вченим а. в. поляковим, який 
включає до неї правову онтологію, правову аксіологію та 
правову праксеологію, аргументуючи це тим, що «осно-
вними видами відносин свідомості до світу є пізнання, 
ціннісні відносини та практика» [16, c. 264]. що стосуєть-
ся останнього елементу – практики (правової праксеоло-
гії), то, як вже зазначалося, на нашу думку, виділення такої 
складової у правосвідомості не є доречним, адже поняття 
практика виходить за рамки структури правосвідомості, 
вона скоріше впливає на неї ніж є її елементом. до того 
ж сам а. в. поляков далі зазначає, що правосвідомість 
включає «раціональні знання про правову дійсність» (що 
на нашу думку може відповідати поняттю «правова ідео-
логія») та «ірраціональне (емоційне) ціннісне відношення 
до права» (що може бути тотожнім поняттю «правова пси-
хологія»).

отже, ми пропонуємо взяти за основу класичне для 
юридичної літератури розуміння структури правосвідо-
мості, до складу якої входять два відносно автономних 
компонента – правова ідеологія та правова психологія.

Як зазначає більшість авторів, правова ідеологія та 
правова психологія настільки тісно пов’язані та взаємо-
діють, що не можуть існувати одна без одної. природно, 
що емоції закріплюють ідеї, і, навпаки, ідеї висвітлюють 
емоції.

але так науковці вважали не завжди. у радянський 
період, майже до 60-х років ХХ ст. правова ідеологія роз-
глядалася як єдиний компонент правосвідомості. в робо-
тах того часу автори прямо виражали негативне ставлення 
до правових емоцій, почуттів та до правової психології в 
цілому [19, c. 148]. лише з появою наукових робіт о. о. 
лукашової, г. с. остроумова, і. ф. рябко, і. Є. фарбера та 
інших дослідників розуміння структури правосвідомості 
почало поступово змінюватися. однак, визнаючи правову 
психологію, більшість авторів розглядали її у підпорядко-
ваній залежності від правової ідеології та трактували як 
більш низькій, більш простий рівень відображення право-
вої дійсності. зокрема, і. Є. фарбер зазначає, що особли-
вий характер діалектичного розвитку правової ідеології 
та правової психології полягає в тенденції до збільшення 
ролі ідеології, до збільшення свідомого моменту [2, c. 27]. 
намагаючись розмежувати правову психологію та право-
ву ідеологію, д. о. потопейко визначає правову психо-
логію як одну із сторін виявлення самосвідомості різних 
класів, яка не можлива без усвідомлення членами певної 
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соціальної групи їх соціального взаємозв’язку між собою, 
без усвідомлення єдності докорінних інтересів певного 
класу та необхідності їх правового вираження і захисту 
[18, c. 100]. в її трактовці правова психологія розглядаєть-
ся лише як форма раціонального відображення дійсності, 
підготовча стадія формування правової ідеології.

у наш час висловлюються і інші думки щодо співвід-
ношення правової ідеології та правової психології. так, і. 
а. ліхачов визнає пріоритет правової психології. саме у 
правовій психології, на думку автора, створюються та про-
являються нові потреби соціального регулювання, які потім 
оформлюються та закріплюються в концептуальній формі 
у виглядів нових норм та їх ідеологічного обґрунтування. 
первинність правової психології, продовжує і. а. ліхачов, 
проявляється також в тому, що за своїм змістом вона набага-
то ширше правової ідеології. правова психологія охоплює 
всю сукупність різноманітних проявів соціальної психіки, 
в яких відображається правова дійсність. сюди можуть 
включатися і аспекти суспільного буття, які не знайшли 
свого відображення в офіційній правові ідеології [19].

аналогічну точку зору висловлює також і л. в. споди-
нець, яка стверджує, що правова ідеологія є «вторинною» 
по відношенню до правової психології, тому що вона або 
відображає тенденції розвитку суспільства, або оцінує 

суспільні відносини, які вже склалися, враховує інтереси 
та настрої класів, соціальних груп. саме у правовій психо-
логії, на думку вченої, з’являються та проявляються нові 
потреби соціального регулювання, які потім оформляють-
ся та закріплюються в концептуальній формі у вигляді но-
вих норм та їх ідеологічного обґрунтування [20].

з такою думкою не погоджується в. с. грехнєв, який 
вважає, що, заперечуючи знання, образність інформації, 
що потрапляє із суспільного середовища і формує відпо-
відну емоційну реакцію, ми зводимо емоційну реакцію до 
суто інстинктивного, рефлекторного акту, який притаман-
ний саме у такому змісті тваринам [21, c. 70].

висновки. нам здається, що спір про «первинність» 
чи «вторинність» правової ідеології та правової психології 
є недоречним. ще раз підкреслюємо, що правова ідеологія 
та правова психологія мають тісний діалектичний зв’язок, 
це не ізольовані одна від одної частини, а взаємозумов-
лені, хоч і не тотожні системи. правова ідеологія через 
ідеї, поняття, погляди, теорії, концепції суттєво впливає 
на правову психологію. у свою чергу від правової пси-
хології залежить сприйняття цих ідей, понять, поглядів 
тощо. тому використання оцінок «більш високий рівень», 
«пріоритет» та інших у даному випадку, на нашу думку, є 
недоречним.
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актуальність даного дослідження полягає в тому, 
що за умови недосконалості законодавчого регулювання 
в теорії права відсутній єдиний механізм реалізації (пра-
возастосування) преюдиції, презумпції, дефініції, фікції, 
юридичної конструкції, крім того, відсутнє законодавче 
закріплення вищевказаних понять. існує наявна потреба 
подальшого вдосконалення законодавства у цьому на-
прямку, вироблення єдиної позиції використання нетипо-
вих норм права у правозастосовному процесі.

на теперішній час, в юридичній науці не має комплек-
сного наукового обґрунтування правової природи нетипо-
вих нормативних приписів, лише деякі науковці, а саме: 
а. с. Березін, о. ю. гай, в. і. камінська, і. л. петрухін, 
у. М. юсубова т. н. радько, і. ніколаев, н. Масленнікова, 
в. рясенцев, в. М. горшенев, т. с. подорожна, г. г. горє-
лікова, в. в. Масюк, о. о. ганзенко, д. в. Шилін, о. в. 
ульяновська, у своїх доробках приділяли увагу окремим 
аспектам цього питання. 

Метою дослідження є визначення сутності та особли-
востей співвідношення преюдиції, презумпції, дефініції, 
фікції, юридичної конструкції, з’ясування їх юридичної 
природи, встановлення відмінностей та схожих рис, що 
має суттєве теоретичне та практичне значення.

для реалізації поставленої мети необхідно розв’язати 
наступні завдання: проаналізувати різноманітність погля-
дів та підходів до розуміння преюдиції та інших нетипо-
вих норм права, визначити співвідношення їхніх ознак, 
що дозволить розмежовувати нетипові нормативні припи-
си у правовому просторі. 

предметом дослідження даної статті є місце преюди-
ції серед інших нетипових норм права та їхнє співвдно-
шення.

нетипові нормативні приписи беруть витоки з теорії 
права й поширюють свою дію майже на всі галузі проце-
суального та матеріального права. 

т. н. радько зазначав, що нетипові нормативні при-
писи це інакші, поряд з нормою права, правові явища, які 
позбавлені деяких класичних нормативних властивос-
тей, що виконують важливу допоміжну функцію в нор-
мативно-правовому регулюванні. нетипові нормативні 
приписи закріплюються в нормативних актах та підкрі-
плюються практикою, тому мають загальнообов’язковий 
характер. 

нетипові нормативні приписи різноманітні за своїми 
властивостями, розмежовуються за наступними групами: 
а) приписи з визначеним ступенем нормативності (пре-
юдиції); б) приписи з відомою частиною припущення й 
припущенням того чи іншого стану (презумпції, фікції); в) 
приписи-трафарети (дефініції, юридичні конструкції) [1].

преюдиція – це нормативний припис, змістом якого є 
виключення заперечуваності юридичної вірогідності од-
ного разу доведеного факту. Якщо суд або інший юрис-
дикційний орган вже встановив певні факти і закріпив це 
у відповідному документі, то вони визнаються преюдиці-
альними – такими, що при новому розгляді справи вва-
жаються встановленими та істинними, й не потребують 
нового доведення. [2, с. 394].

нормативний характер преюдиції полягає в тому, що 
встановлені в раніше винесених судових рішеннях, що 
набрали законної сили, факти, обставини й правові ви-
сновки, вважаються встановленими та обов’язковими для 
іншого органу, в якому такі обставини стали предметом 
дослідження та знайшли закріплення у правозастосовно-
му акті [3, с. 116].

суть преюдиції полягає в тому, що суд не повинен 
встановлювати ті юридичні факти, які були встановлені 
попереднім рішенням [4, с. 23].

г. г. горєлікова зазначала, що преюдиція та преюди-
ціальність не є тотожними поняттями. преюдиціальність 
– це властивість вироку, що набрав законної сили. така 
властивість характеризує вирок, як можливість його за-
стосування до наступної кримінальної справи з метою 
встановлення обставин справи. властивість не виходить 
за межі обставин, які знайшли своє відображення у вироку 
та не є передрішенням жодних висновків при провадженні 
в іншій кримінальній справі. на її думку, у кримінальному 
процесі преюдицію слід застосовувати відносно обставин, 
які встановлені вироком суду, що набрав законної сили [5].

презумпція – закріплене в законі припущення про на-
явність чи відсутність певних фактів, що мають юридичне 
значення. у теорії держави та права презумпція визна-
чається у вузькому та широкому розумінні. у вузькому 
розумінні поширеним є визначення презумпції як факту, 
наявність або відсутність якого припускається встановле-
ним (невстановленим), оскільки доведені інші факти, які 
знаходяться у зв’язку з ним [6, с. 247]. у широкому розу-
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мінні – це судження не тільки про фактичні обставини, а й 
про нормативні підстави виникнення правових наслідків 
[7, с. 59-60].

презумпція є інструментом регулювання правовідно-
син, завдяки якому зникають сумніви в існуванні певного 
юридичного факту. презумпції відображають вихідні за-
сади прав, крім того, в них закладений механізм реалізації 
правових засад [8, с. 373]. 

 однією з найважливіших презумпцій – є презумпція 
невинуватості, закріплена статтею 63 конституції укра-
їни, відповідно до якої особа вважається невинуватою у 
вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному 
покаранню, доки її вину не буде доведено в законному по-
рядку і встановлено обвинувальним вироком суду [9]. та-
кий приклад презумпції має місце у конституційному та 
кримінальному процесуальному праві. 

ознаками презумпції є те, що вона: передбачає на-
явність або відсутність юридичного факту; передбачена 
нормами права; викликає, та тягне за собою передбачені 
законом правові наслідки, тобто виникнення, зміну чи 
припинення правовідносин; здійснює попередній вплив 
на суспільні відносини.

в. в. Масюк розглядав презумпцію у двох аспектах, 
по-перше, як правило (нетиповий нормативний припис), 
за яким на підставі встановлення певного факту чи фак-
тичного складу не потребує доказування та вважається та-
ким, що існує інший; по-друге, в контексті судового пра-
возастосування презумпція становить собою юридичний 
факт [10].

таким чином, презумпція визначає припущений факт, 
який існує, доки у встановленому законом порядку не 
встановлене інше. презумпція дозволяє попередньо вста-
новлювати факти й робити відповідні висновки на основі 
певних припущень. 

 в теорії юридичної науки а. с. Березін, о. ю. гай, в. 
і. камінська, і. л. петрухін, у. М. юсубова висловлюють 
думку, що основою преюдиціальності є презумпція істин-
ності судового рішення, що набрало законної сили. судове 
рішення є істинним, поки воно не скасоване в передбаче-
ному законом порядку.

зокрема, і. ніколаев, н. Масленнікова вказували на 
те, що при застосуванні міжгалузевої преюдиції осно-
вою забезпечення такого взаємозв’язку є дія принципу 
об’єктивної істини [11, с. 12].

на думку у. М. юсубової, з моменту набрання рішен-
ням законної сили починається дія презумпції істинності 
судового рішення. при цьому спростування презумпції іс-
тинності судового рішення, яке набрало законної сили, є 
одночасно позбавленням його законної сили [12].

дефініція являє собою нетиповий нормативний при-
пис, який розкриває зміст правових явищ та правово-
го стану. найбільш суттєвим у дефініції є закріплення 
загальнообов’язкового поняття чи іншого стану або яви-
ща, призначеного для послідовного проведення вимог 
формальної визначеності права. так, наприклад, ч. 1 ст. 
29 цк україни, передбачено, що місцем проживання фі-
зичної особи є житловий будинок, квартира, інше примі-
щення, придатне для проживання в ньому, у відповідному 
населеному пункті, в якому фізична особа проживає по-
стійно, переважно або тимчасово [13].

нормативна властивість дефініції полягає в тому, що 
вона виконує функцію трафаретної вказівки, за допомо-
гою якої можливо підтвердити справжність обставин чи 
явищ, які мають пряме відношення до справи що розгля-
дається. регулятивна дія дефініції виражається в тому, що 
за її допомогою вноситься ясність в сукупність всіх обста-
вин, пов’язаних із справою, що розглядається [3, с. 117].

Як справедливо зазначила т. с. подорожна, дефініція 
є одним з найважливіших засобів, що забезпечує ясність, 
однозначність і визначеність понять які вживаються, зо-
крема, в законодавстві; допомагає у реалізації правил по-

ведінки; є основою для створення нових норм та елемен-
том системи законодавства [14].

фікція є засобом юридичної техніки, являє собою неіс-
нуюче положення, визнане законодавством існуючим і яке 
стало з огляду на це загальнообов’язковим [6, с. 244]. 

сутністю фікції є те, що для забезпечення стабільності 
правового регулювання, неіснуючий факт або явище нор-
мативно визнається наявним. на думку в. М. горшенева, 
під правовою фікцією слід розуміти закріплений в право-
вих актах нормативний припис у вигляді специфічного 
способу (прийому), що застосовується у практиці та по-
лягає в проголошенні наявними фактів чи обставин, які 
в дійсності неможливо довести або спростувати. прикла-
дом правової фікції є норма закріплена ч. 3 ст. 46 цк укра-
їни, а саме: «фізична особа оголошується померлою від 
дня набрання законної сили рішенням суду про це…» [13]. 

о. в. ульяновська виділяла наступні риси фікції: поля-
гає у конструюванні неіснуючого у дійсності; використан-
ню фікції передує невизначеність; є уявною юридичною 
конструкцією різних ступенів складності; може викорис-
товуватись у доктрині права, правотворчості; використо-
вується з метою заповнення певного сегмента у право-
вому полі; категоричність та неспростовність; обмежені 
в обсязі застосування соціально-юридичним контекстом; 
здатність фікцій викликати одна одну; зовнішнім проявом 
є норма-фікція, інститут права; існування взаємозв'язку 
діалектичного розвитку наукової думки і сприйняття фік-
ції у праві [15].

 юридична природа фікції визначається тим, що вона 
закріплена у відповідному правовому акті та має силу 
загальнообов’язкового припису. нормативні властивості 
фікції виражаються в тому, що фікція виключає ті чи інші 
обставини, надаючи їм значення юридичних фактів, здат-
них мати значення при розгляді справи в суді. регулятивна 
дія фікції полягає в тому, що за її допомогою забезпечу-
ється певна стійкість прийнятого акту застосування права 
в ситуації наявної невідомості [3, с. 117].

юридична конструкція це нормативний припис, орга-
нічно пов’язаний з дефініціями, сприяє встановленню ви-
значеності та чіткості в механізмі правового регулювання. 
юридична природа юридичних конструкцій встановлю-
ється не з прямих вказівок нормативно-правових актів, а 
із загальних положень всього права і юридичної практи-
ки. прикладом юридичної конструкції є подання, яке не 
має чіткого законодавчого закріплення, а встановлюється 
сукупністю положень, які містяться в декількох статтях 
кримінального закону. юридична конструкція узагальнює 
найбільш суттєві елементи складного за своїм складом 
правового явища чи стану [3, с. 117, 118]. 

слід зазначити, що до нетипових норм права також 
відносяться норми-декларації. о. о. ганзенко зазначає, 
що норми-декларації заслуговують окремої уваги, адже 
вони несуть в собі як позитивний так і негативний по-
тенціал, щодо впливу на правові переконання та почуття 
людини. так, наприклад, ст.1 конституції україни закрі-
плено що україна є суверенна і незалежна, демократична, 
соціальна, правова держава [9]. проте, реальна дійсність 
свідчить, що україна знаходиться на шляху формування 
соціальної і правової держави, маючи ще достатньо ви-
сокий рівень корупції, значну кількість порушень прав і 
свобод людини. тому звичайна людина, яка не є фахівцем 
у галузі права, сприймає норму конституції як таку, що не 
відповідає дійсності [16].

на підставі вищевикладеного можна зробити наступні 
висновки. 

особливістю преюдиції є обов’язковий характер вста-
новлених в рішенні суду, що набрало законної сили, об-
ставин. особливістю презумпції є припущення про наяв-
ність вже існуючого факту та непов’язаність з рішенням 
суду, що набрало законної сили. фікція є припущенням 
про факт, який не завжди відповідає дійсності, але при-
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зводить до зміни правових наслідків, які в майбутньому не 
можна вважати неспростовними. припущення є спільною 
ознакою презумпції та фікції. фікція та преюдиція є за-
собами процесуальної економії. це означає, що при роз-
гляді справ, у суду, за умови правозастосування преюдиції 
чи фікції, відпадає необхідність витрачати процесуаль-
ний час на доведення вже встановлених обставин, або на 
з’ясування обставини, які нормативно визнані наявними.

підґрунтям преюдиції є судове рішення, що набрало 
законної сили, а підґрунтям презумпції та фікції – існуюче 
припущення. джерелом преюдиції є процесуальне рішен-
ня, а джерелом презумпції – нормативно-правовий акт.

дія преюдиції не передбачає необхідність повторного 
доказування вже встановлених обставин, а дія презумпції 
та фікції може змінюватись в залежності від необхідності 
доведення певних обставин і фактів. 

обгрунтування змісту нетипових норм права, дозволяє 
чітко відмежувати преюдицію, фікцію, дефініцію, юри-
дичну контрукцію за ступенем ймовірності та за критері-

єм необхідності доведення.
отже, нетипові нормативні приписи виконують ре-

гулятивну функцію у механізмі правового регулювання, 
сприяють покращенню єдності юридичної практики, ма-
ють вагоме значення для правозастосування та водночас 
потребують чіткої систематизації. 

основою реалізації нетипових нормативних приписів 
повинен слугувати принцип законності. так, прикладом 
закріплення преюдицій у нормах закону є ч. 2, 3, 4 ст. 35 
гпк україни [17], ч. 1, 4 ст. 72 кас україни [18], ч. 3, 4 ст. 
61 цпк україни [19], ст. 90 кпк україни [20], при цьому 
самостійно термін «преюдиція» у вищевказаних нормах 
відсутній, це стосується й інших нетипових норм права.

велика кількість підходів щодо визначення складного 
характеру правових категорій преюдиції, презумпції, де-
фініції, фікції, юридичної конструкції, призводить до не-
обхідності розробки як процесуальної форми, так і єдиної 
практики прийняття процесуальних рішень щодо їхнього 
правозастосування.
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постановка проблеми. зміни останніх років, неста-
лість політичної та правової системи сучасної україни 
обумовлюють необхідність наукового осмислення катего-
рії «стабільність» як у відповідному теоретичному контек-
сті, так і в умовах тих політико-правових реалій, що мають 
місце в суспільному житті сучасної україни. значимість 
даної проблематики для сучасної юриспруденції очевидна 
оскільки стабільність правових явищ розглядається як по-
зитивна та бажана їх властивість та якість, якої необхідно 
прагнути в процесі розвитку демократичної держави та 
громадянського суспільства. 

Майже завжди існує певна суспільна потреба в ста-
більності, в тому числі і в сталості правового життя, яка 
особливо гостро усвідомлюється в кризові періоди в умо-
вах різного роду соціальних, економічних, політичних та 
інших катаклізмів.

стан дослідження. на сьогоднішній день в рамках 
вітчизняної правової наукової думки сформувалися певні 
уявлення про феномен стабільності та стосовно окремих 
елементів досліджуваного об’єкта. зокрема, у вітчизняній 
юридичній літературі д. а. Монастирським розроблено 
наукову концепцію стабільності закону. але в цілому про-
блеми стабільності в правовій сфері суспільного життя є 
одними з найменш розроблених. 

у зв’язку з зазначеним важливою теоретичною про-
блемою представляється розуміння критеріїв стабільності 
правового життя, а також сукупності факторів, що обу-
мовлюють цю якість. саме тому метою статті є подальше 
вивчення поняття «стабільність», сукупності факторів, що 
його обумовлюють та інших пов’язаних з ним категорій. 

виклад основного матеріалу. поняття «стабільнос-
ті» досить тривалий час еволюціонувало в інших науках, 
зокрема в природничих. найбільшого розвитку зазначене 
поняття отримало в соціологічних та політичних науках. 

в політичній думці стабільність одвічно трактувала-
ся як усталеність, стан рівноваги, сталість, непохитність. 
але зі зміною методологічної бази (наприклад, у зв’язку з 
появою нових напрямків досліджень у природних науках, 
таких як синергетика), а також в ході парадигмальних змін 
соціальних систем термін «стабільність» поступово набув 
іншого змісту. в сучасній науковій літературі «стабіль-
ність» означає динаміку змін та неминучість перемін, але 
за достатньо високого ступеню їхньої впорядкованості. 

Якщо звернутися до політичних наук то в авторитет-
них виданнях можна зустріти таке визначення політич-
ної стабільності: «стан політичної системи суспільства, 
систему зв’язків між різними політичними суб’єктами, 
для яких характерні певна стійкість, єдність і цілісність, 
здатність до ефективності й конструктивності» [1, с. 338]. 
виходячи з зазначеного авторами, якостями політичної 
стабільності виступають ефективність влади та її послі-
довність, визначеність порядку і умов прийняття та реа-
лізації рішень, легітимність системи та її здатність адек-
ватно реагувати на зовнішні зміни і ступінь застосування 
сили, насилля з боку репресивного апарату держави. по-
літична стабільність означає здатність до змін і в той же 
час процес формування і підтримки впевненості в опти-
мальності та ефективності існуючого політичного режи-
му, найбільш адекватного цінностям і традиціям того чи 
іншого суспільства. вона проявляється у відсутності кон-
ституційних криз, насилля тощо. одним із стабілізуючих 
чинників є наявність соціальних каналів для запобігання 
протесту, легалізації конфлікту, своєчасної інституціаліза-
ції соціально-економічних змін. виділяють такі види по-
літичної стабільності: внутрішньополітична, регіональна, 
міжнародно-політична, які забезпечуються у першу чер-
гу через легітимацію влади, а також засобами насилля та 
примусу [1, с. 338]. внутрішньополітична стабільність 
виступає як автономна та мобілізаційна. перша забезпе-
чується з допомогою легітимної політичної влади, друга 
існує за допомогою єднання суспільства проти ворога або 
системою примусу в умовах тоталітарного та авторитар-
ного режимів. таким чином, визначається, що автономна 
політична стабільність являє собою гармонію інтересів, у 
мобілізаційній враховується насамперед інтерес держави 
[1, с. 338].

у сучасних умовах відкритими суспільствами виро-
блений динамічний тип політичної стабільності, який за-
безпечується його здатністю до зовнішніх і внутрішніх 
трансформацій, органічного включення в демократичні 
процеси механізмів не лише відвернення конфліктів, а й їх 
використання для вдосконалення і стабілізації соціально-
політичної системи [1, с. 338].

таким чином, простежуючи еволюцію терміну «ста-
більність» в політології, можна дати йому сучасне фор-
мулювання: стабільність ЁC це опис динамічного стану 
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складної системи з певним внутрішнім ладом. у зв’язку з 
цим, також доречно звернути увагу на визначення суспіль-
ної стабільності запропоноване с. в. івлєвим, який вва-
жає, що суспільна стабільність є динамічною рівновагою 
між системоутворюючими та системозмінюючими проце-
сами, між елементами самої системи, яка характеризуєть-
ся певною цілісністю і здатністю ефективно реалізовувати 
функції, покладені на систему [2, с. 40].

слід зазначити, що взагалі термін «стабільність» являє 
собою форму мислення, що віддзеркалює певне визна-
чене ставлення до правових явищ шляхом певного ствер-
джувального висловлювання. саме тому, багато авторів, 
що вживають цей термін не вважають за необхідне його 
конкретизувати, що є помилковим, оскільки не існує за-
гальновизнаного розуміння цього поняття. Безумовно, що 
використання поняття стабільність якоюсь мірою обмежу-
ється рамками, визначеними ментальними та культурними 
традиціями певного народу. досить часто використання 
терміну «стабільність» визначається будь-яким контек-
стом: в одному випадку як синонім слова «незмінність», 
в іншому як «динамічна стабільність», в третьому, навіть, 
може бути представлений як загальний принцип права. 

російські вчені, зокрема о. п. сауляк, звертаючись до 
проблеми стабільності правопорядку, зазначає, що вона 
має два аспекти. перший з них передбачає, що «в процесі 
суспільного розвитку буде забезпечена можливість від-
творення позитивних форм соціальної взаємодії, включа-
ючи реалізацію суб’єктивних прав і належного виконання 
юридичних обов’язків усіма суб’єктами права, поставле-
ний надійний заслін поширенню негативних тенденцій, 
що загрожують безпеці існування соціуму. стабільність 
правопорядку багато в чому залежить від дисипативних 
можливостей соціальної системи (державно-організова-
ного суспільства), які визначають її здатність чинити опір 
і протистояти впливу негативних тенденцій, розсіюючи 
чуже або поглинаючи його в компоненти власного змісту 
шляхом переструктурування» [3, c. 177].

другий аспект стабільності правопорядку, на думку 
вченого, «припускає стійкість юридичних норм і осно-
вних напрямків правової політики держави», які надають 
суб’єктам права упевненість в стабільності існуючих пра-
вил гри [3, c. 177].

в. в. сорокін в якості критеріїв стабільності право-
вої системи пропонує розглядати, зокрема, узгодженість 
(цілісність), повноту і завершеність її структури, правопо-
рядок і законність, ефективність, легітимність, здатність 
до відтворення стосунків однорідного типологічного ха-
рактеру, довгостроковість існування [4, c. 72]. однобічним 
(вузьким) слід вважати позицію вчених, які розглядають 
стабільність як суто негативну характеристику права, з 
якою не можна погодитися. взагалі, стабільність склад-
но поляризувати та визначати її позитивність чи негатив-
ність. вона є синтезом позитивних та негативних сторін. 

вищенаведені положення є досить цікавими і, без-
умовно, заслуговують на увагу фахівців, але разом з тим 
очевидною є проблематичність їх універсалізації, поши-
рення на більш широкий клас явищ, систем більш склад-
ної організації. 

досить цікавим представляється вивчення категорії 
«стабільність» в рамках концепції «правового життя», як 
це пропонує дослідник к. в. Шундиков [5, c. 62]. осно-
воположники цієї концепції розуміють правове життя як 
особливу форму соціального життя, що включає в себе 
комплекс всіх юридичних явищ, як позитивного, так і не-
гативного плану, що виражається переважно в правових 
актах і правовідносинах та характеризує специфіку та рі-
вень правового розвитку суспільства, ставлення суб’єктів 
до права і ступінь задоволення їх інтересів [6; 7]. на думку 
українського дослідника о. в .куціпак, правове життя най-
ширше юридичне поняття, що охоплює всі без виключен-
ня правові явища, навіть ті, які опосередковано пов’язані 

з правом або мають до нього відношення. правове життя 
є тією категорією, яка сприяє комплексному аналізу і від-
дзеркаленню всієї юридичної дійсності [8, c. 65-66 ].

цілком очевидно, що правове життя є досить склад-
ною системою соціальної практики і не завжди є суто пра-
вовим явищем, оскільки вміщує в собі різноманітні сус-
пільні відносини. зазначене свідчить про те, що не слід 
ідентифікувати правове життя з такими категоріями, як 
стабільність права, правова система або правопорядок.

навряд чи можна прийняти в якості критеріїв стабіль-
ності правового життя суспільства і такі показники, як 
стійкість юридичних норм і основних напрямків правової 
політики держави, узгодженість, завершеність структури, 
ефективність і легітимність правової системи, правопоря-
док і законність. скоріше, їх слід розглядати як чинники 
або передумови, які створюють потенційні можливості 
для збереження стабільності правового життя.

при формуванні наукової концепції стабільності пра-
вового життя перш за все необхідно орієнтуватися на 
загальнонаукові уявлення про суть порядку в системі. її 
можна визначити як збереження сформованої структури 
відносин (або принаймні їх значної частини) протягом 
більш-менш тривалого періоду часу. тут доречно викорис-
тати таке поняття як стійкість, що в інших науках харак-
теризує здатність певної системи повертатися у вихідне 
становище після впливу факторів, що виводять її зі ста-
ну рівноваги. виходячи з цього, стабільність являє собою 
здатність системи зберігати свою структуру та функціо-
нальні властивості після впливу зовнішніх факторів. 

отже, бачимо, що поняття стабільності (стійкості) роз-
криває одну з найбільш важливих характеристик складної 
системи, що розвивається. зазначена властивість означає 
збереження в структурі системи протягом більш-менш 
тривалого часового періоду певної стійкої частини компо-
зиції, що утворює своєрідне ядро, індиферентне відносно 
впливу як з боку внутрішньосистемних, так і з боку зо-
внішніх факторів. 

у сучасній науці стабільність відкритих систем роз-
глядається як відносна або динамічна стабільність. абсо-
лютна стійкість це свого роду безвихідь, оскільки не міс-
тить джерел розвитку. Будь-яка система припускає певне 
співвідношення стійкості і нестійкості, яке дозволяє їй 
жити, бути відкритою для світу, для обміну енергією та 
інформацією. 

таким чином, говорячи про стабільність правового 
життя, ми маємо характеризувати її як стабільність ди-
намічну, яка передбачає лише деяку певну величину її 
незмінності, міру її збереження. крім того, у відкритих 
системах, що вже досягли відносної стабільності, можна 
говорити про певні відхилення, які не призводять до кар-
динальної трансформації структури системи.

виходячи з зазначеного, слід також звернути увагу 
на характеристику, що протилежна стабільності – не-
стабільність. Як вже було зазначено, стабільність є син-
тезом позитивних та негативних сторін. слід зазначити, 
що категорії «стабільність» та «нестабільність» не можуть 
бути пов’язані будь-якою теоретичної схемою їх співвід-
ношення. по-перше, як бачимо, нестабільність сьогодні є 
ознакою будь-якої системи правового життя. по-друге, на 
думку к. в. Шундикова, тенденція до посилення дестабі-
лізації властива як системам, де рівень правового порядку 
відносно високий, так і системам де існують переважно 
антиправові форми практики. і ті й інші здатні змінювати-
ся і часом вельми кардинально під впливом тих чи інших 
дестабілізуючих факторів [5, c. 63]. сама практика спрос-
товує помилковість такого підходу і наводить нам масу 
прикладів того, як суспільства, де вже досягнуто відносно 
високого рівня правопорядку, піддаються кардинальним 
трансформаціям, в тому числі і в частині організації їх 
правових систем. Яскравим прикладом можуть служити 
правові системи колишніх соціалістичних держав.
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взагалі, проблеми нестабільності, дезорганізації недо-
статньо досліджені в правовій науці. на сьогодні сформо-
вана в юридичній науці думка тяжіє до розуміння права, 
правової системи суспільства, процесу правового регулю-
вання, правового порядку як досить упорядкованих сис-
темних утворень, в структурі яких можна виділити стійкі 
стабільні елементи. відхилення від норми пов’язуються, 
як правило, з тими чи іншими дефектами в організації 
названих систем, різного роду структурними і функціо-
нальними проблемами, які необхідно долати з метою під-
вищення ефективності правового регулювання, ступеня 
правопорядку в суспільстві і т.п. в якості подібних де-
фектів юристи розглядають, зокрема, прогалини і колізії 
в системі права, правовий нігілізм і низьку правову куль-
туру. 

концепція правового життя дозволяє розглянути цю 
проблему в іншому методологічному ключі і показати, 
що природа, форми прояву і механізми «нестабільності» 
в галузі правового регулювання є набагато більш різно-
манітними. к. в. Шундиков вважає, що нестабільність 
правового життя може мати різні форми прояву. однією з 
них є постійно триваючий процес «просторової» динамі-
ки правових зв’язків і відносин, їх перманентний розподіл 
і перерозподіл між різними суб’єктами. нестабільність у 
правовому житті суспільства цілком припустимо охарак-
теризувати як свого роду антипод стабільності порядку. 
Якщо стабільність в цій системі можна представити як 
відносну сталість масиву відносин протягом певного часу, 
то під нестабільністю, очевидно, слід розуміти відносну 
динаміку, мінливість тієї чи іншої групи відносин.

нестабільний характер правового життя суспільства 
об’єктивно зумовлений її системними властивостями, 
серед яких найбільш значущим є відкритий характер сис-
теми. правове життя як умовно виділений сегмент більш 
складної і масштабної системи соціального життя випро-
бовує на собі постійний вплив останньої і, в свою чергу, 
впливає на це «зовнішнє середовище». такі зв’язки носять 
головним чином інформаційний характер. потоки інфор-

мації циркулюють між названими системами, викликаючи 
в них ентропійні ефекти, наростання різного роду проти-
річ. 

таке розуміння нестабільності правового життя при-
зводить до ряду додаткових висновків. перш за все варто 
підкреслити органічну єдність стабільності і нестабіль-
ності як двох протилежних характеристик, іманентно 
властивих відносинам правового життя. протилежні тен-
денції розвитку системи – стабілізації та дестабілізації – 
взаємно врівноважують одна одну, і жодна з них не охо-
плює всю систему цілком.

Як справедливо зазначає в цьому зв’язку о. п. сауляк, 
взаємодія в рамках правового порядку стабілізуючих і 
дестабілізуючих чинників об’єктивно зумовлена, оскільки 
«в реальності правопорядок і хаос, стійкість і нестабіль-
ність, згода та конфлікт, повторювані закономірності та 
випадкові відхилення від них» живуть та існують «в одній 
системі методологічних координат. стан правопорядку 
визначається всією сукупністю дій, поведінкових актів як 
правомірного, так і протиправного характеру. реальна мо-
дель правопорядку повинна включати і те, що відповідає 
закону, і те, що не узгоджується з ним [3].

висновки. враховуючи все вищевикладене, слід за-
значити, що поняття стабільності є динамічною характе-
ристикою складної системи, яка означає збереження в її 
структурі протягом певного часового періоду стійкої час-
тини композиції, що утворює своєрідне ядро, індиферент-
не відносно впливу як з боку внутрішньосистемних, так і з 
боку зовнішніх факторів. стабільність і нестабільність як 
дві протилежні характеристики іманентно властиві відно-
синам правового життя і як дві протилежні тенденції роз-
витку системи взаємно врівноважують одна одну, і жодна 
з них не охоплює всю систему цілком.

досить цікавою і такою, що заслуговує подальшої на-
укової розробки є проблема перехідних станів у розвитку 
системи правового життя, які характеризуються взаємни-
ми перетіканнями сформованого порядку відносин через 
нестабільні стани в інші форми впорядкованості.
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Стаття присвячена критеріям виміру дієвості механізму забезпечення прав дитини з обмеженими можливостями. Проаналізовано 
поняття «ефективність механізму забезпечення прав дитини з обмеженими можливостями». Запропоновано три критерії ефективності 
механізму забезпечення прав і свобод дитини з обмеженими можливостями: рівень загальної та спеціальної превенції, рівень реалізації, 
рівень захисту.

Ключові слова: права дитини з обмеженими можливостями, механізм забезпечення прав, ефективність, дієвість, превенція, реа-
лізація, захист.

Статья посвящена критериям измерения действенности механизма обеспечения прав ребенка с ограниченными возможностями. 
Проанализировано понятие «эффективность механизма обеспечения прав ребенка с ограниченными возможностями». Предложены 
три критерия эффективности механизма обеспечения прав и свобод ребенка с ограниченными возможностями: уровень общей и специ-
альной превенции, уровень реализации, уровень защиты. 

Ключевые слова: права ребенка с ограниченными возможностями, механизм обеспечения прав, эффективность, действенность, 
превенция, реализация, защита.

The article is devoted to criteria of measuring of effectiveness of mechanism of providing of rights for a child with disabilities. A concept 
«efficiency of mechanism of providing of rights for a child with disabilities» is analysed. Three criteria of efficiency of mechanism of providing of 
rights and freedoms of child with disabilities are offered: level of general and special prevention, level of realization, level of defence. 

Key words: rights of a child with disabilities, mechanism of providing of rights, efficiency, effectiveness, prevention, realization, defence.

боку, сприяють найбільшій реалізації цінності права, що 
дає можливість задовольнити інтереси суб’єктів, а, з ін-
шого, – це супутні фактори, які мають значення для дії 
індивідів з досягнення даної цінності та з її використання 
[1, с. 456-457].

Економність механізму забезпечення прав дітей з об-
меженими можливостями проявляється, передусім, у 
сукупності витрат, що потрібні для досягнення мети за-
безпечення, причому до таких витрат належать предмет-
но-речові, грошові, кадрові, часові, людські тощо. водно-
час цей критерій виміру дієвості механізму забезпечення 
прав дітей з обмеженими можливостями не є визначаль-
ним, тому часто про нього не згадують.

незважаючи на наявність двох попередньо визначених 
критеріїв виміру дієвості механізму забезпечення прав ді-
тей з обмеженими можливостями, основним і визначаль-
ним критерієм є ефективність, яка в загальному вигляді 
полягає у співвідношенні мети до реальних результатів.

проблема ефективності правових норм була і залиша-
ється актуальною та достатньо вивченою дослідниками. 
так, у 60-80 рр. ХХ ст. її активно розробляли а. пашков, 
д. чечот [2], М. лебедєв [3], н. кудрявцев, в. нікітин-
ський, і. самощенко, в. глазирін [4]. при цьому більшість 
дослідників критикують спроби визначити поняття ефек-
тивності правових рішень, абстрагуючись від їх соціаль-
них цілей.

ефективність правових норм залежить від того, на-
скільки повно враховуються усі фактори, що впливають 
на поведінку учасників суспільних відносин. Як відзнача-
ють а. пашков та д. чечот, «свідомість, психологія, мо-
ральне обличчя людей складаються під дією всього ладу 
суспільного життя, цілої низки факторів об’єктивного і 
суб’єктивного порядку. чим повніше будуть враховувати-
ся суперечливі чинники у становленні і формуванні сус-
пільних відносин, тим ефективнішим буде вплив право-
вих норм на розвиток суспільних відносин» [2, с. 4].

подібні висновки, яких дійшли вчені у минулому сто-
літті, не втратили свого значення та актуальності і сьо-
годні. навіть більше: вони продовжують розвиватися та 
ускладнюватися у новітніх дослідженнях з теорії держави 

постановка проблеми. проблему ефективності ме-
ханізму забезпечення прав дитини з обмеженими мож-
ливостями необхідно розглядати передусім через аналіз 
ефективності правового регулювання, ефективності зако-
нодавства, яке регулює усі сфери суспільних відносин та 
ефективність правозастосовчої практики.

стан дослідження. питання ефективності механізму 
забезпечення прав особи частково були предметом на-
укового інтересу таких дослідників, як с. Бобровник, н. 
вітрука, в. глазиріна, в. лазарєва, М. лебедєва, в. ку-
дрявцева, в. нікітинського, н. оніщенко, і. самощенко, 
в. сіренко, ю. тихомирова та інші. проте ефективність 
механізму забезпечення прав дитини з обмеженими мож-
ливостями, як правило, не викликала особливого інтересу 
у теоретиків держави і права, частково вивчалася фахів-
цями з права соціального забезпечення, тому загально-
теоретичне комплексне дослідження цієї проблематики 
сьогодні відсутнє. це спровокувало наш інтерес до крите-
ріїв виміру дієвості механізму забезпечення прав дитини 
з обмеженими можливостями у рамках дослідження прав 
дітей-інвалідів в україні взагалі.

Метою цієї статті є визначення основних критеріїв та 
шляхів визначення дієвості механізму забезпечення прав 
дитини з обмеженими можливостями.

виклад основного матеріалу. традиційно у юридич-
ній літературі виділяють три основні критерії виміру ді-
євості як правового регулювання, так і механізму забезпе-
чення прав особи: цінність, економність та ефективність. 

Цінність механізму забезпечення прав дітей з обме-
женими можливостями передбачає, передусім, цінність 
правового регулювання прав дітей з обмеженими можли-
востями для функціонування та розвитку такої дитини. 
деякі автори вважають, що соціальна цінність є причиною 
ефективності, але повною мірою вона не може гаранту-
вати високого ступеня ефективності. для цього потрібні 
певні умови: адекватність правового регулювання різним 
видам інтересів; досконалість законодавства та правозас-
тосовчої діяльності; рівень правової культури суспільства 
та окремої особи; стан законності тощо. під умовами 
ефективності розуміють певні обставини, які, з одного 



54

Серія ПРАВО. Випуск 21. Частина 1. Том 1
♦

і права. так, ю. тихомиров відзначає, що «право не можна 
зводити до «текстів», «текстового» виразу, хоча він і зна-
чний. у процесі пізнання виявляються правові потреби і 
визначаються цілі та засоби правового регулювання. але 
при цьому не можна втрачати головного – «сигнали» пу-
блічних і приватних інтересів, суспільні настрої і ступінь 
участі людей у правовій сфері» [5, с. 44].

при розгляді ефективності права особливе значення від-
водиться соціальним цілям та потребам, відтак, як зауважує 
в. лазарєв, «соціальний механізм дії права є багатофактор-
ною системою, багатофакторним аналізом, який передба-
чає одночасне виділення відповідних факторів і з’ясування 
спрямованості і ступеня впливу кожного з них» [6, с. 73].

дуже важливо, щоб вербалізований, текстуальний 
вираз права відповідав очікуванням від реалізації права. 
тому існує два основні підходи до ефективності правових 
норм: юридична ефективність та соціальна ефективність. 
у контексті нашого дослідження нам необхідно і важливо 
проаналізувати обидва підходи.

Як відзначають автори монографії «ефективність пра-
вових норм», «будь-яка правова норма покликана, перш 
за все, забезпечити певну бажану поведінку людей. у той 
же час забезпечення такої поведінки не є самоціллю. це – 
спосіб для досягнення більш глибоких соціальних цілей, 
які мають... суспільно значимий смисл» [4, с. 48]. вод-
ночас розмежування наведених вище підходів може бути 
суто символічним, адже, наприклад, Є. скурко робить 
висновок, що традиційний розподіл «юридичної» і «соці-
альної» ефективності норм може бути зведено до розмеж-
ування цілей на «близькі» та «далекі», але усі ці цілі суто 
соціальні. тому юридична ефективність норми ... повинна 
визначатися передусім тим, що якщо є позитивна норма 
– вона не повинна «мовчати». тільки у цьому випадку є 
смисл надалі розглядати проблему загальної (соціальної) 
ефективності норми як такої взагалі [7, с. 174]. у цьому 
ми з дослідником повністю солідарні. відтак юридична 
ефективність норми характеризується як відповідність по-
ведінки адресатів правової норми поведінці, яка вимага-
ється нормою, а еталоном оцінки соціальної ефективності 
норми є не сама правомірна поведінка адресатів, а соці-
альна мета, яка відокремлена і знаходиться поза сферою 
правового регулювання, але яка, переважно, враховувала-
ся законодавцем при прийнятті відповідних норм права.

у цьому контексті е. скурко висловлює пропозицію, 
що соціальна ідея, потреба, якій законодавець (як уповно-
важена особа) хоче надати правовий захист, повинна бути 
спочатку належним чином пояснена професіоналам, які 
зайняті у своїй звичайній діяльності правозастосуванням, 
а згодом відповідно до традиції прав та правової систе-
ми «вербалізована» і «текстуалізована» спеціалістами, що 
займаються правозастосуванням. через цей же механізм 
може бути простежений і формальний зв’язок та забез-
печено оптимальну взаємодію «політичної надбудови» і 
«правової надбудови» [7, с. 178-179].

цілі правового регулювання розглядаються а. коло-
дієм, в. копєйчиковим та с. лисенковим як закріплення 
існуючих суспільних відносин, які його потребують, сти-
мулювання та розвиток тих відносин, котрі на даний мо-
мент відповідають вимогам суспільства та створення умов 
для розвитку і закріплення нових суспільних відносин [8, 
с. 264-265]. філософи нерідко розуміють ціль як ідеальну, 
відображену у свідомості модель цінності [9, с. 268]. тео-
ретики держави і права в якості цілей правового регулю-
вання виділяють: а) закріплення за допомогою юридичних 
засобів уже існуючих суспільних відносин; б) стимулю-
вання тих, що вже існують і які відповідають загальному 
інтересу суспільства; в) створення умов для виникнення 
і розвитку нових форм суспільних відносин; г) вилучен-
ня з практики соціально небезпечних відносин [8, с. 222]. 
таким чином, на рівні науки присутнє достатньо повне та 
всестороннє розуміння мети правового регулювання. про-

те законодавча практика часто не слідує наведеним вище 
цілям, що, в тому числі, має наслідком неефективність 
механізму забезпечення прав особи, зокрема дитини з об-
меженими можливостями.

варто пам’ятати, що соціальна цінність та ефектив-
ність співвідносяться як процес і результат. за такого розу-
міння соціальна цінність відповідає на запитання: які саме 
інтереси нею задовольняються, а ефективність правового 
регулювання – яким чином це зроблено та у якій мірі дані 
інтереси задоволені. відтак загальна ефективність право-
вого регулювання забезпечується: ефективністю норма-
тивно-правового акта, ефективністю процедурно-проце-
суального механізму застосування нормативно-правового 
акта та ефективністю діяльності щодо застосування і ре-
алізації нормативно-правового акта. таким чином, у од-
них випадках ефективність норми забезпечується лише за 
рахунок її власної дії, у інших – у результаті дії системи: 
норма плюс її застосування [10, с. 88].

дещо відмінну від попередніх позицію висловлює в. 
сіренко, який вважає, що важливо звертати увагу не на цілі 
законодавства, а на інтереси. визначивши інтерес як спів-
відношення між необхідністю задоволення потреб різних 
соціальних груп, класів, окремих верств населення і мож-
ливістю їх задоволення виникає модель, складові якої мож-
на розглядати як елементи ефективності: соціальні потре-
би, які необхідно задовольнити за допомогою конкретного 
нормативного акта; правові засоби, їх кількість та якість; 
здатність правових засобів задовольняти соціальні потреби, 
закріплені у нормативному акті; перспективність напрямів 
удосконалення законодавства з метою задоволення соціаль-
них потреб за допомогою правових засобів [11, с. 3-13]. Ми 
у цьому питанні виберемо нейтральну позицію, оскільки 
вважаємо, що цілі та інтереси не виключають один одного, 
а повинні враховуватися системно, комплексно, тому мають 
рацію ті дослідники, які ефективність законодавства вимі-
рюють як цілями, так і інтересами законодавства. 

п. рабінович виділяє загальносоціальні та спеціально-
соціальні (юридичні) передумови ефективності норми права. 
до загальносоціальних дослідник відносить: відповідність 
норми об’єктивним законам (закономірностям) існування і 
розвитку людини та суспільства; відповідність норми кон-
кретно-історичним умовам її функціонування, реальним 
можливостям її здійснення (матеріальним, духовним, часо-
вим, кадровим тощо); відповідність юридичної норми ре-
альним потребам та інтересам тих суб’єктів, відносини між 
якими вона має регулювати; відповідність юридичної норми 
стану правосвідомості і моралі, рівню загальної культури, 
громадській думці згаданих суб’єктів; відповідність норми 
права висновкам тих наук (суспільних, природничих, техніч-
них), які «предметно» вивчають об’єкти, що перебувають у 
сфері правового регулювання; відповідність юридичної нор-
ми загальним закономірностям самоорганізації системних 
явищ (їх вивчає наука синергетика) і цілеспрямованій органі-
зації таких явищ (їх вивчає, зокрема, кібернетика) [12]. 

серед юридичних передумов ефективності правової 
норми н. оніщенко та с. Бобровник виділяють: правове 
закріплення домінуючих потреб суспільства; предметну 
визначеність діяльності правотворчого органу; визначе-
ність меж правового регулювання; зумовленість право-
творчої діяльності об’єктивними умовами розвитку сус-
пільства; зміна сфери та типу правового регулювання; 
особливості правотворчості як результату творчого про-
цесу; системність законодавства; якість законодавства; 
досконалість юридичної техніки; чітке визначення видів 
юридичної відповідальності, що настає за порушення нор-
мативних приписів, механізму її реалізації [13, с. 9]. 

таким чином, на рівні теорії виділено основні загаль-
носоціальні та спеціально-соціальні, або як їх ще нази-
вають юридичні, передумови ефективності норми права, 
які, на наше переконання, повинні враховуватися у зако-
нотворчій діяльності.
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реалізація прав, свобод, законних інтересів і обов’язків 
особи спрямована на досягнення певного «матеріального» 
результату, який задовольняв би потреби й інтереси індивіда. 
об’єктом прав і свобод особи є явища та предмети навко-
лишнього світу, які здатні задовольнити її потреби й інтереси 
як носія прав і свобод. такими є різноманітні матеріальні, 
духовні і особисті блага. Благо характеризує об’єкти устрем-
лінь людини, умови її життєдіяльності. Мета реалізації прав, 
свобод і законних інтересів, відповідно, у використанні осо-
бою різноманітних життєвих благ (цінностей), які б задо-
вольняли її потреби й інтереси [14, с. 402].

оскільки права особи входять в структуру її правового 
статусу, юридичний механізм реалізації і охорони (захис-
ту) правового статусу особи виступає одночасно і як со-
ціальний механізм, як складна динамічна система, засно-
вана на прямих і зворотних зв’язках в системі «правовий 
статус – суспільні відносини» [14, с. 403].

деякі дослідники, зокрема Б. ебзєєв, виділяють за-
гальні умови ефективного правового регулювання, зокре-
ма: обґрунтований вибір суспільних відносин, які підля-
гають юридичній регламентації; правильну постановку 
цілей такої регламентації, яка б відображала об’єктивну 
потребу; правильне визначення методу (юридичних за-
собів) правового регулювання, яке б забезпечило досяг-
нення цілей; досягнення соціальної цілі з якнайменшими 
втратами; обов’язкову відповідність цілей і засобів їх до-
сягнення основним принципам діючої правової системи 
[15, с. 257].

слушно зазначає н. вітрук, що всезагальним критері-
єм забезпечення, реалізації і захисту прав особи є сама ця 
особа, її гідність, інтереси, блага, реальне користування 
ними на основі гармонії суспільних, корпоративних і осо-
бистих інтересів. показниками ефективності можуть бути 
якість правомірної поведінки носіїв прав та свобод і тих, 
від кого вона залежить; задоволеність особи, ступінь до-
сягнення правових цілей, соціальна й індивідуальна зна-
чимість досягнутих результатів з урахуванням понесених 
соціальних затрат [14, с. 405]. 

Ми погоджуємося з дослідниками ефективності за-
безпечення прав особи у тому, що об’єктивно судити 
про ефективність можна лише за умови її виміру, проте 
це завдання вкрай складне, чи навіть неможливе. по суті 
про ефективність механізму забезпечення прав дітей з об-
меженими можливостями, як і будь-якої іншої категорії 
суб’єктів, можна говорити лише через аналіз законодав-
чої, судової, іншої правозастосовчої практики, діяльність 
уповноваженого з прав людини, уповноваженого з прав 
дитини, прокуратури, міністерств та відомств тощо.

дослідниця прав дітей н. опольська пропонує визнача-
ти загальну ефективність механізму забезпечення прав та 
свобод дитини наступними критеріями: 1) ефективністю 
здійснення профілактичних заходів щодо порушень прав 
та свобод дитини; 2) реалізацією прав та свобод дитини; 
3) організованістю та дієвістю захисту прав та свобод ди-
тини. використання розробленої методики дозволяє вста-
новити тенденцію впливу правових засобів та заходів на 
досягнення позитивного результату, оцінити ефективність 
умов для всебічного розвитку дитини, охорони, реалізації 
та захисту її прав і свобод [16, c. 190]. такий підхід вважа-
ємо цілком виправданим та правильним. у межах нашого 
дослідження модифікуємо його у такі критерії ефектив-
ності механізму забезпечення прав дитини з обмеженими 
можливостями: 1) рівень загальної та спеціальної превен-
ції; 2) рівень реалізації; 3) рівень захисту.

розділ 1. рівень загальної та спеціальної превенції пе-

редбачає профілактичні заходи щодо порушень прав ди-
тини з обмеженими можливостями, які повинні, в першу 
чергу, орієнтуватися на профілактику дискримінації в на-
вчальних закладах, яке виявляється найчастіше в образли-
вих прізвиськах, погрозах, приниженнях, насміханні над 
виглядом, речами, видом діяльності, поведінкою дітей, які 
вирізняються серед однолітків; примушуванні до негатив-
них дій (сексу, паління, вживання наркотиків); бойкоті, іг-
норуванні; побитті; відбиранні у слабших дорогих речей, 
грошей, їжі; примусу до «служіння» сильному. 

серйозною проблемою сьогодні є дитяче жебракування, 
передусім дітей-інвалідів, оскільки саме такі діти є найкра-
щим «інструментом» для розчулення людей. саме вони та 
їх матері чи псевдоматері залучаються до такого заробітку, 
що однозначно не сприяє здоровому всебічному розвитку 
дитини, а орієнтує на паразитарний спосіб життя.

саме з цих двох проблем вважаємо за необхідне розпо-
чати профілактичні заходи щодо забезпечення прав дітей-
інвалідів в україні.

повна, своєчасна реалізація є основою метою забезпе-
чення прав дитини. на думку н. опольської, рівень реалі-
зації прав та свобод дитини складається з групи прав, які 
можуть реалізуватися самою дитиною або за допомогою 
інших осіб, тобто для здійснення яких у суспільстві вже 
існують умови, способи та засоби; та групи прав, здій-
снення яких на даному етапі є проблематичним та потре-
бує спеціального юридичного, соціального, матеріального 
забезпечення тощо... рівень реалізації прав дитини на су-
часному етапі є невисоким. значно привілеює група прав 
дитини, для реалізації яких потрібно додаткове юридичне, 
соціальне, матеріальне забезпечення [16, с. 184]. з таким 
висновком ми повністю згодні. 

стосовно захисту прав дитини, його слід розглядати як 
реакцію на їхнє порушення, що має бути своєчасною та 
повною. і з рівнем реалізації, і з рівнем захисту прав дітей-
інвалідів в україні сьогодні є реальні проблеми, тому їх 
потрібно підвищувати та удосконалювати, на це повинні 
бути спрямовані зусилля усіх правозастосовчих органів.

висновки. з урахуванням наведеного вище пропонує-
мо таку модель підвищення ефективності механізму забез-
печення прав дітей з обмеженими можливостями: 1) зміна 
вектору правової політики та переорієнтація її на потре-
би соціуму, її громадян, у тому числі дітей з обмеженими 
можливостями; 2) оптимальне співвідношення суспільних 
(державних), корпоративних і особистих інтересів в зако-
нодавчому регулюванні прав дітей з обмеженими можли-
востями; 3) розвиток процесуальної упорядкованості реа-
лізації прав і свобод громадян, який би супроводжувався 
створенням більш простих, зручних і ефективних проце-
дур їх реалізації. процедурна урегульованість юридич-
них дій забезпечує впевненість особи в реалізації її прав і 
свобод, повноту їх здійснення; 4) повноправна реалізація 
прав особи можлива лише за умови її активної поведінки, 
у тому числі правової, ступеня соціалізації, рівня право-
вої культури та правосвідомості. діти-інваліди, як і інші 
діти, повинні знати свої права: як загальні, так і спеціаль-
ні, які належать тільки їм, адже досить часто перешкодою 
для реалізації прав виступає правова необізнаність, пра-
вовий нігілізм тощо. інваліди, діти-інваліди, як і будь-які 
інші громадяни, не повинні вистоювати довжелезні черги 
на здачу документів на отримання державних допомог 
чи пенсій, не повинні відстоювати гарантовані в законах 
виплати через суд, адже у цьому виявляється ставлення 
держави до своїх громадян, яке за такого підходу нівелює 
гасло про те, що україни правова та соціальна держава.
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постановка проблеми. ефективність перетворень у со-
ціально-економічній і соціально-політичній сферах життє-
діяльності суспільства багато в чому залежить від того, на-
скільки свідомо, а, відповідно, й активно будуть брати участь 
у цьому процесі усі соціальні верстви, у тому числі і студен-
ти як найбільш динамічна і енергійна частина суспільства.

активна трансформація української дійсності зміни-
ла ставлення молодого покоління до права як до життє-
вої цінності. змінюються погляди і оцінки правомірної і 
неправомірної поведінки, соціальної діяльності, а також 
форми і методи розвитку правосвідомості та правової 
культури у молодіжному середовищі.

стан дослідження. концептуальні засади правосвідо-
мості і правової культури закладені вченими-юристами, 
філософами, психологами, соціологами і педагогами ще 
за радянських часів.

науково-методичні основи формування правосвідо-
мості та правової культури молоді розроблені в дослі-

дженнях в. д. Бабкіна, М. п. вербицького, в. в. голо-
вченка, а. і. долгової, о. о. зорченко, а. к. івлєва, в. і. 
камінської, л. М. корнієнко, в. о. котюка, г. і. Маркової, 
н. і. Мідлера, г. М. Мінь-ковського, а. ф. нікітіна, н. а. 
носкова, в. в. оксамитного, а. р. ратинова, о. с. соло-
маткіна та інших.

в останні роки питаннями правосвідомості молоді за-
ймаються н. ю. Євплова, г. р. ішкільдіна, т. Б. солома-
тіна, н. і. еліасберг, с. в. Ши-ро, о. М. чікішев та інші. 
проблеми формування правової культури майбутніх фа-
хівців-педагогів психологів у вищих навчальних закладах 
знайшли відображення у працях к. л. абульханової-слав-
ської, в. г. афанасьєва, Б. г. ананьєва, л. с. виготського, 
о. і. дьоміна, а. н. леонтьєва, в. а. Моляко, М. к. подбе-
резського, Я. а. пономарьова тощо.

але не дивлячись на значний інтерес науковців до 
вивчення проблем правосвідомості і правової культу-
ри молоді ще малодослідженими залишаються аспекти, 
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У статті досліджуються проблеми формування правосвідомості та правової культури студентів. Визначено низку причин і умов, що 
впливають на сучасний стан і рівень правосвідомості і правової культури студентів. Розглядаються основні види деформації правосві-
домості.

Ключові слова: правова культура, правосвідомість, деформація правосвідомості, нігілізм, правовий нігілізм, правовий інфантилізм, 
правовий ідеалізм, злочинність.

В статье исследуются проблемы формирования правосознания и правовой культуры студентов. Определён ряд причин и условий, 
влияющих на современное состояние и уровень правосознания и правовой культуры студентов. Рассматриваются основные виды де-
формации правосознания.

Ключевые слова: правовая культура, правосознание, деформация правосознания, нигилизм, правовой нигилизм, правовой инфан-
тилизм, правовой идеализм, преступность.

This article is devoted to the problems of the sense of justice formation and legal culture of students. The list of causes and conditions that 
affect the modern state and level of the sense of justice and legal culture of students have been identified. The basic kinds of distortion of the 
sense of justice are under the consideration.

Key words: legal culture, sense of justice, deformation of sense of justice, nihilism, legal nihilism, legal infantilism, legal idealism, criminality.
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пов’язані із специфікою формування правової культури та 
правосвідомості студентів. тому метою даної статті є ви-
значення низки причин та факторів, що впливають на стан 
та рівень правосвідомості і правової культури студентів на 
сучасному етапі.

виклад основного матеріалу. динаміка розвитку пра-
вової культури та правосвідомості і вироблення у моло-
ді правового мислення, адекватного суспільним змінам, 
пов’язуються з вирішенням багатьох завдань, одним з 
яких, на наш погляд, є оволодіння молодими людьми від-
повідних знань про соціальні й духовні цінності права як 
явища світової цивілізації, а також усвідомлення ними не-
розривного зв’язку громадянських прав і обов’язків.

Як вірно вказує а. кітура, «варто брати до уваги й ту 
обставину, що нинішнє молоде покоління виростало у но-
вих, неформальних умовах, воно є вільним від соціаліс-
тичних стереотипів, зорієнтоване на вільні, демократичні 
форми світогляду. Молоді люди не тільки орієнтуються на 
нові цінності, але й не бажають чекати, поки суспільство 
виробить і асимілює їх. саме тому ми спостерігаємо під-
вищену сприйнятливість юнаків і дівчат, конфліктність, 
радикалізм і готовність до протесту» [1, с. 36-37].

реальні ринкові реформи в україні здійснюються су-
перечливо, що породжує у суспільстві, у тому числі й у 
студентському середовищі, серйозні проблеми.

несприятливі матеріально-економічні умови не дають 
можливості вирватись молоді з кризового стану, стриму-
ють її професійне, громадянське становлення, відкидають 
її на периферію соціального життя. відсутність вартісних 
умов життя не тільки перешкоджає нормальному фізич-
ному, професійному становленню, задоволенню та розви-
тку різноманітних соціальних і духовних потреб молодої 
людини, але й заважає розвиватися свідомості, почуттю 
людської гідності, здібностям людини і, як наслідок, при-
зводить до правового нігілізму.

проблеми, пов’язані з бездуховністю, бідністю, безро-
біттям, насильством, відсутністю змістовного дозвілля, що 
загострилися в останні роки, справили негативний вплив 
на молодь. загрозливого поширення серед молоді набули 
такі соціально небезпечні хвороби, як туберкульоз, снід, 
наркоманія, хвороби, що передаються статевим шляхом.

Як свідчить оперативна інформація та соціологічні 
дослідження, серед підлітків та молоді від 14 до 20 років 
майже кожен третій хоча б раз вживав наркотики. не мен-
ше занепокоєння викликає інтенсивне вживання студента-
ми алкогольних напоїв та тютюнопаління.

зменшився інтерес молоді до літератури, мистецтва, 
культурної спадщини, негативно впливають на неї низько-
пробні зразки вітчизняної та іноземної масової культури, 
що пропонують насилля, схвалення життя кримінальних 
авторитетів.

скоротилась кількість молоді, яка займається фізич-
ною культурою та спортом. значна частка молодих гро-
мадян була зайнята в тіньовому секторі економіки. збіль-
шились обсяги нелегальної зовнішньої трудової міграції.

з 1990-х років швидкими темпами формувалась й ак-
тивно функціонувала субкультура кримінальної поведін-
ки, у тому числі й молоді. в україні, як і країнах снд, 
вона формувалася у специфічних умовах економічної і по-
літичної кризи, коли послабшала роль первинної і вторин-
ної соціалізації, сім’я, школа, трудові колективи втрача-
ють свою роль, що стало підґрунтям впливу різного роду 
неформальних груп.

звичайно, успіхи у соціалізації молоді, її розвитку та 
збагаченні найперше обумовлені ставленням держави до 
молоді, її інституцій, громадських структур; вони зале-
жать від плідної взаємодії усіх суб’єктів молодіжної полі-
тики. така взаємодія відбувається лише тоді, коли держава 
має і здійснює послідовну молодіжну політику, як один 
із специфічних пріоритетних напрямів своєї діяльності. 
відсутність цієї політики або ж її необ’єктивний характер 

призводять до серйозних кризових явищ у молодіжному 
середовищі зокрема, а відтак у всьому суспільстві [1, с. 
34-35].

процес демократизації став каталізатором правового 
нігілізму, оскільки громадяни, які отримали реальні пра-
ва і свободи, не вміли ними скористатись через низький 
рівень правової культури суспільства. після набуття не-
залежності і суверенітету головним джерелом правового 
нігілізму став кризовий стан суспільства.

нігілізм взагалі (в перекладі з латинської – ніщо) ви-
ражає негативне ставлення суб’єкта (групи, класу) до пев-
них цінностей, норм, поглядів, ідеалів, окремих, а інколи 
й усіх сторін людського буття. це одна з форм світосприй-
няття і соціальної поведінки. 

Як зазначає н. М. Ємельянова, нігілізм як «негатив-
ний» спосіб світовідчуття набуває безлічі смислових ас-
пектів: філософський – як своєрідний метод теоретичного 
аналізу цінностей; естетичний – як утвердження культу 
нічим не обмеженої свободи творчості; прагматичний – як 
заперечення об’єктивного знання і результатів пізнаваль-
ної діяльності суб’єкта; національно-етнічний – як забуття 
своєї історії і негативна оцінка національного сувереніте-
ту; правовий – як зневажання норм права [2].

отже, правовий нігілізм – це негативне, зневажливе 
ставлення до права, до законів, правопорядку, юридичне 
невігластво, відсталість, правова невихованість. правовий 
нігілізм засновується на запереченні як соціальної, так і 
особистісної цінності права.

на думку в. о. котюка, правовий нігілізм має дві фор-
ми прояву: на державному рівні – видання антиправових, 
антидемократичних і несправедливих законів і інших нор-
мативно-правових актів, відступ державних органів і по-
садових осіб від вимог правозаконності, ігнорування прав 
і свобод громадян тощо; на побутовому рівні – означає іг-
норування або заперечення, порушення правових вимог і 
принципів права, що веде до масових правопорушень [3, 
с. 418-419].

Більшість людей ще не володіє необхідним мінімумом 
правових знань. крім того, спостерігаючи неправові спо-
соби застосування законів державними установами і окре-
мими особами, люди почувають себе обдуреними і безси-
лими щось змінити. відчуження від недосконалого права 
компенсується прагненням обійти закон. у результаті пра-
вовий нігілізм набуває широких масштабів, охоплюючи і 
діяльність центрального управлінського апарата, і само-
діяльність місцевих влад, і повсякденні стосунки людей. 

іншими проявами дефектної правосвідомості є право-
вий інфантилізм, правовий ідеалізм та «переродження» 
правосвідомості тощо. 

правовий інфантилізм – найбільш м’яка форма ви-
кривлення правосвідомості, яка заключається у несфор-
мованості, недостатності правових знань (прогалини пра-
восвідомості). 

правовий ідеалізм є перебільшенням реальних регу-
лятивних можливостей правової норми. основними при-
чинами правового ідеалізму є нерозуміння законів сус-
пільного розвитку, незнання того, як соціальні фактори 
(включаючи закони) взаємодіють у суспільстві.

найбільш тяжкою формою деформації правосвідомос-
ті є феномен її переродження. від правового нігілізму пе-
рероджена правосвідомість відмінна не тільки ступенем 
суспільної небезпеки, але й мотивацією. вона заснована 
на свідомому запереченні закону за мотивами користі, жа-
дібності.

залежно від ставлення українських студентів до су-
часного правового життя суспільства можна виділити на-
ступні основні види деформації правової свідомості: пра-
вовий нігілізм, виражений у негативному відношенні до 
права як до соціального регулятора, і, як наслідок – у не-
гативному (заперечному) відношенні до функціонування 
різних елементів правової системи суспільства; правову 
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індиферентність, для якої характерним є пасивне некри-
тичне сприйняття правової дійсності, її небажання чи не-
здатність через певні об’єктивні та суб’єктивні причини 
адаптуватися до існуючого соціально-правового життя; 
правовий інфантилізм, що виражається у прогалинах пра-
вових знань і нездатності передбачати всі правові наслід-
ки здійснюваних нею протиправних діянь.

в умовах поширення в суспільстві правового нігіліз-
му спостерігається достатньо сталий зріст протиправної 
поведінки у молодіжному середовищі, про що свідчить 
рівень злочинності та правопорушень серед молоді, який 
зріс у 1,5 рази.

не може не хвилювати факт, що кожен 8-9 злочин в 
україні вчинюється неповнолітніми. за останні роки 
збільшилась кількість підлітків, що вчинили злочин по-
вторно. Майже кожен другий злочин скоюється підлітками 
у групі; частіше з особливою жорстокістю і цинізмом. від-
бувається процес «омолодження» злочинності, збільшен-
ня числа підлітків жіночої статі [4, с. 64-65]. тому постає 
важливе питання запобігання злочинності в суспільстві.

слід зазначити і про підвищення терпимості молоді 
до порушення кримінально-правових заборон та їх по-
тенційної готовності до вчинення правопорушень. час-
тина молоді україни готова схвалити беззаконня, якщо 
порушення мотивується благою метою, причинами мо-
рального порядку. прикладом може служити готовність 
до неправдивих свідчень через недовіру до судової сис-
теми, сумнівом у її об’єктивності, практикою безкарності 
правопорушень, або випадками осуду невинних. у цьому 
й полягає кардинальна відмінність орієнтації на моральні 
принципи у молодих людей, що виросли у правовій чи не-
правовій системі.

також нарівні з готовністю здійснювати правопору-
шення співіснує установка соціальної пасивності та не-
втручання у протиправну поведінку інших. на поведін-
ковому рівні значна частина молоді воліє «не бачити» 
вчинення правопорушень іншими. поширення настроїв 
соціально-правової пасивності та невтручання в проти-
правну поведінку інших породжують низький рівень го-
товності допомагати правоохоронним органам, а також 
готовність захищати законними методами порушені права 
і свободи.

у теоретичних дослідженнях внутрішніх причин зло-
чинності все частіше підкреслюється і такий чинник, як 
процес створення в індивіда уявлення про самого себе, що 
пов’язується з тим, як його бачать і до нього відносяться 
«інші», в першу чергу ті люди, що користуються у нього 
авторитетом, яких він обирає зі свого оточення як еталон, 
з кого намагається моделювати свої погляди і свою пове-
дінку. 

у цьому ж контексті ставить проблему й г. Х. Єфре-
мова, підкреслюючи, що правові установки й орієнтації 
формують внутрішній план, програму діяльності в юри-
дично значимих ситуаціях. посилаючись на спеціальні 
дослідження, вона наголошує, що правопорушення поро-
джуються деформаціями, головним чином, на рівні став-
лення до правоохоронних цінностей, правових установок 
і орієнтації [5, с. 168].

ефективність запобігання злочинності насамперед за-
лежить від своєчасного виявлення і усунення причин та 
умов, що цьому сприяють. неабияке значення у подоланні 
злочинності має розроблення оптимальної структури дер-
жавних органів і громадських формувань, покликаних бо-
ротися з вказаним негативним явищем.

висновки. отже, об’єктивна необхідність формуван-
ня правосвідомості і правової культури студентів поясню-
ється наступним:

1. на процес становлення і розвитку правосвідомості і 
правової культури студентів впливає нинішній стан укра-
їнського суспільства – соціальна напруга, економічні нега-
разди, дезінтеграція, морально-психологічна нестійкість 
суспільства в цілому тощо.

2. зазначимо, що у наш час усе гостріше постають про-
тиріччя між: обсягом правових знань, необхідних майбут-
нім фахівцям для ефективної діяльності в різних сферах 
соціально-економічного життя, що зростає, і реальною 
правовою підготовкою випускників вищої школи, покли-
каних здійснювати цю діяльність; новим законодавством і 
низьким рівнем правосвідомості; потребою суспільства у 
правовій підготовці кожної особи до життєдіяльності в но-
вих умовах і відсутністю в системі вищої освіти цілеспря-
мованої роботи з метою формування правової культури 
студентів; об’єктивно існуючою потребою у формуванні у 
студентів правової культури і недостатнім усвідомленням 
цієї потреби на усіх рівнях системи освіти (міністерство, 
внз, педагоги, батьки).

3. серед молоді швидко розвиваються елементи право-
вої контркультури – правовий нігілізм і злочинність. ігно-
рування цих явищ, запізнення з боку держави і суспіль-
ства з розробленням і прийняттям заходів, спрямованих 
на виправлення цього положення створюють достатньо 
великі проблеми для розвитку держави і громадянського 
суспільства.

4. основними шляхами подолання правового нігілізму 
можуть бути: підвищення загальної і правової культури 
громадян, їх правової і моральної свідомості; удоско-
налення законодавства; профілактика правопорушень, і 
перш за все злочинів; зміцнення законності і правопоряд-
ку; повага і захист прав особи; масова просвіта і правове 
виховання населення тощо.
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У статті висвітлено загальні проблемні правові аспекти самореалізації особистості у суспільстві, що полягають у свободі прийняття 
участі людини в суспільних справах, у соціально-правових відносинах з іншими людьми. Доведено, що справжня цінність прав, свобод 
та обов’язків особистості розкривається в її практичній правомірній поведінці, що здійснюється на основі вільного вибору.

Ключові слова: право, держава, соціальна держава, гідність, правова культура, правосвідомість, права особи, обов’язки особи.

В статье освещены общие проблемные правовые аспекты самореализации личности в обществе, заключающиеся в свободе учас-
тия человека в общественных делах, в социально-правовых отношениях с другими людьми. Доказано, что истинная ценность прав, 
свобод и обязанностей личности раскрывается в ее практическом правомерном поведении, осуществляемом на основе свободного 
выбора.

Ключевые слова: право, государство, социальное государство, достоинство, правовая культура, правосознание, права личности, 
обязанности личности.

The article highlights the general problematic legal aspects of personal fulfillment (self-actualization) in a society consisting in the freedom 
of human participation in public affairs, social and legal relationship with other people. It is proved that the true value of the rights, freedoms and 
responsibilities of the individual is revealed in his practical lawful behavior that is based on free choice.

Key words: law, state, welfare state, dignity, legal culture, legal awareness, individual rights, individual responsibility.

постановка проблеми. відповідно до принципу прі-
оритету соціальних цінностей важливо сформувати дина-
мічно розвинену, самодостатню, консенсуальну систему 
суспільних відносин, у якій за допомогою комплексу норм 
соціального законодавства забезпечується раціональне 
нівелювання природних і соціальних відмінностей між 
людьми, досягається гармонізація інтересів різних кла-
сів, верств, статей, етносів, які утворюють суспільство як 
соціальну цілісність. ці обставини роблять дослідження 
даних проблем досить актуальним, значущим з погляду і 
теорії, і практики. 

у кожному новому суспільстві і поколінні народ відчу-
ває потребу заново закріплювати постулати гідного життя, 
а саме творчо вбирати соціально-правові принципи мину-
лого і розвивати їх у практиці сучасного соціуму.

у нинішніх умовах право дедалі більше спирається на 
соціально-культурні чинники і через них здійснює свої 
функції, зближується з формами правового саморозвитку 
і правової самореалізації особистості. 

самореалізація особистості у суспільстві охоплює 
гармонію внутрішньої свободи і самоврядування особис-
тості із зовнішньо-правовими чинниками, пов’язаними із 
взаємовідносинами особи і права, держави і особи, тієї чи 
іншої спільноти й індивіда. важливою в цьому аспекті є 
відносна самостійність внутрішнього світосприйняття і 
світовідчуття, самореалізація індивіда в його право- і сві-
торозумінні і правовому самовираженні. 

стан дослідження. проблеми соціально-правових ас-
пектів самореалізації особистості як передумови гідного 
існування людини привертають дедалі більше уваги. це 
питання досліджували, зокрема, г. атаманчук, М. Баглай, 
а. Бережнов, а. венгеров, д. керімов, р. косолапов, о. 
кутафін, в. лазарев, і. леонов, М. Матузов, в. нерсесянц, 
п. рабінович, ф. Шарков.

водночас треба відзначити, що вивчення й досліджен-
ня проблем впливу соціальної держави на забезпечення 
права людини на гідний рівень життя, на формування сис-
теми соціального захисту особи викликають зацікавлення 
і в теоретичному аспекті, і щодо реалізації та застосування 
їх на практиці.

на належному рівні не сформовано чіткого науково 
обґрунтованого розуміння права як засобу забезпечен-
ня самореалізації особи, а також формування її правової 
культури, нема єдиного розуміння і трактування вільно-

го розвитку людини, соціальної справедливості, соціаль-
них гарантій, що є вихідними категоріями для розуміння 
гідного рівня життя людини. важливо окреслити правові 
цінності, що впливають на самореалізацію особи в сус-
пільно-правовій сфері.

Мета статті зумовлює необхідність аналізу з теорети-
ко-правового погляду тих питань, які найбільш дотичні до 
соціально-правових аспектів самореалізації особистості.

виклад основного матеріалу. жодна людина не озна-
чить своєї справжньої сутності, і не тому, що не хоче, а тому, 
що це їй не завжди по силі. реально особистість людини не 
збігається з тим, що вона говорить і думає про саму себе, 
нехай навіть щирим усвідомленим самопочуттям. і виявити 
цю розбіжність сама особистість може лише в реальному 
зіткненні – під час взаємодії з іншою особистістю (іншими 
людьми), причому це може призвести до драматичних, тра-
гічних і кумедних наслідків. у пошуках розгадки «структу-
ри особистості» деякі автори звертаються до внутрішнього 
простору особистості, у якому спочатку виникає людське 
ставлення до іншого індивіда, а відтак (з уваги на те, що 
таке ставлення є взаємним) перетворюється на «ставлення 
до самого себе», опосередковане через ставлення «до іншо-
го», яке і становить суть особистісної – специфічно люд-
ської природи індивіда [1, с. 85].

щодо соціально-правової самореалізації особистості 
в суспільстві, то її можна простежити на прикладі сімей-
но-правових відносин. згідно із законодавством, кожен із 
подружжя має право, укладаючи шлюб, вибрати прізвище: 
або одного з них як спільного прізвища, або зберегти своє 
дошлюбне прізвище, або, приєднати до свого прізвища 
прізвище іншого з подружжя. уявімо ситуацію, коли один 
з подружжя під час реєстрації шлюбу пропонує іншому 
вибрати те ж прізвище, що й у нього, і наштовхується на 
відмову. йдучи на компроміс і бажаючи все ж самоствер-
дитися і домогтися правової самореалізації в ході держав-
ної реєстрації шлюбно-сімейного союзу, подружжя при-
ймає подвійне прізвище. ймовірно, що в цьому випадку 
якраз і буде дано стартовий поштовх для створення тієї 
самої майбутньої ідеальної сім’ї, у якій чоловік і дружина 
виступають як особистості самостійні, суверенні, володі-
ють достатньою внутрішньою автономією, але при цьому 
знаходять компроміс [2, с. 106].

справжня самореалізація особистості виявляється там 
і тоді, де і коли індивід своїми діями і їх результатом впли-
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ває на інших. неповторність особистості багато в чому зу-
мовлюється тим, що вона по-своєму відкриває щось нове 
для всіх, доповнюючи розкриття сутності та інших людей, 
розширюючи своїми вчинками і справами їх можливості. 
своєрідність її індивідуальності полягає не в пихатості 
і хизуванні своєю несхожістю на інших, а насамперед у 
тому, що вона виступає як індивідуально-особистісне ви-
словлювання загального в людині.

виходячи з інтерпретації права як міри свободи [2, с. 
97] і необхідності у взаємовідносинах людини і суспіль-
ства (особистості та держави), можемо з певністю тверди-
ти, що особистість є лише там, де є свобода. Без свободи 
правова самореалізація особистості в соціумі немислима. 
ідеться про свободу брати участь у реальних справах, у 
соціально-правових відносинах з іншими людьми, а не в 
зарозумілості і зверхності.

справжня цінність прав, свобод та обов’язків особис-
тості розкривається в її практичній правомірній поведінці, 
що здійснюється на основі вільного вибору. нерозривний 
зв’язок проблеми правової самореалізації особистості з її 
реальною поведінкою в ситуаціях її включеності в широ-
ку сферу соціальних правовідносин нині мало в кого ви-
кликає сумнів. у цьому процесі помітна роль відводиться 
і політичним, і психологічним, і моральним регуляторам 
поведінки і діяльності особистості.

заразом можливості правової самореалізації особис-
тості визначаються і загальним рівнем її культурного роз-
витку, що охоплює її основні психосоціальні, етичні, сві-
тоглядні та інші позиції. у цьому випадку ми розглядаємо 
культуру особистості через призму її системного розумін-
ня, що синкретично вміщує взаємодіючі компоненти еко-
номічної, політичної, правової, моральної, психологічної і 
буденної свідомості та поведінки. це так званий, вільний 
вияв творчих сил особистості, який, звичайно ж, не може 
не бути обмежений рамками зовнішнього (об’єктивного) 
права, що спирається на суспільну необхідність і силу 
держави.

аналізуючи культурну практику в аспекті виконання 
нею функції права, звертають увагу на значення і роль гри 
у цьому процесі. наприклад, вбачають досить велику по-
дібність із грою процедур здійснення правосуддя в різних 
правових сім’ях. при цьому відзначається чимала поши-
реність елементів змагальності в судовій практиці і вели-
кобританії, і нідерландів, і італії, констатуючи сутнісну 
взаємозв’язок правосуддя та гри, що прийшло до нас ще з 
часів античності [3, с. 165].

нас у цьому випадку цікавить насамперед те, що як 
пояснення подібності гри і правової практики пропонують 
розглядати феномен людської натури як такий, що постій-
но прагне йти вгору, неважливо, чи буде ця височінь зем-
ною славою і перевагою або перемогою над усім земним. 

щодо питання про значення вчинків у самореалізації 
особистості, то відзначимо, що саме через вчинки наочно 
виявляється правова сутність, рівень розвиненості право-
свідомості, правова установка і загалом правова культура 
особистості. вчинок слугує своєрідним індикатором соці-
ально-правової зрілості людини. у ньому стверджується 
ідея свободи й обов’язку у своїй нормативно-поведінковій 
функції (правовій матриці поведінки). отже, належна по-
ведінка з норм і приписів переходить в дійсну практику 
правовідносин. тут вчинок виступає як об’єктивний факт 
правової самореалізації особистості в громадянському 
суспільстві, як її реальне надбання, матеріалізована ду-
ховно-правова цінність. ідеться насамперед про юри-
дично значущі вчинки, що мають правомірний характер. 
при цьому не випускаємо з уваги й те, що, безсумнівно, 
можлива й антиправова самореалізація особистості, про-
типравні й асоціальні девіантні вияви. останній (нега-
тивний) антигромадський спосіб «самоствердження» за 
допомогою неприйняття права, культивування вседозво-
леності і правового нігілізму в різноманітних його виявах 

предметно досліджують у теорії соціальних відхилень, 
яка формується на базі комплексу наукових дисциплін: со-
ціології, теорії права, кримінології, психології, психіатрії 
та медицини.

досліджуючи структуру соціально-правового механіз-
му самореалізації особистості і її зміст, вважаємо, що клю-
човим є питання не стільки про функціональні складники, 
скільки проблема виявлення особливостей їх взаємоза-
лежності та взаємодії у своєрідній ієрархії.

на нашу думку, у складі механізму соціально-правової 
самореалізації особистості можна виділити правосвідо-
мість і правову установку особистості, її правову культу-
ру, правомірну поведінку, правову активність і правовий 
самозахист особистості.

поняття установки спочатку досліджували у своїх 
працях психологи. опираючись на розроблені психолога-
ми положення теорії установки та враховуючи її сутнісні 
характеристики, спробуємо проаналізувати зміст поняття 
правової установки особистості та виявити її значення для 
предмету нашого дослідження.

свої міркування вибудовуватимемо на висновках на-
уковців, які розглядали зазначену проблему. зокрема, у 
правовій установці особистості (що розуміється як її го-
товність діяти згідно з тим чи іншим нормативом, зразок 
поведінки) концентруються всі компоненти соціально-
психологічної регуляції, залежно від якісної характерис-
тики яких вона може мати або позитивний, або негатив-
ний характер, що виражається відповідно у правомірній 
або протиправній поведінці особи [4, с. 114]. установка є 
одним з найважливіших чинників, які визначають свідоме 
ставлення особистості до своїх прав та обов’язків. до того 
ж її властивість як свідомого регулятора поведінки осо-
бистості має особливе значення, оскільки у сфері реаліза-
ції прав і свобод громадян не повинно бути автоматизму.

Можна також розглядати правові установки й орієнта-
ції як результати функціонування правосвідомості. право-
ва установка як інтелектуальна, емоційно-вольова ознака 
є результатом практичної реалізації ціннісного ставлення 
за участю волі. відповідно, правова орієнтація виступати-
ме як сукупність правових установок індивіда, що безпо-
середньо формують внутрішній план, програму діяльнос-
ті в юридично значущих ситуаціях [5, с. 135].

правова установка – це готовність, схильність суб’єкта 
до правомірної або протиправної поведінки, яка склада-
ється під впливом низки соціальних та психофізіологіч-
них чинників. вважаємо, що, говорячи про схильність 
особистості до протиправної поведінки, треба мати на 
увазі передусім або її нігілістичне ставлення до права, або 
антиправову установку. адже про яку правову установку 
може йтися в негативному (протиправному) сенсі, якщо 
відбувається перехід права на протилежність «антипра-
во»? Хоча це питання є дискусійним.

щодо правової культури, то трапляються різні тракту-
вання цього поняття у взаємозв’язку з правовою активніс-
тю індивіда. визначають правову культуру як реалізовану 
систему знань про право і державу, тобто реалізовану пра-
восвідомість [6, с. 135]. тобто правосвідомість є своєрід-
ним стрижнем, внутрішньою основою правової культури, 
подібно до того як переконання людей є підґрунтям їхніх 
вчинків. Ми зазвичай використовуємо поняття правової 
культури в її особистісному аспекті. водночас вважаємо, 
що під час аналізу правової культури особистості треба 
зосередити увагу насамперед на багатому потенціалі ду-
ховно-правового досвіду, нагромадженого людством за 
багато тисячоліть його існування. цей досвід і визначає 
нинішній рівень правового розвитку особистості у світі. 

досі процесуально не врегульованими є низка право-
мочностей громадян щодо їх самозахисту. натомість ре-
альні процеси індивідуальних і колективних акцій протес-
ту, акти громадянської непокори, провокують протиправні 
вчинки і соціально-конфліктні ситуації. звернемо увагу 
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на те, що юридичний механізм захисту прав і свобод гро-
мадян діє в деяких політичних, соціально-психологічних 
умовах, які можуть або знижувати ефективність правових 
інститутів, або посилювати їх дію.

однак навіть найдосконаліші юридичні механізми і 
процедури безсилі в умовах нестабільної політичної си-
туації, занепаду економіки, втрати ціннісних орієнтирів 
і моральної деградації, національної та соціальної конф-
ронтації. усунення цих негативних чинників допоможе 
створити умови, що забезпечують ефективну реалізацію 
інституту правового самозахисту особистості. Безпосе-
редню дію прав і свобод реально забезпечити може тільки 
суд. Будучи незалежним, компетентним, об’єктивним ор-
ганом, суд гарантує дотримання прав і законних інтересів 
громадян у їх взаємовідносинах із владою. тим самим за-
вдяки суду забезпечується рівність між потужною держав-
ною машиною і людиною. суд ідеально усуває суспільні 
суперечності, послаблює їх, а заразом і напруженість у 
суспільстві.

отже, у досить великому арсеналі засобів, покликаних 
забезпечувати захист прав людини і громадянина, цен-
тральне місце належить судовому захисту. правовий са-
мозахист особистості генетично пов’язаний з проблемами 
юридичної відповідальності, є її принципом. фактично, 
та сукупність прав особи, притягнутої до відповідальнос-
ті, яка дає їй змогу брати участь у дослідженні обставин 
справи і відстоювати свої законні інтереси, і є конкретним 
втіленням її права на самозахист. йдеться насамперед про 
закріплені законом процесуальні норми, відповідно до 
яких особа має право знати, у чому саме полягає обвину-
вачення, оскаржувати його, брати участь в аналізі та роз-
гляді обставин справи, звертатися по допомогу до адво-
ката, оскаржувати застосування запобіжних заходів тощо, 
саме рішення і порядок його виконання.

Будь-який вчинок – це сукупність внутрішньої мораль-
но-психологічної, правової самосвідомості та соціально-
правової установки особистості, тому в процесі її саморе-
алізації не повинна виявлятися абсолютна сваволя. 

у суб’єктивному вимірі юридичний вчинок – це вели-
ка подія в процесі правової самореалізації особистості. у 
своїх вчинках юридично значущого характеру особистість 
творить себе і в соціально-правовому сенсі, відтворює 
своє правове становище в державі і тим самим здійснює 
процес правової самореалізації. при цьому вона саморе-
алізується не інакше, як діючи правомірно, відстоюючи і 
захищаючи свою людську гідність і свій правовий статус, 
свої справжні права і свободи. стаючи ж на шлях пасив-
ності, байдужості, соціальних відхилень, юридичної без-
діяльності, особистість так чи інакше опускається до пра-
вової та духовної деградації.

готовність людини до юридично значущого вчинку ви-
ражається відповідно до активного виникнення її право-
вої установки, високого рівня правосвідомості, розуміння 
своєї відповідальності перед суспільством і державою.

резюмуючи викладене, можна відзначити, що юридич-
ний вчинок є і засобом правової самореалізації особис-
тості, і імпульсом її внутрішнього саморозвитку. у ньому 
концентруються елементи праворозуміння, правосвідо-
мості, правової установки і правової культури. через ньо-
го виявляються правова активність і правовий самозахист 
особи в їх різноманітних формах.

розгляд проблеми соціально-правової самореалізації 
особистості буде неповним, якщо не враховувати особли-
вого місця вольового чинника в механізмі її здійснення, 
тому що воля – активна, дієва сторона свідомості, яка пе-
реводить права та обов’язки в реальну діяльність людей 
[7, с. 163]. для вивчення поведінки людини у сфері реалі-
зації прав і свобод громадян головний інтерес має питан-
ня про вольовий характер цієї поведінки, про можливості 
вільного вибору та різних його варіантів. 

загалом питання про волю і її нерозривний зв’язок зі 
свободою було і є предметом дискусій учених різних часів 
і народів. 

Безпосередньо дотичним до теми цієї статті є питання 
про правову ментальність особистості та її правовий мента-
літет. у першому випадку йдеться про глибинне розуміння 
правової автономії особистості в сенсі її духовно-правових 
та інтелектуально-правових можливостей. у другому ви-
падку правовий менталітет варто, мабуть, розуміти як ре-
альний рівень розвитку правосвідомості та правової куль-
тури, властивий конкретному індивідові, соціальній групі 
чи іншій спільноті людей. правовий менталітет пов’язують 
із правовою ментальністю через реальні, конкретні особис-
тості за допомогою і завдяки їх діяльності. при цьому ви-
хідним і найбільш давнім духовним утворенням є правова 
ментальність особистості в її квазісоціальних зв’язках, по-
тім уже поступово диференціюються правові менталітети. 

висновки. у періоди криз особистість часто зверта-
ється в пошуках опори до власних сил і рішень, до своєї 
самосвідомості і самовідданості. значну роль у досягнен-
ні справді демократичної правової самореалізації осо-
бистості в державі має відіграти подолання такої, колись 
і тепер ще досить характерної, риси менталітету суспіль-
ства, як правовий нігілізм, що заперечує будь-які мораль-
но-правові та соціально-юридичні регулятори життєдіяль-
ності людей. він зумовлюється низьким рівнем розвитку 
правосвідомості і правовим безкультур’ям, незнанням або 
вельми поверховими уявленнями про свої права і свободи, 
можливості правового самозахисту, байдужістю й елемен-
тарним нехтуванням правової автономії особистості.
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постановка проблеми. повага до адвокатської про-
фесії в цілому включає в себе шанування і дотримання 
деонтологічних принципів діяльності адвоката зокрема. 
слушно підкреслено те, що питання правотворчості та 
правозастосування є актуальними не тільки для адвоката, 
а і для всіх представників соціальних прошарків в укра-
їнському суспільстві. престиж адвоката й ефективність 
його діяльності безпосередньо залежать від ролі людини в 
суспільстві та державі, від ставлення до фундаментальних 
принципів демократії, законності, верховенства права.

стан дослідження. окремі теоретичні питання сут-
ності та змісту принципів діяльності представників тієї чи 
іншої професії розглядалися в роботах о. ануфрієнко, о. 
Бойкова, Є. гіди, в. горшенєва, с. гусарєва, в. Єлова, о. 
тихомирова, і. Шахова та інших. у процесі правових до-
сліджень вченими пропонувалися різні підстави (критерії) 
принципів юридичної діяльності, але до цих пір єдиної 
позиції з цього приводу немає. 

водночас аналіз сучасної наукової літератури, право-
застосовної практики дає підстави стверджувати, що де-
онтологічним принципам діяльності адвоката, взагалі не 
було присвячено жодного дослідження. саме тому метою 
цієї статті є теоретична розробка сутності деонтологічних 
принципів діяльності адвокатів, порівняння поглядів на-
уковців різних часів щодо визначення змісту цієї категорії 
для поглиблення розуміння її сутності.

для реалізації поставленої мети були сформовані 
наступні завдання:

1) розкрити етимологію категорії «принцип» та здій-
снити компаративний аналіз поглядів вчених щодо її зміс-
ту;

2) сформулювати поняття «деонтологічні принципи ді-
яльності адвокатів»;

3) виокремити деонтологічні принципи діяльності ад-
вокатів;

4) розкрити зміст деонтологічних принципів діяльнос-
ті адвокатів.

виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням окремих наукових результатів. ети-
мологія поняття «принцип» походить від лат. principium 
– основа, початок і трактується як: 1) основне, вихідне 

положення теорії, вчення, керівна ідея, основне правило 
діяльності; 2) внутрішнє переконання, погляд, що означає 
норму поведінки; 3) основа устрою, дії будь-якого механіз-
му, прибору. наведені значення вказують на тісний зв’язок 
між об’єктивно існуючими певними правилами, що мають 
основне, вихідне значення й такими суб’єктивними влас-
тивостями, як внутрішнє переконання, погляди. у цьому 
сенсі досить влучною є висловлена в. горшеневим та і. 
Шаховим думка про те, що якщо принципи сприймають-
ся, вони повинні глибоко усвідомлюватися, детально за-
своюватися та перетворюватися на професійні переконан-
ня [1, с. 7].

о. ануфрієнко під принципом пропонує розуміти ви-
хідні ідеї, основні засади, що характеризуються універ-
сальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю 
та відображають відмінні ознаки, сутність професійно-по-
літичної культури юриста [2, с. 59].

о. Бойков зазначає, що етичними принципами діяль-
ності адвоката є її найбільш загальні, керівні положення, 
які розвивають та доповнюють обов’язкові для всіх норми 
суспільної моралі відносно специфіки адвокатської про-
фесії [3, с. 42].

екстраполюючи дані погляди на предмет нашої стат-
ті, можна визначити, що деонтологічними принципами 
адвокатської діяльності є вихідні, керівні положення, на 
яких ґрунтується поведінка адвоката в особистій та про-
фесійній сферах його діяльності. дотримання адвокатом 
деонтологічних принципів діяльності наділяє його специ-
фічним суспільним статусом – еталоном захисника прав, 
свобод і законних інтересів людини та громадянина в 
українському соціумі.

нашу думку підтверджують висловлювання в. Єло-
ва, який зазначає, що у суспільстві, яке визнає принцип 
верховенства права, адвокат відіграє особливу роль. він 
повинен слугувати праву, інтересам правосуддя, а також 
людям, права і свободи яких він покликаний відстоювати 
і захищати [4, с. 24].

правильним, на наш погляд, є акцентування уваги на 
тому, що якими б не були деонтологічні принципи адво-
катської діяльності, вони, у будь-якому випадку, повинні 
базуватися і доповнювати загальновизнані фундаменталь-
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ні принципи демократії, законності, верховенства права.
у зв’язку з важливою і відповідальною роллю, яка по-

кладена на адвоката, він повинен відповідати певним про-
фесійним і етичним критеріям, до того ж вимоги, які вису-
ваються до адвоката, є набагато вищими за ті, що зазвичай 
ставляться до пересічного громадянина. 

плюралізм проаналізованих думок вчених стосов-
но принципів адвокатської етики, професійної культури 
юриста, а також аналіз міжнародного, європейського та 
українського законодавств з цього питання, створює по-
зитивне підґрунтя для виокремлення та дослідження де-
онтологічних принципів діяльності адвокатів.

враховуючи те, що деонтологічні засади діяльності 
адвокатів мають специфічні рівні дослідження – особисту 
та професійну, – рамки аналізу деонтологічного аспекту 
діяльності адвоката значно розширюються. з огляду на це, 
вважаємо, що в якості деонтологічних принципів діяль-
ності адвокатів в україні слід віднести наступні:

1) процесуальну незалежність;
2) законності;
3) моральної досконалості;
4) конфіденційності та професійної таємниці;
5) «клієнтоцентризм»;
6) професіоналізм;
7) поваги до адвокатської професії;
8) саморегулювання та саморекламування;
9) відповідності діяльності адвоката основним засадам 

розвитку українського суспільства, держави;
10) об’єктивності оцінки інформації;
11) активності у відстоюванні інтересів клієнта.
спробуємо піддати науковому аналізу визначені нами 

принципи діяльності адвокатів.
Принцип процесуальної незалежності діяльності ад-

вокатів полягає у забезпеченні таких умов виконання 
професійних прав і обов’язків адвоката, які гарантували б 
йому свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи 
втручання в його діяльність, зокрема, з боку правоохорон-
них органів, а також від впливу своїх особистих інтересів 
[5].

принцип процесуальної незалежності діяльності ад-
вокатів дістав своє закріплення і в інших нормах, що 
регулюють відносини адвоката з клієнтом, судом та ін-
шими учасниками судового процесу, з іншими органами 
та особами, а також відносини між самими адвокатами. 
наприклад, з метою втілення цього принципу у відно-
синах між адвокатом і клієнтом адвокату забороняється 
приймати доручення від клієнта, якщо інтереси клієнта 
об’єктивно суперечать інтересам іншого клієнта, з яким 
адвокат зв’язаний угодою про надання правової допомоги, 
або якщо є розумні підстави вважати, що це призведе до 
виникнення суперечності інтересів нового й попереднього 
клієнтів. незалежне, становище адвоката сприяє зміцнен-
ню в суспільстві довіри до процедур правосуддя. таким 
чином, адвокату необхідно уникати будь-яких утисків 
власної незалежності заради інтересів клієнта, суду або 
інших осіб.

наступним деонтологічним принципом адвокатської 
діяльності є принцип дотримання законності.

сутність принципу додержання законності в діяль-
ності адвоката, що сформульований у ст. 6 правил адво-
катської етики, полягає у тому, що у своїй професійній 
діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися чинного 
законодавства україни, сприяти утвердженню та прак-
тичній реалізації принципів верховенства права та закон-
ності, використовувати всі свої знання і професійну май-
стерність для належного захисту і представництва прав, 
свобод і законних інтересів людини, громадянина й юри-
дичних осіб [5].

у відносинах з судом та іншими учасниками судового 
процесу адвокат зобов’язаний дотримуватися вимог чин-
ного законодавства, не виявляти неповаги до суду (суддів), 

поводитись гідно. тобто принцип законності у діяльності 
адвокатів полягає у зобов’язанні адвоката дотримуватися 
чинного законодавства україни, всіляко сприяти ствер-
дженню і розвитку ідеї законності, забезпеченню і захисту 
прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина.

наступним деонтологічним принципом адвокатської 
діяльності є принцип моральної досконалості.

з метою виконання своєї місії адвокат як у своїй про-
фесійній діяльності, так і в приватному житті, повинен 
бути чесним і порядним, не вдаватися до омани, погроз, 
шантажу, підкупу, використання скрутних матеріальних 
чи особистих обставин інших осіб або інших протизакон-
них засобів для досягнення своїх професійних чи особис-
тих цілей, поважати права, законні інтереси, честь, гід-
ність, репутацію та почуття осіб, з якими він спілкується в 
різних відносинах [5].

тобто принцип моральної досконалості не означає, що 
адвокат повинен бути абсолютно бездоганною особою, 
але його поведінка не може бути безчесною (ганебною) ні 
в юридичній практиці, ні в діловій діяльності, ні у при-
ватному житті, оскільки це може заплямувати (зганьбити) 
адвокатську професію.

наступним деонтологічним принципом адвокатської 
діяльності є принцип конфіденційності та професійної 
таємниці.

додержання конфіденційності є необхідною та най-
важливішою передумовою довірчих стосунків між адво-
катом і клієнтом, без яких неможливе належне надання 
правової допомоги [4, с. 43].

всю інформацію, отриману від клієнта, можна поділи-
ти на конфіденційну та таку, що становить адвокатську та-
ємницю. у правилах адвокатської етики розкрито різницю 
між цими видами інформації. по-перше, конфіденційна 
інформація може бути розголошена в разі «скасування» 
конфіденційності особою, яка зацікавлена в її дотриманні 
(або її спадкоємцями); по-друге, адвокат не відповідає за 
порушення принципу конфіденційності в разі допиту його 
у встановленому законом порядку як свідка щодо цих об-
ставин. розголошувати ж відомості, що становлять адво-
катську таємницю, заборонено за будь-яких обставин, у 
тому числі в разі спроб допитати адвоката з питань, які є 
її предметом [5].

Як підсумок, слід зазначити, що особливість профе-
сії адвоката полягає в тому, що він одержує від клієнта 
відомості, які особа не буде повідомляти іншій особі, а 
також інформацію, яку йому належить зберігати в таєм-
ниці. довіра до адвоката може виникнути лише за умови 
обов’язкового додержання ним конфіденційності та збере-
ження адвокатської таємниці.

наступним деонтологічним принципом діяльності ад-
вокатів є принцип «клієнтоцентризму».

за аналогією з філософським вченням «антропоцен-
тризму», де людину ставлять в центр дослідження проце-
сів буття та пізнання оточуючих явищ, нами сформовано 
принцип «клієнтоцентризму». це означає, що будь-яка ад-
вокатська діяльність за своїм призначенням має забезпе-
чувати захист прав і свобод людини та громадянина. тоб-
то, інтереси клієнтів є предметом професійної діяльності 
адвоката, серцевиною (центром) його діяльності.

тобто, сутність принципу «клієнтоцентризму» полягає 
у тому, що адвокат, належним чином дотримуючись усіх 
норм права та правил професійної поведінки, має діяти за-
вжди в інтересах клієнта і ставити його інтереси вище за 
свої власні та інтереси колег за професією.

ще одним деонтологічним принципом адвокатської ді-
яльності є принцип професіоналізму.

у правилах адвокатської етики, зважаючи на суспіль-
ну значущість і складність, професійних обов’язків адво-
ката, зазначається, що від адвоката вимагається високий 
рівень професійної підготовки, фундаментальні знання 
чинного законодавства, практики його використання, опа-



64

Серія ПРАВО. Випуск 21. Частина 1. Том 1
♦

нування тактики, методів і прийомів адвокатської діяль-
ності, ораторського мистецтва [5].

адвокат зобов’язаний, незалежно від галузі своєї спе-
ціалізації, якщо така має місце, підтримувати на належно-
му рівні знання з питань, у яких він має надавати юридич-
ну допомогу. адвокат повинен постійно працювати над 
вдосконаленням своїх знань і професійної майстерності, 
володіти достатньою інформацією про зміни у чинному 
законодавстві.

на жаль, сьогодні в україні ще немає правових стиму-
лів, які б спонукали адвоката постійно працювати над під-
вищенням своєї компетентності. обов’язки із забезпечен-
ня розумно необхідного рівня компетентності, покладені 
на адвокатів правилами адвокатської етики, залишаються 
поки що декларативними, оскільки не мають під собою 
підґрунтя. адже в них немає норми, що зобов’язувала б 
адвоката періодично підвищувати свою кваліфікацію в 
певних навчальних установах і передбачала б відповідаль-
ність за невиконання такого обов’язку [4, с. 52].

наступним деонтологічним принципом адвокатської 
діяльності є принцип поваги до адвокатської професії.

згідно з цим принципом, адвокат усією своєю діяль-
ністю повинен стверджувати повагу до адвокатської про-
фесії, її сутності і громадського призначення сприяти 
зберіганню та підвищенню її престижу. задля цього ад-
вокат зобов’язаний виконувати законні рішення виборних 
органів адвокатури, прийняті в межах їх компетенції (що 
не виключає критики останніх та їх оскарження у вста-
новленому законом порядку). він не повинен чинити дій, 
спрямованих на обмеження права особи на захист, профе-
сійних прав інших адвокатів, незалежності адвокатської 
професії, підривати її престиж.

таким чином, повага до адвокатської діяльності прояв-
ляється у професійній, громадській, публічній діяльності 
адвоката у формі дій та вчинків, спрямованих на підви-
щення її престижу. публічний інтерес вимагає від адвока-
тів діяти добросовісно у своїх взаєминах і не обманювати. 
взаємна повага між колегами по професії полегшує на-
лежне здійснення правосуддя, допомагає вирішувати кон-
флікти за домовленістю, у тому числі в інтересах клієнта.

наступним деонтологічним принципом адвокатської 
діяльності є принцип саморегулювання та саморекламу-
вання.

саморегулювання адвокатської діяльності полягає 
в тому, що адвокат сам, на власний розсуд, за своїм вну-
трішнім переконанням обирає модель своєї поведінки у 
відносинах з клієнтами, колегами, співробітниками тощо. 
звичайно, певні рамки в його роботі існують і за їх межі 
адвокату не можна виходити. ці обмеження, перш за все, 
пов’язані з правовою свідомістю та культурою поведінки, 
моральною досконалістю тощо. саморегулювання вклю-
чає також процес організації адвокатом робочого дня, пла-
нування, прогнозування та моделювання своєї діяльності.

на жаль, принцип саморегулювання не знайшов свого 
закріплення на нормативному рівні, хоча його важливість 
є однозначною. однією з причин, на наш погляд, є близька 
спорідненість даного принципу з принципом процесуальної 
незалежності. іноді саморегулювання включають в процесу-
альну незалежність, хоча, на нашу думку, це неправильно.

саморекламування як принцип адвокатської діяльнос-
ті закріплено на нормативному рівні. зокрема, правила 
адвокатської етики висувають особливі вимоги до ре-
кламування адвокатської діяльності, незалежно від того, 
практикує адвокат індивідуально чи в складі адвокатсько-
го об’єднання. так, у правилах адвокатської етики чітко 
визначають форми та засоби рекламування. зокрема, пе-
редбачено, що рекламування адвокатської діяльності може 
проводитися в таких формах: розміщення оголошень, 
інформаційних повідомлень та інших рекламних матері-
алів у періодичних виданнях, довідниках, інформаційних 
бюлетенях, інших друкованих виданнях, а також шляхом 

трансляції рекламних матеріалів на радіо і телебаченні [5].
отже, саморегулювання та саморекламування діяль-

ності адвокатів характеризується як свободою адвоката у 
виборі моделі своєї поведінки, так і наявністю певних об-
межень щодо рекламних оголошень і матеріалів.

наступним деонтологічним принципом адвокатської 
діяльності є принцип відповідності основним засадам роз-
витку українського суспільства, держави.

засади розвитку суспільства та держави є найважли-
вішими та найактуальнішими питаннями, які потребують 
належного вирішення та розв’язання, в будь-якій країні 
світу. саме тому дані положення завжди закріплюються 
на законодавчому рівні. 

звісно, адвокатська діяльність не має на меті забезпе-
чення розвитку україни у всіх сферах суспільного життя. 
через те, що вона здійснюється саме у юридичній сфері, 
то і діяльність стосовно відповідності основним засадам 
розвитку українського суспільства та держави буде мати 
лише правове підґрунтя.

враховуючи це, нами вбачається правильною думка 
про те, що адвокатська діяльність, зокрема її деонтологіч-
ні принципи, в процесі її здійснення ґрунтуються також і 
на принципах внутрішньої і зовнішньої політики україни, 
доповнюючи і розвиваючи їх. це стосується принципів, 
визначених у п. п. 1,2,3,5,6 ст. 2 закону україни «про за-
сади внутрішньої і зовнішньої політики»:

- безумовне додержання конституції україни;
- забезпечення прав, свобод людини та громадянина;
- виконання загальновизнаних принципів і норм між-

народного права;
- зміцнення демократичних засад суспільного і дер-

жавного життя;
- забезпечення верховенства права [6].
наша впевненість базується на тому, що основним 

призначенням адвокатури є забезпечення захисту прав, 
свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб, 
неухильне додержання вимог законодавства україни 
тощо.

наступним деонтологічним принципом діяльності ад-
воката є принцип об’єктивності оцінки інформації.

об’єктивність полягає у неупередженому аналізі будь-
яких матеріалів, які адвокат мав змогу одержати під час 
здійснення своєї діяльності. неупередженість забезпечу-
ється моральною досконалістю, компетентністю, професій-
ною культурою адвоката, що дозволяє абстрагуватися від 
власних емоцій, почуттів, які пов’язують його з клієнтом.

адвокат, у відповідності до кримінального, адміністра-
тивного, цивільного законодавства, має право (а в деяких 
випадках просто зобов’язаний) збирати і подавати докази. 
у будь-якому випадку, отримана в такий спосіб інформа-
ція, буде носити різний характер, мати різне забарвлення 
відносно інтересів клієнта, якого адвокат захищає:

- та, яка виправдовує особу;
- та, яка підтверджує вину підзахисного.
принцип об’єктивності оцінки інформації в адвокат-

ській діяльності є одним із чинників, які підвищують її 
престиж, авторитет не тільки серед громадян, які потребу-
ють правової допомоги, а й серед органів державної влади 
та місцевого самоврядування, що, разом з адвокатом, всту-
пають у процес пошуку істини.

останнім деонтологічним принципом адвокатської ді-
яльності є принцип активності у відстоюванні інтересів 
клієнта.

поняття «активності» не слід розуміти буквально, 
лише як комплекс здійснюваних фізичних дій з боку осо-
би. у діяльності адвоката активність, на наш погляд, про-
являється у системному підході до здійснення правового 
захисту інтересів клієнта. це послідовність у плануван-
ні заходів, логічність під час збирання та подачі доказів, 
об’єктивність у їх оцінці, наполегливість у пошуку істини 
тощо.
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отже, ми виокремили та проаналізували деонтологічні 
принципи адвокатської діяльності та сформулювали на-
ступні висновки.

деонтологічні принципи адвокатської діяльності сприя-
ють належній поведінці адвокатів при захисті інтересів клієн-
тів. саме вони, за умов їх розвитку та вдосконалення, можуть 

стати основою виховання молодих адвокатів, формування їх 
професійної культури та свідомості. крім того, виокремлені 
нами деонтологічні принципи діяльності адвокатів можуть 
слугувати основою для подальшого вдосконалення правил 
адвокатської етики та інших нормативно-правових актів, що 
закріплюють порядок діяльності адвокатів в україні.
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право на приватність в контексті правосуБ’Єктності ФіЗиЧноЇ осоБи
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кучук а.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри теорії держави і права
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті висвітлюються теоретико-правові аспекти права на приватність. Акцентується увага на нечіткій визначеності змісту права 
на приватність та недосконалості схеми його розгляду: «права людини–людина–правоздатність–правосуб’єктність». Аналізується націо-
нальний і міжнародний досвід реалізації права на приватність у зв’язку із теорією правосуб’єктності фізичної особи.

Ключові слова: права людини, право на приватність, правоздатність, правосуб’єктність, фізична особа.

В статье рассматриваются теоретико-правовые аспекты права на приватность. Акцентируется внимание на нечеткой определен-
ности содержания права на приватность и несовершенстве схемы его рассмотрения: «права человека–человек–правоспособность–
правосубъектность». Анализируется национальный и международный опыт реализации права на приватность в связи с теорией 
правосубъектности физического лица.

Ключевые слова: права человека, право на приватность, правоспособность, правосубъектность, физическое лицо.

Theoretic and law aspects of the right to privacy are elucidated in the article. Attention is paid to inaccurate definiteness of the essence of the 
right to privacy and the imperfection of the scheme of its consideration: «human rights–person–legal capacity–legal personality». National and 
international experience of the right to privacy in relation to the theory of legal personality of person is analyzed.

Key words: human rights, the right to privacy, legal capacity, legal personality, person.

Людину робить людиною більшою 
мірою те, що вона умовчує

А. Камю

постановка проблеми. важливою рисою другої поло-
вини ХХ ст. є значна активізація боротьби за закріплення і 
реалізацію прав людини. в юридичній науковій літературі 
з’явилися ідеї про виникнення так званого четвертого поко-
ління прав людини. особливе місце в системі прав людини 
займає право на приватність, що концептуально оформило-
ся саме в означений час. у той же час сьогодення вносить 
свої корективи в усі сфери суспільних відносин. Будучи 
частиною інформаційного суспільства, людина не завжди 
може контролювати ту інформацію, що поширюється про 
неї. епоха постмодерну сприяла формуванню права на при-
ватність і саме вона створює можливість його нівелювання. 
Європейський суд з прав людини неодноразово розглядав 
справи, предметом яких було саме права на приватність, 
згадаємо хоча б справу «принцеса ганноверська проти ні-
меччини», однак і до сьогодні означене право не досліджу-
валось в аспекті правосуб’єктності фізичної особи.

стан дослідження. в україні окремі аспекти права 
на приватність досліджували такі науковці, як а. в. ко-
пейченко (обмеження права на приватність), а. с. Мацко 
(міжнародно-правовий захист права людини на приват-
ність персоніфікованої інформації), а. в. пазюк (між-
народно-правовий захист права людини на приватність 

персоніфікованої інформації і право на приватність в ін-
формаційному суспільстві) та інші.

серед західних правників, що дослідували окресле-
ні питання, слід вказати ф. агре, р. кларк, в. котші, М. 
ротенберг та інші. особливо слід відмітити монографію 
польського дослідника М. ковальськи, який проаналізував 
рішення Європейського суду з прав людини в контексті 
поваги особистого і сімейного життя, житла і кореспон-
денції на підставі ст. 8 конвенції про захист прав і осно-
воположних свобод людини.

незважаючи на значну увагу науковців і юристів-прак-
тиків до тематики права на приватність, вона і на сьогодні є 
малодослідженою та потребує висвітлення, яке має здійсню-
ватися в аспекті теорії правосуб’єктності фізичної особи.

Мета дослідження: висвітлення права на приватність 
в контексті правосуб’єктності фізичної особи.

виклад основного матеріалу. «людина – це істота 
суспільна», – стверджував к. Маркс. і, дійсно, всі ми знає-
мо, що однією з перших форм організації суспільства було 
первісне людське стадо. умови існування в той час не до-
зволяли людині вижити окремо від інших. усвідомленню 
такого положення сприяв й міфологічний світогляд первіс-
ної людини. свою унікальність, богообраність вона почи-
нає осмислювати з моменту формування монотеїстичних 
релігій, хоча на першому місці, звичайно, перебуває Бог. 
саме в цей час поширюються ідеї, які складають основу 
права на приватність. Хоча слід відзначити, що на нашу 
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думку, мова про це право може йти лише в межах так зва-
ної європейської цивілізації та суспільств, на які пошири-
лися цінності останньої: приватна власність, свобода, вер-
ховенство права. досить цікавою в цьому аспекті є думка 
к. Ясперса про те, що серед «осьових народів» (китайці, 
індійці, іранці, іудеї, греки) наука і техніка виникла саме у 
романо-германских народів. а однією із причин цього, як 
вважає мислитель, є те, що «заходу відома ідея політичної 
свободи. в греції – правда тільки короткочасно – існувала 
свобода, що не виникала більш ніде. співдружність віль-
них людей встояла під натиском універсальної деспотії, 
тотальної організації, що облагодіяла народи. тим самим 
поліс заклав основу всієї західної свідомості свободи – як 
реальність свободи, так і її ідеї. китай і індія не знають 
подібної політичної свободи» [1, с. 32].

до речі, на нашу думку, саме наука сприяла розвитку 
ідеї права на приватність і одночасно активно сприяє по-
рушенню цього права. адже змістовно говорити про це 
право можна лише в епоху інформаційного суспільства. 
адже в епоху «фабричних труб», як назвав капіталізм е. 
тоффлер [2, с. 85], починає відбуватися масове виробни-
цтво. а це призводить до того, що «в сучасному капіталіс-
тичному світі... під рівністю розуміють рівність автоматів: 
людей, які позбавлені індивідуальності. рівність сьогодні 
означає «тотожність» більшою мірою, ніж «єдність». ця 
тотожність абстракцій, людей, які працюють на одних і 
тих же роботах, мають схожі розваги; читають одні і ті ж 
газети, мають одні і ті ж відчуття і ідеї... Як сучасна ма-
сова продукція вимагає стандартизації виробів, так і со-
ціальний процес вимагає стандартизації людей, і їх стан-
дартизація називається «рівністю» [3, с. 31].

до того ж, розвиток телекомунікаційних технологій 
сприяє тому, що людина зараз постійно може перебувати 
«під контролем». Internet, відеокамери, мобільний телефон 
дозволяють отримати певні дані про людину. наприклад, 
компанія «київстар» надає послуги «Маячок»: «користу-
ючись послугою «Маячок», ви зможете дізнаватися, де 
перебувають абоненти «київстар», якщо вони підтвердять 
дозвіл на контроль їхнього місцезнаходження» [4] і «зна-
йди друга»: «послуга «Знайди друга» працює на базі тех-
нології LBS та дозволяє отримати інформацію про поточ-
не місцезнаходження абонента. усі абоненти «київстар» 
та DJUICE можуть у будь-який момент визначити місцез-
находження друга, якщо він є абонентом «київстар», чи 
передати свої координати у вигляді SMS, MMS або e-mail 
друзям, які підключені до мережі «київстар». користува-
тися послугою можна за допомогою USSD, SMS, MMS, а 
також WAP і WEB-інтерфейсів» [5].

показовими у цьому аспекті є факти справи «Peck v. 
the United Kingdom», коли 20 серпня 1995 року о 23 годи-
ні 30 хвилин заявник, знаходячись у стані депресії, йшов 
один по головній вулиці міста з кухонним ножем в руці 
і спробував вчинити самогубство, перерізавши судини на 
зап’ястях. він зупинився на перехресті і схилився над ого-
рожею у бік вуличного руху, тримаючи в руці ніж. він не 
знав, що його знімала камера відеоспостереження, вста-
новлена на перед перехрестям. суд зазначив, що надан-
ня гласності радою знятого відеоматеріалу в публікації 
«новини замкнута телевізійна система спостереження» 
і передача його газеті «Yellow Advertiser», телекомпаніям 
«Anglia Television» і «Бі-Бі-сі» не супроводилася достат-
німи захисними заходами, спрямованими на запобігання 
розкриттю інформації, що суперечить гарантіям, що за-
безпечують повагу приватного життя заявника, які міс-
тяться в статті 8. Як таке, відкриття доступу до матеріалу 
було невідповідним [цілі] і, отже, невиправдане втручання 
в його особисте життя і порушення статті 8 конвенцій [6].

електронна інформація... електронні гроші... елек-
тронні паспорти... електронний будинок... все це сприяє 
можливості доступу до інформації про особу. тому коли 
ми говоримо про право на приватність, ми повинні, перш 

за все, акцентувати увагу на його дотриманні, адже по-
требу в існуванні означеного права мало хто заперечить. і 
саме в цьому (дотриманні) є найбільша проблема. особли-
во якщо вести мову про держави, які входили раніше до 
срср. чому? патерналізм, колективне мислення, бачення 
в інших (нерадянських) людях ворогів, експлуататорів, 
зневага до права, поклоніння органам влади – ось лише 
невеликий перелік якостей, які виховували в радянських 
людей. а ці риси є несумісними з правом на приватність.

однак слід визнати, що на сьогодні питання права на 
приватність розглядається дещо в спрощеному варіанті. 
зокрема, за наступною умовною схемою: права людини–
людина–правосуб’єктність–правоздатність. за усталеним 
в юриспруденції підходом правоздатність фізичної осо-
би розглядається як передбачена законом здатність особи 
мати суб’єктивні права та нести юридичні обов’язки.

в навчальній юридичній літературі пропонується роз-
різняти загальну, галузеву і спеціальну правоздатність. 
загальна правоздатність – принципова можливість особи 
мати будь-які права і обов’язки, що передбачені чинним 
законодавством, хоча фактично володіти ними вона може 
лише за відомих обставин. галузева правоздатність – це 
можливість набувати права в тих чи інших галузях пра-
ва. наприклад, сімейна, виборча, трудова правоздатність. 
спеціальною (фаховою, посадовою) називається така пра-
воздатність, для якої необхідні спеціальні знання чи та-
лант, наприклад, судді, прокурора, слідчого тощо. 

при цьому за загальним правилом вважається, що пра-
воздатність настає з моменту народження та припиняється 
зі смертю особи. Хоча в певних випадках закон передбачає 
охорону права ще ненародженої дитини. так, відповідно 
до ч. 1 ст. 1222 цивільного кодексу україни, спадкоємця-
ми за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, 
які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, 
які були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими 
після відкриття спадщини [7].

а як бути із захистом права на приватність після смер-
ті особи? з однієї сторони – приватне життЯ, з іншої – 
смерть особи і втрата правоздатності.

Як зазначає в. Бобрик, «у юридичній літературі та за-
конодавстві виділяється декілька близьких за своєю сут-
ністю, але відмінних за назвою суб’єктивних прав: на 
недоторканність особистого життя, на невтручання в осо-
бисте життя, на приватність, на повагу до особистого жит-
тя, на охорону особистого життя, на таємницю особистого 
життя, на охорону таємниці особистого життя, однак на-
ціональні традиції правової охорони особистого життя та 
правила юридичної техніки передбачають наділення лю-
дини саме «правом на особисте життя» [8, с. 10].

окремі аспекти питання, що розглядається, знайшли 
своє відображення в чинному цивільному законодавстві. 
згідно з положеннями глави 20 книги другої цивільного ко-
дексу особисті немайнові права належать кожній фізичній 
особі від народження або за законом. особисті немайнові 
права тісно пов'язані з фізичною особою. фізична особа не 
може відмовитися від особистих немайнових прав, а також 
не може бути позбавлена цих прав. особистими немайно-
вими правами фізична особа володіє довічно.

фізична особа, особисті немайнові права якої поруше-
но внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім'ї не-
достовірної інформації, має право на відповідь, а також на 
спростування цієї інформації. право на відповідь, а також 
на спростування недостовірної інформації щодо особи, 
яка померла, належить членам її сім’ї, близьким родичам 
та іншим заінтересованим особам.

однак, право на приватність охоплює не лише право на 
спростування недостовірної інформації. Більш того зміст 
самого права не є чітко визначеним. цікавим в цьому ас-
пекті є ґенеза права на недоторканність приватного життя 
і, зокрема, справа «олмстед проти сполучених Штатів 
америки» (1928 р.), пов’язана із появою нової телефонної 
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технології. поліція прослуховувала телефонні розмови, з 
використанням новітніх на той час технологій, підозрю-
ваних в кримінальній діяльності. коли звинувачені особи 
заявили про те, що прослуховування порушує їхнє право, 
надане четвертою поправкою, про неможливість обшуку 
без ордера, більшість суду вказала, що фізично засоби для 
прослуховування містились поза межами будинку, а тому 
обшук не проводився. Як вказує професор Мелвін ф. уроф-
скі, «деякі члени суду не погодилися з цим, і хоча суддя 
луїс д. Брандейс – той самий, що за 35 років до цього був 
співавтором першої статті про недоторканність приватного 
життя, – написав окрему думку, зрештою, його погляди на 
недоторканність приватного життя в цілому і прослухову-
вання телефонних розмов зокрема перемогли» [9, с. 48].

Брайденс вважав, що творці четвертої поправки без-
посередньо не використали саме словосполучення «недо-
торканність приватного життя» і не згадували про прослу-
ховування телефонних розмов тому, що на той час це не 
стосувалося справи. Як вони могли це зробити, якщо теле-
фон ще навіть не був винайдений. те, до чого він та інші 
прагнули, – не буквальне значення слів, але те, що малося 
на увазі творцями, а саме: влада не повинна втручатися у 
життя людей. спосіб втручання не мав значення, але сам 
факт був істотним.

згодом погляд Брандейса переміг, і в 1960-х рр. суд 
постановив, що прослуховування справді порушує кон-
ституційно захищене право на недоторканність приват-
ного життя. Як пояснив суддя поттер стюарт, четверта 
поправка захищає людей, а не місце. Якщо люди мають 

законні сподівання на недоторканність приватного життя, 
наприклад, у себе вдома, то вони можуть вимагати засто-
сування конституції, щоб гарантувати таку недоторкан-
ність свого приватного життя [9, с. 48].

захист приватності був неодноразово і предметом роз-
гляду Європейського суду з прав людини. зокрема, в од-
ній із справ – «Малоун проти великобританії» – з приводу 
втручання в особисте життя під час здійснення оператив-
но-розшукових дій шляхом прослуховування телефонних 
переговорів європейська феміда дійшла висновку про те, 
що «…мають бути заходи правового захисту у національ-
ному законодавстві проти свавільного втручання публіч-
ної влади у права людини… особливо, коли повноваження 
виконавців здійснюються секретно, ризик свавілля не по-
требує доказування. закон має бути достатньо конкретним 
у поняттях, щоб надати громадянам адекватне уявлення 
про обставини і умови, за яких публічна влада уповнова-
жена звернутися до цих секретних та потенційно небез-
печних втручань у право на повагу до приватного життя і 
кореспонденції» [10].

висновки. таким чином, на сьогодні право на при-
ватність залишається малодослідженим вітчизняними на-
уковцями, особливо в контексті теорії правосуб’єктності 
фізичної особи, що пов’язується, передусім, із відносно 
недавньою «появою» цього права у громадян на постра-
дянському просторі. досліджуючи право на приватність, 
як і інші правові явища, слід зважати на особливості кон-
кретної правової цивілізації (принцип правового поліцен-
тризму).
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Стаття присвячена дослідженню проблеми правового регулювання суспільних відносин, які мають свої особливості, внутрішню 
структуру та своєрідне призначення. На підставі аналізу правової літератури запропоновано авторське розуміння вимог до правового 
регулювання як необхідної передумови вдосконалення юридичної діяльності.

Ключові слова: правове регулювання, вимоги правового регулювання, способи правового регулювання, ефективність правового 
регулювання, суб’єкти права.

Статья посвящена исследованию проблемы правового регулирования общественных отношений, которая характеризуется 
определенными особенностями, наличием внутренней структуры и своеобразным назначением. На основании анализа правовой 
литературы предложено авторское понимание требований, предъявляемых к правовому регулированию, как необходимой предпосылки 
совершенствования юридической деятельности.

Ключевые слова: правовое регулирование, требования правового регулирования, способы правового регулирования, 
эффективность правового регулирования, субъекты права.

This article is devoted to the problem of legal regulation of social relations characterized by certain features, the presence of internal structure 
and original purpose. Based on the analysis of the legal literature offered author understanding of requirements applicable to the regulation as a 
prerequisite to improve legal activities.

Key words: legal regulation, requirements of legal regulation, methods of regulation, efficiency of regulation, subjects of law.
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постановка проблеми. необхідність поглибленого 
вивчення проблем правового регулювання пояснюється 
тим, що в межах загальної теорії права має бути створе-
на цілісна концепція цього феномену, яка може бути по-
кладена в основу технології проектування ефективних 
нормативно-правових актів. тому не випадково особливу 
увагу приділяють проблемі правового регулювання у ві-
тчизняній юридичній науці, оскільки науковий аналіз та 
узагальнення практики правового регулювання дозволять 
розробити обґрунтовані рекомендації щодо вдосконален-
ня правового регулювання в різних сферах життєдіяльнос-
ті суспільства.

однак, попри численні дослідження проблем правово-
го регулювання, на сьогодні немає комплексних загально-
теоретичних досліджень питання вимог, що висуваються 
до правового регулювання, які розкривали б співвідно-
шення між правом і порядком, давали б змогу розробити 
типологію помилок у правовому регулюванні і запропо-
нувати систему положень для вдосконалення функціону-
вання правової системи.

стан дослідження. серед вітчизняних і зарубіжних 
науковців немає одностайності щодо правового регулю-
вання. загалом це питання вивчали чимало вчених: A. ві-
тченко, н. вітрук, і. дюрягін, в. гойман, в. горшеньов, 
в. казимирчук, Є. лукашева, М. Матузов, п. недбайло, 
М. орзіх, ю. тихомиров, в. сирих, а. черданцев та інші. 
проблеми цілей правового регулювання розглядали, зо-
крема, в. кудрявцев, в. нікітінський, і. самощенко, п. ра-
бінович, д. керімов. проблеми об’єкта і предмета право-
вого регулювання досліджували г. Мальцев, в. протасов 
та інші. особливості механізму правового регулювання та 
його складників висвітлювали у своїх працях М. алексан-
дров, с. алексєєв, а. абрамова, а. Бобильов, в. ісаков, 
а. Малько, Б. назаров, р. Халфін, в. Шундіков, л. Явіч 
та інші.

Мета дослідження – здійснити загальнотеоретичний 
аналіз проблеми вимог, що висуваються до правового ре-
гулювання суспільних відносин.

виклад основного матеріалу. правове регулювання 
нормативним юридичним впливом на загальнозначущі, 
вольові, повторювані, стійкі суспільні відносини, які вхо-
дять до предмета правового регулювання, здійснюють за 
допомогою спеціальних правових засобів, на основі ви-
значених принципів. це, зокрема, принципи свободи, фор-
мальної рівності, справедливості, єдності і диференціації 
правового регулювання.

щоб бути ефективним, правове регулювання має від-
повідати специфічним вимогам. до таких вимог можна 
зарахувати: вимогу визначеності, обґрунтованості, непри-
пустимості утиску свободи суб’єктів права, обліку інтер-
есів суб’єктів права, стабільності, системності.

розгляньмо ці вимоги докладніше.
Вимога визначеності. Як відзначено в юридичній 

літературі, вимога визначеності є однією з перших і са-
мостійних вимог. Якщо кожна людина повинна підкорю-
ватися праву, якщо вона повинна пристосовувати свою 
поведінку до його вимог, то, очевидно, першою умовою 
впорядкування суспільного життя є визначеність цих ви-
мог. Будь-яка невизначеність суперечить самому поняттю 
правопорядку і ставить людину в дуже складне станови-
ще: невідомо, що виконувати і до чого пристосовуватися?

ця вимога полягає в тому, що регламентація суспіль-
них відносин, а також процесів правотворчості, встанов-
лення індивідуальних приписів, реалізації суб’єктивних 
прав та обов’язків, правозастосування не має бути супер-
ечливою або неповною. несуперечність правового регу-
лювання означає, по-перше, відповідність змісту право-
вого регулювання принципам правового регулювання. 
по-друге, несуперечність правового регулювання означає 
те, що норми права, які містяться в різних джерелах права, 
не повинні суперечити один одному. по-третє, несупереч-

ність правового регулювання припускає існування меха-
нізму розв’язання колізій у праві.

повнота правового регулювання означає те, що під час 
здійснення правового регулювання суспільних відносин 
мають бути визначені: коло суб’єктів суспільних відносин; 
правовий режим об’єктів цих відносин; характер і зміст 
суб’єктивних прав та обов’язків; підстави їх виникнення 
і припинення; способи і терміни реалізації суб’єктивних 
прав і обов’язків; міра відповідальності за їх порушення 
(невиконання); процедура реалізації заходів захисту і за-
ходів відповідальності, а також вид норм, за допомогою 
яких здійснюється правове регулювання суспільних від-
носин; коло джерел, у яких вони можуть виражатися; межі 
дії цих норм – у часі, просторі і за колом осіб.

вимога визначеності не означає, що всі елементи 
суспільних відносин мають бути регламентовані на рівні 
норм права однаковою мірою. оскільки попри норматив-
не регулювання суспільних відносин існує й індивідуаль-
не регулювання, то невизначеність на рівні нормативного 
регулювання, як справедливо зауважують н. власенко і T. 
назаренко, створює умови індивідуального правового ре-
гулювання. щобільше, юридична невизначеність виступає 
техніко-юридичним способом правового регулювання, що 
дозволяє враховувати конкретні обставини, динаміку сус-
пільних відносин; нові потреби і завдання, що виникають 
у суспільстві [1, с. 7].

утім, невизначеність на рівні нормативного регулю-
вання є неприпустимою щодо правового статусу суб’єктів 
суспільних відносин; правового режиму об’єктів суспіль-
них відносин; основних прав і обов’язків учасників цих 
відносин; підстав виникнення відносин, їх зміни і при-
пинення; виду заходів захисту і заходів відповідальності, 
використовуваних у разі порушення суб’єктивних прав і 
невиконання юридичних обов’язків, особливо виду пра-
вових норм, використовуваних у правовому регулюванні 
суспільних відносин; кола джерел, у яких вони можуть і 
повинні міститися; меж дії цих норм у часі, просторі і за 
колом осіб [2].

у разі, коли таку вимогу ігнорують, суб’єкти права 
дезорієнтовані щодо того, у який спосіб вони можуть або 
повинні діяти в конкретній правовій ситуації. у цьому ви-
падку суб’єкт права чинитиме так, як йому зручніше, що 
може призвести до виникнення різноманітних конфліктів 
між суб’єктами права.

окрім того, невизначеність правового регулювання 
може призвести до неможливості реалізації суб’єктивних 
прав та обов’язків, що природно знизить ефективність 
правового регулювання.

Вимога обґрунтованості. ця вимога полягає у тому, 
що під час здійснення правової регламентації неприпус-
тимо виходити за межі предмета правового регулювання 
і намагатися упорядкувати ті суспільні відносини, які вже 
врегульовані правом (неприпустимим є дублювання у пра-
вовому регулюванні), а також ті, які за своєю специфікою 
не підлягають правовому регулюванню [3, с. 743].

вимога обґрунтованості означає також те, що юридич-
ні засоби правового регулювання мають бути адекватні 
цілям правового регулювання. до того ж мають бути вико-
ристані такі засоби правового регулювання, які сприяють 
досягненню цілей правового регулювання з мінімальними 
соціальними витратами, які можливі у цій правовій ситу-
ації [4, с. 22-23].

вимога обґрунтованості виявляється, зокрема, в тому, 
що проекти законодавчих актів повинні представлятися 
разом з документами (як додатки), що обґрунтовують не-
обхідність ухвалення цього законопроекту [4, с. 22].

вимога обґрунтованості також припускає отримання й 
аналіз такої інформації: про фактичний стан регульованої 
сфери суспільних відносин, а також про можливі тенден-
ції і перспективи її розвитку (правова, соціологічна); про 
стан законодавства, про наявність актів у цій сфері; про 
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зарубіжний досвід правового регулювання цієї сфери; на-
укова інформація (концепції, теоретичні розробки проблем 
правового регулювання, аналітичні розробки); розрахунко-
ва інформація (економічна, демографічна, технічна тощо); 
прогностична інформація про можливі наслідки дії закону 
або іншого нормативно-правового акта; соціальна інформа-
ція (громадська думка); альтернативні законопроекти або 
варіанти рішення; експертні оцінки й узагальнення [5, с. 
409-410]. одержавши інформацію, суб’єкт правотворчості 
повинен проаналізувати її, щоб знайти положення, які об-
ґрунтовують необхідність прийняття відповідного варіанта 
проекту закону або іншого нормативно-правового акта, а 
також інформацію про відповідність або невідповідність 
проекту чинним нормам права й іншим соціальним нормам.

у разі, коли таку вимогу проігноровано, може виник-
нути конфлікт між різними нормами (чи то між нормами 
права, чи між нормами права й іншими соціальними нор-
мами). допускається, що суб’єкт права в умовах такого 
конфлікту вибере варіант поведінки, який відповідає не 
нормі права, а іншій соціальній нормі, що, природно, не-
гативно позначиться на регулятивному потенціалі права.

Вимога неприпустимості утиску свободи суб’єкта 
права. ця вимога випливає з принципу свободи й означає 
те, що законодавство не повинно встановлювати заборони 
на діяльність, яка не заподіює або не створює очевидної 
загрози заподіянню шкоди іншому суб’єктові права.

забороні підлягають ті діяння, які можуть завдати 
шкоди іншому суб’єктові права. оскільки політичні, ре-
лігійні й інші переконання та їхнє поширення не можуть 
завдати шкоди іншому суб’єктові права, то й такі заборони 
є протиправними.

окрім того, ця вимога виражається в тому, що прого-
лошуються і закріплюються непорушні і фундаментальні 
права людини, як-от: право на життя; право на свободу 
й особисту недоторканність; свобода пересування, місця 
перебування і проживання; свобода отримувати і поширю-
вати інформацію будь-яким законним способом; свобода 
слова, друку, засобів масової інформації тощо. вимога 
неприпустимості утиску свободи суб’єктів права означає 
також і те, що жоден суб’єкт права не повинен мати змоги 
позбавити іншого суб’єкта належного йому права без від-
повідних правових підстав.

вимога неприпустимості утиску свободи суб’єктів 
права передбачає, що обмеження прав і свобод людини 
та громадянина можуть вводитися тільки законодавством 
держави; вони мають бути співмірні тій меті, заради якої 
введені. при цьому така мета не повинна бути пов’язана з 
політикою, спрямованою на заперечення або применшен-
ня свободи суб’єктів права, а обмеження прав і свобод лю-
дини та громадянина мають бути мінімальними.

Вимога обліку інтересів суб’єктів права. ця вимога 
полягає в тому, що в праві мають бути враховані інтереси 
суб’єктів суспільних відносин і здійснена їх координація 
[6, с. 509].

Якщо облік і координація цих інтересів на норматив-
ному рівні не може бути здійснена в повному обсязі, то 
потрібно надати суб’єктам права можливість самостійно 
здійснити координацію цих інтересів на рівні договору, а 
отже, необхідно використовувати диспозитивні способи 
регулювання.

Якщо ж облік і координація інтересів суб’єктів пра-
ва неможливі через відсутність загальних інтересів, то в 
цьому випадку можливі декілька варіантів виходу із цієї 
ситуації, а саме: або такі суспільні відносини правовому 
регулюванню не підлягають, або за допомогою норм пра-
ва індукується потрібний інтерес, який може бути скоор-
динований за допомогою норм права, наприклад, через 
встановлення суворої відповідальності за невиконання 
покладених на суб’єкта права обов’язків [7, с. 17].

ця вимога передбачає, що під час проектування за-
конів та інших нормативно-правових актів проводять 

соціологічні дослідження, для того щоб з’ясувати, на-
скільки нормативно-правові акти відповідають інтересам 
суб’єктів права, яким вони адресовані. Якщо цю вимогу 
законодавець ігнорує, то суб’єкт права вважатиме за кра-
ще діяти відповідно до своїх інтересів, що призведе до по-
силення соціального напруження в суспільстві.

Вимога стабільності. ця вимога означає те, що право-
ве регулювання має бути стабільним. недопустимою є по-
стійна зміна законодавства заради його, іноді надуманого, 
вдосконалення.

у правовому регулюванні допустимі і потрібні зміни 
в тих випадках, коли: з’являються нові суспільні відноси-
ни, що входять до предмета правового регулювання і які 
ще не врегульовані нормами права; помилки у правовому 
регулюванні виражені неповно і суперечать правовому ре-
гулюванню; скасовано або визнано недійсним норматив-
но-правовий акт, рішення суду, що містить норму права; 
змінюються потреби суспільства відносно змісту правово-
го регулювання суспільних відносин.

вимога стабільності дуже важлива з погляду сучасної 
науки. нині поступово набуває визнання синергетика, яку 
нерідко ототожнюють з наукою про самоорганізацію і са-
морегулювання.

насправді синергетика є наукою про нестійкі процеси, 
що протікають у динамічних системах, і причини їх виник-
нення. однією з категорій синергетики є параметр порядку 
[8]. згідно з позицією засновника синергетики г. Хакена, 
параметри порядку відіграють домінантну роль у концепції 
синергетики. вони підпорядковують окремі частини і в та-
кий спосіб визначають їхню поведінку. зв’язок між параме-
трами порядку й окремими частинами системи називається 
принципом підпорядкування. з визначенням параметрів 
порядку практично описується поведінка системи. замість 
того щоб описувати поведінку системи через опис окремих 
її частин, потрібно описувати поведінку тільки параметрів 
порядку [9, с. 14]. г. Хакен зауважує, що параметр порядку 
діє подібно до лялькаря, який задає танець маріонеток. що-
правда, вирішальна відмінність між ними полягає в тому, 
що окремі частини самі генерують параметр порядку своєю 
колективною поведінкою [9, с. 18].

у який спосіб можна виділити параметри порядку? Як 
вказує г. Хакен, щоб знайти параметри порядку, ми керу-
ємося базисною ідеєю (згаданою вище) про те, що пара-
метри порядку змінюють своє значення повільно, тоді як 
підлеглі частини змінюються швидко. стосовно права та-
ким параметром порядку є закони, а частинами – людські 
особистості [9, с. 22]. із цього положення випливає, що 
норми права відіграють роль параметрів порядку, а люд-
ські особистості, як, втім, й інші суб’єкти права – роль під-
леглих частин.

що ж забезпечує стабільність системи правового ре-
гулювання, іншими словами, що відіграє роль параметрів 
порядку в системі правового регулювання? таку роль віді-
грають принципи правового регулювання, цілі правового 
регулювання, методи правового регулювання, динамічні 
елементи правового регулювання.

коли законодавство стає нестабільним, відбувається 
інверсія параметрів порядку, тобто параметри порядку й 
окремі частини міняються місцями. Якщо раніше підпо-
рядкованими частинами були суб’єкти права, а параметра-
ми порядку були норми права, то тепер стає все навпаки: 
параметрами порядку стають суб’єкти права, а підлеглими 
частинами – норми права. у такому стані правового ре-
гулювання не можлива будь-яка стабільність, адже згідно 
з законами синергетики зі збільшенням кількості параме-
трів порядку зростає нестійкість у системі. зростання не-
стабільності системи призводить до скорочення так звано-
го часу життя закону і до посилення ролі суб’єктів права в 
регулюванні суспільних відносин [9, с. 24].

у такому випадку ідея нормативності деградує, настає 
стан правового хаосу, тобто поведінку людей визначають 
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лише вони самі. однак довго система не може перебувати 
в стані хаосу. поступово в системі, що є в стані правового 
хаосу, виробляються нові норми, які за своєю природою 
є звичайними нормами і починають відігравати роль па-
раметрів порядку. система переходить у стійкий стан. це 
один з можливих варіантів розвитку подій. проте оскільки 
цей процес досить тривалий та однозначно не детерміно-
ваний, можливе навіть повне знищення відповідної соці-
альної системи. тому не доцільно без потреби змінювати 
чинні норми права, оскільки кожна їх зміна вносить не-
стабільність у систему правового регулювання.

Вимога системності. ця вимога означає те, що під 
час здійснення правового регулювання потрібно зважати 
на те, що суспільні відносини, які входять до предмета 
правового регулювання, є системою. вони взаємодіють, 
взаємопов’язані і взаємозумовлені. наприклад, відносини 
купівлі-продажу пов’язані з відносинами власності, трудо-

ві відносини пов’язані з відносинами щодо обов’язкового 
пенсійного страхування, виробничі відносини пов’язані з 
відносинами щодо захисту довкілля тощо.

вимога системності передбачає, що в ході проектуван-
ня законів та інших нормативно-правових актів має бути 
враховано системні зв’язки норм права. Якщо ігнорувати 
вимогу системності, то право може не досягти того резуль-
тату, на який розраховував законодавець, як наслідок, мож-
ливі помилки й суперечності у правовому регулюванні.

висновки. вимоги, які висуваються до правового ре-
гулювання, демонструють шляхи підвищення ефектив-
ності впливу правових норм на поведінку суспільних від-
носин. при цьому під вимогами правового регулювання 
варто розуміти вироблені конкретним суспільством поло-
ження, зумовлені особливостями об’єкта і предмета регу-
лювання, яким повинна відповідати система джерел пра-
ва, щоб правове регулювання було якомога ефективнішим.
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інФорМаційна приватність: ЗаконодавЧе регулЮваннЯ та перспективи
INforMatIoN prIVacy: legISlatIVe regUlatIoN aNd perSpectIVeS

Михайленко і.в.,
молодший науковий співробітник

Національної академії правових наук України

У статті розглядаються основні положення законодавчого регулювання інформаційної приватності. Зокрема, досліджено зміни та 
доповнення до Закону України «Про захист персональних даних».

Ключові слова: інформаційна приватність, обробка персональних даних, права суб’єктів персональних даних.

В статье рассматриваются основные положения законодательного регулирования информационной приватности. В частности, 
исследованы изменения и дополнения к Закону Украины «О защите персональных данных».

Ключевые слова: информационная приватность, обработка персональных данных, права субъектов персональных данных.

The article considers the main provisions of the legislative regulation of the informational privacy. In particular, the amendments and additions 
to the Law of Ukraine «On the protection of personal data».

Key words: informational closeness, the processing of personal data, the rights of subjects of personal data.

постановка проблеми. сучасне суспільство досить 
часто називають інформаційним, в якому інформація стала 
визначальним ресурсом, іноді більш значимим, ніж природ-
ні та трудові. технологічним підґрунтям такого суспільства 
стали не індустріальні, а інформаційні та телекомунікацій-
ні технології, використання яких відкриває вільний доступ 
до будь-якого джерела інформації. остання стала продук-
тивною силою і товаром, який продається і купується, од-
ночасно будучи засобом захисту й нападу у відстоюванні 
як державних, так і особистих інтересів. все більше про-
являється дисбаланс між техніко-технологічним світом та 
світом духовних цінностей людини, її приватним життям. 
Як наслідок, нагальною проблемою стало забезпечення ін-
формаційної приватності – права людини визначати ким, 
коли, з якою метою та яким чином інформація про неї 
буде використовуватися іншими особами. 

стан дослідження. в україні дослідженню окремих 
питань захисту персональних даних присвячені роботи 
українських вчених о. Баранова [1], ю. к. Базанова, в. М. 
Брижка[2], в. гавловського [3], р. калюжного [4], р. ро-
манова [5], в. цимбалюка, М. Швеця [6] та інших, які на 
підставі комплексного та системного аналізу намагалися 
дослідити правові засоби забезпечення права людини на 
інформаційну приватність.

Метою статті є подальше розкриття змісту інформа-
ційної приватності та оцінка сучасного рівня дотримання 
міжнародно-правових норм стосовно зазначеного права в 
законодавстві україни.

виклад основного матеріалу. стрімкий розвиток ін-
формаційного суспільства призвів до того, що з кожним 
роком спостерігається зростання таких порушень, які на-
уковці називають «крадіжкою особистості» (англ. Identity 
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theft). це злочини, при яких незаконно використовуються 
персональні дані людини для отримання матеріального 
зиску. згідно Javelin Strategy і дослідженню «2011 Identity 
Fraud Survey Report» втрати жертв «крадіжок особистос-
тей» збільшилися досить істотно, тому що хакери пере-
йшли до більш жорстких атак, використовуючи нові ме-
тоди захоплення акантів. Як зазначає джеймс ван дайк, 
президент і засновник Javelin «Ми спостерігаємо все біль-
ше випадків крадіжок персональних даних і все менше 
простих маніпуляцій з картами. замість простої крадіжки 
номера кредитної карти і здійснення одноразової операції 
ми бачимо, що злочинці відкривають нові аккаунти для 
оформлення позик, кредитних карт і інших сервісів, і та-
кий тип обману набагато дорожче і складніше виявити» 
[7]. відповідно, для збереження та захисту прав особи у 
світі з новітніми технологіями необхідні нові ідеї, норми, 
які б допомагали людині бути людиною вільною від над-
окучливого втручання.

вітчизняними законодавцями прийнято низку норма-
тивно-правових актів, що регулюють суспільні відносини 
в цій сфері. законом україни «про основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в україні на 2007-2015 роки» 
[8] визначено, що одним з головних пріоритетів україни 
є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, 
відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне 
суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичува-
ти інформацію та знання, мати до них вільний доступ, ко-
ристуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість 
кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, 
сприяючи суспільному й особистому розвиткові та підви-
щуючи якість життя. тому держава зобов’язана постійно 
піклуватися про своєчасне створення, належне функціону-
вання і розвиток інформаційних систем, мереж, банків і баз 
даних у всіх напрямках інформаційної діяльності.

результатом впровадження основних засад розвитку 
інформаційного суспільства стало масове створення баз 
даних, що містять особисту інформацію про конкретних 
суб’єктів, а процес її отримання згодом перетворився на 
окремий бізнес, метою якого став збір, обробка та поши-
рення персональних даних на комерційних засадах.

протиправне розповсюдження персональних даних 
наносить шкоду як особі (стають доступними відомості, 
що відносяться до інформації обмеженого розповсюджен-
ня), так і державі (яка, декларуючи захист інформації і 
відповідальність за її порушення, насправді не може за-
хистити своїх громадян від злочинних посягань) [9, с. 85]. 
в окремих випадках це пояснюється відсутністю базових 
понять у новій для суспільства сфері.

з метою усунення прогалин з цього питання у на-
ціональному законодавстві було прийнято закон украї-
ни «про захист персональних даних». ще до набрання 
чинності цей закон був підданий гострій критиці деяких 
правозахисних, медійних організацій та бізнесу, зокрема 
у федерації профспілок україни заявляли, що практика 
застосування закону «про захист персональних даних» 
показала наявність у документі прогалин, які роблять не-
можливим безумовне виконання його норм [10]. 

з набуттям чинності 20 грудня 2012 року змін до за-
кону україни «про захист персональних даних», процес 
обробки персональних даних було спрощено, зокрема ска-
сована необхідність дотримання низки «непрактичних» 
процедур при обробці персональних даних. так, запрова-
джені зміни звільняють від обов’язку реєстрації баз пер-
сональних даних, якщо вони пов’язані із забезпеченням та 
реалізацією трудових відносин, а також стосуються членів 
громадських, релігійних організацій, професійних спілок, 
політичних партій. водночас, якщо бази персональних 
даних все ж підлягають реєстрації, то володільцю відпо-
відної бази доведеться вказати додатково про склад пер-
сональних даних, які обробляються, інформацію про 
третіх осіб, яким передаються персональні дані та ін-

формацію про транскордонну передачу персональних 
даних. при цьому державна служба захисту персональ-
них даних звільнена від обов’язку повідомляти про факт 
отримання заяви про реєстрацію відповідної бази, а сама 
реєстрація може затягнутися до 30 робочих днів.

серед суттєвих змін закону слід відзначити зміну 
форми згоди суб’єкта персональних даних – відтепер 
це добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови 
її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її 
персональних даних у формі, що дає змогу зробити висно-
вок про її надання. таким чином, нещодавно діюча вимога 
законодавства щодо отримання згоди суб’єкта персональ-
них даних виключно у документованій (зокрема, письмо-
вій) формі, відтепер розглядається як альтернатива і не є 
обов’язковою. також із закону було вилучено право не 
повідомляти особу, у випадку збирання даних з відкритих 
джерел, зникли важливі положення щодо відкритості (за 
певними винятками) даних фізичної особи, яка претендує 
зайняти чи займає виборну посаду (у представницьких 
органах) або посаду державного службовця першої кате-
горії. відтак, закон про захист персональних даних всту-
пає у колізію зі законом україни «про доступ до публічної 
інформації» та законом україни «про засади запобігання 
та протидії корупції».

серед нових підстав для обробки персональних даних, 
окрім існуючої згоди суб’єкта і дозволу на підставі закону 
з’явилися нові, а саме – укладення та виконання пра-
вочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних 
або який укладено на користь суб’єкта персональних 
даних чи для здійснення заходів, що передують укла-
денню правочину на вимогу суб’єкта персональних 
даних, а також необхідність захисту законних інтересів 
володільців персональних даних, третіх осіб, крім ви-
падків, коли суб’єкт персональних даних вимагає при-
пинити обробку його персональних даних та потреби 
захисту персональних даних переважають такий ін-
терес. останнє положення є корисним для тих, хто збирає 
і поширює інформацію, що становить суспільний інтерес. 
однак особа, чиї персональні дані збираються іншою осо-
бою, має бути повідомлена або в момент збирання або, у 
випадках вчинення правочину, захисту життєво важливих 
інтересів, захисту законних інтересів цієї особи або інших 
осіб, обробки на підставі закону, протягом 10 робочих днів 
з дня збору таких даних.

змінами до закону було розширено перелік прав 
суб’єктів персональних даних, відтепер суб’єкт персо-
нальних даних має право: 1) знати про місцезнаходжен-
ня персональних даних, місцезнаходження та/або місце 
проживання (перебування) володільця чи розпорядника 
персональних даних або дати відповідне доручення щодо 
отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, 
крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати ін-
формацію про умови надання доступу до персональних 
даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким переда-
ються його персональні дані; 3) на доступ до своїх персо-
нальних даних; 4) отримувати не пізніш як за тридцять ка-
лендарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, 
передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються 
його персональні дані у відповідній базі персональних 
даних, а також отримувати зміст його персональних да-
них, які зберігаються; 5) пред’являти вмотивовану вимогу 
володільцю персональних даних із запереченням проти 
обробки своїх персональних даних; 6) пред’являти вмо-
тивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персо-
нальних даних будь-яким володільцем та розпорядником 
персональних даних, якщо ці дані обробляються незакон-
но чи є недостовірними; 7) на захист своїх персональних 
даних від незаконної обробки та випадкової втрати, зни-
щення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуван-
ням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також 
на захист від надання відомостей, що є недостовірними 
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чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної 
особи; 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персо-
нальних даних до органів державної влади та посадових 
осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту 
персональних даних, або до суду; 9) застосовувати засоби 
правового захисту в разі порушення законодавства про за-
хист персональних даних; 10) вносити застереження сто-
совно обмеження права на обробку своїх персональних 
даних під час надання згоди; 11) відкликати згоду на об-
робку персональних даних; 12) знати механізм автоматич-
ної обробки персональних даних; 13) на захист від автома-
тизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

намагаючись покращити стан захищеності персо-
нальних даних кабінет Міністрів пропонує наділити 
уповноваженого верховної ради україни з прав людини 
повноваженнями здійснювати контроль за дотриманням 
законодавства у сфері захисту персональних даних. від-
повідний законопроект «про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів україни щодо вдосконалення окремих 
положень системи захисту персональних даних» [11] від 
21.02.2013 р., № 2282-1 було зареєстровано верховною 
радою україни. Як зазначено у пояснювальній записці 
до проекту, його метою є забезпечення конституційного 
права особи на невтручання в приватне життя шляхом на-
лежного захисту персональних даних за допомогою вста-
новлення ефективної системи державного контролю у цій 
сфері відповідно до міжнародних стандартів. завданнями 
– визначення правних засад діяльності органу державного 
контролю у сфері захисту персональних даних з незалеж-
ним статусом, створення належної інституційної системи 
захисту персональних даних в україні, встановлення до-
даткових механізмів захисту персональних даних.

законопроектом пропонується покласти функції ор-
гану державного контролю у сфері захисту персональних 
даних на уповноваженого верховної ради україни з прав 
людини як орган, що має достатній рівень незалежності 
від органів виконавчої влади та інших державних органів 
для належного виконання відповідних обов’язків. уповно-
важеного пропонується наділити такими повноваження-
ми: звертатися з пропозиціями до верховної ради україни, 

президента україни, кабінету Міністрів україни, інших 
державних органів, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових осіб щодо прийняття або внесення змін до нор-
мативно-правових актів з питань захисту персональних 
даних. у випадку встановлення порушення законодавства 
про захист персональних уповноважений згідно законо-
проекту наділяється повноваженнями складати протоколи 
про притягнення до адміністративної відповідальності та 
направляти їх до суду у випадках, встановлених законом. 

також омбудсмен матиме право організовувати та за-
безпечувати взаємодію з іноземними суб’єктами відносин, 
пов’язаних із персональними даними; надавати допомогу 
центральним органам виконавчої влади при виконанні 
конвенції ради Європи про захист осіб у зв’язку з автома-
тизованою обробкою персональних даних та додаткового 
протоколу до неї, інших міжнародних договорів україни з 
питань міжнародної співпраці у сфері захисту персональ-
них даних. на додачу омбудсмен складатиме переліки 
країн, що забезпечують належний захист персональних 
даних. також щороку уповноважений готуватиме та опри-
люднюватиме щорічну доповідь про стан дотримання за-
конодавства про захист персональних даних у державі. 
крім того, цим же законопроектом, уряд пропонує переда-
ти функції державної реєстрації баз персональних даних 
державній реєстраційній службі, а Міністерство юстиції 
продовжуватиме виконувати функції головного органу в 
системі центральних органів виконавчої влади, забезпе-
чивши формування та реалізацію державної політики у 
сфері захисту персональних даних.

висновки. узагальнюючи вищевикладене, слід зазна-
чити, що право людини на недоторканність приватного 
життя передбачає правовий захист відомостей про неї, 
при якому об’єктом правовідносин є персональні дані. 
наразі проблемним залишається питання впорядкуван-
ня суспільних інформаційних відносин у сфері захисту 
персональних даних. це, з одного боку, пов’язано з праг-
ненням використовувати персональні дані у державних та 
корпоративних інтересах, а з іншого – бажанням макси-
мально захистити права на недоторканність приватного 
життя людини.
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постановка проблеми. в сучасних умовах станов-
лення незалежної української держави відбувається пере-
осмислення історичного досвіду, пов’язаного з проблема-
ми еволюції її державно-правових інститутів. важливим 
є вивчення характеру соціально-економічних відносин, 
що формувалися в українському суспільстві в різні часи, 
оскільки саме вони є одним із найпотужніших факторів, 
що визначають розвиток будь-якої держави. знання со-
ціальної структури населення та правового статусу його 
основних категорій дає змогу глибше зрозуміти історичні 
та державотворчі процеси, які відбувалися в суспільстві 
на певному етапі розвитку останнього.

проблеми еволюції суспільного ладу, прав та 
обов’язків основних категорій українського населення, 
зокрема у кінці XVIII-першій половині ХіХ ст., ще не зна-
йшли достатнього висвітлення у науковому доробку ві-
тчизняних та зарубіжних істориків. великою прогалиною 
у даному контексті є дослідження суспільно-правового 
статусу козацтва північного лівобережжя: ліквідація ко-
зацьких інститутів державотворення лише ознаменувала 
початок процесу асиміляції козаків серед непривілейова-
них станів населення, але аж ніяк не означала їх повного 
розчинення серед селянства.

стан дослідження. питаннями становлення соціаль-
но-правового статусу козацтва північного лівобережжя 
займалися М. стороженко [1], і. теличенко [2], н. васи-
ленко [3], д. Багалій [4], л. падалка [5]. вивченню соці-
альної структури населення російської імперії присвячені 
дослідження в. Мякотина [6], Б. Миронова [7]. пробле-
мами правового статусу сільського населення російської 
імперії займалися т. лазанська [8], а. дружиніна [9], н. 
дунаєва [10]. дослідженню інтеграції українського коза-
цтва до соціальної структури імперії присвячені роботи з. 
когута [11], о. Бачинської [12], в. Яценка [13]. правовий 
статус козаків кінця XVIII–ХіХ ст. залишається практич-
но не вивченим, що зумовлює необхідність постановки та 
розгляду даної проблеми в контексті розвитку та погли-
блення знань історико-юридичної науки. 

Метою даної статті є дослідження окремого сюжету 
правового статусу козаків першої половини ХіХ ст., а саме 
– місця козацтва чернігівської і полтавської губерній у 
юридичній класифікації населення російської імперії. за-
вдання роботи полягають в актуалізації необхідності до-

слідження загальної картини правового статусу козацтва 
у першій половині ХіХ ст.; характеристиці базових засад 
юридичного статусу козаків в умовах станової організації 
суспільства та їх впливу на сукупність станово-диферен-
ційованих прав та обов’язків, визначених за «малоросій-
ськими» козаками.

виклад основного матеріалу. особливості розвитку 
уявлень про права та обов’язки підданих у російській 
імперії пов’язані з тривалим збереженням станового 
устрою. становий тип організації держави почав зазна-
вати змін лише з другої половини ХіХ ст. до цього часу 
еволюція законодавства ґрунтувалася на закріпленні пра-
вового статусу конкретного стану, станової групи з ураху-
ванням необхідності формування певного об’єму «загаль-
них» (спільних) прав та обов’язків російського підданого. 
станово-диференційовані права та обов’язки російських 
підданих розглядалися як основна гарантія стабільності 
абсолютної монархії. відмінності у правовому, соціаль-
но-економічному та політичному становищі російських 
підданих сприймалися верховною владою і суспільством 
як справедливі. вважалося, що кожний стан повинен мати 
чітко визначені права і свободи в залежності від покладе-
них на нього обов’язків перед державою і тієї користі, яку 
вони приносять останній. до 1832 р. юридичний статус 
«природного» підданого в росії був недостатньою мірою 
конкретизований: права і обов’язки містилися у різно-
манітних правових актах, норми яких часто суперечили 
одна одній. звід законів російської імперії став результа-
том систематизації станових статусів підданих. відтепер 
– за кожним станом було чітко закріплено об’єм прав і 
обов’язків [9, с. 7-9]. аналіз положень зводу дає змогу від-
творювати картину юридичного побуту населення імперії, 
характеризувати тенденції розвитку державно-правових 
явищ у ХіХ ст.

все населення російської імперії згідно законодавства 
було поділено на міське та сільське, яке, у свою чергу, роз-
поділялося на чотири основні стани: дворянство, духо-
венство, селянство і міські обивателі, для кожного з яких 
було встановлено різні права та обов’язки [14, с. 1]. від-
повідно до ст. 628 зводу законів про стани зводу законів 
російської імперії, всі сільські обивателі були поділені 
на чотири розряди: «водворенные на землях казенных», 
«водворенные на землях удельных», «водворенные на 
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землях дворцових», «водворенные на землях владельчес-
ких» і «водворенные на собственных землях» [14, с. 122]. 
дана класифікація була зроблена законодавцем відповід-
но до повноти права володіння, користування та розпоря-
дження землею між категоріями власників.

під поняттям «козаки» звід законів визначає тих вій-
ськовослужбовців, які офіційно перебували на службі 
у імператора, і проживали у спеціально створених вій-
ськових поселеннях. нащадки козацтва на території пів-
нічного лівобережжя мали юридично закріплену назву 
«малоросійські» козаки, що було пов’язано з концепцією 
Малоросії та «малоросійського» народу. «Малоросійські» 
козаки були частиною сільського населення імперії і вхо-
дили до розряду державних поселян. у ст. 629 законів 
про стани дається пряма вказівка на те, що до державних 
(казенних) поселян на праві тих, що раніше належали 
до окремих управлінь, нарівні з двірцевими, монастир-
ськими, синодськими, церковними, економічними, чор-
носошними, коронними, ранговими, військовими, корон-
но-посполитими обивателями належали козаки і козацькі 
підсусідки чернігівської та полтавської губерній [14, с. 3]. 
«Малоросійські» козаки, наряду з однодворцями, вільни-
ми обивателями, однодворцями західних губерній, вільни-
ми хліборобами, кантоністами, панцирними боярами і та-
тарами тощо, належали до розряду сільських обивателів, 
що проживали на землях приватних [14, с. 123].

таким чином, соціально-правовий статус козацтва на 
загальних (спільних) засадах станової організації суспіль-
ства було врегульовано нормативними актами передбаче-
ними для державних селян, що проживали на приватних 
землях. четвертим відділом «про малоросійських коза-
ків» четвертого розділу законів про стани законодавець 
встановлює ряд специфічних особливостей правового ре-
гулювання статусу суспільної групи козацтва північного 
лівобережжя.

отже, кожна людина, у зв’язку за приналежністю до 
тієї чи іншої соціальної групи, розряду та стану, у вчиненні 
певних правових дій чітко керуватися виключно тими пра-
вами та обов’язками, які були безпосередньо передбачені 
законом для відповідної суспільної категорії. Як правило, 
ці права та обов’язки передавалися з покоління в поколін-
ня, при чому – діти завжди успадковували правовий статус 
свого батька. Мати ж, якщо вона за своїм походженням на-
лежала до вищої соціальної верстви населення, аніж її чо-
ловік, мала право зберігати за собою права та обов’язки, на-
дані їй з народженням, але наділяти такими правами своїх 
дітей від чоловіка нижчої суспільної категорії жінка не була 
уповноваженою, хоча при одруженні з чоловіком вищого 
соціального рангу – жінка автоматично переходила до його 
соціально-правового положення [14, с. 3].

законодавець встановлює інститути вступу, припинен-
ня, призупинення та відновлення прав стану.

аналізуючи норми законодавства, можна дійти ви-
сновку, що в імперії було дозволено вступати стороннім 
особам до стану «малоросійських» козаків – адже прямої 
вказівки про заборону ані в загальних, ані в спеціальних 
положеннях визначено не було. у ст. 633 визначено, що 
вступ до вільного сільського стану відбувається на основі 
добровільного запису або переходу з іншого стану. ст. 635 
містить прямі вказівки обмежувального характеру щодо 
заборонених категорій державних поселян, вступ у які 
був обмежений законом. у ній мова йде про те, що осо-
би можуть записуватися згідно свого бажання в поселення 
як удільного, так і казенного відомства, окрім як до одно-
дворців, до якого люди стороннього відомства не прийма-
ються [14, с. 125]. цікавим є той факт, що правовий статус 
«малоросійського» козацтва загалом був дуже близький 
до правового статусу вищезгаданих однодворців, але, 
як бачимо, в даному випадку вступ до стану козаків був 
фактично дозволеним явищем [14, с. 125]. зарахування до 
сільського стану відбувалося на основі правил зарахуван-

ня до міських спільнот, за умови отримання згоди від сіль-
ського сходу і наявності, якщо потрібно, увольнительної 
та виду на проживання. сільський схід готував рішення 
про прийняття людини до свого стану, у якому надавав зго-
ду на прийняття просителя, брав на себе відповідальність 
за нього у виплаті податків і повинностей, зобов’язувався 
надати йому необхідну кількість землі для ведення госпо-
дарства. дане рішення подавалося до палати державних 
Маєтностей, і за умови згоди якої, людина зараховувалася 
до стану державних поселян. сільський старшина, за зго-
ди сільського сходу, робив розпорядження про відведення 
новоприйнятому членові присадибної ділянки під забудо-
ву і про виділення землі під пашню і сінокос, на рівних зі 
старожилами поселення правах [14, с. 125-126].

інститут призупинення прав стану – тобто тимчасо-
вого їх припинення, визначено у ст. 6 законів про стани. 
права стану призупинялися у випадку «душевних недуг» і 
при визнанні особи безвісти відсутньою. «душевними не-
дугами» визнавалися безумство і втрата розуму, що визна-
чалися згідно «правил переконання» встановлених зво-
дом законів цивільних зводу законів російської імперії. 
статус безвісти відсутнього особі присвоювали у випадку 
її зникнення з місця проживання на термін більше 10 ро-
ків, за відсутності жодної інформації про її нинішнє місце 
перебування, або – якщо людина, виїхавши за кордон, там 
і залишалася більше дозволеного терміну (для козацтва – 
більше 3 років) [14, с. 1]. 

підставами припинення прав стану були: 1) перехід до 
іншого стану; 2) вступ на військову службу; 3) позбавлен-
ня станових прав у судовому порядку.

згідно зі ст. 825 розділу четвертого, четвертого відді-
лу «про малоросійських козаків» законів про стани [14, 
с. 158] «малоросійські» козаки у питаннях переходу до 
інших неоподатковуваних і оподатковуваних станів при-
рівнюються до державних поселян, причому окрім вико-
нання умов при переході встановлених для останніх, козак 
повинен був відбути рекрутську повинність і не перебу-
вати у рекрутській черзі, не мати недоїмок (податкових 
боргів) і позбутися права власності на спадкові козацькі 
земельні володіння, попередньо продавши ділянки пред-
ставникам козацького стану, або – передавши їх у влас-
ність козацької общини.

що стосується втрати козаками станових прав при 
вступі на військову службу, то в даному випадку в зако-
нодавстві простежується певна юридична колізія: згідно 
з рекрутським уставом, козак зарахований на військову 
службу, у документації зберігав статус «малоросійського» 
козака. Більше того, навіть візуально, козака завжди мож-
на було відрізнити від інших солдатів: особам приналеж-
ним до козацького населення законом заборонялося при 
постризі вибривати лоб і потилицю, що не було характер-
ним для інших військовослужбовців [15, с. 137]. отже, з 
одного боку, козак втрачав права стану, прирівнюючись у 
проходженні військової служби до решти військовослуж-
бовців, а з іншого – зберігав традиційну своєрідність свого 
походження [16, с. 444-448].

законодавством визначено, що ніхто не може бути 
позбавлений прав стану окрім наступних випадків: коли 
особа визнавалася винною у скоєнні злочину і була засу-
джена до політичної смерті або заслання на каторгу чи на 
поселення; коли російські піддані, виїхавши за кордон, не 
поверталися на Батьківщину; коли російські піддані ви-
їжджали до інших країн без отримання на те відповідних 
дозволів. детальніше дані положення характеризуються у 
кримінальному законодавстві [14, с. 1-2]. тим не менше, 
якщо чоловік втрачав права стану, то згідно загальновста-
новленого порядку, це не впливало ані на його дружину, 
ані на дітей. останні зберігали всі права, навіть якщо вони 
їхали за засудженим у заслання. що ж стосується майна 
особи, позбавленої станових прав, то воно підлягало тим 
же правилам спадкування, як і після померлого [14, с. 2].
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законодавцем передбачено право особи на «відшуку-
вання» (відновлення) прав стану у випадку їх втрати не 
через вчинення злочину, а у зв’язку з іншими обставини, 
такими як помилка при складанні ревізії або незаконне 
закріпачення. вказане право досить активно використову-
валося козацтвом. особа, що бажала повернути втрачені 
права і обов’язки, подавала клопотання до суду і на основі 
пред’явлених доказів суд міг ухвалити рішення про по-
новлення станових прав, незаконно втрачених людиною 
раніше. строки давності при цьому не встановлювалися 
[14, с. 2].

кожна людина, окрім того, що була приналежною до 
конкретно визначеного стану, також була юридично закрі-
пленою за певною територією – місцем свого постійного 
проживання, за межі якої вона не могла відлучатися без 
отримання спеціального дозволу чи паспорта. питання 
про тимчасову або постійну зміну місця проживання та-
кож дістало чітку регламентацію у законодавстві, а саме 
– у зводі уставів про паспорти і втікачів зводу уставів 
благочинія зводу законів російської імперії [17]. в ре-
гламентації даного питання, на козацтво поширювалися 
загальноприйняті правила, що були встановлені для всіх 
категорій державних поселян [14, с. 256-266].

всі акти стану по духовному відомству були зафіксова-
ні у приходських (метричних) книгах кожного православ-
ного приходу. така книга видавалася одна на церкву, де 
зберігалася повсякчас. кожна метрична книга складалася 
з трьох частин: перша містила інформацію про новонаро-
джених; друга – про тих, що укладають шлюб; третя – про 
померлих. записи робилися священниками обов’язково та 
невідкладно. Будь-які виправлення у книзі було забороне-
но робити, а у разі помилки – слово чи речення бралося у 
рамку, а запис просто продовжувався під низом. відповід-
но до інформації, записаної до приходської книги людині 
видавалися метричні свідоцтва про всі акти, що стосува-
лися її безпосередньо. паралельно із церквами, фіксацією 

відомостей про всі наявні акти стану займалися міська і 
земська поліція. щороку відомості представлені даними 
органами для точності і виправлення помилок порівнюва-
ли з консисторськими (церковними).

що стосується обрання людиною сільського стану міс-
ця свого постійного проживання, то у законі визначено, 
що таким особам було дозволено проживати як у селах 
(селищах), так і в містах. Єдиною забороною для остан-
ніх було поселення у столицях імперії. Будинки представ-
никам сільського стану було дозволено як будувати, так 
і купувати. проте, для проживання у містах, селяни по-
винні були отримувати види на проживання від тих чи-
новників, у відомстві яких вони перебували. у випадку, 
коли людина хотіла займатися торгівлею, то її обов’язком 
було отримання посвідчення по торгівельним розрядам. 
тим не менше, якщо козак-державний селянин проживав 
у міській місцевості, це не звільняло його від виконання 
обов’язків, характерних для сільського стану – сплати по-
датків, відбування рекрутських і земських повинностей по 
сільському відомству. натомість на нього було покладено 
зобов’язання виконувати міські повинності, характерні 
для міських обивателів [14, с. 131].

висновки. підводячи підсумки, слід відзначити, що за 
зводом законів російської імперії юридичний статус ко-
зацтва північного лівобережжя набув чіткої регламента-
ції з визначенням об’єму прав та обов’язків за останніми. 
суспільно-правовий статус козаків на загальних засадах 
станової організації російської держави було врегульова-
но нормативними актами, передбаченими для державних 
селян, розряду тих, що проживали на приватних землях, 
що обумовило станово-диференційовані відмінності пра-
вового статусу останніх відносно решти суспільних груп. 
подальше вивчення різних аспектів правового статусу ко-
зацтва північного лівобережжя дасть змогу відновити по-
вну картину їх історико-юридичного побуту доби «після 
козацького періоду».
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У статті розглядаються теоретичні питання взаємозв’язків моралі як соціального-регулятивного явища з державою та правом. Про-
понується моралістичний інтегративний підхід до їх співвідношення. Досліджуються теоретичні межі здійснення судової влади в мораліс-
тичній інтегративній державно-правовій системі. 

Ключові слова: влада, право, мораль, суспільство, держава, межі, судова влада.

В статье рассматривается теоретические подходы влияния и взаимосвязей морали как социально-регулятивного явления с государ-
ством и правом. Предлагается моралистический интегративный подход к возможной модели их соотношению. Исследуются теоретичес-
кие пределы реализации судебной власти в моралистической интегративной государственно-правовой системе.

Ключевые слова: власть, право, мораль, общество, государство, пределы, судебная власть.

The article tells about the theoretical approaches to impact morality to the state and law and their correlation. Moralistic integrative approach 
to a possible model for their relationship is offered. We investigate the theoretical limits of judicial power in the implementation of integrative 
moralistic state legal system.

Key words: power, law, morality (ethics), society, state, limitations, judicial power.

постановка проблеми. на сучасному етапі розвитку 
юридичної науки моралі поруч з державою і правом відво-
дяться другорядні ролі. Хоча моральні, а не тільки правові, 
основи правосуддя зажди були об’єктом підвищеної уваги 
вчених-правознавців. причинно-наслідкові зв’язки між 
здійснення судової влади в межах моралі з однієї сторони 
та стабільністю, поступальністю розвитку державно-пра-
вової системи з іншої, мало досліджені. на сучасному ета-
пі державотворення вбачається необхідність формування 
комплексного інтегративного підходу до співвідношення 
моралі, держави і права з визначенням ефектної інтегра-
ційної моделі їх взаємодії в цілях розбудови правової дер-
жави та громадянського суспільства.

аналіз останніх досліджень і публікацій. вчені-пра-
вознавці в тій чи іншій мірі торкалися питань меж здій-
снення судової влади, однак лише опосередковано, в ході 
цілеспрямованого дослідження інших проблем торії та іс-
торії держави і права. питання оптимальних форм держав 
в контексті можливих ефективних форм розподілу дер-
жавної влади на гілки досліджувались в. в. костицьким. 
Межі державного втручання, співвідношення держави й 
права розглядалися а. д. Машковим, М. і. козюброю, о. 
і. верником. дослідження впливу моралі в історії держави 
і права містяться в працях о. о. Шевченка. с. в. прилуць-
кий визначив місце і значення судової влади в державно-
правовій системі сформувавши початки теорії судової 
влади. 

невирішені раніше частини проблеми. Мало до-
сліджено межі здійснення судової влади в контексті 
взаємозв’язків моралі, права й держави зі стабільністю 
функціонування й поступальністю розвитку державно-
правової системи. на сучасному етапі в теорії держави та 
права відсутні комплексні пропозиції державно-правових 
моделей, які б практично поєднували можливі прояви всіх 
регуляторів суспільних правовідносин, надавали б прак-
тичні засоби для розбудови правової держави та грома-
дянського суспільства.

Мета статті – окреслити межі здійснення судової вла-
ди в контексті моралістичного інтегративного підходу до 
співвідношення держави, права, моралі. запропонувати 
інтеграційну модель державно-правової системи. 

виклад основного матеріалу. в науковому юридич-
ному середовищі [1; 2, с. 17] по-різному відносяться до 
співвідношення держави і права, сформовано безліч під-

ходів. в основі ідеї моралістичного інтегративного підхо-
ду лежить об’єднання різних підходів до співвідношення 
держави й права через призму моралі (її соціо-регулятив-
ної цінності), визначення важливого місця і значення су-
дової влади у державотворчих процесах.

в історичному вимірі, до виникнення права й держави 
у євреїв та й у тогочасного світу діяли норми поведінки 
природу яких можна охарактеризувати думкою д. локка 
про «природний стан людини [3, c. 143]». людина була 
вільна у своїй поведінці заснованій на здоровому глузді, 
совісті, моралі (уявленнях про добро і зло). однак, такий 
природний стан призвів до того, що кожен почав створю-
вати свої власні істини, які при взаємодії не упорядкову-
вали, а вносили хаос у суспільні відносини. про «золотий 
вік» [4, с. 76] абсолютної свободи (перебування адами і 
Єви в едемському саду) в більш-менш однорідній компо-
зиції значаться у оповідях всіх відомих нам цивілізацій 
(персидські, індуські, грецькі, китайські, монгольські і ти-
бетські, тевтонські, всі варварські оповіді). 

абсолютна свобода призводила до свавілля й краху 
людської цивілізації [5, с. 6-8], мораль без примусу ви-
явилася безсилою. виникла необхідність у зовнішньому 
владному впорядкуванні і обмеженні поведінки людини. 
наслідком відступу від моралі стало виникнення закону, 
як форми примусового підкорення людини, і правосуддя 
– для обґрунтування наявності вини людини у порушен-
ні законів, тобто свідомого виходу за межі дозволеного. 
смертна кара стала фізичним засобом забезпечення ре-
альності встановлених в суспільстві меж можливих про-
явів діяльності людини. на зміну свободі прийшов пра-
вопорядок на чолі з публічною владою [5, с. 11-13], яка 
обмежила абсолютну свободу і ставали регуляторами 
людської поведінки.

в євреїв судова влада виникає першою перед законом 
(правом) та перед державою. цей факт вказує на те, що су-
дова влада може бути самодостатнім інструментом забез-
печення суспільного порядку і реалізовувати свою владу 
на основі здорового глузду, моральних принципів. з 13 по 
27 вірші 18 глави книги вихід [5, с. 16] описано, що судова 
влада мала зверхність у всьому що стосується правосуддя 
і управління суспільними справами. суд почав визначати 
межі проявів суб’єктів суспільних правовідносин на осно-
ві моралі і здорового глузду, останні через суду владу по-
чали набувати примусового регулятивного характеру.
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а. антонович [6, с. 46-53] вказує на те, що закон Мой-
сея став результатом побудови суспільного благоустрою 
на засадах морального удосконаленнях особи, поєднання 
обмежень з особистою свободою. закон визначав межі ді-
яльності суспільства і особи, а основна ціль – підкорення 
суспільних відносин моралі.

згаданий вчений-правознавець констатує прикрий 
факт, що «таке високоморальне законодавство стало непо-
сильне людині того часу… [6, с. 52-53]». людина почала 
спотворювати його суть, виходити за межі, дотримуватися 
формальності, а не суті. судова влада почала вирішувати 
спори, застосовуючи формальні конструкції без моральної 
основи, без «духу» законодавства. Межі здійснення судо-
вої влади зазнали руйнації, як ззовні, так і з середини.

в інших стародавніх народів при застосуванні закону 
як форми впорядкування суспільних відносин мораль не 
зменшила свого впливу. о. Шевченко [7, с. 15] щодо дер-
жави і права стародавнього Єгипту пише: «…навіть у той 
час принципи моралі у поведінці чиновників брали гору. 
у «повчанні аменемопе», наприклад, зазначається: «не 
усувай межового каменю і межі поля… не прагни захо-
пити лікоть землі і не порушуй меж (земельної ділянки) 
вдови». щодо стародавнього вавилону згаданий дослід-
ник пише: «справедливі закони були спрямовані на захист 
справедливості, гідності і честі людини». не дозволяло-
ся притісняти вдову, сироту, слабкого, а мала «засяяти в 
країни істина і справедливість…[7, c. 23]». особливості 
співвідношення моралі та закону можна віднайти в старо-
давньому китаї. о. Шевченко [7, c. 42] вказує: «пріоритет 
етичної норми над правовою породив символічну систему 
покарань (сян) в інській державі». суть її зводилася до за-
міни жорстоких покарань символічними їх проявами. суд 
відігравав важливу роль у релулюванні співмірного засто-
сування моралі й права до суспільних правовідносин.

на нашу думку, мораль як суспільний регулятор 
включає в себе наступні елементи: 1) справедливість (те 
що отримуєш і як отримуєш, те ж так само і віддавай); 2) 
рівність (за однакових параметрів (умов) однакові одиниці 
(суб’єкти) тотожні); 3) милосердя (люби ближнього свого 
як самого себе), яка 4) реалізується через здоровий глузд; 
5) контролюється совістю; 6) отримує поштовх (легітим-
ність) від рішення людини про підкорення цьому регуля-
тору; 7) набуває обов’язкового, нормативного характеру у 
випадку застосування неї судовою владою. 

а. антонович, розмірковуючи над співвідношенням 
моралі з однієї сторони, а держави і права з іншої гово-
рить, що принцип єврейського законодавства (вирішен-
ням моральної проблеми вирішити питання державного 
благоустрою) був розвинутий і удосконалений христи-
янськими вчителями. «Хто розвинув у себе моральний 
закон, той не потребує вказівок юридичного закону. 
юридичний закон лишній серед людей, які розвинули у 
себе совість. саме по собі зовнішнє право основується 
на цьому внутрішньому законі, який притаманний кож-
ній людині … на цій основі морального удосконалення 
особи дійсно відбувається примирення інтересів людини 
і держави [6, с. 53-54]». 

Безумовним є те, що завданням держави і права, не за-
лежно від того з яких би точок зору ми їх розглядали, є 
збереження правопорядку і життєздатності окремо взятої 
цивілізації. в протилежному випадку, видається сумнів-
ним доцільність існування держави і права. судова влада, 
розглядаючи спори про право, є безпосереднім інстру-
ментом, який фактично забезпечує функціонування всіх 
суб’єктів суспільних правовідносин у визначених право-
вої системою і суспільством межах, наприклад: моралі 
й права. Якщо в якості меж здійснення і проявів судової 
влади беруться інші ніж мораль і право явища то, на нашу 
думку, в суспільних правовідносинах неможливо забезпе-
чити баланс «дозволеного егоїзму» (прав і свобод) особи 
з необхідними проявами її «альтурїзмом» (рівністю, спра-

ведливістю, милосердям), а відтак – забезпечити ефектив-
ність функціонування державно-правової системи.

дослідження [8] в галузі становлення, розвитку і заги-
белі цивілізацій Майя, інків, Єгипетської, вавилонської, 
фінікійської, грецької, римської цивілізацій, які (цивілі-
зації) мали досить розвинуті держави і право показують, 
що наявність лише цих явищ не врятувало їх від занепаду. 
причиною їх загибелі став відступ від моральних основ, 
від балансу егоїзму з альтруїзмом. держава і право вияви-
лись безсилими в забезпеченні правопорядку. об’єктивні 
фактори, які сприяли становленню і зміцненню цих циві-
лізацій, при падінні моралі, навпаки, сприяли їх загибелі.

Мораль є основою стабільності і життєздатності ци-
вілізації, а державо і право, як скелет цивілізації мають 
органічно з нею поєднуватись і обмежуватись. Мораль 
є суспільним регулятором який здатний врегульовувати 
суспільні відносини не тільки ззовні, а й з середини. це 
важливо у зв’язку з тим, що більшість дослідників жит-
тєвих періодів цивілізацій, таких як М. данилевський, 
о. Шпенглер, а.тойнбі, а. гобіно вказують саме на вну-
трішній фактор [9], який є визначальним в загибелі циві-
лізаційних утворень. значення моралі розкриває сучасний 
філософ ф. фукуяма говорячи, що: «мораль є соціальним 
капіталом, що визначає ступінь життєздатності суспіль-
ства» [10]. під соціальним капіталом розуміється довіра 
між членами суспільства на різних рівнях соціальної ко-
мунікації, як від сім’ї, так аж до нації. Мораль є тим со-
ціальним капіталом, який не потребує амортизацій і його 
використання дає переваги у розвитку всіх сферах буття 
людини, максимальні вигоди з мінімальними затратами. 

підкорення всіх сфер державно-правового життя мо-
ралі можливо через прояви судової влади щодо особи, 
суспільства, держави і обмеження їх функціонування мо-
ральними принципами. а також через вплив судової влади 
на сфери правотворчої, правозастосовної, правоохоронної 
діяльностей держави і наповнення їх моральним принци-
пами.

таким чином, право і держава повинні базуватися і 
обмежуватися мораллю (справедливістю, рівністю, мило-
сердям). засобом забезпечення обмеження державно-пра-
вової системи мораллю виступає судова влада, яка істо-
рично виникає першою державної влади і здатна впливати 
на прояви суб’єктів суспільних правовідносин. 

існує необхідність визначити те, якими чином іде-
альне (мораль) може перетворюватися в реальне, тобто 
впливати на державу, право тощо. виникає необхідність у 
інтеграційній моделі державно-правової системи в якій би 
судова влада могла б забезпечувати прояви всіх суб’єктів 
суспільних правовідносин в межах права й моралі, а ці ре-
гулятори були ефективно взаємопов’язаними.

на основі використання моралі, як основоположного 
феномену розбудови державно-правової дійсності та судо-
вої влади як інструменту обмеження запропонуємо лише 
загальні риси авторської концепції інтеграційної моделі 
державно-правої системи в основі з моралістичним інте-
гративним підходом до співвідношення моралі, держави 
і права. всю соціальну владу пропонується розділити (за 
суб’єктним критерієм) на чотири рівні 1) влада народу, 2) 
державна влада, 3) влада права, 3) гуманітарна (ідейно-
моральна) влада. державну владу пропонується поділити 
на шість гілок: 1) законодавчу; 2) виконавчу; 3) судову; 4) 
атестаційну; 5) контрольну; 6) консолідуючу. законодавча 
гілка влади формується через вільні прямі вибори шляхом 
таємного голосування народом. Хоч і вибори повинні бути 
вільними, однак кандидати перед виборами мають пройти 
атестацію майбутньої своєї законотворчої діяльності. Як 
самі кандидати, так і їх запланована діяльність повинні 
перевірятися на відповідність моралі і, сформованому в 
конкретній право правій системі, праву. на законодавчу 
гілку влади покладається обов’язок творити норми-прави-
ла поведінки (розглядаються прихильниками юридичного 
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позитивізму як право) [11, с. 711-716]. на виконавчу владу, 
яка формується загальними прямими виборами шляхом 
таємного голосування і очолюється урядом, покладається 
здійснення та організація виконання рішень законодавчо-
го органу влади, відання поточними, оперативними спра-
вами суспільств і держави.

судова влада повинна здійснювати основну функцію 
– правосуддя, вирішувати спори, які виникають, як між 
гілками державної влади, так і різними видами влад, за-
безпечувати еквівалентне співвідношення моралі і права 
в повсякденних правовідносинах. виконавча служба має 
підпорядковуватися і формуватися судовою владою для 
безпосередньої реалізації судових рішень. судова влада 
разом з виконавчою владою реалізують владу права і в су-
купності творитимуть нормативний примусовий порядок 
[12, с. 43-72] в державно-паровій дійсності. судова влада 
стає інструментом обмеження функціонування державно-
правової системи, її суб’єктів на основі права й моралі. 

атестаційна влада повинна формуватися на паритет-
них засадах всіма гілками державної влади. вона необхід-
на для забезпечення послідовності та передбачуваності, 
стабільності державно-правової системи. до її основних 
обов’язків пропонується включити атестацію всіх осіб, 
які претендують на службу в органах будь-якого рівня 
державної влади, перевіряти їх особисті здібності та мо-
ральні якості, знання, кваліфікацію, наявність таланту до 
роботи, що планується виконувати тощо. в зміст діяль-
ності атестаційної влади закладається контрольованість і 
поступальність, розвиток державно-правової системи.

на контрольну гілку влади пропонується покласти 
функцію контролю і нагляд у сфері діяльності всіх гілок 
державної влади, державних службовців на предмет від-
повідності їх діючому праву (системі права) та моралі. 
контрольна влада повинна слідкувати за законодавчою, 
виконавчою діяльністю відповідних державних органів на 
предмет відповідності їх тим планам, які пройшли атеста-
цію. у випадку виявлення невідповідності особи, органу 
чи їх діяльності вимогами діючого права чи/та моралі про-
понується надавати право контрольній гілці влади зупи-
нити таку діяльність з подальшим зверненням до суду для 
вирішення справи по суті.

для консолідації всієї державної влади пропонується 
виокремлення консолідуючої гілки влади на чолі з прези-
дентом, як символом єдності державної влади (обирається 
на загальнонаціональних виборах). пропонується фор-
мувати цю гілку влади по-одному представнику з кожної 
(за винятком судової) гілки влади (щось схоже, однак в 
дуже спрощеному вигляді на раду національної безпеки 
і оборони україни) та по-одному представнику від гума-
нітарної влади та влади права. до однієї із функцій цієї 
гілки влади необхідно віднести можливість тимчасово 
призупинити функціонування чи рішення будь-якого ор-
гану, посадової особи чи гілки влади (окрім судової) для 
вирішення протиріч поміж ними тощо. необхідно надати 
консолідуючій гілці право ініціювати винесення проблем-
них питань на всенародне обговорення. Якщо більшість 
населення держави підтримає спірне рішення, то остання 
повинне набрати силу закону.

також необхідно виокремити владу права для реалі-
зації живого права легітимізованого народом (соціальне 
право, право юристів та державне правом (в розумінні 
соціологічної школи права) [13] та розмежування (з допо-
могою гуманітарної влади) в повсякденних правовідно-
синах інтуїтивного та позитивного права, внутрішнього 
та зовнішнього їх проявів (характерно для психологічної 
школи права) [14, с. 183-184]. повинна: 1) тлумачити нор-
ми системи права, 2) слідкувати за правильністю їх засто-
сування, виступати у відносинах від імені права (як реаль-
ного абстрактного явища), 3) визначати перелік, форму і 
зміст невід’ємних прав та свобод, обов’язків і відповідаль-
ності людини і громадянина. Може йменуватися як прав-

нича асамблея тощо і здійснювати свою роботу у формі 
засідань та видавати загальнообов’язкові роз’яснення у 
галузі права (щось схоже за загальними рисами на консти-
туційний суд).

гуманітарна влада повинна виражати «дух народу», 
скріплювати згадану в літературі [15, с. 330] двояку при-
роду індивідуальної і загальної волі у традиції народу (по-
годжується з поглядами історичної школи права). цій гіл-
ці влади пропонується формувати спільну, загальну думку 
щодо розуміння місця, значення, сутності моралі через 
призму критеріїв: справедливість, рівність, милосердя 
(з’ясовує, уточнює, розкриває їх зміст) щодо будь-яких 
потенційних та/або реальних, загальних чи конкретних, 
приватних чи публічних випадків, ситуацій соціального, 
державно-правового життя. тобто має виступати від імені 
моралі, роз’яснювати її зміст, зміст її принципи, як щодо 
конкретних правовідносин, так і загальних абстрактних 
ситуацій.

ця влада не повинна ані обиратися, ані призначатися, а 
формуватися з керівників (лідерів) насамперед релігійних 
організацій (на кшталт, в україні – всеукраїнська рада 
церков і релігійних організацій). це повинна бути по-
вністю само організована, створена зсередини суспільства 
структура, яка в змозі розривати зміст моралі та трактува-
ти її оціночні поняття для повсякденного використання у 
конкретних чи загальних випадках суспільних правовід-
носин.

пропонується через загальнонаціональні прямі ви-
бори шляхом таємного голосування обирати законодавчу 
гілку влади, президента, виконавчу гілку влади, частково 
судову владу та владу права. разом з тим, на кожних за-
гальнонаціональних виборах, пропонується надати право 
народу проголосувати за підтримку чинної системи права, 
тобто її легітимізувати. Якщо система права не отримає 
більшості голосів членів суспільства, вона повинна вважа-
тися нелегітимною, однак діючою до тих пір, поки влада 
права не з’ясує причин недійсності правової системи та, з 
урахуванням цього розробить нову систему права, яку по-
дасть народу на розгляд і легітимізацію.

системі права пропонується надавати легітимності за 
забутим, але добре відомими способом, так як це описано 
в 27 главі книги повторення закону в Біблії, коли єврей-
ський народ маючи розуміння і досвід життя закону пу-
блічно надали йому легітимність всією своює громадою.

особливе місце займає в запропонованій системі судо-
ва влада. адже зі збільшенням суб’єктів публічної сфери 
правовідносин створюється передумови для виникнення 
великої кількості пртиріч, спорів, які має вирішувати су-
дова влада. остання повинна забезпечувати сферу право-
застосування, правотворення, правоохоронної діяльності 
держави еквівалентним співвідношенням права і моралі 
(співвідношення міри «дозволеного егоїзму й необхідно-
го альтруїзму»). таке співвідношення дозволить забезпе-
чувати не тільки правопорядок, а поступальність розви-
тку державно-правової системи. Максимальним проявом 
судової влади видається застосування моралі (принципів 
рівності, справедливості, милосердя) до суспільних пра-
вовідносин, і мінімальним – застосування права. осно-
вними межами здійснення судової влади, відповідно, ма-
ють виступати мораль і право. 

висновки. класична модель розподілу державної 
влади на три гілки в епоху швидких глобалізаційних ін-
теграційних процесів потребує докорінного переосмис-
лення з метою забезпечення стабільності правопорядку 
та ефективності державно-правових систем. існують 
причинно-наслідкові зв’язки між обмеженням, зокрема: 
судовим, проявів суб’єктів суспільних правовідносин 
мораллю і стабільністю функціонування державно-пра-
вової системи. судова влада в контексті історичної обу-
мовленості може проявлятися у правотворчій, правозас-
тосовній та правоохоронній сферах державно-правової 
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дійсності з метою забезпечення діяльності суб’єктів 
суспільних правовідносин в межах права і моралі. з ура-
хуванням важливого значення судової влади пропону-
ється інтеграційна модель державно-правової системи в 
основі з інтегративним співвідношенням держави, права, 
моралі. при поширенні судової влади на всіх суб’єктів 

правовідносин, використанні моралі й права як меж та 
як інструментів судового обмеження проявів згаданих 
суб’єктів, створюються найкращі умови в державно-
правових системах для реалізації соціального капіталу, 
забезпечення стабільності й ефективності суспільного 
правопорядку.
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соціальні права дітей З осоБливиМи потреБаМи в украЇні
SocIal rIghtS of chIldreN wIth dISaBIlItIeS IN UKraINe
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аспірант Інституту права та суспільних відносин

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Стаття присвячена висвітленню питань щодо соціальних прав, соціального забезпечення та захисту прав дітей з особливими потре-
бами в Україні. Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення теоретичних понять «соціальне забезпечення» та «соціальний 
захист». Автор акцентує увагу на основних соціальних правах та формах соціального забезпечення дітей з особливими потребами.

Ключові слова: соціальні права, соціальний захист, діти з особливими потребами, соціальне забезпечення.

Статья посвящена освещению вопросов социальных прав, социального обеспечения и защиты прав детей с особыми потребнос-
тями в Украине. Проанализированы подходы различных ученых относительно определения теоретических понятий «социальное обес-
печение» и «социальная защита». Автор акцентирует внимание на основных социальных правах и формах социального обеспечения 
детей с особыми потребностями.

Ключевые слова: социальные права, социальная защита, дети с особыми потребностями, социальное обеспечение.

Аrticle is devoted to issues of social rights, welfare and protection of children with disabilities in Ukraine. The approaches of various scientists 
to determine the theoretical concepts of «social security» and «social protection». The author focuses on the fundamental social rights and forms 
of social security of children with disabilities.

Key words: social rights, social protection, children with disabilities, social security.

постановка проблеми. однією із важливих проблем 
розвитку української держави, пов’язаних з пошуком на-
прямків подолання кризових явищ життя, є вирішення 
проблем розвитку соціального захисту окремих категорій 
громадян. процес дослідження ґенезу, еволюції розвитку 
прав людей з особливими потребами проходить довгий 
історичний та законотворчий шлях, приділення уваги со-
ціальним правам дітей з особливими потребами спосте-
рігається не так давно і перебуває в стадії актуальних до-
сліджень як науковців так і політиків, так як це є частиною 
соціальної політики будь-якої держави.

стан дослідження. потужний внесок у розвиток со-
ціального забезпечення людей з особливими потребами, 
зокрема дітей даної категорії, було здійснено Б. і. сташків, 
в. с. тарасенко, о. г. чутчевою та іншими. 

разом з тим слід відзначити, що у вітчизняній юридич-
ній науці чітко не визначено соціальних прав, соціального 
забезпечення та соціального захисту саме дітей з особли-
вими потребами як загальних теоретичних категорій. тому 
метою та завданням статті є подальша розробка сутності 
та видів соціальних прав дітей з особливими потребами, 
їх аналіз на основі норм українського законодавства.
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виклад основного матеріалу. стосовно соціальних 
прав дітей з особливими потребами слід зазначити, що за-
галом розуміння соціальних прав у конституції україни 
пов’язане з концепцією соціальної держави. наприклад, М. 
г. кобець визначає соціальне право через систему правових 
норм, за допомогою яких здійснюється правове регулювання 
соціального захисту людей та гарантування їх прав [1, с. 28].

на нашу думку, до соціальних прав дітей з особливими 
потребами, які потребують гарантування та захисту з боку 
держави, потрібно віднести права, які пов’язані із правом 
соціального забезпечення, правом соціального захисту, 
правом на охорону здоров’я, медичну допомогу, правом 
на освіту, правом на реабілітаційні засоби та послуги, до-
слідження яких і є метою статті.

стосовно права на соціальне забезпечення законода-
вець визначає, хто визнається ще або вже не здатним до 
праці і відповідно таким, що потребує соціального забез-
печення; що і за яких умов він вправі отримати від сус-
пільства; за рахунок яких коштів і за рішенням яких дер-
жавних органів [2]. тому дитина з особливими потребами 
фактично підпадає під ці ознаки. 

права і свободи людини, її правовий статус визначає 
ступінь свободи людини в суспільстві. цей принцип від-
носин людина-держава сформульований в конституції 
україни (ч. 2 ст. 3 конституції україни) [3]. проблема прав 
людини привертала і привертає увагу і залишається акту-
альною в даний час. 

право на соціальне забезпечення відноситься до кате-
горії соціально-економічних прав та вперше знайшло своє 
закріплення в конституціях франції 1793 та 1848 року, 
декларації прав людини і громадянина. соціальні права 
знаходять своє закріплення в численних міжнародних ак-
тах. «обсяг прав людини, закріплений в міжнародних до-
кументах, виконує роль взірця, до якого повинні прагнути 
всі народи й держави» [4, с. 42].

 у сучасних наукових дослідженнях (причому не тіль-
ки юридичних) приділялася і приділяється увага соціаль-
ному захисту як в цілому, так і щодо окремих категорій 
громадян, що засвідчує про його багатогранність і необме-
женість для дослідження. конституція україни закріпила 
право на соціальний захист, як одне з основних соціаль-
них конституційних прав.

 у наукових розробках науковців відсутня єдність по-
глядів на сутність понять соціального захисту та соціальне 
забезпечення, тому необхідним є метою аналіз висновків і 
узагальнення теоретичних положень та на їх основі форму-
лювання поняття «соціальний захист дітей з обмеженими 
можливостями» та визначення його ознак. адже категорія 
«соціальний захист» уявляє наукову цінність не лише для 
науки права соціального забезпечення, а для усієї правової 
науки і є загально правовою науковою категорією.

також в літературі відстоюється позиція, яку доцільно 
підтримати, що «соціальне забезпечення є складовою со-
ціального захисту» [5, с. 8].

на даний час особливого значення набуває питання 
врегулювання та вдосконалення нормативно-правової 
бази щодо соціального забезпечення дітей в цілому та ді-
тей з обмеженими можливостями зокрема. так, у нормах 
декларації прав дитини 1959 року, простежується можли-
вість дитини користуватися благами соціального захисту.

у всесвітній декларації про забезпечення виживання, 
розвитку і захисту дітей особлива увага приділяється ді-
тям, які знаходяться в особливо важких умовах, зокрема 
дітям-інвалідам. у декларації наголошується, що цій ка-
тегорії дітей необхідно приділяти більше уваги, виявляти 
піклування і надавати підтримку. основою для здійснення 
державою соціальної політики щодо соціального захисту 
дітей з особливими потребами є стандартні правила за-
безпечення рівних можливостей для інвалідів [6], які пе-
редбачають соціальний захист не тільки дітей-інвалідів, 
але й осіб, що взяли на себе турботу про них.

українська держава визнає одним із пріоритетних на-
прямків своєї соціальної політики правовий та соціальний 
захист дітей-інвалідів. всі діти з особливими потребами 
повинні бути включені у соціально-культурні процеси 
і зв’язки із своїми ровесниками  не інвалідами. систе-
ма соціального захисту населення має будуватися таким 
чином, щоб не породжувати зрівнялівки і утриманських 
настроїв у розподілі і споживанні життєвих благ, не посла-
блювати дієвості мотивів і стимулів до праці, а навпаки, 
створювати умови для їх найповнішого виявлення [7, с. 
18]. це має бути поширене і на дітей, адже у сфері їх соці-
ального забезпечення досі відсутній уніфікований підхід.

чинне законодавство виділяє як окрему категорію ді-
тей-інвалідів віком до 16 років, які мають право на отри-
мання державної соціальної допомоги у розмірі 70% про-
житкового мінімуму [8].

запроваджені в україні пільги є формою реалізації 
права громадян на соціальний захист з боку держави, 
яке закріплене в конституції україни та випливає з між-
народно-правових зобов’язань держави. крім того, вказа-
ні форми соціального захисту безпосередньо пов’язані з 
реалізацією права на достатній життєвий рівень, права на 
житло, права на охорону здоров’я, низки інших положень 
основного закону.

Механізм надання пільг є недосконалим та демонструє 
прорахунки щодо єдиного реєстру пільговиків (деякі піль-
говики, у тому числі діти з обмеженими можливостями не 
використовують чи майже не використовують право без-
платного проїзду у міському чи приміському транспорті). 

закріплюючи перелік пільг для кожної соціально не-
захищеної чи доволі «захищеної» категорії, вочевидь не 
врахували того, що, крім їх закріплення, необхідним є і 
фінансування.

пільги інвалідам надаються на підставі посвідчення, 
яке підтверджує відповідний статус, в яких зазначено ка-
тегорію «дитина-інвалід» (для дітей), а також у відповід-
них випадках вказано їх основні нозологічні форми захво-
рювань (по зору, слуху та з ураженням опорно-рухового 
апарату. зокрема, діти з особливими потребами при вступі 
на навчання мають право брати участь у конкурсі за ре-
зультатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у 
вищому навчальному закладі або за результатами зовніш-
нього незалежного оцінювання на їх вибір мають особи 
з обмеженими фізичними можливостями (інваліди I та II 
груп, діти-інваліди. зараховуються поза конкурсом діти-
інваліди віком до 18 років [9].

 пільга у формі права на безоплатне паркування і збері-
гання транспортних засобів надається членам сімей інва-
лідів, яким передано право на користування автомобілем; 
законним представникам дітей-інвалідів, які є власниками 
транспортних засобів, користуються ними за довіреністю 
і перевозять дітей-інвалідів з ураженням опорно-рухового 
апарату. документом, що посвідчує право на безоплатне 
паркування транспортного засобу, є посвідчення отриму-
вача державної соціальної допомоги, що виплачується за-
мість пенсії, які містять запис про інвалідність у зв’язку з 
ураженням опорно-рухового апарату.

діти-інваліди забезпечуються технічними та іншими 
засобами реабілітації відповідно до індивідуальної про-
грами реабілітації безоплатно шляхом безготівкового 
перерахування коштів підприємствам, що виконали ін-
дивідуальні заявки дітей-інвалідів на виготовлення тех-
нічних та інших засобів реабілітації, надання послуг з 
їх ремонту (протезно-ортопедичні вироби, в тому числі 
ортопедичне взуття; спеціальні засоби для самообслуго-
вування та догляду; засоби для пересування; допоміжні 
засоби для особистої рухомості, переміщення та підйо-
му; меблі та оснащення; спеціальні засоби для орієнту-
вання, спілкування та обміну інформацією) без права їх 
продажу, дарування і передачі протягом строку, на який 
видається такий засіб.
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відповідно до чинного законодавства дітям з обмеже-
ними можливостями, як особам, які перебувають у склад-
ній життєвій ситуації, яка зумовлена станом їх здоров’я, за 
їх бажанням, бажанням їх батьків, а в окремих випадках 
в примусовому порядку можуть надаватися такі види со-
ціальних послуг: 

- соціально-побутові послуги (забезпечення продук-
тами харчування, м’яким та твердим інвентарем, гарячим 
харчуванням тощо); 

- психологічні послуги (надання консультацій з питань 
психічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим 
соціальним середовищем, застосування психодіагности-
ки, надання методичних порад); 

- соціально-педагогічні послуги (виявлення та спри-
яння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які пе-
ребувають у складних життєвих обставинах, організація 
індивідуального навчального, виховного та корекційного 
процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та ху-
дожньої діяльності тощо); 

- соціально-медичні послуги (консультації щодо за-
побігання виникненню та розвитку можливих органіч-
них розладів особи, збереження, підтримка та охорона її 
здоров’я тощо); 

- соціально-економічні послуги (допомоги у вигляді 
одноразових компенсацій); 

- юридичні послуги (надання консультацій з питань 
чинного законодавства, здійснення захисту прав та інтер-
есів осіб, які перебувають у складних життєвих обстави-
нах, оформлення правових документів, адвокатська допо-
мога, захист прав та інтересів особи); 

- послуги з працевлаштування (пошук підходящої ро-
боти, сприяння у працевлаштуванні та соціальне супрово-
дження працевлаштованої особи); 

- послуги з професійної реабілітації осіб з обмеже-
ними фізичними можливостями — комплекс медичних, 
психологічних, інформаційних заходів, спрямованих на 
створення сприятливих умов для реалізації права на про-
фесійну орієнтацію та підготовку, освіту, зайнятість; 

- інформаційні послуги (надання інформації, необхід-
ної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові 
послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-
освітніх знань (просвітницькі послуги) та інші соціальні 
послуги. 

формою соціального обслуговування є санаторно-ку-
рортне лікування.

одним із видів медичної допомоги дітям з обмежени-
ми можливостями слід вважати забезпечення лікарськими 
засобами, тобто «речовинами або їх сумішами природно-
го, синтетичного чи біотехнологічного походження, які 
застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, 
діагностики та лікування захворювань людей або зміни 
стану і функцій організму [10].

центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів є за-
кладом системи органів праці та соціального захисту 
населення, метою діяльності якого є здійснення заходів, 
спрямованих на розвиток та коригування порушень роз-
витку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним 
та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення 
передумов для інтеграції у суспільство.

з урахуванням особливостей психофізичного розви-
тку дітей створюються центри для дітей, які мають вади 
слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або 
розумовою відсталістю; для дітей, які мають вади зору у 
поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими пору-
шеннями, затримкою психічного розвитку чи розумовою 
відсталістю та сліпоглухих; для дітей, які мають вади опо-
рно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системни-
ми мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного 
розвитку або розумовою відсталістю; для дітей з тяжки-
ми порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою від-
сталістю, затримкою психічного розвитку; для розумово 

відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мов-
лення.

законодавець дозволяє створення спеціальних класів у 
загальноосвітніх навчальних закладах для реалізації права 
дітей з особливими освітніми потребами на здобуття за-
гальної середньої освіти за місцем проживання, залучен-
ня сім’ї до участі у навчально-реабілітаційному процесі 
з урахуванням особливостей розвитку та потреб дитини, 
створення передумов для соціальної адаптації, подальшої 
інтеграції в суспільство дітей з особливими освітніми по-
требами [11].

невирішеною проблемою в україні залишається недо-
ступність для таких дітей вища освіта. лише один внз 
(вМурол «україна» та його філії) в україні надає можли-
вість таким діткам здобувати вищу освіту на рівні з усіма 
студентами відповідно до концепції інклюзивної освіти в 
україні [12].

у силу існування таких бар’єрів певна кількість дітей-
інвалідів позбавлені можливості активно брати участь у 
житті суспільства, що свідчить про невиконання положень 
закону україни «про охорону дитинства», яким перед-
бачено, що планування та побудова населених пунктів, 
формування жилих районів, розробка проектних рішень, 
будівництво та реконструкція будинків, споруд та їх комп-
лексів, об’єктів та засобів громадського транспорту пови-
нні здійснюватися з дотриманням вимог закону україни 
«про основи соціальної захищеності інвалідів в україні». 

потребує вирішення проблема забезпечення належни-
ми житловими умовами дітей-інвалідів, які повернулися з 
будинків-інтернатів, де вони утримувалися до повноліття.

досить гострою залишається проблема зі створенням 
умов для безплатного та пільгового забезпечення сімей, в 
яких проживають діти-інваліди спеціальними транспорт-
ними засобами.

громадський транспорт не пристосований для проїзду 
в ньому дітей-інвалідів, у зв’язку з цим виникають про-
блеми з перевезенням таких дітей до медичних установ та 
закладів освіти. для більшості сімей з дітьми-інвалідами 
автомобіль є єдиним засобом для пересування такої дити-
ни, але часто скрутне фінансове становище не дозволяє 
придбати автомобіль навіть за умови 30% оплати його 
вартості.

однією з гострих проблем є забезпечення дітей-інвалі-
дів технічними засобами реабілітації для максимального 
відновлення втрачених функцій органів, що потребують 
ортопедичної допомоги.

висновки. отже, основними ознаками соціального за-
хисту дітей з особливими потребами на сучасному етапі 
можна визначити: 1) державний характер забезпечення 
їх соціального захисту; 2) правове регулювання держав-
ної політики соціального захисту шляхом забезпечення 
державою гарантій прав і свобод громадян відповідно до 
конституції україни; 3) закріплення в законодавстві кола 
осіб, що потребують соціального захисту; 4) законодавче 
встановлення підстав соціального захисту, за якими воно 
надається; 5) створення державою системи матеріальних 
і нематеріальних заходів, які спрямовані на забезпечення 
соціального захисту дітей з обмеженими можливостями і 
створення умов для забезпечення їх нормальної життєді-
яльності. 

основними формами соціального забезпечення, гаран-
тіями реалізації державою соціального захисту або осно-
вними соціальними правами дітей з особливими потреба-
ми повинні бути:

- право на отримання державної соціальної допомоги;
- право на пільги;
- право на забезпечення технічними та іншими засо-

бами реабілітації;
- право на безоплатну медицину;
- право на освіту;
- право на соціальні послуги;
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- право на житло.
соціальні права дітей з особливими потребами, як і 

інші їхні права, повинні забезпечуватися та розвиватися 
на високому державному рівні, повинен забезпечуватися 

соціальний захист даної категорії дітей і приділятися осо-
блива увага до них, щоб вони не були ізольовані від сус-
пільства, тобто швидше вводити в усі сфери їхнього життя 
інклюзивне забарвлення.
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Стаття присвячена висвітленню процесу становлення та розвитку поглядів на покарання та права і свободи осіб, які його відбувають. 
Проаналізовані думки різних мислителів з приводу покарання та його мети. Звернуто увагу на трактування проблем покарання залежно 
від типу праворозуміння.

Ключові слова: покарання, мета покарання, права і свободи, засуджений, праворозуміння.

Статья посвящена освещению процесса становления и развития взглядов на наказание и права и свободы лиц, отбывающих его. 
Проанализированы мнения разных мыслителей по поводу наказания и его цели. Обращено внимание на трактовку проблем наказания 
в зависимости от типа правопонимания. 

Ключевые слова: наказание, цель наказания, права и свободы, осужденный, правопонимание.

The article is devoted to the process of incipience and development of viewpoints on punishment and rights and freedoms of persons who 
accomplish it. The views of various thinkers about the punishment and its purpose are analyzed in the article. It is noticed the interpretation of 
punishment problems depending on the type of lowthinking.

Key words: punishment, the purpose of punishment, rights and freedoms, convict, lowthinking.

постановка проблеми. за період розвитку людства 
погляди на громадянське суспільство, його структуру та 
роль в ньому окремих інститутів суттєво змінювалися. 
одночасно змінювалась і система поглядів щодо взаємодії 
окремих інститутів громадянського суспільства з різно-
манітними державними органами та організаціями. важ-
ливий внесок у розробку даної проблеми був здійснений 
представниками галузевих юридичних наук.

стан дослідження. в україні під кутом зору кримі-
нального та кримінально-виконавчого права вищезазначе-
ні питання досліджувалися в роботах о. в. Беци, і. г. Бо-
гатирьова, о. М. джужи, в. а. льовочкіна, г. о. радова, в. 
М. синьова, а. Х. степанюка, с. Я. фаренюка та інших. 

разом з тим загальнотеоретичному та історико-правовому 
аспектам покарання в контексті прав і свобод засуджених 
приділено недостаньо уваги. саме тому метою статті є за-
гальнотеоретичний ретроспективний аналіз поглядів на 
покарання та права і свободи засуджених.

виклад основного матеріалу. Мета кримінального 
покарання протягом всього періоду розвитку суспільства 
була різною, різними були засоби і завдання її досягнен-
ня. це пояснюється декількома обставинами і перш за 
все державним устроєм країни, її економікою, культурою, 
соціальним укладом, рівнем та структурою злочинності, 
і нарешті, рівнем правотворчості. Багатоманітність підхо-
дів суспільства і держави до мети і завдань кримінального 
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покарання в той же час свідчить про те, що суспільство 
і, особливо, громадянське суспільство є небайдужими до 
кожного члена суспільства і прагнуть досягти бажаного 
результату, засуджуючи винного та застосовуючи до нього 
ту чи іншу міру кримінального покарання. ключовим мо-
ментом при виконанні кримінальних покарань є проблема 
реального забезпечення прав і свобод засуджених. 

розглядаючи права та свободи засуджених до позбав-
лення волі як складову частину прав і свобод людини і 
громадянина взагалі, для кращого усвідомлення сучасних 
міжнародних стандартів з цих питань потрібно в історич-
ній послідовності розглянути процес формування погля-
дів на покарання у виді позбавлення волі, права і свободи 
громадян, які відбувають це покарання.

формування ідей про покарання, права і свободи осіб, 
які його відбувають, має тривалу історію і пов’язане з ви-
никненням держави, права та релігії. найбільш давніми 
політико-правовими поглядами на покарання є ідеї, що 
виникли в Єгипті, вавилоні, китаї, індії та інших країнах 
стародавнього сходу.

Якщо в зазначених країнах ідеї про покарання, права і 
свободи осіб, які його відбувають, базувалися в основно-
му на релігійно-міфологічних поглядах і не відзначалися 
глибокою зрілістю, то в стародавній греції сформувалися 
конкретні ідеї на зазначену проблему, і розглядалися вони 
в тісному взаємозв’язку з такими філософськими кате-
горіями, як гуманізм і справедливість. зокрема, піфагор 
заклав основи системи громадянського виховання в ста-
родавній греції, а демокрит розвинув ідею впливу на зло-
чинність за допомогою виховання.

древньогрецький мислитель платон у своїй знамени-
тій праці «держава» [1] сформулював постулат про те, що 
держава для злочинця повинна бути «лікарем», причиною 
та засобом його одужування. стає цілком зрозумілим, що 
без створення належних умов для відбування покарань, 
забезпечення хоча б мінімуму прав і свобод засуджених 
держава не може стати таким «лікарем», а також засобом 
їх одужування. при цьому, висуваючи прогресивні ідеї про 
сутність покарання, платон розробив систему покарань за 
різні злочини і навіть зробив спробу визначити оптималь-
ну кількість в’язниць, яку повинна мати держава для того, 
щоб досягти ефективного покарання. він вважав, що вста-
новлювати закони та загрожувати покаранням необхідно 
своєчасно, попереджуючи злочини.

основний принцип платонівської пенології звучить 
твердо і однозначно: покарання згідно із законом не має на 
меті завдати правопорушнику зло, його завдання – робити 
винного менш зіпсованим. подібні ідеї можна знайти і у 
вченнях мислителів стародавнього риму.

саме на прогресивних ідеях мислителів антично-
го світу формувались передові ідеї про людину, її права 
і свободи спочатку в епоху відродження, а потім – про-
світництва. оцінюючи підходи до людини, до її прав і 
свобод, німецький мислитель XVііі століття в. гумбольдт 
відзначав, що древні законодавці часто, а древні філософи 
завжди турбувались перш за все про людину, а оскільки 
вищим вони вважали в людині її моральну цінність, то, 
наприклад, «держава» платона, як дуже вдало зауважив 
руссо, є скоріше трактатом про виховання, ніж про дер-
жаву [2, с. 34].

на підставі викладеного можна зробити висновок, 
що історія формування прав і свобод людини – це історія 
олюднення людей, історія прогресивного розширення пра-
вового визнання людей для того чи іншого кола суспіль-
них відносин, включаючи і специфічні, що виникають при 
виконанні кримінальних покарань. Як підкреслювалось 
вище, ідея прав і свобод людини, що виникла в античному 
світі, не була реалізована в середньовіччі. однак вона не 
була й забутою і продовжувала розвиватися з різних пози-
цій, у різних формах і напрямах. разом з тим, саме напрям 
забезпечення прав і свобод кожної людини, формальна її 

рівність перед законом стали тим історико-перспективним 
напрямом, який здійснив суттєвий вплив на формування 
тих тенденцій та юридичних конструкцій прав і свобод 
людини, з якими, у свою чергу, пов’язані уявлення про 
права людини. тому, з точки зору історії прав людини, не-
обхідно відзначити певний змістовий зв’язок, логіку спад-
коємності і момент розвитку в історичній послідовності 
таких актів, як англійська велика Хартія вільностей (1215 
р.), петиція про права (1628 р.), декларація прав (1688 р.), 
Біль про права (1689 р.), американська декларація пра-
ва віргінії (12 червня 1776 р.), декларація незалежності 
сШа (4 липня 1776 р.), Біль про права (1789-1791 рр.), 
французька декларація прав громадянина ( 1789 р.) [3, с. 
108-109].

подальший розвиток культури в суспільстві, повага до 
прав і свобод людини і громадянина, проголошення прин-
ципів справедливості, рівності, демократизму та гуманіз-
му значною мірою сприяли формуванню ідей і поглядів 
на злочинність, причини її виникнення та практику по-
карань правопорушників. саме зазначені принципи були 
покладені в основу наукових праць видатних просвітите-
лів ХVIII століття – вольтера, дідро, Монтеск’є, руссо та 
деяких інших прогресивних мислителів. однак у працях 
зазначених мислителів проблеми злочинності, покарання 
та практики його виконання формувались у дещо розпоро-
шеному вигляді і розглядалися в комплексі проблем прав і 
свобод людини і громадянина взагалі.

саме під впливом ідей зазначених та деяких інших 
мислителів відбувався процес формування поглядів на 
покарання, права і свободи засуджених. основоположни-
ками сучасних фундаментальних прогресивних поглядів 
на покарання, права і свободи засуджених до позбавлен-
ня волі стали знамениті гуманісти другої половини XVIII 
та першої половини ХіХ століття ч. Беккарія, дж. говард 
та і. Бентам. італієць чезаре Беккарія (1738-1794) у своїй 
знаменитій праці «про злочини і покарання» стверджу-
вав, що причина злочинності лежить у соціальних умо-
вах – злиденній буденності людей і зіткненні їх інтересів, 
які породжуються людськими пристрастями. тому метою 
покарання повинно бути попередження нових злочинів 
та виправлення злочинців. для цього покарання повинне 
бути публічним, найменшим із можливих у кожному кон-
кретному випадку та відповідним злочину, який перед-
бачений законом. ч. Беккарія протестував проти засто-
сування доволі поширених в епоху феодалізму катувань, 
мученицьких покарань та закликав до обмежень у засто-
суванні смертної кари.

розвиваючи цю теорію, італійський мислитель сфор-
мулював прогресивну ідею про мету покарання. він зазна-
чив, що мета покарання полягає не в катуванні і морду-
ванні людини, а в тому, щоб створити належні перепони 
винному знову завдати шкоди суспільству і утримати ін-
ших від вчинення подібних діянь [4, с. 18]. при цьому мис-
литель підкреслював, що впевненість в неминучості хоча 
б і помірного покарання завжди справляє значно більше 
враження, ніж страх перед іншим, більш жорстоким, тому 
що супроводжується надією на безкарність [5, с. 309]. 

відомий англійський гуманіст джон говард (1728-
1790) особисто відчув на собі всі негаразди тюремно-
го ув’язнення і після звільнення з французької в’язниці 
все своє життя присвятив вивченню умов утримання 
ув’язнених у тюрмах англії та інших країн світу, вніс ряд 
конструктивних, гуманістичних пропозицій про суттєве 
поліпшення умов відбування покарання. написавши пра-
цю «про стан тюрем англії та уельсу», д.говард одно-
часно підготував проект закону – «акт про пенітенціарні 
установи», який був прийнятий парламентом англії. його 
ідеї суттєво вплинули на гуманізацію виконання покарань 
в усьому світі [6].

значний прогресивний вклад у розвиток пенітенці-
арних ідей вніс і англійський мислитель ієремія Бентам 
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(1748-1832), який, розвиваючи передові ідеї попередників, 
розробив принципи призначення покарання, метод мо-
ральної арифметики, що містив всеохоплюючу таблицю 
задоволень і страждань, розкрив умови, які впливають на 
психіку людини та моральність особистості [7].

саме під впливом прогресивних ідей зазначених мис-
лителів зародилися перші паростки міжнародного співро-
бітництва у сфері поводження із засудженими до позбав-
лення волі, встановлення та забезпечення їх прав і свобод. 
при цьому варто підкреслити, що проблема прав і свобод 
людини в умовах позбавлення волі розглядалась, як пра-
вило, одночасно з проблемою боротьби зі злочинністю. 
вже у XVIII столітті стали з’являтись перші ідеї про не-
обхідність обміну інформацією з питань боротьби зі зло-
чинністю, пенітенціарної політики і практики виконання 
покарань у міжнародних масштабах.

по мірі розвитку та вдосконалення суспільства все-
бічному аналізу підлягають поняття мети та змісту пока-
рання, а також забезпечення ефективності того чи іншого 
покарання під кутом зору досягнення кінцевої мети пока-
рання. одночасно робляться спроби визначити завдання 
та функції, за допомогою яких досягається кінцева мета 
кримінального покарання. 

необхідно наголосити, що проблема змісту мети по-
карання знаходиться в полі зору дослідників різних галу-
зей знань – філософів, юристів, соціологів, психологів. 
наукою вироблено значну кількість концепцій з цього пи-
тання. так, за даними н. д. сергієвського, меті покарання 
присвячено 24 філософських і більше 100 юридичних кон-
цепцій [8, с. 88, 113, 126]. 

у сучасний період трактування проблеми покарання 
залежить від типу праворозуміння. філософсько-право-
вий підхід покликаний подати цілісний погляд на пробле-
му покарання, висвітлити її з позицій різних типів право-
розуміння, показати її антиномічність, багатоаспектність, 
нерозривний зв’язок з глобальними тенденціями розвитку 
людини і права. 

природно-правова парадигма передбачає обґрунтуван-
ня необхідності покарань інтересами розвитку людства як 
роду і людини як родової істоти. для природно-правової 
концепції покарання є не відплата злом за зло, а понов-
ленням порушеної справедливості. покарання, будучи 
суворим, тільки за формою нагадує зло, але за своєю сут-
ністю не є злом, оскільки несе в собі інший ціннісний за-
ряд, протилежні завдання та цілі. тому суворі покарання 
покликані не збільшувати загальну суму зла, а навпаки, її 
зменшувати [9, с. 157]. 

з позицій природного права практика здійснення по-
карання не повинна супроводжуватися приниженням осо-
бистості злочинця з боку представників державної влади. 
одночасно доцільно зазначити, що не менш важливим 
аспектом в природно-правовому трактуванні проблеми 
покарання є те, що само по собі покарання повинно слу-
жити не тільки праву і справедливості взагалі, але і са-
мій людині, яка вчинила злочин, як суб’єкту права. тому 
злочинець є зацікавленим в існуванні справедливості не 
менше ніж його суддя. процедура судового провадження 
та винесення вироку, зміст кримінально-виконавчого за-
конодавства, практика виконання кримінальних покарань 
доводить, що суспільство розглядає злочинця як розумне, 
соціальне створіння, яке представляє для нього соціальну 
цінність [9, с. 158]. 

одночасно варто зазначити, що про мету покарання ак-
тивно дискутували представники класичної та позитивної 
школи права, при цьому перші вказували, що покарання 
означає «кару» і «страждання», другі – оборону превен-
тивну і репресивну. варто зазначити, що основоположник 
класичної школи права ч. Беккаріа у свій час писав що 
мета покарання полягає не в катуванні та муках людини і 
не втому, щоб перешкодити вчиненню злочину. Мета пока-
рання полягає тільки в тому щоб завадити винному знову 

нанести шкоду суспільству і утримати інших від вчинення 
того ж діяння [10, с. 319]. аналізуючи думку мислителя з 
цього питання, можна дійти висновку, що ч. Беккаріа ви-
ступав не за суворість, а за невідворотність покарання, яке 
не повинно перевищувати міри суворості, достатності для 
утримання людей від злочинів [10, с. 243]. 

серед представників позитивного школи кримінально-
го права найбільш прогресивними були ідеї про суспільну 
небезпеку і попередження злочинів, про захист суспіль-
ства від злочинів заради досягнення в першу чергу мети 
індивідуальної превенції, попередження рецидиву зло-
чинів [11, с. 8-9]. актуальними і до сьогоднішнього дня 
залишаються думки позитивістів, про те, що кримінальне 
покарання – не єдиний і не головний засіб боротьби зі зло-
чинністю, а крайній засіб до якого суспільство і держава 
повинні підходити з великою обережністю, одночасно під-
креслюючи, що крім кримінально-правових засобів необ-
хідно шукати й інші ефективні засоби, створюючи єдину 
систему доцільних заходів соціального захисту від зло-
чинності і попередження цього явища [12, с. 2-5].

в літературі виділяють декілька основних напрямів і 
теорій щодо мети покарання. охарактеризуємо деякі най-
більш популярні із них. 

однією із найбільш поширених теорій покарання є 
абсолютна теорія, найбільш яскравими представниками 
якої були і. кант та г. гегель. сутність цієї теорії полягає 
у відплаті за вчинене; злочин вважався гріхом, а покаран-
ня за нього – спокутою цього гріха. на думку зазначених 
мислителів злочин порушує «абсолютну ідею» про спра-
ведливість. і. кант розвивав теорію матеріальної відплати 
(помсти), а г. гегель – діалектичної [12, с. 49-51]. зокре-
ма, і. кант зазначав, що зло вимагає відплати злом, тільки 
одна відплата за принципом рівності може визначити міру 
і обсяг покарання або рівність за своєю силою. г. гегель 
стверджував, що покарання може здійснюватися лише по 
відношенню до зовнішнього суспільно-небезпечного ді-
яння людини і не може поширюватися на умонастрій. по-
карання – це відплата, але не відплата як певна рівність в 
цінності між збитком, що виник внаслідок вчиненого зло-
чину, і збитком, який спричинений злочинцю покаранням. 

утилітарні теорії (теорії корисності) вбачали в цілях 
покарання перш за все загальне і спеціальне попередження 
злочинів. прихильники утилітарної теорії вбачали осно-
вним попередження злочинів та виправлення злочинця.

значне місце при дослідженні цілей покарання займа-
ють так звані відносні теорії покарання, серед них теорія 
залякування (Міттельштедт, фейєрбах та ін.) тобто теорії, 
які стверджують, що завданням покарання є залякування 
та утримання за допомогою страху саму покарану людину 
та інших людей від вчинення злочину. 

змішані теорії покарання поєднали в собі ідеї абсо-
лютної та утилітарної теорій. Метою покарання представ-
ники цих теорій вважали залякування та відплату (кару), 
загальну і спеціальну превенцію, а також виправлення за-
судженого [13, с. 142]. 

вбачається, що теорії про мету покарання – це не лише 
наукова абстракція, а позиція, яка має велике практичне 
значення. при цьому варто підкреслити, що утилітарні 
теорії сприяли лібералізації системи кримінальних пока-
рань. саме вони дали кримінальному законодавству такі 
гуманні інститути, як умовне засудження, умовно-достро-
кове звільнення, відстрочка виконання покарання та інші. 

підкреслюючи багатоманітність та суперечливість 
підходів і думок щодо цілей покарання, доцільно звернути 
увагу на точку зору н. с. таганцева, який погоджуючися 
з німецьким ученим Мелем, пояснював таку багатоманіт-
ність тим, що покарання подібно дволикому Янусу: одним 
обличчям воно звернено до минулого – до уже вчиненого 
злочину та його суб’єкту, іншим – до майбутнього, до ви-
правлення засудженого, який після відбування покарання 
не буде вчиняти знову злочини [14, с. 4].
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таким чином, поєднання в покаранні ретроспективних 
та перспективних начал в значній мірі пояснює багатома-
нітність та відмінність підходів до мети покарання. однак, 
якою б не була багатоманітність теорій про цілі покарання 
в кінцевому підсумку всі вони зводяться до цілі відплати 
(кари), виправлення і спеціального попередження.

отже, питання про мету покарання та права і свобо-
ди засуджених осіб цікавили суспільство впродовж ба-

гатьох років розвитку людства. продовжують вони за-
лишатись актуальним і в сучасний період, коли в нашій 
державі розвиваються інститути демократії. це пов’язано 
з необхідністю розбудови в україні правової держави та 
громадянського суспільства, розв’язання багатьох склад-
них теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з за-
безпеченням прав і свобод громадян взагалі і засуджених 
зокрема.
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У результаті дослідження маловідомих пам’яток права визначені та проаналізовані види (форми) контролю суспільства за вико-
нанням кримінальних покарань в перші роки радянської влади в Україні. Особливу увагу автор приділив таким формам контролю, як 
громадський осуд, поруки, патронаж, комітети допомоги засудженим. 

Ключові слова: виправно-трудовий кодекс, громадський контроль, патронаж, пенітенціарний кодекс, суспільство.

В результате исследования малоизвестных памятников права определены и проанализированы виды (формы) контроля общества 
за исполнением уголовных наказаний в первые годы советской власти в Украине. Особенное внимание автор уделил таким формам 
контроля как общественное осуждение, поруки, патронат, комитеты помощи осужденным.

Ключевые слова: Исправительно-трудовой кодекс, общественный контроль, общество, патронат, Пенитенциарный кодекс.

Researching of little known memorial of right have discovered and analyzed the types(forms) of public inspection of criminal punishments 
execution in the first years of soviet power in Ukraine. The special attention author spared to such forms of control as a stigmatization, bail, 
patronage, committees of help to convicted persons.

Key words: public inspection, patronage, Corrective Labour Code, society, Penitentiary Code.

постановка проблеми. роль суспільства у сфері ви-
конання кримінальних покарань важко переоцінити. у 
пенітенціарній системі громадський контроль – це соціа-
лізація особистості, виховання, освіта, підтримка матері-
ального, морального становища засуджених та звільнених 
з місць позбавлення волі, а в решті решт – забезпечення 
безпеки суспільства. різні питання, пов’язані з функціо-
нуванням пенітенціарної системи, у тому числі й реалі-
зація громадського контролю проявляються по-новому в 
різні історичні періоди. це зумовлено передовсім тим, що 
змінюються політико-культурні акценти, економічне жит-
тя суспільства, проте на сучасному етапі розвитку укра-
їнської пенітенціарної системи звернення до історичного 
досвіду представляє значний інтерес як для законодавця, 
так і для правозастосовчої практики. 

стан дослідження. існуючий стан розробки даної теми 
виглядає суперечливо. з одного боку, існує достатня кіль-
кість досліджень, які висвітлюють окремі періоди історії 
національної пенітенціарної системи, зокрема роботи М. г. 
дєткова, о. і. зубкова, г. о. радова, о. н. Ярмиша, о. М. 
джужи, в. М. трубнікова, п. л. фріса, М. М. Яцишина. з 
іншого, питання участі філантропічних, громадських благо-
дійних організацій в діяльності пенітенціарної системи не 
знайшли своє відображення в роботах відомих дослідників 
історії пенітенціарії. саме тому метою статті є на основі 
аналізу малодосліджених пам’яток права радянської украї-
ни з’ясувати види (форми) громадського контролю за пені-
тенціарною системою в першій половині 20-их рр. ХХ ст.

виклад основного матеріалу. у перші роки існування 
радянської влади в україні спостерігалося прагнення не 
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лише до застосування заходів, спрямованих на докорінну 
реорганізацію системи кримінальних покарань, на основі 
класового, диференційованого використання виправного 
впливу стосовно засуджених, а й проголошувалося гас-
ло перевиховання засуджених за допомогою суспільно-
корисної праці із залученням до цього процесу якомога 
ширших мас трудової громадськості [1, с. 71-73]. саме ця 
ідея була покладена в основу нового найменування «ви-
правно-трудове право». одним зі складових елементів по-
літики радянської влади стала декларація участі «трудя-
щих» у всіх сферах життєдіяльності держави, у тому числі 
в пенітенціарній. при цьому, не дивлячись на прагнення 
докорінної зміни всієї системи виконання покарань, на по-
чаткових етапах становлення нового законодавства, зміни 
здійснювалися з врахуванням прогресивних ідей, виро-
блених пенітенціарною наукою в дореволюційний період, 
з використанням досвіду практичних робітників тюремної 
системи російської імперії та зарубіжних країн. 

перед новою владою постало складне завдання при-
тягнення широких верства громадськості до діяльності 
місць позбавлення волі, які би відповідали й підтримува-
ли новий соціально-економічний і політичний лад. у ви-
рішенні питання про використання громадськості з метою 
здійснення контрольних функцій стосовно практики вико-
нання покарань підійшли вибірково. 

деякі форми участі представників суспільства в контр-
олі за пенітенціарною системою радянською владою були 
відкинуті як такі, що не сумісні й суперечать більшовиць-
кій ідеології. наприклад, ще під час боротьби за владу 
припинило свою діяльність товариство піклувальне про 
тюрми. у 1919 р., відбулася ліквідація комітетів та від-
ділів товариства в україні як таких, що не відповідають 
інтересам виправлення і перевиховання засуджених. од-
нією з характерних рис комуністичної ідеології стало спо-
відування атеїзму й вороже ставлення до представників 
інших світоглядних підходів. у зв’язку із цим, ідеологія, 
що сформувалася в нових політичних й економічних умо-
вах, відбилася на діяльності релігійних організацій в уста-
новах і органах по виконанню покарань. тому, ліквідація 
цього інституту громадянського суспільства, який протя-
гом попереднього періоду приймав найактивнішу участь у 
контролі сфери виконання покарань, відбувалася поступо-
ва й була пов’язана з репресіями проти його представників 
[2, с. 135-138]. 

деякі зі старих форм отримали новий розвиток й були 
пристосовані до комуністичної ідеології, активно нею 
пропагувалися. наприклад, необхідність зменшення кіль-
кості засуджених до позбавлення волі змусила радянську 
владу застосувати так звані «розвантаження» тюремних 
установ. згідно постанови вуцвк від 25 вересня 1920 р. 
звільненню підлягали «засуджені, у першу чергу з робо-
чих і селян, ізоляція яких не загрожує інтересам соціа-
лістичної революції», а як запобіжний захід було запропо-
новано одну з найстаріших форм громадського контролю 
− звільнення на поруки [3, с. 193-194].

ще в період боротьби за владу на VIII з’їзді ркп(б) 
у 1919 р. у програмі партії до найважливіших положень 
пенітенціарної політики радянської влади були віднесені 
деякі різновиди неформального соціального контролю, 
громадський осуд та товариські суди. 4 серпня 1920 р. 
циркуляром нкю усрр на території усрр були введені 
в дію «керівні основи кримінального права рсфрр» [4], у 
яких цей перелік був розширений, на законодавчому рів-
ні були санкціоновані як самостійні види кримінального 
покарання, причому в переліку покарань вони йшли пер-
шими: навіювання, вираз громадського осуду, примус до 
дії (наприклад, пройти курс навчання), оголошення під 
бойкотом. радянський дослідник о. ф. Шишов назвав 
такі види покарань заходами судово-виховного впливу [ 
5, с. 85], насправді ці види покарань є санкціонованими 
державою видами неформального соціального контролю. 

введений у дію 23 серпня 1922 р. постановою вуцвк 
кримінальний кодекс усрр (кк усрр 1922 р.) з чотирьох 
таких видів покарань залишив лише громадський осуд (ст. 
32), який був визначений як публічне (на зборах, сільсько-
му сході тощо) оголошення винесеного судом осуду даній 
особі з публікацією вироку у пресі за рахунок засуджено-
го (ст. 44) [6, с. 185-191]. постановою цвк срср від 31 
жовтня 1924 р. приймаються основи кримінального зако-
нодавства срср і союзних республік. у цьому законі вже 
повністю відсутнє поняття «покарання». замість нього ви-
користовується термін «заходи соціального захисту». вве-
дений у дію кримінальний кодекс усрр в редакції 1927 
р. одним із заходів соціального захисту визначив громад-
ський осуд.

основними формами громадського контролю пені-
тенціарної системи першої половини 1920-х стали розпо-
дільчі та спостережні комісії. перші, як абсолютно новий 
суб’єкт громадського контролю, другі, радянська історі-
ографія вважає винаходом нового політичного режиму, 
хоча як ми писали раніше їх заснування пов’язане з робо-
тою міжнародних пенітенціарних конгресів і припадає на 
період тюремних перетворень в російській імперії в кінці 
1870-х – на початку 1880-х рр. [7, с. 92-99]. проте, саме 
спостережні комісії знайшли свій подальший розвиток й 
отримали нові якісні ознаки й у другій половині ХХ ст. та 
залишаються основною формою громадського контролю 
пенітенціарної системи в сучасній україні [8].

крім двох основних форм участі громадськості в 
контролі радянської виправно-трудової системи існували 
й деякі інші. так, свою діяльність здійснювали комісії по 
громадській підтримці звільнених, патронаж, комітети до-
помоги звільненим із місць ув’язнення. одні були лише 
задекларовані в нормативних актах, а на практиці не ство-
рювалися, інші, з більшим або меншим ступенем успіш-
ності й функціональності знайшли практичну реалізацію 
в діяльності системи виправно-трудових установ.

з самого початку радянська влада планувала залучення 
громадськості до роботи із засудженими після звільнення. 
ще в 1919 р. начальник центрального тюремно-карально-
го відділу при нкю усрр М. Брольницький, у компетен-
цію якого входило керівництво й нагляд за виконанням по-
карань та управління місцями ув’язнення, у доповіді про 
основні принципи тюремної політики радянської влади, 
говорив, що надання допомоги звільненим з місць позбав-
лення волі буде покладатися на товариства патронажу, які 
у свою чергу повинні тримати під контролем всіх звільне-
них та умовно звільнених і мати постійний зв’язок із ко-
місаром соціального забезпечення та Біржею праці [9, с. 
68-71]. ця теза знайшла своє закріплення в запропонова-
ному тюремно-каральним відділом нкю усрр 16 травня 
1919 р. проекті основних положень статуту про тих, які 
тримаються під вартою у розділі «патронаж» [9, с. 71-83]. 

перехід до непу й деяка демократизація суспільно-
го життя, що супроводжувала цей перехід, на деякий час, 
дозволи розширити участь громадськості в діяльності 
місць позбавлення волі й збільшити кількість суб’єктів 
громадського контролю. зокрема, проект пенітенціарного 
кодексу 1924 р. пропонував залучати представників сус-
пільства до надання допомоги засудженим, особливо піс-
ля відбуття терміну покарання. так, у ХХііі розділі про-
екту передбачалося створення мережі товариств допомоги 
засудженим і звільненим із місць позбавлення волі. крім 
державної допомоги, на місцевому рівні її повинні були 
надавати радянські профспілкові та партійні органи. по 
суті, автори пенітенціарного кодексу намагалися зберегти 
систему патронажних товариств, яка виникла ще в росій-
ській імперії, проте, сам термін патронаж не використо-
вувався, а пропонувалася організація товариств допомоги 
звільненим із місць позбавлення волі, фінансування яких 
здійснювалося б у тому числі за рахунок добровільних 
пожертв та внесків [10]. стаття 311 проекту кодексу пе-
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редбачала створення таких товариств у кожній губернії. 
у зв’язку з обговоренням цієї статті, 19 вересня 1924 р., 
протягом вироблення остаточного варіанту втк усрр, 
спеціально створена кодифікаційна комісія запропонувала 
нквс усрр підготувати проект положення про «товари-
ства допомоги звільненим з місць позбавлення волі». у 
травні 1925 р. уряд усрр, звітуючи перед делегатами іХ 
всеукраїнського з’їзду рад, доповів, що в кінці 1924 р. був 
розроблений проект організації як державних комітетів 
допомоги засудженим й звільненим із місць позбавлення 
волі, так і приватних товариств, які створюються із цією 
ж метою.

з прийняттям у 1925 р. виправно-трудового кодек-
су усрр дані організації отримали своє законодавче за-
кріплення й розвиток, і задекларовані як одна з активних 
форм участі громадськості в боротьбі зі злочинністю та її 
запобіганню. отже, згідно кодексу, крім спостережних та 
розподільчих комісій передбачалася можливість створен-
ня різного роду комітетів, товариств, які би могли надава-
ти допомогу органам та установам виконання покарань.

у ст. 177 втк усрр 1925 р. були чітко сформульовані 
мета комітетів та товариств, на які покладаються функції 
допомоги засудженим і звільненим із вту: а) надання ма-
теріальної допомоги малозабезпеченим засудженим; б) 
надання необхідної підтримки при поверненні до постій-
ного місця проживання після звільнення; в) надання після 
звільнення на перший час приміщення й харчування на 
пільгових умовах; г) надання позик на придбання робочо-
го інструменту та обзаведення необхідними предметами 
домашнього вжитку; д) створення майстерень та підпри-
ємств для використання праці колишніх засуджених; е) 
пошук їм занять; ж) надання юридичної та медичної допо-
моги; з) професійний і загальноосвітній їх розвиток.

комітети допомоги засудженим у вту й звільненим 
із них створювалися в окружних центрах при окружних 
адміністративних відділеннях із представників держав-
них, профспілкових, кооперативних, господарських і полі-
тичних установ і окремих громадських діячів, які бажали 
працювати в галузі боротьби зі злочинністю. проте керів-
ництво, контроль та нагляд за діяльністю комітетів здій-
снювали державні органи влади, а саме виправно-трудові 
відділи нквс, а на місцях – окружні адміністративні від-
діли. комітет складався з дійсних членів і членів співро-
бітників. до його складу входили представники окружних 
виконкомів, прокуратури, суду, відділу охорони здоров’я, 
профспілки, відділу народної освіти. вони затверджува-
лися терміном на однин рік загальними зборами членів ко-
мітету. положення про них затверджувалося раднаркомом 
усрр.

крім комітетів допомоги звільненим із місць 
ув’язнення втк усрр 1925 р. передбачив створення «осо-
бливих товариств» допомоги засудженим та звільненим із 
місць ув’язнення («помзаків»), які утворювалися на за-
гальних підставах згідно типового статуту, розробленого 
нквс і узгодженого з нкю та діяли під наглядом і керів-
ництвом нквс [11, с. 102].

товариства «помзаків» займалися організацією й про-
веденням лекцій, диспутів, доповідей, концертів, вистав, 
індивідуальних і групових бесід, пропагандою книг; на-
давало допомогу у працевлаштуванні звільненим і членам 
їх сімей як на виробництві самих товариств, так і в інших 
відомства; забезпечували тимчасовим житлом, надавали 
допомогу у створенні постійних нормальних житлових 
умов, а також матеріальну, медичну й юридичну допомо-
гу. створювалися товариства «помзак» виключно на до-
бровільних громадських засадах, про що вказувалося в їх 
статутах. членами товариства могли бути особи чоловічої 
та жіночої статі, яким виповнилося вісімнадцять років й 
вони користувалися виборчим правом, а також державні 
органи, профспілкові, комсомольські й інші організації. 
проте, контроль за діяльністю товариств «помзак» здій-

снювали партійні організації й відповідні місцеві ради ро-
бітничих, селянських і червоноармійських депутатів через 
свої адміністративні відділи. у Харкові, було створено то-
вариство під назвою «геть злочинність». до його складу 
входили повнолітні громадяни не позбавлені права при-
ймати участь у роботі товариств та спілок, а також юри-
дичні особи. Було обрано правління товариства з п’яти 
осіб й трьох кандидатів у члени терміном на один рік. 
статут товариства ґрунтувався та типовому статуті й був 
затверджений у окружному адміністративному відділі.

дані товариства засновувалися на приватній благодій-
ності із залученням робітників і селян. проте в 1926 р. на 
всесоюзній нараді керівників головних управлінь місць 
ув’язнення союзних і автономних республік робота ко-
мітетів та товариств різко критикувався. відмічалося, що 
такий досвід не може бути визнаний вдалим. недоліком 
роботи комітетів і товариств було недостатнє притягнення 
громадськості до роботи місць ув’язнення й недостатня 
культурно-просвітницька діяльність серед ув’язнених. ро-
бота комітетів зводилася до забезпечення трудової зайня-
тості [12, с. 102].

дійсно, від прийняття законодавчих актів до реаліза-
ції їх на практиці лежить значна відстань. принаймні в 
бюлетені «пролетарський суд» за № 2 від 1926 р. с. Бе-
резнером була опублікована розгромна стаття з приводу 
існуючого стану справ у цій галузі, де автор відзначає не-
спроможність держави суто адміністративними методами 
вирішити цю проблему й пропонує організувати дискусію 
з приводу перегляду засад організації системи патронажу. 
але перегляд періодичної преси другої половини 1920-х 
рр. дає можливість стверджувати, що такої дискусії так і 
не було розгорнуто, у той час як в офіційних публікаціях 
і звітах органів виконання покарань мова йшла про зна-
чні досягнення щодо організації так званого «радянського 
патронажу», засновано на зовсім інших засадах, формах і 
механізмах здійснення.

на цьому практично історію організації системи па-
тронажу можна закінчити, якщо не враховувати діяльність 
спостережних комісій, що згідно положення мали вирішу-
вати цю проблему, але насправді ніколи нею не займалися.

у втк усрр 1925 р. також була передбачена мож-
ливість участі в роботі вту кримінально-діагностичних 
кабінетів і різноманітних наукових установ. наприклад, у 
місті одеса був організований всеукраїнський кабінет з 
вивчення особи злочинця й злочинності. у відповідності 
з положенням про кабінет, у його завдання входило спри-
яння вту в справі правильного застосування методів ви-
правно-трудового впливу стосовно осіб, які відбувають 
покарання у вигляді позбавлення волі, а також викорі-
нення злочинності як соціального явища. для проведен-
ня науково-дослідницької роботи кабінету був виділений 
у якості базової установи одеський центральний дгпр 
(дім громадських примусових робіт).

крім прикладів зовнішнього неформального контр-
олю, на початковому етапі становлення радянської укра-
їнської державності широко застосувався в пенітенціарній 
сфері внутрішній неформальний соціальний контроль. на-
приклад, в проект пенітенціарного кодексу 1924 р. закли-
кав використовувати ініціативу засуджених із метою під-
вищення їх культурно-освітнього рівня та перевиховання. 
автори кодексу передбачили створення спеціальної куль-
турно просвітньої комісії у вту, яка повинна була сприяти 
розвитку самодіяльності засуджених із метою зміцнення 
«політичної й класової свідомості селян та робітників, ко-
трі скоїли злочини випадково». пропонувалося в місцях 
позбавлення волі під керівництвом завідуючого учбово-
виховною частиною організовувати різноманітні клуби, 
секції, гуртки, влаштовувати доповіді, лекції, видавати 
журнали, газети тощо. треба відмітити, що протягом 1924 
р. та першої половини 1925 р. нквс усрр було видано не 
менше семи циркулярів та інструкцій якими регламенту-
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вався порядок постановки вистав і проведення лекцій, ви-
давництва стінних газет та журналів у місця позбавлення 
волі. усі ці заходи повинні були відбуватися при безпосе-
редній участі засуджених [9, с. 277, 281, 284-285, 288-289]. 
Характерно, що їх метою була не лише ідеологічна про-
паганда та культурно-просвітницька робота серед засу-
джених, а й запобігання грубому поводженню з особами, 
позбавленими волі. наприклад, у циркулярі виправно-
трудового відділу нквс усрр № 22 від 6 березня 1925 р. 
вказувалося на випадки грубого поводження адміністрації 
та наглядачів місць позбавлення волі по відношенню до 
засуджених. радянська влада вважала ці випадки наслід-
ком минулого, «відрижкою царської карної політики», а в 
боротьбі з негативними явищами пропонувала викорис-
товувати стінні газети, журнали та інші видання в місцях 
позбавлення волі, які повинні були сприяти як виявленню, 
так і викоріненню їх друкованим способом.

Ми можемо також констатувати, що в першій полови-
ні 1920-х рр. зберігалася відносна відкритість установ з 
виконання покарань. по-перше, проект пенітенціарного 
кодексу 1924 р. містив достатньо об’ємний розділ, присвя-
чений порядку відвідування місць позбавлення волі. Хоча 
перелік суб’єктів, які мали право безперешкодного входу 
в місця позбавлення волі й не містив, та й не міг містити, 
незалежних органів громадського контролю, у ньому були 
представлені в достатній кількості представники органів 
радянських (державних) структур, які не належали без-
посередньо до органів виконання покарань, серед них, у 
тому числі, і члени робітно-селянських інспекцій, одно-
го з найвпливовіших органів контролю в срср у період 
до 1934 р., тобто законодавець пропонував встановити 
за пенітенціарною сферою достатньо жорстку систему 
зовнішнього цивільного контролю з боку державних ор-
ганів влади. крім того, у примітці до ст. 203 автори за-
конопроекту пропонували правом безперешкодного входу 
в місця позбавлення волі наділити спеціальні комісії, які 
б отримали право проводити обстеження (сучасною мо-
вою моніторинг) місць позбавлення волі. на жаль, деталь-
но правовий статус таких комісій не був розроблений, не 
представлений у проекті був і склад цих комісій, порядок 
їх формування та повноваження. прикро, але в подальшо-
му ідея про обстеження місць позбавлення волі не отрима-

ла розвитку у зв’язку з посиленням проявів тоталітаризму 
в державі.

про збереження відносної відкритості місць позбав-
лення волі свідчить також інструкція про порядок прове-
дення екскурсій в Харківський дгпр № 1 видана началь-
ником адміністративно-пенітенціарної інспекції 17 квітня 
1925 р. [9, с. 290], навіть на сьогоднішній день при прого-
лошенні курсу на сприяння відкритості місць позбавлен-
ня волі та можливості здійснення громадського контролю 
такої інструкції на сьогоднішній день ми не маємо й навіть 
студентам спеціальних навчальних закладів доволі склад-
но потрапити в місце майбутньої своє роботи.

сприйняття непу як тимчасового заходу на шляху до 
соціалістичної перспективи відкинуло необхідність пере-
творень у політичній системі срср. в умовах відсутності 
багатопартійності відбулося переродження комуністичної 
партій із громадського об’єднання в державну бюрокра-
тичну структуру, яка домінувала й здійснювала контроль 
у всіх сферах державного, господарського й суспільного 
життя країни. у пенітенціарній сфері партійний контроль 
здійснювався шляхом призначення на керівні посади в ор-
гани й установи виправно-трудової системи членів партії, 
створення в апаратах управління місцями позбавлення 
волі партійних організацій.

саме суспільство, охороняти інтереси якого від небез-
печних елементів були покликані місця позбавлення волі, 
від контролю практично було відсторонено. 

висновки. в перші роки встановлення радянської вла-
ди в україні приватній ініціативі було надано здавалося 
би більше можливостей ніж в російській імперії, але, на 
жаль, неформальний (громадський) соціальний контроль 
вперто залишався затиснутий формальним і не створював 
справжньої альтернативи. особливо багатостраждальни-
ми виявилися різнімонітні товариства допомоги засудже-
ним та звільненим з місць позбавлення волі. Було би не 
правильно применшувати роль громадського контролю в 
історії пенітенціарної справи, вони приносили свої добрі 
плоди навіть в такі складні моменти в історії української 
державності як перша половина 20-х рр.. ХХ ст. Єдине, 
чого їм не вистачило, це тільки того, що вони не змогли 
реально протистояти державі. але хто ж їх за це засудить? 
тільки явно несправедлива людина.
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постановка проблеми. авторитетність права зале-
жить від його змісту. право завжди і всюди відповідає 
інтересам тільки частини суспільства, причому нерідко 
одна частина суспільства схвалює одні правові інститути і 
критикує інші, а інші соціальні групи іноді дотримуються 
протилежних оцінок. не було, немає і не буде такої країни, 
кожен житель якої вбачав би у праві і кожній його нормі 
щось досконале і бездоганне, але нема і такого члена сус-
пільства, який заперечував би всі норми права до єдиної. 
досвід історії чітко сформулював у суспільній свідомості 
думку про право як про антипод свавіллю. Якщо право да-
леко не всі сприймають як «міру свободи», то як «межа 
свавілля» воно всім близьке і зрозуміле. тому майже в 
кожному суспільстві право сприймається як щось ціле, 
незадоволення однією частиною якого компенсується зго-
дою з іншими його частинами (в різних прошарках сус-
пільства – по-різному).

аналіз дослідження даної проблеми. проблематика, 
пов’язана з виникненням і розвитком права, його сутніс-
них властивостей завжди перебувала в полі зору науков-
ців, про що свідчать, зокрема, праці с. алексєєва, в. Ба-
баєва, с. Єгорова, а. Шопенгауера, в. корельського, в. 
перевалова, п. рабиновича, в. сірих, в. селіванова, о. 
скакуна, с. сливки, л. спірідонова, в. тація та ін. проте 
ряд актуальних, практично значущих проблем у цій сфері 
потребує подальшого дослідження.

Мета даної статті полягає у дослідженні авторитет-
ності права, що корениться у тісному зв’язку змісту права 
з інтересами впливових в даному суспільстві соціальних 
груп, з масовою (буденною) правосвідомістю більшої час-
тини суспільства, з формами суспільної свідомості (релі-
гія, мораль, звичаї), а також здатністю права протистояти 
свавіллю і проявами грубої сили, створювати в суспільстві 
стабільність і правопорядок.

виклад основного матеріалу. авторитетність права 
залежить від політико-правового режиму, тобто від став-
лення до права осіб, наділених владою. Якщо чиновники і 
(або) представники правлячої партії керують суспільством 
за допомогою не лише права, але й невідповідних до ньо-
го наказів, велінь, розпоряджень, то підвладні з недовірою 
ставляться до права загалом або до тієї його частини, яка 
найбільше схильна до деформації через свавільні накази 

представників влади. такий режим (порядок правління) 
властивий, як зазначається в наукових джерелах, деспо-
тичним, поліцейським, чиновницько-поміщицьким, пар-
тійно-бюрократичним і аналогічним державам з хитким, 
неповним правопорядком. в таких державах утворюють-
ся ніби два шари, рівні правопорядку: 1) для носіїв влади 
обов’язковими є норми про їх підлеглість, організацію і 
розподіл повноважень (норми і принципи партійної, дер-
жавної, військової дисципліни); крім того, держава визна-
чає для своїх служителів кілька груп норм, дотримання 
яких є обов’язковим або бажаним (норми, які регулюють 
статуси еліт; деякі майнові, сімейні, релігійні відносини, 
процесуальні правила і ритуали правосуддя тощо); 2) на-
багато ширший прошарок суспільних відносин (між при-
ватними особами, між підданими і представниками влади) 
регулюється і правом, і свавільними веліннями правлячих 
осіб, організованих у державу. ці веління мінливі і неперед-
бачувані; тому навіть законослухняна поведінка підданих 
не створює міцного і бездоганного правопорядку, заснова-
ного на авторитетному праві. суспільний лад у таких дер-
жавах підтримується силою і оперативними діями влади, а 
не стабільним правом. саме право в таких державах в ціло-
му є малоавторитетним, а загальною відомістю і визнанням 
користується переважно кримінальне право, оскільки страх 
перед покаранням є опорою таких режимів [1, с. 440].

у тих суспільствах і державах, якими керують переваж-
но за допомогою права, ефективність правового регулю-
вання і міцність правопорядку залежать від того, наскільки 
право засвоєне суспільною свідомістю і визнано нею.

в одних країнах право є більш авторитетним, ніж в ін-
ших; по-різному можуть оцінюватися різні норми і галузі 
права – до одних більше довіри, ніж до інших.

при реалізації права є можливими стійкі прогалини, 
лакуни, коли одні норми та інститути права здійснюються 
безперебійно, інші – вибірково, від випадку до випадку, 
причому оформлення і рішення справ за правом підміню-
ється на рішення згідно моралі, релігійних заповідей, за 
неправовими звичаями.

авторитетність права рідко ґрунтується на масовому 
визнанні його цінності і поваги до нього. ніхто не любить 
право в цілому – люди відчувають високу повагу до своїх 
прав (майже завжди вважаючи їх недостатніми), визнають 

УДК 340.12

авторитетність Як сутнісна властивість права
aUthorItatIVeNeSS aS eSSeNce property of law

сайфуліна Ю.в.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Чернівецького факультету

Національного університету «Одеська юридична академія»

Стаття присвячена розкриттю авторитетності права, що характеризується його загальновідомістю та вкоріненістю у свідомості сус-
пільства, загальновизнанням обов’язковості права, що спирається на страх, усвідомлення необхідності, звичку, релігійні почуття, на 
конформізм, на наслідування, на згоду з правом тощо.

Ключові слова: право, авторитетність права, політико-правовий режим, справедливість, правосвідомість, ефективність права, іде-
ологічність права, соціальна мета права, стабільність права, нормативно-правовий акт.

Статья посвящена раскрытию авторитетности права, которая характеризируется его общеизвестностью и укорененность в созна-
нии общества, общем признании обязательности права, которое опирается на страх, осознание необходимости, привычку, религиозные 
чувства, на конформизм, на подражание, на согласие с правом и тому подобное.

Ключевые слова: право, авторитетность права, политико-правовой режим, справедливость, правосознание, эффективность права, 
идеологичность права, социальная цель права, стабильность права, нормативно-правовой акт.

The article is devoted to disclosure of authoritativeness of law, which is characterized by its publicity and fixedness in consciousness of 
society, general acceptance of law obligation, which is based on fear, awareness of necessity, habit, religious feelings, on conformism, imitation, 
on agreement with law etc.

Key words: law, authoritativeness of law, political and legal regime, justice, sense of justice, efficiency of law, ideology of law, social purpose 
of law, stability of law, normative legal act.



90

Серія ПРАВО. Випуск 21. Частина 1. Том 1
♦

вимушену необхідність виконання багатьох обов’язків, 
ставляться до низки заборон як до неприємної перешко-
ди, але побоюються порушувати їх. право, яке за своєю 
соціальною роллю покликане попереджувати і припи-
няти зло, здатне породжувати не любов, а усвідомлення 
його обов’язковості і неминучості, побоювання порушити 
його, розуміння необхідності порівнювати свої дії з пра-
вом. право часто критикують, але при цьому прагнуть не 
відмінити право взагалі, а лише замінити «погане право» 
на «хороше право».

серед основних факторів, які впливають на автори-
тетність права, можна виділити якості, які повинні бути 
притаманні праву, і навпаки, яких воно повинно уникати.

право повинно бути загальновідомим, несуперечли-
вим, можливим для практичного здійснення.

право не повинно суперечити інтересам настільки ве-
ликої маси населення, що для підтримання тягаря права 
доведеться використовувати збройну силу, змінюючи по-
літико-правовий режим держави. право не повинно пере-
бувати в постійному конфлікті з релігійними, моральними 
та іншими загальновизнаними цінностями даного суспіль-
ства, його традиціями і звичаями. нарешті, право не пови-
нно бути занадто громіздким, малозрозумілим, неймовір-
но складним для реалізації.

навіть у періоди соціальних криз і революцій, коли 
радикально змінюються і суспільство, і відповідне до 
нього право, як правило, ліквідується не правова система 
в цілому, а найбільш одіозні правові норми та інститути 
застарілого або волюнтаристського права (норми про фе-
одальні повинності, про рабство, про інквізиційний про-
цес і тортури, про заборони будь-яких віросповідань, про 
обов’язковість державної релігії або ідеології, заборону 
інакомислення, про класову нерівність тощо).

право як система норм є ідеологічною побудовою і 
завжди знаходить опору в інших формах суспільної сві-
домості. Багато правових систем пов’язані з релігією 
(наприклад, шаріат як система ісламського права) або об-
ґрунтовувалися посиланнями на «божественні закони» і 
релігійні книги. право знаходило обґрунтування і виправ-
дання в доктринах, в теоретичних побудовах, що вбачали 
в праві «мінімум моральності», втілення і гарантію прав 
і свобод людини тощо. Мотиви права і законності часто 
звучать в сучасній політичній діяльності.

ідеологічність права полягає у тому, що воно не 
лише описує (властивими йому поняттями юридичного, 
обов’язкового, правомірного, забороненого) існуюче, але 
й регламентує майбутнє, дійсність завтрашнього дня, мі-
сяця, року. на відміну від моралі, яка обіцяє абстрактне 
панування справедливості в невизначеному майбутньому, 
і релігії, яка сподівається на божу волю, право (обіцянка 
держави) повинно породжувати результати, конкретні і 
очевидні для суспільства. авторитетність права найбіль-
ше залежить від його здатності втілюватися в систему сус-
пільних відносин, створюючи правопорядок.

при виданні законів та інших нормативно-правових 
актів необхідно враховувати, що правове регулювання 
відносин і вчинків можливе лише там, де об’єктивно іс-
нують доказовість і можливість виконання правовідносин 
засобами юридичного процесу, що реалізація права потре-
бує спеціального апарату, здатного застосовувати правові 
норми і за необхідності примушувати до їх дотримання.

поширене судження «закон – як дишло, куди повер-
нув – туди і вийшло» є проявом не правового нігілізму, а, 
навпаки, виразом розчарування у правовому змісті деяких 
законів. авторитет права підривається і декларативністю 
низки положень, які містяться в текстах законів, і їх не-
достатньою визначеністю, і, головне, неможливістю здій-
снити їх на практиці.

авторитет права знижується (і/або падає), якщо юри-
дичні факти, що породжують правові наслідки, не визна-
чені, або якщо для їхнього оформлення необхідні зусил-

ля, які за складністю несумірні з правовим результатом, 
який шукають; збій у правовому регулюванні неминучий, 
якщо розпливчато або незрозуміло визначений зміст пра-
вовідносин і заборон; нарешті, правопорядку завдаються 
збитки, якщо не встановлені порядок застосування права, 
а також ефективні і відповідні санкції за правопорушення.

передбачені санкціями покарання і стягнення не пови-
нні суперечити системі соціальних цінностей, прийнятих 
у даному суспільстві. крім того, вони повинні узгоджува-
тись з покараннями (стягненнями) за інші правопорушен-
ня. Якщо, скажімо, пограбування або розбій караються так 
само або навіть строгіше, ніж убивство, – людське життя 
прирівнюється до майнової цінності, причому стимулю-
ється вбивство потерпілого, щоб позбутися свідка. в ці-
лому принцип сумірності злочинів і покарань (проступків 
і стягнень) означає необхідність диференціації і узгодже-
ності покарань і стягнень за різні за ступенем небезпеки і 
шкідливості правопорушення.

правовою наукою і практикою розроблена низка прин-
ципових положень, що визначають загальний напрям роз-
витку законодавства про правопорушення і санкції за їх 
вчинення.

кожна заборона повинна бути сприйнята суспіль-
ною правосвідомістю або, принаймні, не суперечити 
їй; якщо таке протиріччя існує, а заборона суспільно 
необхідна, її встановленню повинна передувати широка 
роз’яснювальна робота або до неї доведеться додати дуже 
строгі санкції.

забороняти можна лише діяння, які можуть бути до-
ведені засобами юридичного процесу і припинені за до-
помогою заходів державного примусу. в іншому випадку 
заборони будуть безкарно порушуватись, що призведе до 
падіння авторитету закону і держави.

заборон не повинно бути занадто багато; в суспільній 
свідомості існує певний поріг сприйняття правових норм, 
заборон і санкцій за їх порушення. надмірна кількість за-
борон призведе до того, що серед заборон, без яких можна 
було б обійтись, загубляться дійсно необхідні. крім того, 
коли заборон занадто багато, практично неможливо пока-
рати кожне їх порушення, і тому складається уявлення, що 
їх можна безкарно порушувати.

з тієї ж причини не можна кожну заборону супрово-
джувати дуже суворою санкцією. Якщо однаково суворо 
караються різні за ступенем шкоди і небезпеки правопору-
шення, у злочинця немає стимулу утримуватись від більш 
небезпечних діянь. до того ж, надмірно суворі покарання 
можуть викликати співчуття суспільства до покараного, 
породити значну недовіру до справедливості законодавця, 
а також значну кількість пом’якшень покарань судами при 
вирішенні конкретних справ, що негативно відбивається 
на авторитеті закону. але і недостатньо суворі санкції є 
неефективними: якщо за ухилення від сплати податків або 
за завдання шкоди природі в результаті промислової ді-
яльності встановлені відносно невисокі штрафи – це недо-
статній стимул для припинення протиправної поведінки.

авторитетність права залежить від його стабільності. 
соціальною метою права є впорядкування, стабілізація 
суспільних відносин, що створює в суспільстві можли-
вість прогнозування, впевненість у завтрашньому дні. 
при пануванні таких джерел права, як санкціонований 
звичай або судовий прецедент, ця впевненість виникає 
сама по собі, оскільки владі важко змінити сучасний лад 
юридичних відносин, що утворюють кістяк правопоряд-
ку, на щось абсолютно нове, ще вчора непередбачуване. 
проте такі зміни цілком можливі в неправових державах 
(державах з хитким правопорядком) і в державах з пра-
вовими системами, що ґрунтуються на законах та інших 
нормативно-правових актах, які залежать від державної 
волі законодавця.

стабільність пов’язана з кваліфікованістю і неква-
пливістю законодавця, який дає суспільній правосвідо-
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мості можливість і час для засвоєння основних правових 
приписів, не вносячи в них частих, поспішних, неперед-
бачуваних змін. передбачуваність – це одне з основних 
соціальних очікувань, які покладаються на законодавця 
суспільством. влада, яка постійно змінює свої власні зако-
ни, скидає на підданих лавину суперечливих указів, рано 
чи пізно стикається з масовою недовірою в силу її право-
вих приписів. «даремно закони писати, якщо їх не дотри-
муватися або ними грати як в карти, підбираючи масть до 
масті, чого ніде на світі так немає, як в нас було, а почасти 
і ще є», – йшлося в одному з численних указів петра і.

стабільності права значною мірою сприяють систе-
матизація нормативних актів (особливо кодифікація) або 
запис правових звичаїв в країнах, де звичай виступав в 
якості джерела (форми) права. там, де джерелом права є 
договір (міжнародне право), існують спеціальні правила 
укладення і оформлення договорів, що ускладнюють їх 
поспішну відміну.

зі стабільністю права пов’язана проблема зворотної 
сили закону. зворотна сила закону суперечить сутності 
права, покликаного регулювати майбутню (а не оцінювати 
минулу) поведінку людей. встановлені державою норми 
являють собою обіцянку в майбутньому вирішувати певні 
категорії справ тільки визначеним в законі способом; про-
те держава здатна змінювати ці рішення, надаючи законам 
зворотної сили.

у процесі ліквідації феодального ладу і розвитку гро-
мадянського суспільства розроблена низка правил про 
недопустимість і, навпаки, обов’язковість зворотної сили 
закону.

з розвитком громадянського суспільства, заснованого 
на договорах, взаємних зобов’язаннях, угодах громадян та 
інших суб’єктів права, було визнано, що в приватнопра-
вових відносинах надання зворотної сили закону, який їх 
регулює, обернулось би на необґрунтовану вигоду для од-
нієї сторони цих відносин за рахунок іншої сторони, яка 
раптово постраждала від непередбачуваної зміни закону. 
тому в приватноправових відносинах не слід поширювати 
дію нового закону на обставини і факти, які існували до 
його прийняття. це правило було закріплене у французь-
кому цивільному кодексі (кодексі наполеона) 1804 р.: 
«закон встановлює правила лише на майбутній час; він не 
має зворотної сили».

Якщо у відносинах між приватними особами або 
об’єднаннями, які регулюються приватним правом, закон 
встановлює правила лише на майбутній час, то в публічному 
праві закон може мати зворотну силу, якщо держава в чомусь 
покращує правове становище осіб; він обов’язково повинен 
мати зворотну силу, якщо цим законом пом’якшується пока-
рання (або стягнення) за будь-яке правопорушення або усу-
вається протиправність цього діяння.

у багатьох країнах, у тому числі в нашій, починаючи 
з ХіХ ст., не допускається зворотна сила закону, що по-
гіршує правове становище людини або інших суб’єктів 
права. так, у загальній декларації прав людини (1948 р.) і 
в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 
(1966 р.) закріплена неприпустимість зворотної сили кри-
мінального закону, що визначає злочинність будь-якого ді-
яння або обтяжує покарання [2, с. 43-44].

заборона зворотної сили закону в аналогічних ситуа-
ціях випливає з сутності права: люди, їх об’єднання і ор-
ганізації, діяльність якої впорядковується правом, повинні 
мати можливість передбачати правові результати своїх дій 
для того, щоб діяти в рамках правопорядку. думка про 
можливість раптової і непередбачуваної законодавчої змі-
ни правового становища учасників суспільних відносин 
на гірше здатна різко послабити активність, або і взагалі 
паралізувати соціальну діяльність.

оскільки право (закон) є обов’язком держави вирішу-
вати певні категорії справ наперед встановленим способом 
[3, с. 32], закону, що забороняє будь-яке діяння, не пови-

нна надаватись зворотна сила вже з тієї причини, що пра-
во регулює вольову поведінку людей, які співставляють 
свої вчинки з їхньою юридичною оцінкою (за що карати 
людину, якщо вона не знала, що цей вчинок колись буде 
забороненим?). з тієї ж причини повинно бути наперед 
відомо, яке саме (в яких межах) покарання або стягнен-
ня буде застосоване до тих, хто вчинить саме таке право-
порушення. надання зворотної сили закону, що посилює 
покарання або стягнення, недопустиме тому, що соціальне 
призначення і заборон, і санкцій (погрози за їх порушен-
ня) полягає в тому, щоб вплинути на вибір тієї чи іншої 
лінії поведінки (якщо б знав, що буде каратися так суворо, 
то не здійснив би).

складніше обґрунтувати обов’язковість зворотної 
сили закону, який пом’якшує покарання або відповідаль-
ність за будь-які злочини або інші правопорушення, або 
усуває відповідальність за них [2, с. 54].

у житті кожної держави деякі діяння втрачають сус-
пільну небезпечність або шкідливість у зв’язку зі зміною 
економічного устрою (наприклад, спекуляція – при пере-
ході до ринку), політики (створення і діяльність опози-
ційних політичних партій – при допущенні плюралізму), 
ідеології (релігійне вільнодумство – при свободі совісті). 
покарання за такі діяння, здійснені до відміни відповід-
них заборон, виглядало б як явно безглуздий догматизм, 
що підриває авторитет держави.

Якщо держава пом’якшила покарання за будь-які ді-
яння, то застосування різних покарань за однакові діяння 
лише на тій підставі, що одні здійснені до, а інші після 
пом’якшення закону, виглядало б як дріб’язкова помста 
держави правопорушнику не стільки за проступок, скіль-
ки за суто формальними підставами. все це, разом узяте, 
спонукає до встановлення загального правила про засто-
сування менш суворих покарань (після зміни закону) з іде-
ологічними посиланнями на гуманність законодавця, що 
зміцнює авторитет державної влади.

авторитетність права залежить і від способів його 
створення. давні законодавці посилались на волю богів, 
на ідеї справедливості. правотворчість в формі санкціону-
вання звичаїв і створення прецедентів, як правило, пере-
творювалася на урочисті форми правосуддя, супроводжу-
валась відповідними ритуалами.

Як зазначається в наукових дослідженнях, процесуальні 
(процедурні) норми і форми в праві взагалі відіграють зна-
чну роль. на думку окремих науковців, «легітимація через 
процедуру» дає можливість відділити ненасильницьке ви-
рішення конфлікту як легітимне від насильницького, тобто 
правову форму від чистої влади [4, с. 106-109]. у сучасній 
представницькій державі гласність і складність парламент-
ської процедури прийняття або зміни закону (декілька чи-
тань в палатах законодавчих зборів, відкладне вето глави 
держави) покликані не лише вдосконалювати початковий 
законопроект і враховувати позиції політичних партій, 
якщо вони існують, але й довести до загального відома ви-
важеність і обґрунтованість прийнятого закону [5, с. 6-7].

для авторитетності нормативно-правового акту важ-
ливо не тільки те, що (про що) у ньому сказано, але і як 
сказано і ким сказано.

головним, звичайно, є зміст нормативно-правового 
акту – рішення будь-якої соціальної проблеми, юридичні 
засоби і способи регулювання пов’язаних з нею дій і від-
носин. але рішення приймаються по-різному: одні – не-
сподівано, без підготовки суспільної думки, інші – після 
виступу низки засобів масової інформації, соціологічних 
опитувань, треті – в результаті всенародного обговорення 
варіантів рішення або законопроектів. нарешті, рішення 
може набути різних форм вираження державної волі: нор-
мативний акт суб’єкта федерації, наказ міністерства, по-
станова уряду, указ, федеральний закон. Як перспектива 
уявляється зміна існуючої або прийняття нової конститу-
ції конституційними зборами.
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право авторитетне в суспільстві, якщо воно виступає 
надійною опорою для безпеки особи і майна, гарантією 
спокійної праці і побуту, загальнодоступним способом ци-
вілізованого вирішення суперечок і конфліктів. найбіль-
ше авторитетність права визначається станом правопо-
рядку – реальною можливістю здійснення прав і законних 
інтересів членів суспільства, захистом їх від злочинних 
посягань, об’єктивним, законним рішенням правових 
суперечок в судах, а у разі необхідності – примусовим 
виконанням невиконаних зобов’язань, усуненням проти-
правних станів, відновленням порушених прав. Міцний 
правопорядок – це найбільш ефективна і авторитетна фор-
ма нормального функціонування суспільства, відтворення 
і розвитку притаманних йому відносин між людьми, їх 
об’єднаннями, суспільством і державою.

Міцність правопорядку, а значить, і авторитетність 
права залежать від здатності законодавця своєчасно вра-
ховувати нові відносини, що породжують суперечки і 
конфлікти, які потребують юридичного регулювання і за-
хисту. ці явища, набуваючи масового характеру, початко-
во знаходять відображення в засобах масової інформації, 
правозастосовній (судовій і адміністративній) практиці; 

завдання законодавця полягає в тому, щоб достатньо опе-
ративно втілити в нормативних актах такі моделі визнання 
і захисту нових відносин і способів вирішення пов’язаних 
з ними суперечок, які не потребують занадто швидких 
змін. завдання законодавця полягає і в тому, щоб своєчас-
но відміняти недійсні «мертві норми», які вже не відпові-
дають соціальним відносинам, а тому містять непотрібну 
інформацію, здатну стати приводом для безглуздих і без-
ладних суперечок і конфліктів.

стабільна, авторитетна, динамічна правова система, 
забезпечена відповідним їй апаратом судових та інших 
правоохоронних органів, – не єдина можлива, але най-
більш ефективна форма впорядкування і динаміки сус-
пільних відносин.

висновки. підсумовуючи викладене вище, можемо 
констатувати, що авторитетність права рідко ґрунтується 
на масовому визнанні його цінності і поваги до нього. ніх-
то не любить право в цілому – люди відчувають високу по-
вагу до своїх прав (майже завжди вважаючи їх недостатні-
ми), визнають вимушену необхідність виконання багатьох 
обов’язків, ставляться до низки заборон як до неприємної 
перешкоди, але побоюються порушувати їх.
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Стаття присвячена дослідженню та аналізу поняття залежностей дієвості механізму правового регулювання. Залежності дієвості 
механізму правового регулювання класифікуються за окремими критеріями. Автор підкреслює необхідність визначення дієвості механіз-
му правового регулювання через категорію «залежність» і розуміння впорядкування соціальних відносин, що перебувають під впливом 
різноманітних чинників та умов.

Ключові слова: залежність, механізм правового регулювання, вплив, критерій, класифікація.

Статья посвящена исследованию и анализу понятия зависимостей действенности механизма правового регулирования. Зависи-
мости действенности механизма правового регулирования классифицируются по отдельным критериям. Автор подчеркивает необхо-
димость определения действенности механизма правового регулирования через категорию «зависимость» и понимание упорядочения 
социальных отношений, находящихся под влиянием различных факторов и условий.

Ключевые слова: зависимость, механизм правового регулирования, влияние, критерий, классификация.

The article is devoted to research and analyze the concept of dependences effectiveness of the mechanism of the legal adjusting. 
Dependencies of the efficiency of the mechanism of legal adjusting are classified according to individual criteria. The author emphasizes the 
need to determine the effectiveness of the regulation through the category of «dependence» and understanding of social relations, which are 
influenced by various factors and conditions.

Key words: dependence, mechanism of the legal adjusting, impact, criterion, classification.

постановка проблеми. дослідження дієвості меха-
нізму правового регулювання доцільно розглядати через 
сукупність зв’язків між різними елементами даної кон-
струкції через результативність впливу цих зв’язків на всі 
елементи оточуючого середовища та навпаки. тому саме 
поняття «залежності» створює належні дидактичні пе-
редумови дослідження щодо вивчення дієвості процесу 

впорядкування суспільних відносин залежно від впливу 
різноманітних чинників. в даному випадку пізнання від-
бувається через рух від чуттєво сприйнятого, до загаль-
новизнаного, від абстрактно-теоретичного до конкретно-
практичного, і навпаки, що дозволяє, на відміну від усіх 
інших моделей визначення дієвості механізму правового 
регулювання простежити зворотно-динамічні зв’язки між 
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досліджуваним явищем та тими умовами в яких воно 
функціонує. 

стан дослідження. при дослідженні залежностей 
дієвості механізму правового регулювання використову-
ються різноманітні наукові підходи. так, окремі аспекти 
визначення дієвості механізму правового регулювання ви-
світлюються у працях д. дєдова, М. коркунова, н. лума-
на та інших. проте необхідно зазначити, що враховуючи 
багатоманітність та неоднорідність категорії «залежність» 
виникає необхідність її комплексного аналізу. саме залеж-
ності визначають взаємозв’язки між механізмом правового 
регулювання та іншими явищами формують новітні підхо-
ди в юридичній науці. саме тому метою статті є теоре-
тична розробка сутності та змісту категорії «залежність», 
встановлення можливості її використання для визначення 
дієвості механізму правового регулювання та проведення 
класифікації залежностей за окремими критеріями. 

виклад основного матеріалу. для закладення почат-
кових уявлень про категорію залежність в юридичній на-
уці слід звернутися до надзвичайно вдалої її інтерпретації, 
що була висловлена ще у кінці ХіХ ст. М. коркуновим. він 
зазначав, «що так як юридичні відносини є теж життєвим, 
побутовим відношенням, тільки регульоване юридичною 
нормою, то для належного з’ясування цього поняття необ-
хідно звернутися до поняття відносини взагалі. Будь-яке 
відношення припускає зв’язок, залежність і випливає з 
цієї залежності можливість впливу. де немає залежності, 
немає і відносини. так, якщо між визначеними, наприклад, 
тригонометричними величинами, існує певне відношення, 
це означає, що вони залежні один від одного, що зміна од-
нієї з них викликає відповідну зміну всіх інших. так, якщо 
між певними явищами існує відношення причинного 
зв’язку, це означає, що наслідки залежать від причини, що 
наявність причини викликає за собою настання наслідків, 
і навпаки, якщо між чим-небудь немає ніякої залежності, 
говорять, що одне до іншого не має ніякого відношення. 
точно також і всі людські відносини складаються в тій чи 
іншій залежності між людьми, в можливості того чи ін-
шого впливу їх один на одного» [1, с. 140-141]. у зв’язку з 
тим, що категорія механізму правового регулювання є спе-
ціально-юридичною категорією, яка використовується для 
дослідження реальних проявів дії права щодо належного 
впорядкування суспільних відносин, тому все визначене у 
позиції М. коркунова стосовно можливості дослідження 
сутності суспільно-правових відносин через визначення 
залежностей в повній мірі може стосуватися і, власне, по-
няття «механізму правового регулювання».

Якщо розглядати поняття залежності в загальноте-
оретичному контексті то слід зазначити, що сама теорія 
залежності та інші, близькі до неї, наукові дослідження 
засновані на парадигмі синергетики. з позицій синерге-
тичного підходу, розвиток суспільства не є жорстко ви-
значеним (за принципом «іншого не дано»), а насправді 
відбувається чергування періодів еволюції. таким чином 
при визначенні залежностей дієвості механізму правово-
го регулювання слід також враховувати еволюційний пе-
ріод розвитку людства в цілому та конкретні умови його 
функціонування в обмеженій просторово-територіальній 
та часовій площині, тобто в конкретних умовах існування 
певної країні на певному етапі її розвитку. тому при визна-
ченні конкретних залежностей дієвості механізму право-
вого регулювання, слід вести мову про його дослідження 
лише на визначеному етапі розвитку конкретної держави 
на основі надбань як теоретичної юридичної науки, так 
і шляхом аналізу практично-прикладних аспектів функ-
ціонування даної юридичної моделі в певних історичних 
умовах.

проте, при визначені поняття залежностей дієвості 
механізму правового регулювання виникають певні склад-
нощі, що перш за все пов’язано з недостатньою увагою на-
уковців, що приділяється категорії «залежність» в межах 

здійснення загальнотеоретичних досліджень юридичною 
наукою. тому для закладення необхідного фундаменту по-
дальших досліджень необхідно з’ясувати сутність і зміст 
поняття «залежність», використовуючи комплексні підхо-
ди до її розуміння та моделювати отримані знання на до-
сліджувану категорію механізму правового регулювання.

досліджуючи поняття «залежність» необхідно звер-
нутись до словниково-довідникової літератури та про-
стежити основні пояснення, що даються в ній стосовно 
досліджуваного поняття. так, поняття «залежність» ви-
значається наступним чином: 1) обумовленість чого-не-
будь, якимись обставинами, причинами тощо [2, с. 684]; 2) 
зв’язаність явищ, що обумовлює їх існування або співісну-
вання, обумовленість [3, с. 304]; 3) обумовленість чогось 
чим-небудь, ставлення чого-небудь до чого-небудь іншого, 
як наслідку до причини [4, с. 341]; 4) тип взаємозв’язку, 
при якому один або декілька елементів визначають стан 
зміни інших елементів та навпаки [5, с. 166]. в цілому всі 
визначення, що даються у словниковій літературі є поді-
бними, тому для подальшого аналізу даного поняття необ-
хідно звернутись до його розуміння крізь призму юридич-
ної та інших наук.

так, луї ельмслев в книзі «пролегомени до теорії 
мови» зробив також ряд найважливіших відкриттів, що 
стосуються вивчення не тільки системи мови, але й будь-
знакової системи. нарешті, л. ельмслев розробив учення 
про три типи залежності між окремими елементами та 
системою: 1) координація, або взаємна залежність (такою 
залежністю є узгодження); 2) детермінація, одностороння 
залежність (наприклад, управління); 3) констеляція, або 
взаємна незалежність (коли елементи та система перебу-
вають у відношенні субституції випадки координації та 
детермінації здійснюють комутацію) [6, р. 49-52]. глос-
сематіка ельмслева була першою лінгвістичної теорією, 
яка мала безсумнівне філософське значення (типологічно 
вона тісно пов’язана з аналітичною філософією) та з пев-
ними застереженнями може використовуватись і юридич-
ною наукою.

досить цікавою виглядає і позиція німецького со-
ціолога н. лумана, який досліджував право як соціаль-
ну систему. він зазначає, «що для юридичної системи 
більш переважно поняття «диференційованість», ніж по-
ширений вираз «відносна автономія», бо таким чином 
підкреслюється як залежність, так і незалежність права. 
«іншими словами, коли соціологічна теорія формулюєть-
ся як теорія юридичної системи, вона ілюструє набагато 
більше зв’язків залежності/незалежності, ніж це визна-
ється існуючим думкою юристів. з поняття зовнішньої 
диференціації випливає зміна відносин залежності/неза-
лежності, тому що диференціація веде до більшої ступеня 
складності відносин між системою та її оточенням. в силу 
цього поняття автономії юридичної системи не може бути 
сформульовано на рівні відносин (каузальних) залежності 
і незалежності. воно має на увазі операційну замкнутість 
системи і те, як вона обумовлює власну відкритість. да-
ний результат може бути досягнутий більш точним опи-
сом того, в чому полягають елементарні операції права 
(відбуваються тільки в ньому) і як вони відтворюють себе, 
співвідносячись один з одним» [7, р. 56].

в юриспруденції категорія «залежність» частково роз-
глядалася російським юристом д. дєдовим, через аналіз 
необхідності реформування сучасного російського цивіль-
ного законодавства. він вказував, «що для досягнення цих 
цілей держава створює специфічні правові конструкції, де-
тальний аналіз яких в російському законодавстві дозволяє 
виявити між ними ряд протиріч. відсутність системності та 
протиріччя призводять до неефективності даних конструк-
цій в рамках галузевого закріплення, а, отже, і до проблем 
їх застосування. на практиці при використанні декількох 
форм залежності не в повній мірі виконуються ті завдан-
ня, які ставить перед собою кожна з галузей законодавства. 
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у зв’язку з цим виникає потреба в новому законодавчому 
регулюванні, обговорення необхідності розробки та при-
йняття якого ведеться досить давно, так як існуючі норми 
піддаються серйозній критиці» [8, с. 15-16.].

отже, ми бачимо досить різнопланові підходи до ви-
значення сутності поняття «залежність», проте в жодно-
му з них категорія «залежність» не займає центрального 
місця, а досліджується через зміст якоїсь іншої категорії, 
що ускладнює належне розуміння досліджуваного понят-
тя. проте, виходячи з наведених формулювань та різно-
манітних підходів до визначення поняття «залежність» 
можна виділити декілька основних аспектів через, які ви-
значається його зміст: по-перше, дається вказівка на те, 
що явища, які перебувають у залежності є пов’язаними, 
тобто між ними існує певний зв’язок, який реально про-
являється через сукупність обставин, причин та умов, що 
виникають в процесі їхнього функціонування; по-друге, 
передбачається наявність існування наслідково-причин-
них обумовленостей, що проявляються внаслідок вста-
новлення залежностей між реально функціонуючими яви-
щами; по-третє, встановлення залежностей між явищами 
призводить до взаємних реальних видозмін між даними 
явищами; по-четверте, наявність залежностей між еле-
ментами та системою дозволяють виявити неузгодженос-
ті та протиріччя і відповідно створюють передумови для 
їх усунення. відповідно поняття «залежність» є доволі 
багатоаспектним, що дозволяє відстежувати зв’язки між 
явищами у динаміко-функціональній площині через ті 
зміни, що виникають у них при безпосередньому чи опо-
середкованому контакті, що, у свою чергу, створює зна-
чно ширші можливості для з’ясування стунісно-змістових 
характеристик механізму правового регулювання через 
двосторонній зв’язок між ним та тими залежностями, що 
визначають його дієвість.

визначивши правову природу поняття залежностей ді-
євості механізму правового регулювання для подальшого 
дослідження їх сутнісно-змістових характеристик необ-
хідно провести їх класифікацію для визначення найбільш 
важливих груп залежностей.

за основу проведення класифікації залежностей ді-
євості механізму правового регулювання, слід взяти за-
гальний підхід до проведення наукової класифікації 
представлений в. погорілком, який зазначає, – «що для 
наукової класифікації передусім необхідно встановити, 
яким вимогам повинен відповідати критерій поділу на 
види (такий поділ можливий з будь-яких підстав, в тому 
числі й неістотних)». він визначає ряд вимог до здійснен-
ня класифікації. перша вимога, якщо встановлюються різ-
новиди однієї і тієї ж групи явищ, то критерієм кожного 
окремого поділу може бути лише одна підстава. друга ви-
мога – об’єктивність критерію. поділ є не лише зовнішнім 
по відношенню до явищ, що розглядаються, він приховує 
в собі риси самих цих явищ. третя обов’язкова вимога при 
класифікації суспільних явищ полягає в тому, щоб класи-
фікація виражала відмінність явищ не за формою, а за їх 
змістом, тобто обраний критерій повинний виражати іс-
тотні елементи змісту явищ. четверта вимога полягає у 
тому, що застосування обраного критерію до різновидів, 
що виділяються, повинно обов’язково виявити відміннос-
ті між ними по суті, інакше стане неможливим розчлену-
вання їх на види [9, с. 126-127].

перелічені вимоги до класифікації в повній мірі влас-
тиві і класифікації залежностей дієвості механізму пра-
вового регулювання. Ми здійснимо практичну спробу їх 
виділення. так, залежності дієвості механізму правового 
регулювання можна класифікувати за наступними крите-
ріями:

- за часом дії поширюваного впливу:
а) постійні залежності дієвості механізму правового 

регулювання, проявляються на всіх стадіях функціонуван-
ня механізму правового регулювання;

б) тимчасові залежності дієвості механізму правового 
регулювання, чинні на окремих взаємозалежних стадіях та 
етапах функціонування механізму правового регулювання;

- за характером прояву регулюючого впливу:
а) динамічні залежності дієвості механізму правово-

го регулювання визначають напрямки, чинники і форми 
змін механізму правового регулювання як цілісної право-
вої конструкції, за їх допомогою фіксують зв’язки між по-
слідовністю подій у конкретних умовах функціонування 
механізму правового регулювання;

б) статичні залежності дієвості механізму правового 
регулювання відбивають тенденції при зберіганні ста-
більності даної юридичної конструкції, обумовлюють 
зв’язки явища і процесів, що відбуваються навколо нього 
не жорстко, а з визначеним ступенем можливості. за їх до-
помогою характеризують не сам процес функціонування 
явища, а певні специфічні ознаки, які властиві явищу в ці-
лому. вони дозволяють відстежувати загальні властивості 
і ознаки, що формують власне явище;

- за формою сприйняття впливу:
а) причинні залежності дієвості механізму правового 

регулювання, за допомогою яких фіксуються суворо детер-
міновані зв’язки розвитку механізму правового регулюван-
ня як соціально-правового явища, тобто зв’язки, які мають 
чітко виражену форму та існують в усталеному вигляді;

б) емпіричні залежності дієвості механізму правово-
го регулювання, дозволяють відстежувати функціональні 
зміни механізму правового регулювання на основі його 
сприйняття конкретними учасниками правовідносин, тоб-
то фіксуються видозміни, які виникають внаслідок прак-
тичної поведінки визначених суб’єктів, які беруть участь 
в суспільних відносинах, що впорядковуються за допомо-
гою механізму правового регулювання;

- за специфікою поширення впливу:
а) активні залежності передбачають їх безпосереднє 

використання при здійсненні регламентації суспільних 
відносин. вони виступають спонукаючими засобами до 
впливу на поведінку визначених суб’єктів правовідносин 
в процесі їх реального впровадження. наявність актив-
них залежностей в процесі функціонування механізму 
правового регулювання призводять до удосконалення та 
оптимізації регламентації суспільних відносин та їх упо-
рядкування. при цьому суб’єкти правовідносин на яких 
поширюється дія механізму правового регулювання отри-
мують можливість своїми діями безпосередньо створюва-
ти необхідні умови для задоволення своїх законних інтер-
есів, що в свою чергу стимулює підвищення якості самого 
механізму правового регулювання;

б) пасивні залежності дієвості механізму правового 
регулювання передбачають наявність опосередкованого 
впливу на механізм правового регулювання. вони не пе-
редбачають їх безпосереднього використання при впоряд-
куванні суспільних відносин, проте їх наявність спонукає 
суб’єкта правовідносин здійснювати свою поведінку в 
певних межах, тобто такі залежності виступають в якості 
додаткового фактора, що змушує механізм правового ре-
гулювання до пошуку найбільш оптимальних шляхів ре-
гламентації суспільних відносин. за допомогою пасивних 
залежностей для механізму правового регулювання ство-
рюються необхідні передумови щодо досягнення заплано-
ваного результату та задоволення інтересів всіх учасників 
даного процесу в цілому;

- за характером поширення впливу:
а) загальні залежності дієвості механізму правового ре-

гулювання, що передбачають безпосередній вплив на сам 
механізм правового регулювання, як складну юридичну 
конструкцію, в процесі його реального функціонування;

б) специфічні, залежності дієвості механізму право-
вого регулювання, які передбачають здійснення впливу 
на окремі правові засоби, які виступають елементами ме-
ханізму правового регулювання, тобто дієвість механізму 



95

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013
♦

правового регулювання досягається через підвищення 
якісних характеристик інших правових явищ;

- за наслідками поширення впливу:
а) позитивні залежності, результатом яких є настання 

позитивних наслідків, що пов’язані з належною регламента-
цією суспільних відносин внаслідок досягнення заздалегідь 
запланованого результату. при цьому, позитивні результати 
передбачають як наявність безпосередніх преференцій, так 
і обмежують необхідність застосування до підпорядкованих 
суб’єктів заходів обмежуючого або обтяжуючого характеру, 
тобто такі залежності є передумовою створення моделі ді-
євого механізму правового регулювання.

б) негативні залежності, результатом яких є настан-
ня негативних наслідків, що пов’язані з виникненням іс-
тотних перешкод на шляху до досягнення запланованого 
результату. негативні залежності, наприклад, можуть ви-
никати внаслідок неправильного розуміння сутності та 
призначення механізму правового регулювання або спроб 
поширення механізму правового регулювання на відноси-
ни, що не потребують правової регламентації. 

- за джерелом виникнення впливу:
а) об’єктивні залежності дієвості механізму право-

вого регулювання, виникають в незалежності від волі 
та свідомості суб’єктів, що беруть участь у відносинах, 
які впорядковуються за допомогою механізму правового 
регулювання. об’єктивні залежності можуть слугувати 
своєрідним фундаментом для з’ясування сутності дослі-
джуваного явища внаслідок їх всезагального прояву, який 

є постійним та реально визначає умови його функціону-
вання;

б) суб’єктивні залежності дієвості механізму право-
вого регулювання спрямовують, регулюють, стимулюють 
належність функціонування механізму правового регулю-
вання. вони прямо залежать від усвідомлення мотивацій-
но-ціннісних орієнтацій, властивостей та особливостей 
особистості, індивідуальної свідомості суб’єктів, що бе-
руть участь у практичному впровадженні механізму пра-
вового регулювання реально визначаючи реальний рівень 
його дієвості.

висновки. таким чином, під залежностями дієвостей 
механізму правового регулювання необхідно розуміти 
сукупність різнопланових обставин, умов та чинників – 
елементів, які перебувають у взаємозв’язку з механізмом 
правового регулювання – системою, здійснюють безпосе-
редній та опосередкований вплив на нього та отримують 
зворотну інформацію через реальні критерії й показники 
його функціонування, виявляючи коло неузгодженостей та 
протиріч, що створюють передумови для їх усунення. при 
дослідженні питання класифікації залежностей дієвості 
механізму правового регулювання, слід зазначити, що іс-
нують реальні передумови використання різноманітних 
критеріїв поділу досліджуваної категорії на окремі різно-
види, що відображують ті чи інші прояви дієвості функці-
онування механізму правового регулювання. кожен з ви-
користаних критеріїв відображає окремі суттєві аспекти 
та характеристики механізму правового регулювання. 
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Стаття присвячена дослідженню поняття «принципи правового регулювання». В процесі з’ясування зазначеного поняття автор статті 
аналізує та досліджує поняття «принципи права» і на його базі формулює поняття «принципи правового регулювання».

Ключові слова: право, суспільні відносини, правове регулювання, принципи права, принципи правового регулювання.

Статья посвящена исследованию понятия «принципы правового регулирования». В процессе выяснения исследуемого понятия 
автор статьи анализирует и исследует понятие «принципы права» и на его основе формулирует понятие «принципы правового регули-
рования». 

Ключевые слова: право, общественные отношения, правовое регулирование, принципы права, принципы правового регулирования.

The article is devoted to the research of the concept of «the principles of legal regulation.» In the process of clarifying the concept under study 
the author analyzes and explores the concept «the principles of law» and used it to formulate the concept of «the principles of legal regulation».

Key words: law, public relations, legal regulation, principles of law, the principles of legal regulation.

постановка проблеми. на сучасному етапі розви-
тку україни надзвичайно актуальним є дослідження пи-
тань, пов’язаних з правовим регулюванням суспільних 
відносин, а особливо з його фундаментальними осно-
вами. такими фундаментальними основами, що лежать 

в основі правового регулювання є принципи правового 
регулювання.

говорячи про дослідження принципів правового регу-
лювання слід зазначити, що це є досить нелегким завдан-
ня практично для кожного дослідника. це пояснюється і 
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складністю як самого явища і його природи, так і досить 
великим різноманіттям думок з приводу його природи. 

стан досліджень. на сьогодні в науковій літературі є 
досить велика кількість робіт, присвячених дослідженню 
принципів права. у цьому аспекті можна згадати роботи 
таких вчених, як М. г. александров, М. і. Байтін, с. н. 
Братусь, г. а. Борисова, а. М. васільєв, р. л. іванова, л. 
г. грінберг, л. і. дамбо, ф. і. кожевніков, п. е. недбайло, 
с. п. погребняк, в. М. сирих, о. ф. скакун, п. М. рабі-
нович, Б. в. Шейдлін, е. а. лукашова, л. с. Явіч та інші. 

виклад основного матеріалу. наявність такої досить 
великої кількості праць не є дивним, оскільки, за відомим 
висловом гельвеція, – «знання принципів компенсує не-
знання деяких фактів [5, с. 17]» – підтверджує важливість 
вивчення принципових, основоположних начал будь-якої 
діяльності, в тому числі і галузі права. 

переходячи безпосередньо до з’ясування поняття 
принципів правового регулювання, з нашої точки зору, 
варто звернути увагу на поняття принципів права як більш 
широкої категорії і вже на його базі з’ясувати поняття 
«принципи правового регулювання». 

узагальнюючи підходи до сприйняття принципів пра-
ва, можна з впевненістю констатувати, що і в загальній 
теорії права, і в галузевих юридичних науках під прин-
ципами права розуміють основоположні ідеї, начала, що 
характеризують сутність права як соціального явища і які 
створюють «стержень» на якому тримається право. при 
цьому практично всі дослідники вказують, що принципи 
права пронизують усі правові норми, можуть бути як за-
кріплені в нормативних актах, так і логічно витікати із 
сукупності правових норм. також в літературі вказується, 
що принципи права не є якимось стабільним, закостені-
лим явищем. вони постійно розвиваються і відображають 
сутність соціально-політичної формації суспільства, що 
об’єктивується в особливостях правової системи конкрет-
ної держави. при цьому виділяють загальні, міжгалузеві 
та галузеві принципи права. 

уявляється, що таке сприйняття принципів права ви-
магає певного корегування, оскільки воно не досить чітко 
пояснює їх природу та не дає змоги усвідомити їх сутність 
як соціального регулятора суспільних відносин. для чіт-
кого усвідомлення природи принципів права та їх суті як 
соціального регулятора вбачається доцільним визначи-
тись з таким вихідним моментом, як поняття «принцип».

слово «принцип» (від лат. principium – початок, осно-
ва) в мові вживається для позначення основного, вихід-
ного положення будь-якої теорії, вчення науки, світогляду, 
політичної організації та інше [19, с. 1072; 2, с. 960], на-
укового чи морального начала, підстави, правила, основи, 
від якої не відступають[4, с. 431].

враховуючи таке трактування слова «принцип», мож-
на говорити про те, що принципи представляють собою 
певні базові, вихідні ідеї. у цьому аспекті можна повністю 
погодитися з Х. а. умаровим, який, досліджуючи метод 
принципів у науковому пізнанні, вказував, що принципи 
– це основні «стержні», корінні теоретичні положення, на 
яких базується вся структура наукового знання [22, с. 11]. 
не вдаючися до системного аналізу зазначеної позиції, 
оскільки це не є темою нашого дослідження, та доповню-
ючи думку вченого, ми лише звернемо увагу на таку виді-
лену вченим характеристику принципів, як узагальненість 
у них наукового знання. при цьому узагальненість як 
якісна характеристика принципів свідчить, що принципи 
є частиною наукового знання, вираженого в максимально 
концентрованому вигляді. ця характеристика є важливою 
для подальшого нашого дослідження, оскільки вказує на 
природу принципів взагалі та принципів права зокрема.

констатуючи те, що принципи є частиною наукового 
знання, його елементом, варто вказати, що їх специфіка 
заключається у тому, що вони являються, по суті, вихідни-
ми положеннями даної (конкретної) теорії. саме з прин-

ципів теорії дедуктивно виводяться інші її положення: 
закони, наслідки та інше. принципи – це категорії найви-
щого ступеня узагальнення. вони гранично абстрактні, 
і в цьому їх «сила», а не «слабкість», так як, по-перше, 
тільки дійшовши до принципів можна глибше зрозуміти 
саму об’єктивну дійсність. Мислення, піднімаючись від 
конкретного до абстрактного за влучним висловленням в. 
і. ульянова-леніна, не відходить від істини, а підходить 
до неї. всі наукові (правильні, серйозні) абстракції відо-
бражають природу глибше, вірніше і повніше [8, с.152]. 
по-друге, сила принципів проявляється і в тому, що вони 
являються найбільш стійкими елементами знання, у тому 
числі і юридичного.

принципи володіють здатністю концентрувати, 
пов’язувати закони, що лежать в основі наукового знання. 
Якщо закон відображає наявність існуючого зв’язку, то 
принцип на базі встановлених фактів містить твердження, 
що даний зв'язок має існувати в силу природної чи сус-
пільної необхідності. тим самим для принципів є харак-
терним момент буття (должествования), в силу чого вони 
отримують можливість бути керівними положеннями яки-
ми люди керуються в їх практичній діяльності.

принципи, відображаючи загальний закон, фіксуючи 
сутнісне в процесі чи явищі, виступають в ролі певного 
критерію, норми для прийняття чи спростування того чи 
іншого положення, чим здійснює регулюючий вплив на ді-
яльність суб’єктів суспільних відносин [5, с.16-17].

узагальнюючи викладене, можна говорити про те, що 
принципи в філософсько-науковому значенні є керівними 
та регулятивними основними началами, що є основою 
будь-якого наукового знання.

окресливши зміст поняття «принципи», спробуємо на 
цій основі визначитись з поняттям принципи права.

у своїй основі юридична категорія «принципи права» 
складається з двох змістовних частин, а саме «принци-
пи» і «право». об’єктивно для з’ясування змісту поняття 
«принципи права» ми маємо хоча б окреслити сутність 
цих частин. 

з урахуванням існуючого різноманіття уявлень про 
право, його сутність, соціальну цінність та інше в рамках 
нашого дослідження вважаємо за необхідне зазначити та 
приєднатися до думки, висловленої н. М. коркуновим, 
відповідно до якої, «основа дії права взагалі лежить в 
життєвих умовах спільного життя» [6, с. 338]. далі, по-
яснюючи цінність права, вчений констатує: «необхідність 
юридичного порядку є загальний закон для будь-якого 
спільного життя людей на певному ступені його розвитку. 
але цей безперечний закон проявляється в самих різних 
формах… що властиві тільки цьому суспільству. право, як 
порядок суспільного життя, знаходиться по необхідності 
в постійній взаємодії з часовими та місцевими умовами 
і, тому, для того щоб задовольняти своє призначення, не 
залишатись мертвою буквою та дійсно давати прийнятну 
форму тим, що чергуються явищам суспільного життя, 
воно має приймати відповідну форму» [6, с. 339].

зазначене дає можливість говорити, і це підтверджу-
ють практично всі дослідники права, що право є універ-
сальним регулятором суспільних відносин. 

сприймаючи право як універсальний феномен, атри-
бут суспільного розвитку і спосіб регулювання суспільних 
відносин, що пройшов значний еволюційний шлях, мабуть 
можна очікувати, що існують певні, загальні закономір-
ності (форми) як в розвитку права, так і в його змісті. ці 
закономірності (форми) в своїй динаміці, а якщо точніше 
– то загальне в різноманітті цих динамічних форм прояву 
права як атрибуту суспільного життя відображають серед 
всього іншого еволюційні закономірності розвитку сус-
пільних відносин. сенс наявності еволюційного елементу 
в розвитку права та призначення регулюючих процесів в 
праві виражають необхідність організації певних зв’язків 
в людському суспільстві. у цьому аспекті вважаємо за до-
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цільне підтримати г. в. Мальцева, який, досліджуючи со-
ціальні основи права зазначав, що «на якому б етапі свого 
історичного розвитку не знаходилось право, його точка 
зору завжди була, є і буде точкою зору необхідності» [10. 
с. 41]. але при цьому не хаотичної, руйнівної необхіднос-
ті, а необхідності позитивної ретроспективи суспільства.

для наявності позитивного розвитку будь-якого яви-
ща як в середовищі його існування, так і в ньому само-
му мають проходити процеси селективного відбору пози-
тивного матеріалу і відмирання негативного. ці процеси 
є об’єктивними, оскільки дають можливість відбирати 
більш стійкі, стабільні та ефективні форми існування. 
вони можуть носити як природній (в рамках біологічно-
го відбору), так і штучний (в рамках розвитку форм со-
ціального існування, співжиття) характер. Безумовно, для 
нормальної реалізації зазначених процесів мають бути 
стійкі елементи, що зберігають весь позитивний матеріал, 
який потім втілюється в майбутніх формах існування. на 
біологічному рівні таким матеріалом є днк. на рівні со-
ціальних форм існування такими елементами є принципи 
співжиття.

сутність принципів (пізнання і мислення, досвіду і 
дії) об’єктивна, оскільки відображає стійкі, ті, що повто-
рюються, зв’язки між явищами в природі і суспільстві. за 
кожним принципом стоїть певна закономірність, природ-
ній чи соціальний закон. зрозуміти, усвідомити принцип 
розгортання і розвитку в світі фізичних, хімічних, біоло-
гічних та інших природних процесів – значить відкрити 
природній закон.

точно так, як і природні принципи, суспільні та гу-
манітарні принципи є об’єктивними за своєю природою. 
розуміння їх суті дає можливість зрозуміти об’єктивні за-
кони розвитку суспільства і людини.

враховуючи те, що право є соціальним регулятором, 
ми цілком логічно можемо дійти висновку про те, що його 
елементом, який містить весь позитивний матеріал розви-
тку соціального співжиття, є принципи права.

вчені-юристи практично єдині в думці, що принципи 
права об’єктивно притаманна праву властивість. але при 
цьому їх сприйняття є досить різним.

в радянській юридичні науці було прийнято виділяти 
принципи права і правові принципи [9, с. 21]. найбільш 
розповсюдженим визначенням принципів права в цей пе-
ріод було їх поняття як вихідних, керівних ідей, що лежать 
в основі права і знаходять своє відображення не тільки в 
юридичній формі, але і в тих суспільних відносинах які 
вона опосередковує [11, с. 43]. саме базуючись на такому 
сприйняття і був створений поділ права на принципи пра-
ва і правові принципи. під останніми розумілися принци-
пи правосвідомості, принципи суспільства, що закріплені 
в правовій формі [16, с. 112]. також варто зазначити, що 
деякі вчені в якості аргументу для такого поділу пропо-
нували критерій нормативності, а саме вони вказували, що 
необхідно розрізняти: є поняття «правові принципи» – ка-
тегорія, не закріплена в законі, і є поняття «принципи пра-
ва» – категорія, закріплена в нормі права [23, с. 10]. також 
слід зазначити, що деякі вчені проти зазначеного поділу і 
в своїх дослідженнях практично не розрізняють принципи 
права і правові принципи констатуючи, що поняття право-
вих принципів охоплює як принципи права, так і більш 
приватні правові явища [3, с. 86-86].

ще деякі вчені намагаються розкрити поняття принци-
пів права через категорію «об’єктивної норми» [17, с. 93]. 
при цьому вважається, що об’єктивні норми початково за-
кладені в суспільних відносинах, а законодавцю залиша-
ється лише усвідомити та виразити їх. уявляється, що та-
кий підхід до сприйняття принципів права хоч і має певне 

раціональне зерно але все ж таки є недостатньо обґрунто-
ваним. складність такого підходу заключається у тому, що 
розуміти під об’єктивними нормами. пошук об’єктивних 
норм ведеться досить давно, але результати цього пошу-
ку є різними і в деякій мірі суперечливими. Якщо уза-
гальнено викласти позиції, то в літературі об’єктивними 
нормами називають і божественне установлення, і вимоги 
розумності та справедливості, і приписи розуму, і «аб-
страктну ідею повинності (должествования)». врахову-
ючи таку ситуацію, досить важко сприйняти та пояснити 
сутність та зміст категорії принципи права, а відповідно і 
даний підхід.

досить специфічною є позиція н. М. смірнової, яка 
під принципами права розуміє основні системи норм пра-
ва, центральні поняття і основні начала законів [18, с. 15].

також в літературі є точка зору, відповідно до якої, 
принципи права розглядаються як основні положення, що 
виражають сутність галузі права чи системи права в ціло-
му, вирішують її корінні питання [23, с. 16].

найбільш розповсюдженою є точка зору, відповідно 
до якої, принципи права розглядаються через категорію 
ідея. при цьому на початковому етапі становлення вчення 
про принципи права вчені вказували, що принципи права 
є керівними ідеями [9, с. 21-29], але в подальшому і на су-
часному етапі переважна більшість зазначають, що вони є 
основоположними ідеями [14, с. 277].

з нашої точки зору, розгляд принципів права через кате-
горію «ідея» є досить прогресивним, оскільки ця категорія 
відображає генетичний аспект принципів права [13, с. 25]. 
для того щоб зрозуміти це, варто звернути увагу на сутність 
терміну «ідея». ідея (від грец. іdea – вигляд, образ, об’єкт 
мислення) – це форма осягнення світу в думці; у науковій 
сфері ідеї узагальнюють досвід попереднього розвитку зна-
ння в тій чи іншій галузі, вони служать основою, що син-
тезує знання в цілісну систему, виконують роль евристич-
них принципів пояснення світу [12, с. 83]. Як стверджують 
дослідники [13, с. 25], саме ідеї утворюють той змістовний 
каркас, у якому виражається і твориться право.

відомо, що будь-яка загальна ідея проходить крізь 
історію у своїх специфічних формах, обумовлених осо-
бливостями буття людей і рівнем їх цивілізації. спочатку 
принцип зазвичай є ідеєю, що виникає лише спорадично 
як мрії окремих умів чи як легкий відтінок існуючих форм 
духовності; поволі вона втілюється в соціальних практи-
ках, поступово набуваючи визнання і вимагаючи реформ 
існуючого порядку; загальні ідеї є рушійною силою, що 
веде суспільство від одного стану до іншого: поселяючись 
у свідомості людей, вони жалять як оводи чи світять як 
маячки; у якийсь момент жевріючий вогник, запалений 
ідеєю, спалахує полум’ям – настає період швидких змін; 
принцип стає важливою складовою суспільної культури, 
втілюється в системи вимог (імперативів) і зрештою (до-
сить часто у поєднанні з іншими ідеями) змінює обличчя 
певної цивілізації [21, с. 394-407].

аналізуючи зазначену вище думку, яка досить точно та 
логічно пояснює генетичний зв'язок ідей з принципами1, зі 
свого боку можемо лише додати, що не всі ідеї перетворю-
ються в принципи, а лише ті, які сприймаються суспіль-
ством як користі та перспективні.

враховуючи викладене, вважаємо за можливе принци-
пи права визначити як основні ідеї, що відображають за-
кономірності і зв’язки розвитку суспільних відносин, а та-
кож визначають сутність і соціальне призначення права.

визначившись з поняттям «принципи права», спробує-
мо на його основі з’ясувати поняття «принципи правового 
регулювання». але перед цим,для більш чіткого усвідом-
лення суті та змісту досліджуваного явища коротко зосе-
редимо увагу на терміні «правове регулювання», оскільки 
сам термін «принципи правового регулювання» в змістов-
ному плані складається з двох змістовних частин, а саме 
«принципи права» та «правове регулювання».

1 в історичному аспекті такі трансформації ідей в принципи пра-
ва можна проілюструвати за допомогою дослідження становлення 
принципів прав людини.
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у теорії права під правовим регулюванням розуміють 
процес, що передбачає безпосередній (активний) право-
вий вплив на юридично значимі суспільні відносини [20, 
с. 385].

Як зазначає с. с. алексєєв, поняття правове регулю-
вання: по-перше, виражає напружену динаміку права, що 
реалізує його силу, енергію цілеспрямовану на досягнення 
правового результату; по-друге, здійснюється за допомо-
гою засобів…, що створюють структури в динаміці [1, с. 
265-266].

правове регулювання завжди здійснюється за допо-
могою свого «динамічного інструментарію» – особливо-
го, властивого тільки праву механізму, всього комплексу 
динамічних систем і структур, що призначені юридично 
гарантувати досягнення правових задач в рамках певних 
типів, моделей юридичного впливу на суспільні відноси-
ни [1, с. 266].

при цьому механізм правового регулювання може 
бути визначений як єдність правових засобів, за допомо-
гою яких забезпечується результативний правовий вплив 
на суспільні відносини. 

в механізмі правового регулювання як динамічній 
структурі виділяють три основних ланки (елементи): а) 
юридична норма – основа правового регулювання, коли 
на рівні позитивного права закріплюються в абстрактно-
му вигляді типізовані можливості і необхідність визначе-
ної поведінки суб’єктів; б) правові відносини, суб’єктивні 
права і юридичні обов’язки, які при наявності конкретних 
життєвих ситуацій (юридичних фактів) перетворюють 
абстрактні можливості і необхідність в площину конкрет-
них, адресних суб’єктивних юридичних прав і обов’язків; 
в) акти реалізації прав і обов’язків, у відповідності до яких 
настає запрограмований в позитивному праві результат в 
житті суспільства, фактично вирішується конкретна жит-
тєва ситуація.

також варто звернути увагу на те, що в механізмі 
правового регулювання, як динамічній структурі, в його 
глибинній основі, існують фундаментальні основи, які 
розкривають вихідні юридичні начала, є каталізаторами 
правового регулювання. такими основами, що впливають 
на юридичний інструментарій при правовому регулюван-
ні, є засоби та способи правового регулювання. 

в теорії права під засобами правового регулювання 
розуміють такі інституційні утворення (установи, форми) 
правової дійсності, які у своєму реальному функціонуван-
ні використовуються в процесі спеціальної правової діяль-
ності призводять до досягнення визначеного результату у 
вирішенні соціальних проблем, що стоять перед суспіль-
ством та державою на певному етапі [15, с. 29].

 під способами правового регулювання в літературі 
розуміють засновану на державній оцінці соціально зна-
чимих явищ систему правових приписів, прийомів та про-
цедур їх використання, за допомогою яких здійснюється 
регулятивний вплив на свідомість і волю людей з метою 
досягнення соціально значимого результату [7, с. 62].

аналіз фахової наукової літератури свідчить, що осно-
вними способами правового регулювання суспільних від-
носин є загальні дозволи та загальні заборони.

досліджуючи важливість загальних дозволів та загаль-
них заборон в механізмі правового регулювання і в аспекті 
нашого дослідження, варто погодитися з с. с. алексєє-
вим, який зазначав, що «принципово важливим моментом 
в з’ясуванні ролі загальних дозволів та загальних заборон 
є наступне. найбільш важливі і усталені вимоги соціаль-
ного життя даного суспільства найближче контактують 
з імперативами цивілізації і в цьому відношенні – з нор-
мативним соціальним регулюванням у вигляді пануючої 
системи соціальних цінностей. з розглядуваної точки 
зору, значення загальних дозволів та загальних заборон 
заключається у тому, що вони втілюють цю систему цін-
ностей, здатні бути їх вихідними, первинними носіями в 

самій матерії права, що розглядається з точки зору його 
регулятивних характеристик» [1, с. 273].

розвиваючи зазначену думку, варто звернути увагу 
на те, що при визначенні цінності загальних дозволів 
та загальних заборон вчений вказував, що за їх допо-
могою здійснюється конструювання моделі соціального 
регулювання шляхом встановлення «пануючої системи 
соціальних цінностей». в аспекті правового регулюван-
ня такою пануючою моделлю є правовий режим як по-
рядок регулювання, що виражений в багатоманітному 
комплексі правових засобів які характеризуються осо-
бливим сполученням взаємодіючих між собою дозволів 
та заборон і утворюючих особливу направленість регу-
лювання [1, с. 278].

для кожного етапу розвитку суспільства є характерним 
власний правовий режим, порядок регулювання, що зале-
жить від багатьох факторів та чинників. головними чин-
никами, що впливають на конкретний правовий режим в 
конкретному суспільстві, уявляється, є соціально-політич-
ний лад цього суспільства. при цьому в процесі констру-
ювання правового режиму в конкретному суспільстві ви-
користовуються специфічні, характерні тільки для цього 
суспільства уявлення про справедливість та доцільність. 
основою цих уявлень є намагання еліт цього суспільства 
розвивати його на основі пануючого соціально-політич-
ного режиму. таке твердження цілком підтверджується 
фаховими науковими дослідженнями та дає можливість 
констатувати факт того, що для кожного суспільства є ха-
рактерним власний правовий режим, порядок регулюван-
ня суспільних відносин.

з’ясувавши сутність правового регулювання, зосеред-
имося на принципах правового регулювання.

принципи права ми визначили як основні ідеї, що ві-
дображають закономірності і зв’язки розвитку суспільних 
відносин і які визначають сутність і соціальне призначен-
ня права, та констатували факт того, що принципи права 
формуються протягом тривалого часу розвитку суспіль-
ства і відображають досвід правового регулювання сус-
пільних відносин в загально цивілізаційному плані.

принципи правового регулювання також відобража-
ють основні ідеї, але не в загальному плані, а в аспекті 
конкретного суспільства. при цьому відображають ті ідеї, 
що є пануючими для конкретного історичного періоду. 
кожне суспільство розвиваючись визначає власний шлях 
розвитку окреслює власні його прерогативи, напрямки та 
результати. при цьому в процесі регулювання суспільних 
відносин, безумовно, використовуються загально цивілі-
заційні надбання у вигляді принципів права, як керівні на-
прямки.

висновки. враховуючи зазначене, принципи правово-
го регулювання можна визначити як засновані на пануючій 
системі цінностей в державі основні ідеї, що відобража-
ють закономірності і зв’язки розвитку суспільних відно-
син і які визначають сутність, соціальне призначення та 
особливості дії права на території конкретної держави.

таким чином, в аспекті співвідношення принципів 
права та принципів правового регулювання можна сказа-
ти, що принципи права є більш загальною категорією, яка 
відображає розвиток права як соціального регулятора та є 
цивілізаційним зв’язком між конкретними суспільствами 
та світовою цивілізацією. принципи правового регулю-
вання слід визнавати правові явища більш нижчого рівня, 
оскільки вони відображають систему соціальних ціннос-
тей в конкретній державі.

принципи права та принципи правового регулюван-
ня тісно пов’язані між собою, оскільки саме з принципів 
правового регулювання в процесі їх історичного розвитку 
виокремлюються найбільш прийнятні в загально цивілі-
заційному платі та відповідним чином оформившись пе-
ретворюються в загально цивілізаційне надбання у формі 
принципів права.
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уявляється, що лише таке сприйняття співвідношення 
принципів права та принципів правового регулювання дає 
можливість зрозуміти глибинну суть процесів, що прохо-

дять на території конкретної держави, та усвідомити, чому 
в окремих державах панують різні правові режими регу-
лювання схожих суспільних відносин.
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криМінальна відповідальність За «руськоЮ правдоЮ»  
і судеБникоМ каЗиМира іV: порівнЯльний аналіЗ

the crIMINal reSpoNSIBIlIty accordINg to rUSSKa praVda  
aNd KaZIMIr IV code of law: the coMparatIVe aNalySIS

толкач с.М.,
старший викладач кафедри історії та теорії держави і права,

конституційного та адміністративного права 
Чернігівського державного технологічного університету

У статті здійснено порівняльний аналіз положень «Руської Правди» та Судебника Казимира стосовно кримінального права. Проана-
лізовані різні підходи українських та російських науковців щодо кримінальної відповідальності, які встановлені цими джерелами. Визна-
чаються спільність та відмінність кримінально-правових норм цих пам’яток права.

Ключові слова: кримінальне право, «Руська правда», Судебник Казимира, злочин, покарання.

В статье осуществлен сравнительный анализ положений «Русcкой Правды» и Судебника Казимира относительно криминально-
го права. Проанализированы разные подходы украинских и российских ученых касательно криминальной ответственности, которую 
устанавливают эти источники. Определяются общность и различие криминально-правовых норм, характерных для данных памятников 
права.

Ключевые слова: криминальное право, «Русская Правда», Судебник Казимира, преступление, наказание.

The comparative analysis of Russka Prawda and Kazimir code of law is given in this article. Different approaches to the criminal responsibility 
in these sources are analyzed. The similarity and distinction of the criminal and legal norms in these sources of law is analyzed.

Key words: criminal law, «Ruska Pravda», Kazimir code, crime, punishment.

постановка проблеми. потреба боротьби зі злочин-
ністю покладена в основу особливої уваги вчених (юрис-
тів, істориків, соціологів, філософів та ін.) до проблеми 
злочину і покарання, яка має дуже давнє походження. у 
міру становлення держав з різними формами правління та 
державного устрою у вирішення цієї проблеми у різних 
народів з’явилися свої відмінні риси, змінили характер й 
інтенсивність застосовуваних мір покарання залежно від 
менталітету народу, епохи, способу життя людей тощо.

історичний аналіз проблеми злочину, покарання не-
обхідний для того, щоб використовувати накопичений 
предками досвід для розстановки правильних акцентів у 
законодавчій практиці, яка спрямована на боротьбу зі зло-

чинністю, а також для правильної і ефективної побудови 
системи каральних органів. вивчення першоджерел ки-
ївської русі і великого князівства литовського допоможе 
пізнати еволюційний шлях права, опанувати державно-
правову лексику, юридичну термінологію, певною мірою 
використовувати історичний досвід у сучасному законот-
воренні.

стан дослідження. серед досліджень «руської прав-
ди», як пам’ятки права, в російській науковій літературі 
відомі праці в. владимирського-Буданова, в. сергєєвича, 
п. Мрочека-дроздовського, е. тобіна, н. калачова. дуже 
цінний внесок має праця професора ф. леонтовича «рус-
ская правда и литовський статут». у російській науковій 
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літературі є чимало видань «руської правди». найкращи-
ми виданнями «руської правди» вважаються власні ви-
дання в. владимирського-Буданова, н. калачова, в. сер-
гєєвича і п. Мрочека-дроздовського. 

серед українських дослідників відмітимо р. лащенко, 
д. чубатого, в. кульчицького, і. терлюка, о. Шевченка.

найвидатнішими дослідниками розвитку литовсько-
руського права були і. данилович, М. владимирський-Бу-
данов, с. Бершадський, д. чубатий, і. старостіна, р. ла-
щенко, ф. леонтович. М. владимирський-Буданов у своїй 
«Хрестоматии по истории русского права» поділив текст 
судебника 1468 р. на 25 артикулів, тому що рукописний 
текст судебника не був поділений на артикули. ще до 
видання судебника ним були зроблені належні ґрунтові 
коментарі цієї пам’ятки права. Хотілось б ще відмітити 
і.даниловича, який опрацював і видав найбільш цінні 
пам’ятки права з історії литовсько-руської держави: у 
1826 р. – «судебник» казимира, а в 1827 р. – «летопись 
литви й руси».

у ХіХ ст. цією тематикою займалися і польські до-
слідники, такі як в. Мацейовський, п. домбковський, і. 
данилович.

Метою даної статті є порівняльний аналіз положень 
«руської правди» із положеннями судебника казимира 
1468 р. стосовно кримінального права. визначити спіль-
ність та відмінність цих пам’яток права і довести, що 
«руська правда» була основним джерелом права і для ве-
ликого князівства литовського. 

виклад основного матеріалу. населення усіх укра-
їнських земель керувалося звичаєвим правом та нормами 
«руської правди». з к. Хііі-поч. ХіV ст. частина україн-
ських земель перебувала у складі великого князівства ли-
товського, проте регламентування суспільних відносин в 
основному не змінилось. незважаючи на те, що в кожній 
«руській» землі, що входила до складу литовсько-русь-
кої держави, існували й свої партикулярні закони – при-
вілеї земські, договірні листи і т. ін., – «руська правда» 
з її основними правними положеннями була тим загаль-
ноправним збірником, який об’єднував правне життя ли-
товсько-української держави майже до самого видання 
першого литовського статуту [1, с. 181]. на погляд про-
фесора ф.леонтовича, «руська правда» мала в литовській 
державі характер «загальних законів», який їй зокрема на-
дала судова практика. по ній і судилися всі мешканці ли-
товсько-руської держави [2, с. 236].

на той час загальнолитовського права не існува-
ло [3, с. 29]. проте реалії життя потребували появи 
загальнообов’язкового акта, який би по-новому регулював 
суспільні відносини, особливо з питань порядку звернен-
ня до суду, відповідальності за посягання на чужу влас-
ність, відповідальності у випадку вчинення кримінальних 
злочинів.

першу спробу провести кодифікацію права у масштабі 
усієї литовської держави було зроблено великим князем 
казимиром у 1468 р.

судебник казимира іV був затверджений великим 
князем на загальнодержавному сеймі у вільно 29 лютого 
1468 р. після узгодження з князями, панами-радою і «всім 
посольством». Майже весь зміст судебника обмежується 
кримінальним правом і процесом. Шістнадцять статтей 
судебника розглядають такий склад злочину, як кража і 
визначають різноманітні аспекти цього поняття. взагалі 
судебник містить у собі чимало норм, які підкреслюють 
зв’язок його як пам’ятки права з «руською правдою».

«руська правда» іменує злочин як «образу», «обиду», 
«кривду». під образою розуміли порушення громадсько-
го спокою, у якій би формі воно не відбувалося, завдання 
потерпілому фізичної, моральної або матеріальної шкоди.

судебник закріплює визначення злочину як проти-
правного діяння, настання відповідальності лише за на-
явності вини.

об’єктами і суб’єктами злочину за «руською прав-
дою» змогли бути тільки вільні люди. особливістю карно-
го права цього періоду було те, що порушення справи про 
злочин і судочинство повністю залежало від потерпілого.

за судебником казимира, суб’єктом злочину могла 
бути не тільки вільна людина, але і холоп. за першу кра-
діжку він карався штрафом, а якщо не було майна – тілес-
ним покаранням і тюремним ув’язненням, а за повторну 
– засуджувався до повішення (арт.19).

правові норми «руської правди» не згадують вік, з 
якого настає кримінальна відповідальність. однак вражає 
своєю жорстокістю правова норма судебника стосовно 
кримінальної відповідальності, яка наставала з досягнен-
ням 7-річного віку за крадіжку «якщо злодія (татя) при-
ведуть з речовим доказом, то мусить той заплатити за 
вчинене штраф; якщо ж платити буде нічим, а дружина з 
дорослими дітьми знала про вчинений злочин, то вони по-
винні сплатити штраф; якщо ж будуть малі діти до семи 
років, то вони в тому невинуваті. самого злодія стратити 
на шибениці» (арт. 1) [4, с. 47]. пізніше ця норма буде пе-
реглянута у литовських статутах.

таке формулювання поняття про відповідальність чле-
нів сім’ї за карний вчинок голови родини порівняно з по-
становами «руської правди» є безсумнівним прогресом: 
дружина злодія і дорослі діти його відповідають за злодій-
ство, яке заподіяв голова дому, лише при тому, якщо вони 
про це злодійство «відали»; діти звільняються від відпо-
відальності зовсім [1, с. 215].

«руська правда» містить норми про співучасників 
злочину. закон вимагав притягувати до однакової відпо-
відальності всіх причетних до злочину: 1) якщо хто краде 
худобу в полі або овець, кіз чи свиней, то сплачує 60 кун, 
якщо крали кілька злодіїв, то кожному сплатити по 60 кун; 
2) якщо обкрадуть тік або вкрадуть зерно в ямі, то, скільки 
б злодіїв не здійснювали крадіжку, кожен із них платить по 
3 гривні і по 30 кун (куна – 1/25 гривні).

у судебнику казимира вперше у порівнянні з існую-
чими джерелами права (перш за все «руською правдою») 
з’явилася норма щодо індивідуальної відповідальності за 
вчинений злочин. так, зокрема, дружина і діти відповіда-
ють своїм майном за вчинений злочин чоловіком і батьком 
лише у випадку, коли вони знали про крадіжку (арт. 1).

Характерно також, що в судебнику підкреслюється 
вже невідповідальність жінки і дітей злодія і в тому ви-
падку, коли голова родини був затриманий «на гарячому», 
з «лицом», але краденого додому не приніс, і жінка, і діти 
крадених речей «не поживали: злодей терпи, а жона и дети 
и дом их невинен» (арт. 5) [5, с. 32].

очевидно, в литовсько-руській державі думка про 
індивідуальну відповідальність за карний вчинок почала 
утверджуватися: набрала вже більшої ваги і значення по-
рівняно із київською руссю.

«руська правда» – збірник законів, що має класовий 
характер. за вбивство «княжих мужів» штраф був удвічі 
більший, ніж за вбивство простолюдина: «Якщо хто уб’є 
князівського мужа у розбої, а головника не шукають, то 
вервену платить той, у чиїй верві лежить голова – 80 гри-
вен, а за простолюдина – 40 гривен», – говориться у ст. 3 
«руської правди».

великим кроком вперед судебника була ідея рівно-
сті всіх верств населення перед законом у кримінальних 
справах. так, якщо злочин скоєно з відома пана або сам 
пан брав у ньому участь і це було доказано, то пан ніс таку 
саму відповідальність, як і злодій (арт. 7).

Як у «руській правді», так і в судебнику знаходимо 
поняття «ордалії» (суд божий), але у судебнику воно за-
знало певних змін. за «руською правдою», особа, яка не 
змогла довести свою невинність, у якої не було свідків, 
йшла на «суд божий».

у справах до двох гривен можна було очиститися від 
підозри у вчиненні злочину присягою, до шести гривен – 
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«випробуванням водою»; більше шести гривен – «випро-
буванням залізом».

артикул 18 судебника вказує: «а якщо крадій погодить-
ся на випробування тортурами (Божим судом), а знав зілля 
(траву, яка допомагає витерпіти біль), а знаків помітних не 
залишиться, проте розслідування доведе його провину, не-
хай і вперше вчинив крадіжку та був допитаний під торту-
рами і про це буде знати околиця (навколишні жителі), тоді 
того знахаря хоч і не домучаться (тобто, хоч і не отримають 
зізнань через випробування тортурами) треба повісити».

Як згадувалось вище, судебник взагалі містить у собі 
чимало норм, які підкреслюють його зв’язок з «руською 
правдою».

сама його назва – «судебник», на погляд історика ф. 
леонтовича, могла бути взята від «руської правди», яка 
в деяких списках, як, наприклад, карамзінському, зветься 
«судебником Ярославля».

при розгляді характеру правних засад судебника впа-
дає у вічі змішування старих українських і нових західних 
станових правних понять. уся карна система відступає від 
карної лагідної ідеології «руської правди» [6, с. 96].

проте у судебникові є положення, які не мають нічого 
спільного з «руською правдою». перш за все це стосуєть-
ся смертної кари, яка була не відома «руській правді». по-
карання за «руською правдою» були досить м’які: у ній 
відсутня смертна кара, каліцництво та ув’язнення. смерт-
на кара замінена грошовим штрафом. Будь-яке грошове 
покарання складалося з двох частин: одна вносилася на 
користь князя, а інша, як компенсація за причинені збит-
ки, – потерпілому. покарання мали такі назви: віра та дика 
віра, продаж головщина, урок.

за особливо тяжкі злочини «руська правда» передба-
чала специфічну міру покарання – «потік і пограбування». 
цей найтяжчий вид покарання застосовувався за підпали, 
конокрадство та розбій. «потік і пограбування» за пер-
вісного суспільства означав вигнання злочинця разом із 
сім’єю з громади, а майно злочинця конфісковувалося на 
користь громадян.

розвиток майнових відносин сприяв тому, що зміст 
покарання «потік і пограбування» трансформувався. ви-
нуваті у вчиненні злочинів у добу київської русі позбав-
лялись усіх прав, а їх майно конфісковувалось і надходило 
князеві (державі).

співвідповідальність рідні за злочин ми прослідкову-
ємо і в судебнику, але відповідальність рідні значно об-
межена.

судебник відрізняє крадіжку «велику» або «конську» 
від «малої», «татьбу с лицом» і «без лица». статті цієї 
пам’ятки права про «татьбу» майже повністю були пере-
несені у литовський статут 1529 р. [2, с. 161]. на відміну 
від «руської правди», судебник встановлює смертну кару 
за крадіжку з «лицом», за «конську татьбу», коли «злодія 
з лицом приведуть» та в інших випадках (арт. 12, 15, 17, 
18, 22).

за дрібну крадіжку, вчинену вперше, застосовувалося 
покарання у вигляді штрафу, за середню і велику – смерт-

на кара через повішення. крім крадіжки, судебник нази-
вав такі види злочинів, як розбій, грабунок, чаклунство. 
основні види покарань за судебником – смертна кара че-
рез повішення або спалення, штраф.

доказом безпосереднього зв’язку судебника із «русь-
кою правдою», крім положень про крадіжку, про умови 
відповідальності дітей і дружини за вчинки дітей і чолові-
ка, можна ще назвати положення про «вину» і «муку». но-
вим було й визначення злочину як протиправного діяння, 
настання відповідальності лише за наявності вини, відпо-
відність покарання тяжкості вчиненого злочину, заборо-
на самосуду. у судебнику можемо помітити виникнення 
нового погляду на мету покарання. так, у ньому вперше 
було законодавчо закріплено ідею «усунення злочинця» як 
одну із цілей покарання, хоча й повністю не відкидалася 
ідея майнового відшкодування. заборонялося звільнення 
злочинця від покарання, у той час як згідно із нормами 
звичаєвого права у злочинця, засудженого до смертної 
кари, була можливість відкупитися і бути переданим у 
рабство потерпілому або його близьким родичам.

висновки. отже, кримінальне право в київській русі, 
яке, за влучним спостереженням М. грушевського, від-
верто превалювало (зокрема й за ступенем розробленості 
його норм) над усіма іншими галузями права, мало до-
статньо високий рівень розвитку. злочин визначався не як 
порушення закону чи князівської волі, а як «обида», тоб-
то спричинення матеріальної чи моральної шкоди особі 
чи групі осіб. види покарання пов’язувалися з намірами 
злочинця та пройшли історичний розвиток від помсти до 
можливості грошового викупу, або застосування кримі-
нального покарання. усі види покарання у своєму комп-
лексі підтримували правопорядок і мирне співіснування 
членів суспільства, поєднували завдання матеріального 
вирівнювання шкоди потерпілому, а також сприяли утри-
манню князівської влади.

порівняння «руської правди» із судебником засвід-
чило, що вони мають дуже багато спільних правових 
норм як визначні пам’ятки доби київської русі і великого 
князівства литовського. «руська правда» була основним 
джерелом права і для литовської держави, що підкрес-
лює її зв’язок з судебником казимира. її основні право-
ві положення носили загальнообов’язковий характер у 
литовській державі. судебник казимира, не зважаючи на 
прогресивність деяких правових норм у той час, а саме: 
індивідуальна відповідальність за вчинення злочину та 
ідея рівності всіх станів перед законом за вчинення кримі-
нальних злочинів, не став всебічною кодифікацією права. 
він нормував лише карні постанови, які були спрямовані 
на охорону майна, а життя вимагало такого кодексу, в яко-
му було б взято до уваги й приватноправові відносини.

тим не менше, роль даного збірника в історії права є 
величезною і надзвичайно важливою. прийняття судеб-
ника казимира 1468 р. започаткувало новий етап у пра-
вовій теорії і кодифікації феодального права, який був 
логічно завершений виданням трьох статутів великого 
князівства литовського.
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постановка проблеми. незалежна україна з перемін-
ним успіхом докладає зусиль щодо справедливої оцінки 
минулого національно-визвольного руху. суспільно-по-
літичне значення цих заходів обумовлене необхідністю 
усунення конфронтаційних моментів у масовій свідомості 
як однієї з передумов формування консолідованої україн-
ської політичної нації. 

важливим кроком на цьому шляху став і указ прези-
дента україни від 14 жовтня 2006 р. № 879 «про всебічне 
вивчення та об’єктивне висвітлення діяльності україн-
ського визвольного руху та сприяння процесу національ-
ного примирення», де зокрема, одним із завдань перед-
бачено «здійснення ґрунтовних наукових досліджень,…
видання історичної та науково-популярної літератури з 
цих питань» в інтересах подальшої розробки законопро-
екту про український національно-визвольний рух 20-50-х 
років XX століття [13, c 2].

отже, об’єктивне, неупереджене вивчення проблем 
українського національно-визвольного руху, його зако-
нодавче закріплення, сприятиме правовому закріпленню 
важливого (хоча й не єдиного) історичного компоненту 
сучасного державного суверенітету україни, дозволить 
чіткіше окреслити роль і місце українства в світовому 
історичному процесі. на думку проф. о. реєнта, «трива-
лий період бездержавності спричинив атрофію здатності 
до самоорганізації, творення власних соціальних інсти-
тутів, політичних організацій, волі до самоствердження 
у формі національно-визвольного руху, відсутність ліде-
рів загальнонаціонального масштабу» [1, c 7]. тому од-
ним із ключових завдань сучасних науковців є очищення 
вітчизняної історії української державності від ідеоло-
гічних нашарувань, що спотворювали її суть протягом 
десятиліть.

в умовах сьогодення важливим і необхідним є вивчен-
ня історичного досвіду будівництва української держави, 
зокрема відображеного у програмових положеннях та 
практичній діяльності організації українських націоналіс-
тів, що ставила перед собою мету – побудову української 
самостійної соборної держави (далі – уссд), мала чітке 
її бачення та здійснювала реальні кроки до її досягнення.

стан дослідження. переконані, що системне до-
слідження державно-правових ідей в українському на-
ціоналістичному русу ще попереду, хоча окремі аспекти 
окресленої проблеми висвітлювалися у працях в. трофи-
мовича, в. Мороза, а. рибака, і. патриляка, д. вєдєнєєва, 
г. Биструхіна, о. лисенка, г. стародубець.

Мета статті. пропонована стаття покликана висвітли-
ти бачення праворадикальним (націоналістичним) рухом 
окремих питань стратегії розбудови державного механіз-
му в українській державі, зокрема виокремити ідеї, що 
стосувалися таких важливих аспектів державного життя, 
як політичний режим, форма правління в УССД.

виклад основного матеріалу. на першому конгре-
сі українських націоналістів у 1929 році, виголошена с. 
нижанківським доповідь про основи державного будів-
ництва заклала в програму оун засадничі погляди на 
створення, закріплення та розвиток держави [2]. в питан-
ні політичного ладу оун виділяла три етапи державного 
будівництва, від яких залежала і форма державного будів-
ництва: перший етап (визвольна боротьба) – національна 
диктатура; другий етап (внутрішнього порядкування) – го-
лова держави матиме завдання підготувати створення най-
вищих законодавчих органів на «засаді представництва 
всіх організованих суспільних верств з узглядненням від-
мінностей окремих земель, що ввійдуть до складу україн-
ської держави»; третій етап (етап упорядкованої держави) 
– на чолі держави стане покликаний парламентом голо-
ва держави, який призначатиме уряд, підзвітний йому та 
представницькому органу [3, с. 29]. українські націоналіс-
ти признавали конечність національної диктатури лише у 
час першого етапу [4, с. 256].

у 1940 році оун (б) створює комісію державного пла-
нування на чолі з 

в. горбовим, яка займалася розробкою документів, які 
б докладно регламентували організацію всіх механізмів 
влади та самоврядування, визначали принципи й напрями 
соціально-економічної політики. у цей же час аналогічну 
роботу вела й мельниківська комісія державного плану-
вання, яка готувала проекти «перебудови всього еконо-
мічно-господарського, культурного та адміністративного 
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життя україни у випадку утворення самостійної держави» 
[5, с. 256]. результати роботи бандерівської комісії відо-
бражені в інструкції «Боротьба і діяльність оун під час 
війни» (1941 р.). її історична цінність полягала у тому, що 
це перший детальний документ, який розкриває основні 
плани керівництва оун (б), спрямовані на утвердження 
національної державності [6, с. 90]. серед основних по-
стулатів документа вирізнялися наступні тези: по-перше, 
формування органів державної влади мало іти паралельно 
зі збройною боротьбою за звільнення україни від більшо-
вицької окупації; по-друге, оун мала проголосити віднов-
лення української держави та встановити владу на місцях; 
по-третє, уся повнота влади на місцях зосереджувалася 
в руках керівника місцевої одиниці; місцеве самовряду-
вання виключалося; по-четверте, регламентувався розпо-
діл повноважень між адміністративно-територіальними 
одиницями, при цьому розвиток держави мав проходити 
винятково в руслі програми оун [7, с. 300]. Як зазначає 
в. трохимович, зміст документа підтверджував початкове 
прагнення організації утримувати монопольні позиції в 
державі і цілком залишався в колі довоєнних уявлень про 
тотальний націоналізм у всіх сферах життя. тоталітарна 
радянська машина, наслідки трьохсотлітнього панування 
Московщини на українських землях, на думку бандерів-
ців, не залишали вибору [7, с. 301-302].

у революційний та пореволюційний час державним 
режимом, на думку очільників оун, має бути диктатура. 
у проекті одного з чільних ідеологів оун д. Мирона при-
сутні не лише риси авторитарного політичного режиму, 
але також ознаки республіканської президентської форми 
правління з поділом влади на три гілки та місцевим само-
врядуванням. пропонувалася, по суті, «обмежено-респу-
бліканська» президентська форма правління у поєднанні 
з «націократичним» політичним режимом. тобто держав-
ний механізм оун (б) на початок 1941 року мав усі ознаки 
авторитарного на рівні структури та функцій [7, с. 302]. 
київський дослідник іван патриляк зазначає, що у 30-40-х 
роках XX століття диктатура і етнічна нетерпимість була 
явищем цілком буденним, тоді «білими воронами» на по-
літичній карті світу виглядали не диктаторські й расист-
ські режими, а демократичні режими [6, с. 91].

воєнні реалії, зустріч із братами великої україни і як 
результат рішення III надзвичайного великого збору оун 
(далі – III нвз оун), були тими факторами, що стимулю-
вали український націоналізм «крайового зразка» набира-
ти рис демократичності, яка ставала лейтмотивом повоєн-
ного світу. принциповим нововведенням у новій програмі 
бандерівців (III нвз оун) була теза, що «ідеалом нової 
суспільності є вільна людина», а майбутній політичний 
режим названо вже не «націократією», а спочатку «новим 
ладом», пізніше в «уточненнях і доповненнях до програ-
мових постанов…» (1950) – демократичним ладом» [8, с. 
99-112]. цікаво, що перехід на позиції політичного плюра-
лізму та гуманізму відбувся тоді, коли оун в україні вела 
боротьбу за виживання в людиноненависницьких умовах; 
і навпаки: демократичне середовище західної Європи не 
надто впливало на ультраправі погляди середовища закор-
донних частин оун (далі – зч оун). у цьому контексті 
важко не погодитися з думкою г. дичковської: «легко бути 
гуманістом, сидячи в комфорті і попиваючи каву. залиша-
тися гуманістом в умовах тотального двостороннього ге-
ноциду значно важче» [9, с. 981].

після закінчення другої світової війни інтелектуаль-
ний провід українського національно-визвольного руху 
закономірно більше концентрувався на організації бороть-
би з радянським режимом, ніж на розробці проблем роз-
будови державного механізму, що ускладнює дослідникам 
аналіз державотворчих ідей, проте не є суттєвою пере-
шкодою до визначення засадничих принципів державного 
будівництва. так, у «роз’ясненні проводу оун на україн-
ських землях» (1950 р.) стверджувалося, що «безкласове 

суспільство» (основа майбутнього політичного режиму) 
– це суспільство «Без визискувачів і визискуваних, сус-
пільство вільних не експлуатованих селян, робітників і 
трудової інтелігенції» [10, с. 10-12].

проблему майбутнього політичного режиму активно 
обговорювали публіцисти організації на рідних землях та 
зч оун. так, один з очільників оун о. дяків писав, що 
демократію потрібно взяти за основу політичного режи-
му, але слід добре продумати її конкретну форму, бо вона 
може мати і негативні тенденції через різноманітні вади 
державної системи та низьку політичну культуру грома-
дян. автор доходить висновку, що оун завжди стояла за 
добро громадян, а це – одна з головних рис демократії [7, 
с. 308].

що ж стосується форми правління в майбутній укра-
їнській державі, то на думку авторитетного дослідника в. 
трохимовича, знайти в офіційних оунівських документах 
відповідь на це запитання достатньо складно. тому лише 
в працях поодиноких публіцистів знаходимо розкриття 
певних аспектів піднятої наукової проблеми. так, проана-
лізувавши статтю одного з чільних ідеологів оун петра 
полтави «за тип організованої демократії в майбутній не-
залежній українській державі» (1949 р.), можна дійти до 
наступних узагальнень:

 – по-перше, пропонувалася концепція парламентської 
демократичної республіки. петро полтава вважав, що за-
кони лише тоді виконують без відхилень, коли цей процес 
контролює законодавець, звідси виконавча влада повинна 
підпорядковуватися законодавчій;

 – по-друге, депутатів парламенту слід обирати з пред-
ставників політичних партій на загальних прямих рівних 
виборах (по пропорційній системі). п. полтава обсто-
ював думку, що до виборів слід було допускати лише ті 
партії, чиї програми не містять антидержавних положень 
та які зібрали не менше двох мільйонів підписів грома-
дян [12, арк. 274-285]. після виборів партії-переможці 
зобов’язувалися утворити парламентську більшість, яка 
розробить «декларацію єдиної національної політики» 
та зобов’яжеться її виконувати [7, с. 310]. на думку п. 
полтави, це матиме такі наслідки: 1) існуватимуть чіткі 
напрямки розвитку держави, які позбавлять труднощів у 
законодавчій роботі; 2) глава держави одержить право роз-
пускати парламент у разі, якщо більшість не сформується 
та не буде оприлюднено «декларацію», і самостійно фор-
мувати виконавчу владу до повторних виборів; 3) реалі-
зовувати політику парламенту мав би уряд, сформований 
з представників партій, що перемогли, або однієї партії, 
що отримала більшість голосів, причому парламент не 
мав би права висловити вотум недовіри урядові [7, с. 311]. 
водночас, залишилися відкритими питання одно- чи дво-
палатності парламенту, повноважень президента (глави 
держави), глави уряду.

вищевикладене дає підстави для загальних висно-
вків:

1) державотворчі ідеї генеровані інтелектуальною елі-
тою націоналістичного руху пройшли суттєву еволюцію, 
що зумовлювалося як змінами європейської геополітики, 
так і внутрішніми умовами боротьби. вирізняється гли-
бина та теоретичний рівень розробок, своєрідність, ори-
гінальність ідей оунівців, не сліпе рецепіювання чужих 
ідей, а творчих підхід із врахуванням реалій національно-
визвольного руху;

2) в теоретико-програмовій спадщині націоналістич-
ного руху проблемі політичного режиму приділялася 
основна увага;

3) на 1939 рік пануючою була доктрина «націокра-
тичної» держави з авторитарним політичним режимом, 
винятковою роллю оун у суспільстві, запереченням за-
гальних виборів та суспільної рівності людей [11, с. 210];

4) у повоєнний період пануючою була концепція «по-
міркованого» демократичного політичного режиму, який 
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базувався на принципах багатопартійності, загальних пря-
мих виборів, дотриманням усіх прав і свобод громадян з 
боку держави.

5) стосовно форми правління оун (б) (програма II 
великого збору оун 1941 р.), проглядаються риси авто-
ритарного політичного режиму і водночас ознаки респу-
бліканської президентської форми з поділом влади на три 
гілки та місцевим самоврядуванням;

6) майбутня форма правління, запропонована оун (м) 
і закріплена в її програмі, за своїм змістом, з певними за-
стереженнями, наближалася до конституційної монархії 
[11, с. 211];

7) повоєнні суспільно-політичні позиції обидвох се-
редовищ оун зазнали змін стосовно форми правління. 
запропонований устрій містив усі ознаки республікан-
ського, проте зміни все ще залишалися половинчастими, 
залишаючи за державою механізми контролю за життям 
громадян. найбільш адекватною, на думку дослідника 
а. рибака, діячі оун бачили авторитарну демократію: 
з одного боку – з участю народу у формуванні влади, з 
іншого – із сильною владою. отже проблемі політичного 
режиму, діячі оун приділяли першочергову увагу, тоді 
як питання конкретної форми правління не було прин-
циповим.
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ФорМа держави та ЇЇ складові елеМенти: суЧасні підходи до вивЧеннЯ
forM of State aNd ItS eleMeNtS: ModerN approacheS to learNINg

Шакірзянова і.в.,
викладач

Політико-правового коледжу «АЛСКО»

Стаття присвячена з’ясуванню поняття, ролі та значення форми держави як організації державної влади у єдності трьох її елементів: 
форми правління, форми державного устрою та політичного режиму, що дає можливість визначати характер існування і напрями розви-
тку держави, властивості її устрою, правління та режиму. 

Автором зроблений аналіз існуючих в юридичній літературі поглядів та думок вчених, щодо визначення поняття форми держави, а 
також ролі кожного з її елементів, дана оцінка ролі політичного режиму, як елементу форми держави.

Ключові слова: форма держави, складові елементи форми держави: форма правління, форма державного устрою, політичний 
режим.

Статья посвящена выяснению понятия, роли и значения формы государства как организации государственной власти в единстве 
трех ее элементов: формы правления, формы государственного строя и политического режима, который дает возможность определять 
характер существования и направления развития государства, свойства ее строя, правления и режима.

Автором сделан анализ существующих в юридической литературе взглядов и мнений ученых, относительно определения понятия 
формы государства, а также роли, каждого из ее элементов, дана оценка роли политического режима, как элемента формы государства.

Ключевые слова: форма государства, составные элементы формы государства: форма правления, форма государственного 
строя, политический режим.

The article is devoted to identification of the concept, role and importance of the state form, as the organization of the state power in the unity 
of its three elements, namely: form of government, forms of polity and political system, that provides ability to determine the nature of existence 
and direction of development of the state, specifics of its structure, governance and regime.

The author conducted analysis of scientific views and opinions existing in the legal literature regarding definition of state forms, as well as 
each of its elements, assess the role of political regime, as an element of state forms.

Key words: form of state, elements of state form: form of governance, form of polity, political regime.

вивчення та наукове пізнання загальних і специфічних 
ознак та процесів виникнення і розвитку державно-пра-
вових явищ дозволяють одержати, оновити та поглибити 

узагальнені знання про державу і право, а також виробити 
наукові рекомендації по вдосконаленню їх службової ролі 
в сучасному суспільному житті та запропонувати висно-
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вки вмілого використання їх з метою здійснення прогре-
сивних суспільних реформ.

держава на всьому історичному шляху свого розвитку 
є особливою організацією і силою, яку жоден інший по-
літичний інститут не здатен замінити [1, с. 23]. держава – 
це знаряддя, інструмент політичної влади (остання, проте, 
здійснюється не тільки за допомогою держави) [2, с. 31].

у державно організованому суспільстві серед системи 
факторів, що визначають становище людини, надзвичайно 
важлива роль належить саме державі. таке значення дер-
жави зумовлене тими важелями впливу на суспільні від-
носини, якими вона володіє монопольно [3, с. 7].

розмаїття поглядів на державу зумовлене тим, що дер-
жава – це надзвичайно складне, суперечливе, історично 
мінливе явище. процес пізнання її якостей, рис і ознак, 
є складним, оскільки залежить від постійної зміни еконо-
мічних, соціальних, класових, духовних, релігійних, наці-
ональних та інших факторів, що визначають її сутність і 
зміст [4, с. 21].

порівняно з первісним суспільством, держава – це ор-
ганізація територіальна, оскільки її характеризує розподіл 
населення по територіальним одиницям, організованим 
місцям проживання людей. держава як територіальна ор-
ганізація людей розірвала родоплемінну общину; вона по-
чала керувати вже не просто територією, яка була і до по-
яви держави, а територіальними утвореннями, створюючи 
в них органи влади і управління [5, с. 64].

виходячи з центральної ролі, яку відігравала в сус-
пільному розвитку держава, вона завжди привертала до 
себе пильну увагу дослідників, які намагалися пояснити її 
специфічні особливості, основні характеристики, що від-
різняють державну організацію людей від додержавної і 
недержавної (політичних партій, громадських організацій 
тощо) [6, с. 107]. ознаки держави, які були з самого почат-
ку виражені в її передумовах, в процесі історичного розви-
тку розвинулися в форму держави.

з часом в формі держави втілюється природа і орга-
нізація публічної влади, системи установ, які керують 
суспільством. це означає, що форма держави – це склад-
не соціальне явище, яке дає можливість визначити харак-
тер існування і напрями розвитку держави, властивості її 
устрою, правління та режиму. вивчення держави з точки 
зору її форми дає можливість відтворити зовнішній вираз 
та порядок побудови держави, її внутрішню структуру та 
складові елементи, основні способи встановлення і здій-
снення державної влади [7, с. 46].

у зв’язку із зазначеним варто погодитися з думкою ро-
сійського правознавця М. Марченка, що, розглядаючи по-
няття форми держави, так само як і її різноманітні сторо-
ни та аспекти, необхідно виходити, перш за все, з того, що 
форма: 1) є однією з найбільш важливих складових частин, 
проявів та атрибутів держави; 2) не існує сама по собі, тобто 
поза взаємозв’язком з іншими складовими частинами, атри-
бутами держави. зокрема, форма держави завжди має без-
посередній зв’язок з сутністю та змістом держави, виступає 
в якості виразника цієї сутності та змісту [8, с. 211-212].

слід також зауважити, що форма держави, так само як 
і його сутність і зміст, ніколи не залишалася раз і назавжди 
незмінною. говорячи про форму держави як таку, варто 
також зазначити, що навіть і в умовах сьогодення вона ро-
зуміється та тлумачиться неоднаково різними вченими.

так, а. головістікова та ю. дмитрієв визначають по-
няття «форма держави» як спосіб організації та здійснення 
політичної влади [9, с. 821]; професор о. скакун визначає 
форму держави як систему форм інституційної, терито-
ріальної і політичної організації та здійснення державної 
влади в країні [10, с. 140]. під формою держави в сучасній 
літературі також розуміють комплексний інститут дер-
жавності, що обумовлений, перш за все, але не виключно, 
соціальним змістом держави, тобто організаційно-функ-
ціональну структуру державності, яка виражає спосіб ор-

ганізації та здійснення державної влади в сукупності всіх 
її проявів, а також методи прямого та зворотного зв’язку 
влади з населенням [11, с. 129].

крім цього, під формою держави розуміють також 
«сукупність способів (сторін) організації, влаштування і 
реалізації державної влади» [12, с. 95]; «одну з найважли-
віших складових частин, проявів і атрибутів держави, що 
існує у взаємозалежності з іншими складовими частина-
ми, атрибутами держави» [13, с. 174]; «сукупність органів 
держави і конкретні способи їх зв’язку між собою та насе-
ленням в процесі здійснення функцій держави» [14, с. 70].

у вітчизняній науці учені небезпідставно вважають, 
що форма держави – це сукупність її основних ознак, що 
сформувалися під впливом різноманітних об’єктивних та 
суб’єктивних причин, які дозволяють відмежувати одну 
державу від іншої.

загальновідомо, що будь-яка дефініція (поняття) в нау-
ці відображає певний ряд явищ, процесів, їх стійкі зв’язки, 
суттєві ознаки. в чому ж полягає пізнавальний зміст по-
няття «форма держави»?

перш за все, поняття «форма держави» дозволяє роз-
глядати державу як систему, цілісність, що складається з 
окремих елементів, залежних один від одного і які вказу-
ють на те, ким і як формується державна влада, як вона 
розподіляється на території держави і якими методами 
здійснюється. від того, як організована державна влада, 
на які засоби (авторитет, переконання чи насильство) вона 
спирається, багато в чому залежить її ефективність.

по-друге, форма держави є поняттям, яке виявляє ор-
ганізацію державної влади з різних сторін. воно, зокрема, 
вказує на суб’єкт влади, тобто на носія влади. цим носієм 
влади виступає держава в особі своїх органів. крім того, 
воно виявляє порядок утворення органів законодавчої, 
виконавчої та судової влад. поряд з цим, поняття «фор-
ма держави» визначає, як і між ким влада розподілена на 
території держави, а також вказує на методи її реалізації. 
отже, форма держави являє собою організацію державної 
влади, що виражена у формі правління, формі державного 
устрою і формі політичного режиму.

по-третє, вказані три властивості форми держави 
взаємозв’язані і взаємозалежні, оскільки складають орга-
нічну єдність і є трьома сторонами єдиної форми держави, 
яка приймає кожного разу конкретно-історичний вигляд 
[15, с. 28-29; 16, с. 52-76; 17, с. 10].

провідна роль серед вказаних елементів форми держа-
ви, на наш погляд, належить саме політичному режиму, 
оскільки будь-які зміни в засобах і методах реалізації дер-
жавної влади відображаються, як на формі правління, так 
і на формі державного устрою. при цьому, безумовно, не 
можна відкидати і зворотній вплив двох останніх факторів 
на політичний режим.

у загальній теорії держави і права не існує єдиного 
підходу до визначення поняття і змісту (складових еле-
ментів) форми держави. форма держави в усіх її проявах 
(форма правління, форма державного устрою чи політич-
ний режим) завжди має безпосередній зв’язок з держав-
ною владою, яка розглядається не в абстрактному вигляді 
як сукупність її загальних, родових ознак і рис, а в її кон-
кретному, соціально-класовому вигляді і прояві. тому, при 
аналізі поняття форм тієї чи іншої держави, певну модель 
організації влади співвідносять з певним типом держави, 
певним соціально-класовим устроєм. а це означає, що за-
гальну характеристику держави, її родових ознак необхід-
но поєднувати з конкретним типом держави, що має ви-
значений соціально-класовий зміст. за таких умов, кожна 
з форм держави має свою значну політико-практичну вагу, 
коли вона розглядається та вивчається стосовно певних 
часових та просторових вимірів абсолютно визначеного 
типу держави [18, с. 9; 19, с. 27-47; 20, с. 9-90; 21, с. 25-88].

форма держави – це її устрій, який виявляється в ха-
рактері політичних взаємовідносин між людьми, між 
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людьми і державою, в способах організації вищих органів 
державної влади (форма правління) та в адміністратив-
но-територіальному поділі держави (форма державного 
устрою). тому можна з впевненістю говорити про те, що 
форма держави відображає єдність, взаємозв’язок та вза-
ємообумовленість поєднаних у ній елементів, в результаті 
чого народжується нова якість, не властива жодній із цих 
окремо взятих складових частин.

Як зазначає с. комаров, в наш час питання про форму 
держави стає дедалі важливішим. форма держави пови-
нна забезпечувати різним прошаркам суспільства мож-
ливість активно приймати участь в управлінні державою, 
створювати умови для розвитку творчих здібностей наро-
ду тощо [22, с. 66].

значення форми держави в сучасних українських ре-
аліях зросло, зокрема, з часу проголошення державного 
суверенітету україни, закріплення демократичного прин-
ципу поділу державної влади на законодавчу, виконавчу і 
судову. тому правовий вираз принципів організації держа-
ви має величезне практичне значення, оскільки структура 
(форма правління, форма державного устрою) і методи 
здійснення державної влади (політичний режим) юридич-
но закріплені в конституції та інших законодавчих актах.

досліджуючи інститут держави, варто зазначити, що 
він пройшов великий історичний шлях свого розвитку 
(приблизно 5 тисяч років). природно, що за цей період він 
набув нових властивостей, певним чином удосконалював-
ся; його сутність зазнавала змін відповідно до змін еко-
номічних, політичних, ідеологічних умов життєдіяльності 
суспільства.

у сучасній юридичній літературі справедливо підкрес-
люється, що роль та значення форми держави не можна 
применшувати, оскільки проблема форми держави має не 
тільки теоретичне, але й першочергове практичне значен-
ня. від того, як організована і як реалізовується державна 
влада безпосередньо залежить ефективність державного 
управління, його дієвість, престиж та стабільність уряду, 
стан законності і правопорядку в державі. 

на теперішній час в юридичній літературі існують 
різні думки щодо змісту категорії «форма держави». тра-
диційно сучасні вчені під формою держави розуміють 
організацію політичної влади в державі, взяту в єдності 
трьох її основних елементів або сторін: форми державно-
го правління, форми державного устрою та політичного 
режиму [23, с. 67; 10, с. 140]. водночас при висвітленні 
даного питання, на нашу думку, неодмінно потрібно вра-
ховувати їх динамічну мінливість та чутливу реакцію на 
зміни в соціально-економічній структурі суспільства. це 
пов’язано, зокрема, з тим, що конкретна форма держави 
визначається історичним типом держави та залежить від 
багатьох об’єктивних та суб’єктивних факторів, серед 
яких варто назвати: 1) рівень соціально-економічного роз-
витку суспільства; 2) співвідношення класових сил; 3) іс-
торико-національні та культурні традиції народу; 4) між-
народна обстановка тощо [24, с. 72].

оскільки держава являє собою постійно функціоную-
чу політичну організацію, її форма пов’язана з певним ви-
дом держави, як особливого явища, що являє діалектичну 
єдність змісту і форми.

ознаки, які у своїй сукупності розкривають сутність 
категорії «форма держави», об’єднані в групи, які харак-
теризують її складові частини, а саме:

1) ознаки, що характеризують способи організації дер-
жавної влади, включаючи порядок її утворення. сукуп-
ність цих ознак дає підставу говорити про форму держав-
ного правління;

2) ознаки, що характеризують сукупність способів ор-
ганізації державної влади з урахуванням внутрішнього по-
ділу держави на частини (в межах її території), взаємодію 
державних органів і її частин між собою. ця сукупність 
ознак розкриває форму державного устрою;

3) ознаки, які розкривають сукупність засобів і методів 
здійснення державної влади, характеризують державно-
правовий (політичний) режим [25, с. 39-45].

всі ці структурні частини форми держави складають 
органічну єдність. потрібно зазначити, що це – не три 
форми держави, а три аспекти єдиної форми держави, які 
в кожному конкретному випадку мають свої особливос-
ті. однак, на нашу думку, варто погодитися з думкою М. 
кельмана та о. Мурашина, які вважають що саме політич-
ний (державний) режим справляє суттєвий вплив на дві 
інші складові форми держави, оскільки будь-які зміни в 
методах здійснення державної влади в тому чи іншому на-
пряму неминуче певним чином відображаються на формі 
правління, а також на формі державного устрою [26, с. 99].

таким чином, форма держави – це порядок організації 
і функціонування державної влади відносно форми прав-
ління, форми державно-територіального устрою та форми 
політичного режиму.

форма держави завжди має відповідне правове закрі-
плення. тому всі її складові елементи (форма правління, 
форма державний устрою, політичний режим) фіксуються 
в конституції, законах та підзаконних актах, однак, слід 
мати на увазі, що, як зазначають М. кельман та о. Мура-
шин, зміст правових настанов не завжди відповідає дій-
сному характеру існуючих відносин [26, с. 99].

з появою в другій половині XVII століття в ряді захід-
ноєвропейських країн громадянського суспільства, тобто 
автономної від держави сфери взаємодії вільних індивідів, 
що реалізують свої повсякденні інтереси без втручання 
держави, поняття «форма правління» стає недостатнім, 
щоб виразити характер політичної влади. справа в тому, 
що на політичній арені поряд з державою в особі монарха, 
парламенту, суддів з’явилися політичні партії, покликані 
виражати різнобічні інтереси громадянського суспіль-
ства, в першу чергу, буржуазії, яка зароджувалася. після 
буржуазних революцій XVII-XVIII століть, формування 
державної влади перестає бути справою обраної меншос-
ті (зазвичай вищих станів духовенства і дворянства) і за-
сновуватися на динамічному принципі, а стає предметом 
гострої боротьби політичних партій на виборах. прина-
лежність влади тій чи іншій партії означає використання 
державної влади в інтересах тих соціальних груп, які під-
тримали на виборах партію, що перемогла [27, с. 259-265].

отже, тепер у характеристиці форми держави ви-
значальними є не спосіб її організації, а засоби і методи 
управління населенням з боку влади, пануючі форми іде-
ології, тип політичної культури, характер політичних від-
носин, які виникають між суб’єктами політики і можуть 
набувати форму конфлікту чи консенсусу. іншими слова-
ми, «форма держави» трактується максимально широко 
через поняття «політичний режим» [28, с. 154-155].

у вітчизняній юридичній літературі протягом радян-
ського періоду формі держави (згідно марксистської кон-
цепції) належала другорядна роль, оскільки домінуючим, 
визначальним фактором держави виступав її соціальний, 
а точніше, класовий зміст. сучасні умови модернізації 
держав, і, зокрема, пошуки в українському суспільстві 
ефективної організації державної влади, обумовили зрос-
тання усвідомлення важливості та виключної значущості 
так званої політико-правової форми держави. це пояснює 
реформування інститутів державної влади, яке обумовило 
і наявність різних підходів до проблеми форми держави та 
її інтерпретації.

в юридичній літературі не існує єдиної точки зору 
щодо визначення поняття «форма держави». в західній 
науці, наприклад, як зазначає к. арановський, цілісне по-
няття «форма держави» відсутнє. 

в цьому контексті, особливий науковий інтерес пред-
ставляють різні підходи до визначення поняття форма 
держави вчених країн радянського та пострадянського 
періоду. так, поняття форма держави розглядається ними 
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як в широкому, так і у вузькому значенні; розрізняється 
зовнішня та внутрішня її форма, динамічна та статична 
сторони тощо.

проте, не дивлячись на певні категоріально-методо-
логічні відмінності, на нашу думку, форму держави все 
ж можна і потрібно визначити як організацію державної 
влади у єдності саме трьох її елементів: форми правлін-
ня, форми державного устрою та політичного режиму. 
при цьому під формою правління слід розуміти органі-
зацію верховної влади держави, що характеризується її 
джерелами, взаємовідносинами органів між собою та з 
населенням. під формою державного устрою розуміють 
адміністративно-територіальну організацію державного 
апарату, співвідношення територіальних частин держави 
і їх органів з державою в цілому. під політичним режи-
мом розуміють конкретний прояв державної організації, 
що виражається в стані і характері демократії і політич-
ної свободи в державі, чи сукупність способів і методів 
здійснення диктатури політичних сил, що знаходяться при 
владі [29, с. 47].

отже, поняття «форма держави» дозволяє розглядати 
державу, як певну цілісну систему, устрій, що складаєть-
ся з окремих елементів, які залежать один від одного та 
вказують на порядок формування державної влади, тобто 
на те, як саме вона розподіляється на території держави і 
якими методами здійснюється. крім цього, форма держа-
ви розкриває організацію державної влади з різних сторін, 
вказуючи на носія влади – тобто суб’єкта влади, яким ви-
ступає держава в особі своїх органів. також, форма держа-
ви виявляє порядок утворення органів законодавчої, вико-
навчої та судової гілок влади; порядок розподілу влади на 
території держави і вказує на методи її реалізації.

таким чином, форма держави являє собою організацію 
державної влади, що виражена у формі правління, формі 
державного устрою і формі політичного режиму. вказані 
три властивості форми держави складають органічну єд-
ність, оскільки є трьома сторонами єдиної форми держа-
ви, яка приймає кожного разу конкретно-історичний ви-
гляд. вони взаємозв’язані і взаємозалежні.

політичний режим як елемент форми держави впливає 
на її форму. вказаний вплив є багатоаспектним, оскільки 

він проявляється в тому, що:
1) конкретні форми держави завжди взаємопов’язані з 

певними політичними режимами;
2) політичний режим показує дійсний зміст тієї чи ін-

шої форми держави (так, за формою державного устрою, 
наприклад, колишній срср і сШа – федеративні держа-
ви, однак, срср, як федерація, мало чим відрізнявся від 
жорсткої централізованої держави; за формою державного 
правління німеччина – республіка, великобританія – мо-
нархія, а за формою політичного режиму ці дві держави є 
демократичними);

3) політичний режим, як один із елементів форми дер-
жави, обумовлює також інші характеристики державно-
го устрою, в першу чергу, здійснюючи вплив на форму 
правління. він віднесений до функціональних аспектів 
політичної системи суспільства, в наслідок чого, є одним 
із найважливіших характеристик форми держави. полі-
тичний режим забезпечує стабільність та певну впорядко-
ваність політико-публічної державної влади; керованість 
суб’єктів політики, прийнятну (допустиму) для влади ди-
наміку та направленість політичних відносин тощо [30, с. 
129].

Будь-які зміни, що відбуваються в сутності держави 
певного типу, перш за все, відображаються на її політич-
ному режимі. оскільки в категорії «політичний режим» 
досить повно відображається сутність держави (найбільш 
характерне, значуще в ній, що визначає її зміст, соціальне 
призначення та функціонування), його можна вважати від-
носно автономним елементом форми держави, який суттє-
во може впливати на форму державного правління і форму 
державного устрою.

на сучасному етапі розвитку україни питання про 
форму держави набуває особливого значення, адже воно 
стосується найважливіших аспектів організації і діяль-
ності молодої суверенної держави. тому правильне розу-
міння основних теоретичних положень, що базуються на 
світовому досвіді державно-правового будівництва, за-
стосування їх відповідно до конкретних умов і національ-
них традицій, сприятиме створенню життєздатної форми 
української держави, яка стане одним із гарантів прогре-
сивного розвитку і розквіту всього суспільства.
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постановка проблеми. з моменту здобуття україною 
незалежності визначальним напрямком державної політи-
ки було й залишається забезпечення прав і свобод людини 
як найвищої соціальної цінності. створення ефективно-
го механізму забезпечення декларованих прав і свобод 
людини передбачає формування нових поглядів на вза-
ємовідносини особи, суспільства і держави, формування 
багатьох сфер життєдіяльності людини, в тому числі і за-
безпечення права на житло. при цьому варто зазначити, 
що одним із найменш досліджених у теоретико-правовій 
доктрині залишається право особи на недоторканність 
житла. означені обставини обумовлюють потребу в по-
глибленому дослідженні юридичної природи, змісту, га-
рантій, та форм обмеження права на недоторканність жит-
ла в україні. особливу актуальність ця тематика має для 
оптимізації судової практики та правоохоронної діяльнос-
ті, оскільки саме суди та правоохоронні органи найбільш 
часто виступають в якості суб’єктів публічної влади, які 
безпосередньо захищають чи, навпаки, обмежують право 
особи на недоторканність житла. адже задоволення по-
треби людини в житлі – дуже важливе соціальне завдання. 
забезпеченість громадян певної країни житлом є одним з 
найконкретніших показників добробуту всього народу.

стан дослідження проблеми. проблематику вивчен-
ня питання права людини на житло, його забезпечення, 
обмеження надзвичайно багато вчених-науковців, серед 

яких М. о. Баймуратова, М. М. воронова, а. М. колодій, 
в. в. кравченко, п. М. любченко, Є. о. Мічуріна, о. в. 
Марцеляк, о. ю. олійник, в. ф. погорілко, п. М. рабино-
вич, о. ф. скакун, ю. М. тодика, о. ф. фрицький, е. а. 
вологіна, а. п. горшеньова, в. Є. гулієва, о. Є. кутафіна, 
М. і. Матузова, в. с. нерсесянц, ф. М. рудинський, п. ю. 
тюріна, і. Є. фарбер. у своїх працях науковці намагають-
ся знайти відповіді на запитання, що ж включає у себе 
таке поняття, як право на житло, право на користування та 
розпорядження житлом, які наслідки можуть настати у ви-
падку примусового позбавлення людини житла та за яких 
обставин таке право людини можна обмежити.

Метою статті є вироблення цілісної концепції права 
особи на недоторканність житла, обґрунтування пропо-
зицій щодо вдосконалення його правової регламентації, а 
також виявлення прогалин, що мають місце у нормативно-
правовому регулюванні цього питання.

виклад основних положень. виникнення та розвиток 
права людини на житло та його недоторканість є тривалим 
процесом, якому передували певні обставини, що форму-
вали відповідні традиції розвитку суспільних відносин. 
становлення права особи на недоторканність житла в на-
шій державі безперечно пов’язане з відповідними проце-
сами не лише на території україни а й в усьому світі. для 
реалізації та захисту права людини на житло звичайно ж 
необхідне його законодавче визначення, закріплення та 
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житлові права та оБов’ЯЗки гроМадЯн: проБлеМи теоріЇ та практики
hoUSINg rIghtS aNd dUtIeS of cItIZeNS: proBleMS of theory aNd practIce

Юрчак і.р.,
викладач кафедри філософії та політології

Львівського державного університету внутрішніх справ

У даній статті проаналізовано взаємозв’язок між правом особи на житло та обов’язком інших фізичних, юридичних осіб, державних 
органів щодо створення відповідних умов, для здійснення охорони, захисту та реалізації цього права. Адже потреба людини у житлі 
виникає з моменту її народження, зберігається протягом усього життя і припиняється після смерті. Також наведено погляди вчених-
правників на проблему забезпечення людини житлом, здійснення захисту права на недоторканність житла та обмеження такого права. 
Проаналізовано шляхи та причини виникнення проблеми незабезпечення людей житлом, втрати останніми житла, а також зазначено про 
вагомість впливу громадянської думки на вирішення зазначених проблемних питань. 

Ключові слова: право на житло, житло, недоторканість житла, примусове позбавлення житла, охорона житла, житловий фонд, об-
меження права на житло, обшук житла, захист житла, житлові умови.

В данной статье проанализирована взаимосвязь между правом человека на жилье и обязанностью других физических, юридических 
лиц, государственных органов по созданию соответствующих условий, для осуществления охраны, защиты и реализации этого права. 
Ведь потребность человека в жилье возникает с момента его рождения, сохраняется на всю жизнь и прекращается после смерти. Также 
приведены взгляды ученых-юристов на проблему обеспечения человека жильем, осуществления защиты права на неприкосновенность 
жилища и ограничения такого права. Проанализированы пути и причины возникновения проблемы необеспечения людей жильем, по-
тери последними жилья, а также указано о весомости влияния гражданской мысли на решения указанных проблемных вопросов.

Ключевые слова: право на жилье, жилье, неприкосновенность жилища, принудительное лишение жилья, охрана жилья, жилищный 
фонд, ограничения права на жилье, обыск жилья, защита жилья, жилищные условия.

This article analyzes the relationship between the human right to housing, and the responsibility of other individuals, legal entities, state 
agencies to create appropriate conditions for the implementation of conservation, protection and realization of this right. After all, the person 
needes for shelter there from the moment of her birth, remains for life and ends in death. We also present the views of legal experts on the 
problem of providing people with housing, protection of the right to privacy of the home and limits of the right. This article also analyzes the ways 
and reasons for failure of people’s housing problems, the loss of there housing and also indicated an important influence on the civil thoughts to 
solve these problematic issues.

Key words: the right to housing, housing, forced confinement housing, housing security, residential base, restrictions on the right to housing, 
housing search, protection of housing, conditions for housing.
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врегулювання. у конституції україни таке право особи 
встановлено, а саме у ст. 30 чітко зазначено, що: «кожно-
му гарантується недоторканність житла. не допускається 
проникнення до житла чи до іншого володіння особи, про-
ведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивова-
ним рішенням суду. у невідкладних випадках, пов’язаних 
із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім 
переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні зло-
чину, можливий інший, встановлений законом, порядок 
проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 
проведення в них огляду і обшуку» [1]. отже, у зв’язку 
із зазначеним можемо дійти висновку, що право особи 
на недоторканність житла – це закріплена конституцією 
та іншими нормативно-правовими актами, гарантована 
державою можливість особи здійснювати вільне волеви-
явлення при прийнятті рішення про допуск сторонніх осіб 
до свого житла (приміщення, призначеного та придатного 
для проживання в ньому людей та нерозривно пов’язаних 
з ним споруд, що визначають його придатність для про-
живання людей).

варто зазначити, що до тлумачення поняття житла звер-
талися як українські, так і російські науковці. зокрема в. 
т. Маляренко вважає, що терміном «житло» охоплюється:

- особистий будинок з усіма приміщеннями, що при-
значені для постійного чи тимчасового проживання в них, 
а також приміщення, які хоч і не призначені для постій-
ного чи тимчасового проживання в них, але є складовою 
будинку [2];

- будь-яке житлове приміщення (незалежно від фор-
ми власності), яке належить до житлового фонду і вико-
ристовується для постійного чи тимчасового проживання 
(приватний будинок, квартира в будинку, окрема кімната в 
квартирі тощо) [2];

- будь-яке інше приміщення або забудова, які не нале-
жать до житлового фонду, але використовуються для тим-
часового проживання (дача, садовий будинок, кімната в 
гуртожитку, номер у готелі, лікарняні та санаторні палати, 
кімнати баз відпочинку, туристичні палатки тощо) [2].

в. т. Маляренко пропонує також в окремих випадках, 
наприклад, при тривалому перебуванні, пов’язаному із 
професійною діяльністю особи, тимчасовим житлом ви-
знавати купе поїздів та каюти кораблів [2].

свою думку щодо визначення терміна «житло» ви-
словлює і Є. Мічурін, який вважає, що житло – це квар-
тири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, 
кімнати в квартирах одноквартирних будинків, а також 
інші приміщення, призначені для постійного чи тимчасо-
вого проживання людей, завершені будівництвом і відне-
сені у встановленому порядку до житлового фонду [3].

варто також вказати, що визначення житла закріплене 
і в цивільному кодексі україни. згідно із ст. 379 цк украї-
ни, житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, 
інше приміщення, призначені та придатні для постійного 
проживання в них. на думку коментаторів цивільного ко-
дексу україни, з точки зору цивільного права не можуть 
вважатися житлом окремі виробничі приміщення, вагон-
чики, підвали, гаражі, збірно-розбірні, пересувні, кон-
тейнерні та інші підсобні споруди, а також приміщення, 
призначені для тимчасового (готель, лікарня) або недобро-
вільного (в’язниця) перебування особи [4].

однак суд при виданні дозволу на проведення обшуку 
в житлі окремої особи не може керуватися положеннями 
цивільного кодексу україни. тому законодаче врегулюван-
ня питання права особи на житло та його недоторканість 
потребує доопрацювання, адже право на недоторканність 
житла має особливе значення для кожної особи, оскільки 
дотримання цього права є певною гарантією інших прав 
людини – права на життя, на особисту недоторканність, 
на невтручання в особисте і сімейне життя, на володін-
ня, користування і розпорядження своєю власністю тощо. 
варто зазначити, що під житлом в законодавстві україни 

розуміють жилі будинки (та жилі приміщення (квартири, 
кімнати в квартирах, гуртожитках, санаторіях, готелях, в 
будівлях, які використовуються як адміністративні тощо).

формування ефективного механізму забезпечення 
права на недоторканність житла в україні ускладнюєть-
ся наявністю низки невирішених проблем теоретичного 
і практично-правового характеру. серед них – з’ясування 
суб’єктно-об’єктного складу, змісту й обсягу даного пра-
ва, припустимих меж його обмеження, а також формуван-
ня інституційно-правових гарантій даного права і визна-
чення ефективних заходів юридичної відповідальності за 
посягання на нього.

Якщо ж спробувати надати визначення поняття недо-
торканність житла в аспекті предмету нашого досліджен-
ня, то його можна визначити як заборону у будь-який спо-
сіб проникати до житла особи без її згоди, крім випадків, 
передбачених конституцією та законами країни. при цьо-
му має йтися не тільки про фізичне, але й про інші види 
проникнення, у т.ч. за допомогою магнітних та радіох-
виль, візуальне спостереження у житлі, прослуховування 
розмов, що відбуваються у житлі, тощо.

досить багато вчених та науковців намагались та на-
магаються надати визначення права особи на житло та 
його недоторканість. для прикладу, л. воєводін визначає 
поняття недоторканності житла як право громадянина на 
державну охорону житлового і підсобного приміщення, 
що орендується ним або належить йому на правах особис-
тої власності, від незаконного вторгнення як посадових 
осіб,так іокремих громадян [5]. е. о. вологіна вважає, що 
поняття недоторканність житла – це право на державну 
охорону житла громадян, які володіють ним внаслідок до-
говору житлового найму або на праві особистої власності, 
а також тимчасового житла (кімната, місце у гуртожитку, 
готелі, будинку відпочинку, санаторії, пансіонаті, турист-
ський намет, дача) від незаконних обшуків, виїмок, аре-
шту, переселень, ущільнень, виселень та інших вторгнень 
без згоди особи, яка у ньому проживає, із боку як посадо-
вих осіб, так і окремих громадян [6].

ф. М. рудинський визначає право недоторканності 
житла як право громадянина на державну охорону його 
житла від незаконних вторгнень, обшуків та іншого пося-
гання з боку посадових осіб і окремих громадян [7].

і. фарбер розглядав це право як одну з можливостей 
забезпечення недоторканності особи [8], а л. красавчико-
ва – як можливість забезпечення конституційного права на 
недоторканність особистого і сімейного життя [9]. деякі 
автори право на недоторканність житла зводять лише до 
проблеми крадіжок та пошкодження майна в ньому. на 
думку а. ю. олійника, право на недоторканність житла 
– це свобода людини і громадянина від протиправних про-
никнень до житла (та іншого володіння) без достатніх під-
став, гарантії додержання законності при законному його 
обмеженні та можливість відновлення порушеного права 
відповідно до конституції та законів україни [10].

закріплення права особи на недоторканність житла 
в конституції україни має певні особливості. по-перше, 
спосіб закріплення викладений в статті відповідає між-
народно-правовим стандартам права особи на недотор-
канність житла. право визнається за всіма особами, про 
що свідчить використання словосполучення «кожному 
гарантується». правові стандарти захисту права особи на 
недоторканість житла втілено за допомогою закріплення 
випадків обмеження та обов’язкової участі судової гілки 
влади у процедурі вирішення доцільності подібного обме-
ження (окрім невідкладних випадків передбачених зако-
ном). до того ж законодавцем використовується широкий 
спосіб закріплення в залежності від об’єму закріплення та 
інтегрований в залежності від окремості закріплення. Ши-
рокий спосіб закріплення у даному випадку проявляєть-
ся завдяки закріпленню випадків обмеження та гарантії, 
якою є участь суду у прийнятті рішень щодо обмеження 
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права особи на недоторканність житла. Якщо висновок 
щодо використання широкого способу закріплення зроби-
ти достатньо легко, то висновок щодо інтегрованого спо-
собу закріплення не є очевидним.

отже, у зв’язку з вищезазначеним можемо підсуму-
вати та визначити чотири елементи права особи на недо-
торканість житла, а саме: 1) можливість особи визначати 
для третіх осіб режим доступу до житла та перебування у 
ньому, в т.ч. охороняти житло від незаконних проникнень 
та створювати засоби, призначені для усунення випадків 
проникнення до житла без його згоди; 2) можливість осо-
би вимагати від третіх осіб додержуватися недоторкан-
ності свого житла; 3) можливість особи у разі порушен-
ня його конституційного права на недоторканність житла 
звертатися за захистом до держави в особі судових і пра-
воохоронних органів; 4) можливість особи вільно корис-
туватися своїм житлом, самостійно обирати модель своєї 
поведінки у власному житлі [11].

отже, у зв’язку з вищезазначеним можемо прийти до 
висновку, що обмеження права особи на недоторканність 
житла – це визначене законом звуження можливості реа-
лізовувати досліджуване право, яке створює умови для за-
доволення інтересів контрагента (в широкому сенсі слова) 
і суспільних інтересів.

що ж до випадків незаконного обмеження (порушен-
ня) права особи на недоторканність житла, то варто за-
значити, що воно може мати місце в таких випадках: а) у 
ситуаціях, які не містять достатніх правових та законних 
підстав, наприклад, при обшуку без відповідного рішення 
суду; б) при вчиненні злочинів: крадіжок, грабежів, розбо-
їв, незаконного встановлення прослуховуючих пристроїв 
та пристроїв спостереження тощо; в) у разі вчинення про-
ступків (наприклад, зайва цікавість сусідів); г) при усу-
ненні незначних, поточних комунальних несправностей, 
які не вимагають термінового втручання; д) при прийнятті 
різноманітних рішень службовцями житлово-комуналь-
них підприємств у зв’язку із заборгованістю за послуги 
вищевказаних організацій, які інколи мають характер са-
моуправства; е) у разі незаконного позбавлення житла або 
іншого порушення права на житло.

отже, для того, щоб людина в повній мірі могла реалі-
зувати своє право на житло та його недоторканінсть, необ-
хідно, щоб держава та її органи створили такі умови, при 
яких остання відчуватиме себе в першу чергу захищеною 
та знатиме, що випадки, при яких таке право може бути 
обмежене, чітко визначені виключно на законодавчому 
рівні, а не виникатимуть при ситуаціях, які вигідні іншим 
людям.
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Дотримання норм права є формою безпосередньої реалізації норм права, за якої суб’єкт не вчиняє дій, заборонених приписами 
права. З об’єктивної сторони дотримання норм права завжди здійснюється правомірною пасивною поведінкою відповідних суб’єктів. З 
суб’єктивної сторони дотримання норм права полягає у набутті та реалізації суб’єктом правових знань.

Ключові слова: дотримання, реалізація, правомірна поведінка, правові знання.

Соблюдение норм права является формой непосредственной реализации норм права, при которой субъект не совершает действий, 
запрещенных предписаниями права. С объективной стороны соблюдение норм права всегда осуществляется правомерным пассивным 
поведением соответствующих субъектов. С субъективной стороны соблюдение норм права заключается в приобретении и реализации 
субъектом правовых знаний.

Ключевые слова: соблюдение, реализация, правомерное поведение, правовые знания.

The observance of the rule of law is a form of direct implementation of the law in which the subject does not commit acts prohibited by 
provisions of law. From the objective side of observance of norms of the law always comes true by good passive behaviour of corresponding 
subjects. From the subjective side of observance of norms of the law consists in acquisition and realization of legal knowledge of subject.

Key words: observance, realization, legal behaviour, legal knowledge.
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постановка наукової проблеми та її значення. існу-
вання, сутність, соціальне призначення права полягають 
найперше у його ролі особливого регулятора відносин між 
людьми та їх об’єднаннями. таке призначення права здат-
не втілюватися у повсякденну соціальну практику лише 
тоді, коли норми права (заборони, дозволи, зобов’язання, 
заохочення) втілюватимуться у поведінку відповідних 
суб’єктів, або, інакше кажучи, коли поведінка суб’єктів 
здійснюватиметься за правилами, що їх встановлюють 
норми права.

право як соціальний регулятор тільки тоді виконує 
своє соціальне призначення, коли його норми знаходять 
практичне втілення в суспільних відносинах, поведін-
ці конкретних осіб. реалізація норм права належними 
суб’єктами завершує процес правового регулювання. 
власне, саме втілення положень правових норм у фактич-
ній поведінці (діяльності) суб’єктів права називається ре-
алізацією норм права.

разом з тим реалізація норм права є складним явищем, 
що має свій зміст, особливості, принципи та форми. най-
більш значущим є поділ форм реалізації норм права на 
основі характеру дій правореалізуючих суб’єктів. на цій 
підставі розрізняють такі форми їх реалізації: дотримання 
(додержання), виконання, використання та застосування 
правових норм. для комплексного розуміння категорії ре-
алізації норм права виникає необхідність дослідження її 
окремих форм.

аналіз досліджень із цієї проблеми. проблемою реа-
лізації норм права в ракурсі розділу теорії права займали 
ряд науковців, зокрема п. М. рабінович, а. алексєєв, М. 
кельман, о. скакун та інші. Безпосередню увагу праворе-
алізації приділили такі дослідники, як в. лазарєв, п. не-
дбайло, і. дюрягин, в. юсупов та інші. 

серед сучасних дослідників найбільше уваги приділя-
ється такій формі опосередкованої реалізації норм права, 
як правозастосування. зокрема, ці проблеми досліджували 
М. гнатюк, в. дума, о. пунько, о. уварова, Є. Бобрешов 
та інші. крім того, науковці досліджували правозастосов-
ні акти як результат правозастосування (п. Балтаджи, л. 
пригара, к. костовська та інші).

Формулювання мети та завдань. реалізація норм 
права за своїм обсягом є об’ємною ланкою в юридично-
му процесі, яка спрямована на врегулювання суспільних 
відносин, тому потребує детального теоретичного дослі-
дження. разом з тим варто пам’ятати, що реалізація норм 
права здійснюється у різних формах, що в одних випадках 
переплітаються, а в інших – передбачають самостійний 
варіант поведінки. у такому контексті їх комплексного до-
слідження досі не проводилось. 

Метою дослідження є загальнотеоретична характе-
ристика дотримання норм права як форми їх безпосеред-
ньої реалізації. основне завдання даного дослідження по-
лягає у з’ясуванні місця і значення дотримання норм права 
серед інших форм їх реалізації.

виклад основного матеріалу й обґрунтування отри-
маних результатів дослідження. реалізація правових 
норм здійснюється у формі правомірної поведінки учас-
ників суспільних відносин, які регулює право. реалізація 
правових норм може полягати у здійсненні одного або 
кількох конкретних вчинків, дій, досягненні певного ре-
зультату, мати систематичний або тривалий характер. але 
в будь-якому разі цей процес вважатиметься таким, що 
відбувся, тільки за умови повного узгодження фактичної 
поведінки суб’єктів реалізації норм права з тими її про-
грамами, які передбачені відповідними юридичними при-
писами.

у цілому реалізація норм права може бути визначена 
як процес їхнього фактичного втілення в суспільних від-
носинах через правомірну поведінку соціальних суб’єктів, 
що здійснюють належні їм суб’єктивні юридичні права і 
обов’язки.

існуючі способи і форми реалізації правових норм мо-
жуть бути класифіковані за певними підставами.

так, залежно від юридичного механізму її забезпечен-
ня розрізняють реалізацію правових норм, яка відбувається 
через загальні правові відносини, та реалізацію норм пра-
ва, що здійснюється у конкретних правових відносинах. у 
першому випадку суб’єктивні юридичні права і обов’язки 
учасників правових відносин (набуття яких відповідни-
ми особами являє собою необхідну передумову реалізації 
правових норм) виникають безпосередньо на основі норми 
права, тобто з підстав, загальних для всіх осіб, на яких по-
ширюється дія зазначених приписів [1, с. 406].

за характером її суб’єктів реалізацію норм права поді-
ляють на індивідуальну і колективну. індивідуальна реалі-
зація полягає в можливості окремої особи самостійно, не 
вступаючи у відносини з іншими суб’єктами, здійснювати 
свої юридичні права і обов’язки. колективна ж реалізація, 
навпаки, потребує для цього поєднання зусиль декількох 
осіб [1, с. 407; 2, с. 284; 3, с. 412].

форми реалізації права залежно від ступеня активнос-
ті суб’єктів:

1) активні позитивні дії. таким шляхом відбувається 
використання права або виконання обов’язку. ця форма 
правореалізації залежить безпосередньо від активних дій 
суб’єкта. ця свідомо-вольова поведінка суб’єкта права за-
звичай реалізується в рамках правовідносин (наприклад, 
договірних або управлінських);

2) пасивна форма (бездіяльність суб’єкта). у такий 
спосіб – шляхом утримання від дій – реалізуються право-
ві заборони, але не тільки вони. пасивна форма безпосе-
редньої реалізації характерна, як правило, для дозвільних 
норм, що закріплюють права і свободи, невіддільні від 
особи (право на життя, честь, гідність, свободу світогляду, 
особисту недоторканність, недоторканність приватного і 
особистого життя) [2, с. 284-285].

форми реалізації норм права залежно від порядку ре-
алізації:

1) добровільна – суб’єкт права самостійно і добро-
вільно реалізує норми, що надають йому дозволи (права), 
покладають на нього обов’язки і заборони (тобто здійсню-
ється трьома способами – дотриманням заборон, виконан-
ням обов’язків і використанням дозволів (прав);

2) примусова – суб’єкт права здійснює покладені на 
нього обов’язки у примусовому порядку (тобто здійсню-
ється одним способом – виконанням обов’язків, лише 
частково – дотриманням заборон) [3, с. 412].

крім того, пропонується класифікація форм реалізації 
норм права за складністю і спрямованістю дій суб’єкта: 
проста, безпосередня (без участі держави) – дотримання, 
виконання, використання; складна, опосередкована (за 
участю держави) – застосування [3, с. 413; 1, с. 407; 4, с. 
421; 5, с. 451-452].

Безпосередня реалізація права – це регламентований 
нормами права процес самостійного здійснення прав і 
обов’язків суб’єктом права без допомоги спеціально упо-
вноважених органів і осіб. це сфера самовираження осо-
би, її правової активності і життєвої позиції. 

Безпосередня реалізація прав і свобод особи в проце-
дурному плані відрізняється за рядом специфічних рис:

1) у даному процесі бере участь тільки суб’єкт права, а 
не спеціально уповноважений орган держави;

2) спеціальна процедура реалізації або відсутня, або 
безпосередньо випливає із закону;

3) відсутній акт застосування права, що індивідуалізує 
норму права щодо конкретного суб’єкта права [2, с. 286].

використання, виконання, дотримання становлять ор-
динарні (звичайні) форми реалізації правових норм, тобто 
такі, які, по-перше, проходить будь-який процес реалізації 
правових норм, і, по-друге, що здійснюються через власну 
поведінку осіб, яким вони адресовані. разом з тим існу-
ють випадки, коли поряд із звичайними видами реалізації 
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норм права виникає потреба в особливій формі їх реаліза-
ції, а саме: у застосуванні норм права [1, с. 408].

Як зазначалося вище, реалізовувати норми права у 
формі їх дотримання, виконання і використання можуть як 
індивіди, так і їх об’єднання, а також державні і недержав-
ні організації та їх посадові особи. особливою формою 
реалізації норм права є їх застосування.

виконання норм права – це форма їх реалізації, за якої 
суб’єкт виконує дії, до вчинення яких його зобов’язують 
приписи норми права. Шляхом виконання реалізуються 
зобов’язуючі норми права, що знаходить свій вираз у діях 
суб’єктів щодо здійснення зобов’язуючого припису пра-
ва. виконання норм права здійснюється активною пове-
дінкою суб’єктів: вони чинять дії, до яких їх зобов’язують 
приписи правової норми, тобто виконують покладені на 
них правові обов’язки. прикладом виконання норм права 
може бути неухильне виконання працівником своїх трудо-
вих обов’язків, що випливає з вимог трудового законодав-
ства.

використання норм права – це форма реалізації норм 
права, за якої суб’єкт відповідно до своїх інтересів і по-
треб використовує права, надані йому відповідно до при-
писів правових норм що знаходить свій вираз у здійсненні 
тими чи іншими суб’єктами повноважень, наданих їм нор-
мами права. Шляхом використання реалізуються уповно-
важуючі правові норми.

правозастосування слід розуміти як правову форму 
діяльності уповноважених компетентних суб’єктів, спря-
мовану на реалізацію принципів та норм права у кон-
кретних життєвих ситуаціях шляхом винесення індивіду-
ально-конкретних рішень [6, с. 134]. застосування норм 
права уповноваженими суб’єктами має особливе значен-
ня, оскільки, по-перше, ця форма реалізації норм права 
є важливим засобом здійснення керівництва; по-друге, 
лише вони мають право застосовувати санкції до поруш-
ника вимог норм права. порушення вимог правових норм 
створюють, зокрема, у відповідних органів держави право 
притягти порушників до відповідальності, а у останніх, 
звичайно – обов’язок понести покарання.

дотримання норм права – це форма реалізації норм 
права, за якої суб’єкт не вчиняє дій, заборонених припи-
сами права.

при додержанні (дотриманні) правових норм поведін-
ка суб’єкта узгоджується з нормами-заборонами, тобто 
реалізуються забороняючі норми права. інакше кажучи, 
сутність додержання (дотримання) норм права полягає в 
тому, що суб’єкт додержується правових заборон, тобто 
утримується від порушення заборон, які містяться в тих 
чи інших правових нормах. додержання (дотримання) 
норм права здійснюється пасивною поведінкою суб’єктів: 
вони не чинять дій, заборонених нормами права, і в такий 
спосіб додержуються правових заборон.

прикладом додержання норм права може слугувати 
утримання громадянина від спроб вивезти за межі країни 
предмети, заборонені для вивозу [7, с. 224].

н. крестовська вказує, що ця форма реалізації права 
має місце тоді, коли суб’єкти утримуються від здійснення 
дій, заборонених правом. у більшості випадків дотриман-
ня права відбувається непомітно, зазвичай не фіксується. 
саме тому його юридичний характер яскраво не виявля-
ється. таким шляхом реалізуються заборонні норми пра-
ва, що вимагають пасивної поведінки (наприклад, пере-
важна більшість норм особливої частини кримінального 
кодексу) [12, с. 285-286].

в. червонюк зазначає, що дотримання норм права – це 
така форма реалізації, яка полягає в утриманні від вчинен-
ня заборонених нормою дій. ця форма реалізації права 
пов’язана з реалізацією норм-заборон (забороняючі нор-
ми) [8, с. 510].

р. головкін окреслює дотримання права як форму його 
реалізації, яка полягає в утриманні від вчинення дій, забо-

ронених правовими нормами. головна особливість даної 
форми реалізації права полягає у тому, що тут не вимага-
ється вчинення будь-яких активних дій, оскільки викону-
ється пасивне зобов’язання. дотриманням реалізуються 
забороняючі норми права, а також заборони, виражені пра-
воохоронними нормами права (наприклад, так звані загаль-
нокримінальні заборони). дотримання накладених правом 
заборон відбувається, як правило, непомітно в процесі без 
дії чи вчинення різноманітних правомірних дій.

дотримання – це форма реалізації права, при які 
суб’єкт суворо додержується встановлених заборон, тоб-
то не вчиняє заборонених дій. цій формі реалізації права 
відповідають забороняючи норми права втілення яких по-
лягає в утриманні суб’єктів права від вчинків, на які на-
кладена заборона [9, с. 346].

дотримання права, на думку а. венгерова, як правило 
передбачає рутинну, але надзвичайно важливу для впо-
рядкування, стабільності суспільства поведінку суб’єктів 
права. саме в цьому сенсі говорять про законослухняних 
громадян, котрі утримуються від дій (чи бездіяльності), 
що порушують норми права [10, с. 498].

на основі вказаного можемо визначити дотримання 
норма права як безпосередню форму реалізації забороня-
ючих норм права, що полягає в утриманні суб’єктами від 
діянь, заборонених законом.

дотримання як форму безпосередньої реалізації 
норм права, як особливий процес можна розглядати з 
об’єктивної та суб’єктивної сторони. об’єктивна сторона 
дотримання норм права полягає в утриманні від активної 
поведінки за умов, передбачених нормами права. тобто з 
об’єктивної сторони дотримання норм права завжди здій-
снюється правомірною пасивною поведінкою відповідних 
суб’єктів. в об’єктивну характеристику дотримання пра-
вових норм входить і його юридичний зміст, що полягає в 
дотриманні заборон. 

суб’єктивна сторона дотримання норм права виявляє 
правові знання і ставлення суб’єкта до правових вимог, стан 
його волі у момент утримання від дій, як це вимагає норма 
права. суб’єкт права може бути зацікавлений у дотриманні 
правових норм через усвідомлення громадського обов’язку, 
через власну вигоду, або через побоювання несприятливих 
наслідків. у випадку зникнення бажання щодо забезпечен-
ня відповідності своєї поведінки до правових вимог при-
пиняється процес дотримання норм права. 

дотримання норм права формується під впливом різ-
них чинників. необхідною, хоча й недостатньою умовою 
дотримання норми права певним суб’єктом є те, щоб 
суб’єкт знав про дію та зміст даної норми. Мотивацією 
дотримання правової норми особою, яка про неї дізна-
лась, може бути страх перед санкцією, що загрожує за її 
порушення, схвалення змісту норми на основі визнаної 
суб’єктом системи цінностей чи те, що дотримання даних 
норм стало для суб’єкта звичкою. 

Безперечно, дотримання, виконання і використання 
норм права тісно пов’язані між собою. досліджуючи 
поведінку будь-якого суб’єкта, підкреслимо, що інколи 
дотримання, виконання і використання настільки тісно 
між собою переплітаються, що виділяти кожну форму 
реалізації норм права не доцільно. така ситуація мож-
лива, наприклад, при реалізації так званих компетенцій-
них норм, тобто норм, що встановлюють компетенцію 
того чи іншого державного органу або посадової осо-
би. разом з тим, у багатьох випадках дотримання, вико-
нання і використання мають самостійний характер, зо-
крема, коли від суб’єктів вимагається чітко визначений 
варіант поведінки. тому цілком правомірно виділяти 
ці форми реалізації з метою вивчення їх особливостей. 
дотримання та виконання вимагають певної чіткого ва-
ріанта поведінки – пасивної чи активної. ці форми реа-
лізації норм права забезпечуються, як правило, держав-
ним примусом. у той же час на державу покладається 
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обов’язок гарантувати своїм громадянам використання 
прав і свобод.

висновки. отже, дотримання норма права – безпо-
середня форма реалізації забороняючих норм права, що 
полягає в утриманні суб’єктами від діянь, заборонених 
законом. з об’єктивної сторони дотримання норм права 

завжди здійснюється правомірною пасивною поведінкою 
відповідних суб’єктів. з суб’єктивної сторони дотриман-
ня норм права полягає у набутті та реалізації суб’єктом 
правових знань, а також у виявленні ставлення суб’єкта 
до правових вимог, стан його волі у момент утримання від 
дій, як це вимагає норма права.
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постановка проблеми. Багатоманітність вчень про пра-
во обумовлена різними підходами вчених до розуміння його 
сутності, мети та призначення. конкретні історичні умови 
мали визначальний вплив на формування правосвідомості, 
а, відповідно, і на теоретичні дослідження про право. про-
те незмінним і незаперечним є те, що право встановлює 
правила поведінки між людьми, які виражаються у певних 
нормах, зразках, еталонах тощо. частина правил поведінки 
закріплюються у системі законодавства держави, їм надаєть-
ся певна форма, встановлюється їх загальнообов’язковість, а 
виконання забезпечується, поряд з іншими заходами впливу, 
і примусом держави. інша частина не має чітко вираженої 
зовнішньої форми, існує у свідомості людини, передається з 
покоління у покоління. разом вони забезпечують суспільний 
порядок, визначають і впорядковують поведінку людей. для 
ефективної дії норм поведінки необхідно визначити межу 
між законодавчо закріпленими нормами і тими, дотримання 
яких не потребує законодавчого закріплення. 

аналіз сучасного законодавства україни дає підстави 
стверджувати, що закріплення правил поведінки у нор-
мативних актах все більше базується на категоріях, які 
властиві моралі, звичаям, традиціям тощо. Більше того, 
у нормативних актах вказуються такі категорії як умови 
належної поведінки, а у випадках їх недотримання вста-
новлюються правові наслідки. наприклад, ч. 3 ст. 212 ци-

вільного кодексу україни передбачає, що «якщо настанню 
обставини недобросовісно (виділено автором) перешко-
джала сторона, якій це невигідно, обставина вважається 
такою, що настала» [1]. наведене свідчить про необхід-
ність уточнення понятійного апарату для вироблення чіт-
ких критеріїв законодавчого закріплення правил поведін-
ки, правильного розуміння змісту юридичних категорій 
для однакового застосування встановлених норм поведін-
ки, що і є метою статті.

стан дослідження. в юридичній науці завжди приді-
лялася значна увага поняттю права, його змісту та складо-
вим. залежно від розуміння суті права, висловлювалися і 
різні точки зору щодо визначення «норми права» і «пра-
вової норми». серед відомих вчених, які досліджували 
зазначені проблеми, варто виділити с. с. алєксєєва, л. і. 
антонову, в. к. Бабаєва, с. о. комарова, с. о. голунско-
го, а. с. піголкіна, о. в. сурілова, о. ф. скакун, п. М. 
рабіновича. їх фундаментальні праці мають неоціненне 
значення для правильного сприйняття і розуміння права. 
разом з тим сучасний стан розвитку суспільних відносин 
вимагає переоцінки та переосмислення ряду визначених 
ними категорій, у тому числі визначення понять «норма 
права» і «правова норма». поза увагою вчених залишилося 
дослідження співвідношення цих понять, їх взаємозв’язок 
та взаємозалежність.
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виклад основного матеріалу. поведінка людини у 
суспільстві регламентується певними нормами: мораль-
ними, етичними, звичаєвими, релігійними, юридичними 
тощо, які прийнято називати соціальними. відповідність 
поведінки людини цим нормам здійснюється лише тоді, 
коли людина взаємодіє з іншими членами суспільства, 
які й оцінюють її поведінку, визначають її відповідність 
чи невідповідність встановленим правилам. оскільки лю-
дина може існувати лише у суспільстві, її поведінка (дія 
або бездіяльність) завжди буде підлягати регламентації та 
оцінці, а сама вона буде підпорядковуватися соціальному 
регулюванню. зважаючи на те, що поведінка людини має 
визначені суспільством критерії, члени суспільства оціню-
ють відповідність дій чи бездіяльності кожного встанов-
леним нормам. залежно від важливості для суспільства 
такої поведінки, визначається і форма зовнішнього виразу 
норм, які її регламентують: найбільш важлива поведінка 
регламентується нормами, вміщеними у правових актах, 
менш важлива – у моральних нормах, звичаях, традиціях.

такий поділ норм поведінки передбачає різний вид 
відповідальності за вчинення дій (бездіяльності), що не 
відповідає встановленим нормам. невиконання або по-
рушення норм, вміщених у правових актах, передбачає 
застосування примусу держави, як спеціально створеного 
суспільством утворення для надання окремим правилам 
поведінки статусу юридичних, забезпечення їх дотриман-
ня та застосування примусу до тих, хто не виконує ці нор-
ми. недотримання інших норм поведінки також викликає 
у суспільстві осуд, але не передбачає державного примусу.

слово «норма» (лат. – norma) – позначає початок, пере-
водиться як визнаний обов’язковий порядок, встановлена 
міра, величина, масштаб тощо. [2, с. 5]. норма поведін-
ки, це відповідність дій людини правилам, що склалися 
у суспільстві в процесі його розвитку. формування норм 
поведінки відбувалося на основі уявлень про добро і зло, 
справедливість і несправедливість, правду і кривду тощо. 
такі уявлення відображалися у казках і легендах, переда-
валися із покоління у покоління, а в цілому створювали 
соціальні норми.

соціальні норми охоплюють всі правила поведінки 
людини у суспільстві. вони є ідеальною моделлю регулю-
вання відносин між людьми, оскільки складалися протя-
гом тривалого періоду розвитку суспільства і виражають 
бажану поведінку основної частини суспільства.

зважаючи на їх багатоманітність, соціальні норми мо-
жуть мати різне значення у регулюванні поведінки людини 
і, відповідно, викликати різну реакцію у інших членів сус-
пільства при їх недотриманні: неповага до старших, жінки 
викличе лише осуд інших членів суспільства; позбавлення 
права власності, життя – буде мати наслідком застосуван-
ня примусових заходів для відновлення попереднього ста-
ну, недопущення у майбутньому подібної поведінки. сту-
пінь сприйняття суспільством неправомірної (негативної) 
поведінки людини визначає міру її відповідальності перед 
суспільством. за критерієм важливості поведінки для іс-
нування суспільства здійснюється поділ соціальних норм 
на різні види, що відображається у їх зовнішньому оформ-
ленні та передбачає певні види відповідальності.

загальнопоширеним у теорії права є те, що серед со-
ціальних норм найбільш вагоме значення у регулюванні 
поведінки людини надається нормам права, під якими у 
переважній більшості розуміють загальнообов’язкові 
формально-визначені правила поведінки, які встановлю-
ються і охороняються компетентними органами держави. 
разом з тим, як зазначає о. в. сурілов, норма права харак-
теризується широким соціальним аспектом, який охоплює 
суспільну детермінацію, суть, зміст, визначення, класифі-
кацію тощо [3, с. 326].

в теорії права та галузевих юридичних науках термін 
«норма» переважно використовується у поєднанні з іншими 
правовими категоріями: «норма права», «правова норма», 

«юридична норма», «норма закону» тощо. що ж розуміють 
і який зміст вкладають науковці у такі словосполучення?

норма права вченими розглядається переважно у двох 
основних значення. одні автори вважають, що норма пра-
ва це елементарна одиниця, початкова «клітинка» права [2, 
с. 5], центральне, організуюче ядро всієї системи правових 
засобів. [4, с. 36]. інші вказують, що норма права – це за-
гальне і загальнообов’язкове правило поведінки, яке не ви-
черпується однократною реалізацією, а охоплює всі мож-
ливі індивідуальні випадки, розраховане на багатократне 
його використання. [5, с. 257; 6, с. 139]. варто зауважити, 
що вказані точки зору не містять суперечності, а навпаки, 
доповнюють одна одну, розкриваючи норму права з точки 
зору її значення як для права, так і для суспільства.

розглядаючи норму права у взаємозв’язку з уявленням 
про право, с. с. алексєєв вказує, що норма права – це 
встановлені державою правила поведінки людей один до 
одного, показник того, які вчинки вони повинні або мо-
жуть вчиняти, а які – ні. таке визначення ґрунтується на 
баченні автором призначення права, яке полягає в «регу-
люванні відносин між людьми, у закріпленні порядку їх 
руху і розвитку. це досягається за допомогою впливу вла-
ди на людей шляхом покарань, як можливо або необхідно 
поводитися у тій або іншій життєвій ситуації». [4, с. 40].

зазначена вище ще одна ознака норми права (встановле-
ні державою правила поведінки) багатьма вченими розгля-
дається як ознака правової норми. зокрема, на думку в. к. 
Бабаєва, правова норма – це загальнообов’язкове веління, 
виражене у вигляді державно-владного розпорядження, яке 
регулює суспільні відносини [7, с. 52]. а. с. піголкін право-
ву норму визначив, «як правило поведінки, яка є вимогою, 
велінням, зверненим до суб’єктів права погоджувати свою 
поведінку з вказівками норми під загрозою невигідних на-
слідків при порушенні цих вказівок. у нормі формулюється 
правило поведінки, через норму певна ідея перетворюється 
на суспільні відносини. процес формування і ухвалення 
норми проходить через державу і його органи» [8, с. 158]. 
правові норми – це конкретні зразки правила поведінки, 
вказує л. і. антонова, яким потрібно слідувати, визнані 
державою і зафіксовані у правових актах, законах держави, 
ділових документах, обов’язкових для учасників відносин, 
або інших джерелах права [2, с. 5].

аналіз визначень науковців «норми права» і «правової 
норми» дає підстави вважати, що норму права переважно 
розглядають як елемент природного права, тобто правило 
поведінки, яке забезпечується різними засобами впливу 
на поведінку людини. правова норма є елементом пози-
тивного права. право, як вважає в. к. Бабаєв, складаєть-
ся з нормативних установок (які є елементом природного 
права). правова норма – це теж нормативна установка, але 
певним чином оформлена, тобто виражена у законодавстві 
[7, с. 52]. 

правовій нормі характерні властивості права, але 
в той же час властиві свої особливі риси. їй властиво 
загальнообов’язкове, забезпечене у використовуванні при-
мусовими засобами держави, спрямоване на регулювання 
суспільних відносин, не персоніфіковане, встановлене або 
санкціоноване державою правило поведінки, що охороня-
ється [4, с. 40].

природне право – це право, яке належить людині з фак-
ту народження. позитивне право – це та частина соціаль-
них норм, яка виражена в офіційних документах, походить 
від держави і гарантованих державою. з точки зору сучас-
ної науки позитивне право не заперечує природного пра-
ва. навпаки, їх норми, здійснюючи регулювання певних 
суспільних відносин, доповнюють одна одну, спільно за-
безпечують ефективність такого регулювання. у демокра-
тичній, правовій державі, якою на конституційному рівні 
проголосила себе україна, природне право є основою для 
створення права позитивного. а отже, у таких державах 
норми права є базою для створення правових норм. пра-
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вила поведінки, які склалися у суспільстві, втілюються у 
правові норми, набувають загальнообов’язкового характе-
ру, а їх виконання забезпечуються примусом держави.

для з’ясування спільних і відмінних рис норми права і 
правової норми необхідно визначити їх основні властивості 
(ознаки). оскільки норми права і правові норми в першу чер-
гу спрямовані на регулювання поведінки людей і мають за 
мету встановити певний порядок, правила, вони мають зна-
чну кількість спільних ознак, серед яких найголовнішими є:

- по-перше, і норми права, і правові норми мають регу-
лятивний характер – спрямовують поведінку людей відпо-
відно до закладених у нормах правил, вносять, як зазначає 
о. ф. скакун, однаковість у регулювання суспільних від-
носин і формують безперервно діючий механізм типових 
масштабів поведінки [9, с. 223];

- по-друге, правила поведінки, вміщені у них, носять 
загальний характер. вони не адресуються конкретному 
адресату і не вичерпують свою дію кількістю разів засто-
сування. вони поширюють свою дію на всіх і кожного, 
хто вступає у конкретні відносини і визначають права та 
обов’язки сторін цих відносин;

- по-третє, їм обом властива обов’язковість. кожна лю-
дина оцінює загальне правило поведінки суб’єктивно, а її 
свідомість не завжди може сприймати встановлене прави-
ло поведінки як належне у даній ситуації. дотримання ви-
мог норм у такому випадку буде забезпечуватися оцінкою 
її поведінки іншими людьми. людина зобов’язана дотри-
муватися певної поведінки не лише тому, що ця поведінка 
відповідає її внутрішньому переконання, але й тому, що 
таке правило є обов’язковим для всіх, а його невиконання 
буде сприйматися негативно суспільством.

серед основних відмінностей норми права і право-
вої норми варто зазначити порядок їх створення та фор-
му закріплення. формування норм права, незважаючи на 
їх суспільно-вольовий характер, відбувалося внаслідок 
об’єктивного розвитку суспільства, а тому вони виража-
ють волевиявлення переважної більшості людей. правові 
норми створюються державними органами або уповно-
важеними ними суб’єктами, а тому є волевиявленням па-
нівної частини населення держави. правила поведінки, 
вміщені у правових нормах, не завжди виражають волеви-
явлення більшості, а в ряді випадків можуть прийматися в 
інтересах незначної частини суспільства.

норма права існує у свідомості людей (так зване «не-
писане правило поведінки»). правова норма має зовнішнє 
вираження, закріплена у формах права (нормативно-пра-
вових актах, нормативно-правових договорах, судових та 
адміністративних прецедентах).

враховуючи наведені спільні та відмінні ознаки норму 
права можна визначити як загальнообов’язкове правило 
поведінки, що слалося внаслідок досягнутого на даний 
час розвитку суспільства і виражає його волевиявлення. 
правова норма – це загальнообов’язкове формальновизна-
чене правило поведінки, яке виражає волю панівної части-
ни населення у державі.

для більш повного розуміння співвідношення норми 
права і правової норми необхідно також з’ясувати спосо-

би забезпечення встановлених у них правил поведінки та 
відповідальність за їх невиконання. забезпечення вико-
нання правил поведінки, вміщених як у нормах права, так 
і у правових нормах, відбувається переважно внаслідок 
внутрішнього усвідомлення необхідності такої поведінки, 
сприйняття її як доцільної і необхідної для суспільства. 
виконання правових норм також забезпечується приму-
сом держави, а за їх невиконання наступає юридична від-
повідальність. 

висновки. правові норми регулюють найбільш важ-
ливі суспільні відносини. розмежувати всі суспільні від-
носини на ті, які потребують правового регулювання і які 
будуть регулюватися іншими соціальними нормами, вкрай 
важко, а іноді і неможливо. виникає також питання і про 
доцільність та необхідність такого деталізованого право-
вого регулювання.

норми права містять правила поведінки, частина з 
яких внаслідок волевиявлення держави відображається 
у правових нормах, стає формально визначеною. фак-
тично основою для створення правової норми виступає 
норма права. проте це не означає, що правова норма за 
змістом є складовою норми права. Як зазначалося вище, 
норма права виникає у зв’язку з розвитком суспільства, 
є його волевиявленням. правова норма встановлюєть-
ся державою, управління якою здійснює певна частина 
населення, а тому у правовій нормі буде волевиявлення 
саме цієї частини людей, і таке волевиявлення буде обу-
мовлене її інтересами і потребами. не можна виключати 
і ту обставину, що інтереси панівної частини населення 
не завжди співпадають з інтересами суспільства, а це 
може призвести до протиріч між змістом норми права і 
правової норми.

суперечності між змістом норми права і правової норми 
матимуть місце і тоді, коли суб’єкт створення правової норми 
спотворено відобразить у ній зміст норми права. це може від-
буватися свідомо або ж неусвідомлено, у зв’язку з недостат-
ністю знань, вмінь, навичок або ж у зв’язку з суб’єктивними 
особливостями розуміння змісту норми права.

норми права не завжди відображені у правових нор-
мах, проте це не означає, що вони не забезпечуються при-
мусом держави. зміст правових норм досить часто міс-
тить правила, які передбачають застосування норм права, 
не закріплених у правових нормах. наприклад, ч. 1 ст. 3 
закону україни «про соціальний діалог в україні» перед-
бачає основним принципом соціального діалогу взаємну 
повагу [10]. правові норми не регламентують, що розу-
міти під терміном «взаємна повага», а отже визначити 
дану категорію можна лише проаналізувавши моральні, 
звичаєві та інші соціальні норми. повага чи неповага од-
нієї сторони до іншої може проявлятися у різних формах: 
в одному випадку це може бути образа, в іншому – зне-
важливе ставлення до пропозицій. і незважаючи на те, чи 
така форма поведінки буде закріплена у правових нормах 
як протиправна, чи ні, встановлене правило буде захища-
тися юридичними засобами впливу. а тому можна ствер-
джувати, що дотримання норм права також забезпечується 
примусовою силою держави.
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постановка проблеми. серед пріоритетних завдань 
кожної держави, котра прагне бути правовою, соціально-
демократичною, особливо актуальними є формування та 
застосування ефективних юридичних засобів захисту прав 
людини й інших суб’єктів. юридичні засоби захисту такої 
важливої у демократичному суспільстві свободи, як мож-
ливості вираження поглядів, стають обов’язковим елемен-
том її правозабезпечувального механізму.

теоретичний і практико-юридичний аналіз правоза-
хисного механізму свободи вираження поглядів в україні 
дозволяє стверджувати, що у багатьох випадках не в до-
статньому обсязі представлені, а то й взагалі відсутні, де-
які юридичні засоби такого права.

наукова задача, розв’язанню якої присвячена дана 
стаття, полягає у тому, щоб проаналізувати загальнотео-
ретичні положення юридичних гарантій захисту свобо-
ди вираження поглядів. таке дослідження є необхідною 
складовою розвитку як загальної теорії прав людини, так 
і науковою передумовою визначення шляхів та засобів 
підвищення ефективності державно-юридичного захисту 
свободи вираження поглядів.

стан дослідження. у теорії прав людини, загальній 
теорії права і держави питанням захисту прав людини, а 
також різним аспектам їх правового регулювання присвя-
чені праці вітчизняних та зарубіжних науковців: C. алек-
сєєва [1], в. Болгової [2], в. казакова [3], в. капіцина [4], 
о. коршунової [5], н. папічева [6], о. скакун [7], г. Шме-
льової [8] та багатьох інших.

окремі форми та види юридичних гарантій захисту 
свободи вираження поглядів аналізували д. гайнутдінов 
[9], М. дубровіна [10], о. жуковська [11], Є. захаров [12], 
н. кушакова [13], в. лутковська [14], М. Маковей [15], с. 
Шевчук [16], Є. чефранова [15] та інші дослідники.

однак слід зазначити, що аналіз загальнотеоретичних 
положень юридичних гарантій захисту свободи виражен-
ня поглядів не став поки що предметом комплексного на-
укового дослідження в україні. саме тому метою статті є 
визначення поняття юридичних гарантій захисту свободи 
вираження поглядів, розкриття їх видів і формулювання 
пропозицій щодо їх удосконалення.

виклад основного матеріалу. у конституції україни 
проголошено, що «кожному гарантується право на сво-
боду думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів 

і переконань. кожен має право вільно збирати, зберігати, 
використовувати і поширювати інформацію усно, письмо-
во або в інший спосіб – на свій вибір» (ч. 1 ст. 34). право 
на таку свободу зафіксоване в основних міжнародних до-
кументах з прав людини як одне із загальнолюдських над-
бань людства. так, у конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод (рада Європи, 1950 р.), ратифіко-
ваній в україні 1997 року, проголошено, що «кожен має 
право на свободу вираження поглядів. це право включає 
свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і пере-
давати інформацію та ідеї без втручання органів держав-
ної влади і незалежно від кордонів» (ст. 10). з вищенаве-
дених нормативних положень випливає, що структурними 
елементами розглядуваного права є такі можливості: віль-
но виражати свої погляди і переконання; вільно збирати 
інформацію; вільно зберігати інформацію; використову-
вати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на 
свій вибір; поширювати інформацію усно, письмово або 
в інший спосіб – на свій вибір. свобода ж дотримуватися 
своїх поглядів стосується внутрішньої сфери особистості і 
відповідно не потребує юридичного закріплення.

свобода вираження поглядів, окремі її елементи (мож-
ливості), а також юридичні засоби її реалізації, охорони 
та захисту, окрім конституції україни, відображені в ці-
лій низці інших національних нормативно-правових актів, 
зокрема у законах україни «про інформацію» (1992 р.), 
«про друковані засоби масової інформації (пресу) в укра-
їні» (1992 р.), «про захист інформації в автоматизованих 
системах» (1994 р.), «про захист суспільної моралі» (2003 
р.), «про державну підтримку засобів масової інформації 
та соціальний захист журналістів» (1997 р.), «про доступ 
до публічної інформації» (2011 р.), у кримінальному ко-
дексі україни (2001 р.), цивільному кодексі україни (2003 
р.), кримінально-процесуальному кодексі україни (2012 
р.) та у багатьох інших. Безперечно, ухвалення названих 
вище документів є важливою основою юридичного забез-
печення, зокрема і захисту свободи вираження поглядів.

однак свобода вираження поглядів, як і будь-яке інше 
право людини чи інших суб’єктів, окрім його проголошен-
ня потребує встановлення юридичних засобів реалізації, 
охорони та захисту, які в сукупності становлять юридичний 
механізм її забезпечення. зосередимо нашу увагу на аналізі 
юридичних гарантій захисту свободи вираження поглядів.
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через обмежений обсяг публікації не будемо вдавати-
ся до детального загальнотеоретичного аналізу визначень 
поняття захисту прав людини і його відмежування від ін-
ших, пов’язаних із ним, теоретико-юридичних конструк-
цій, зокрема охорони прав людини, зосередимося лише на 
тому, що, на нашу думку, не можна обійти увагою у межах 
нашого дослідження. Ми поділяємо думку вчених, котрі 
розмежовують охорону прав людини та захист її прав як 
окремі поняття з різним змістом (C. алексєєв, в. капіцин, 
г. Шмельова та інші). ці науковці дійшли висновку, що за-
соби захисту прав людини застосовують тоді, коли права 
вже порушені чи виникають перешкоди для їх реалізації, а 
засоби охорони прав спрямовані на запобігання порушен-
ням прав людини. так, г. Шмельова зазначає, що «в разі 
порушення прав або виникнення перешкод на шляху їх 
здійснення кожна людина має право на захист з боку дер-
жави і суспільства» [8, с. 50]. C. алексєєв стверджує, що 
захист права – це державно-примусова діяльність, спря-
мована на здійснення «відновлювальних» завдань – на 
відновлення порушеного права, забезпечення виконання 
юридичного обов’язку» [1, с. 280]. 

підтримуємо також позицію тих дослідників (в. каза-
ков, о. коршунова, о. скакун та інші), котрі вважають, що 
захист прав людини за своїм змістом є досить широким 
явищем і передбачає як юридичні, так і неюридичні за-
соби діяльності. так, о. коршунова зазначає, що система 
захисту прав людини не може бути зведена лише до фор-
мально-юридичних елементів… система захисту прав лю-
дини передбачає широкий комплекс засобів юридичного, 
політичного, ідеологічного й економічного характеру [5].

однак саме юридичні гарантії захисту прав людини 
посідають особливе місце серед інших гарантій. результа-
тивність, дієвість таких гарантій набагато вища порівняно 
з іншими. однак не слід все ж таки недооцінювати значен-
ня інших гарантій захисту прав. в. казаков підкреслює: 
специфіка юридичних засобів захисту прав проявляється 
у тому, що вони прямо впливають на ефективність систе-
ми захисту прав людини в цілому [3]. юридичні гарантії 
захисту прав людини, на думку о. скакун, – це консти-
туційний нагляд, контроль, відповідальність правопоруш-
ника; встановлення заходів відповідальності винуватців 
за порушення прав і свобод громадян; визначення заходів 
захисту прав, відновлення порушеного права. дослідниця 
стверджує, що захист – це найдієвіша охорона, другий її 
ступінь [7, с. 189-190].

юридичні гарантії захисту прав відображаються у 
юридичних нормах конкретної держави та нормах міжна-
родного права. Як зазначалося вище, вони застосовуються 
тоді, коли права вже порушено чи виникають перешкоди 
для їх реалізації. 

М. дубровіна стверджує, що захист права на свободу 
думки і слова – це діяльність компетентних органів, котра 
здійснюється на законних підставах і у встановленому за-
коном порядку, у зв’язку із посяганням, яке може спричи-
нити або вже спричинило порушення даного права [10]. 
захист має бути спрямований на відновлення права на 
свободу думки і слова, усунення негативних наслідків і їх 
подальше недопущення, тобто запобігання їм. водночас 
М. дубровіна наголошує, що конституційна система за-
хисту прав людини охоплює не лише державний захист, а 
й захист прав та свобод громадськими об’єднаннями, пра-
возахисними організаціями тощо. 

юридичний захист свободи вираження поглядів, на 
наш погляд, здійснюється не лише державними органа-
ми, а й іншими суб’єктами (зокрема іншими державними 
й недержавними організаціями, трудовими колективами, 
громадянами, міжнародними організаціями).

отже, юридичні гарантії захисту свободи виражен-
ня поглядів – це засоби, закріплені в юридичних нормах 
конкретної держави та в нормах міжнародного права, за 
допомогою котрих припиняються порушення свободи ви-

раження поглядів, усуваються перепони для її реалізації, 
відновлюється, визнається чи підтверджується така сво-
бода. слід зазначити, що юридичні гарантії захисту, які 
ми розглядаємо, стосуються свободи вираження поглядів 
у цілому та окремих її структурних елементів (можливос-
тей) зокрема.

юридичні засоби захисту свободи вираження поглядів 
можемо поділити на конкретні види за різними критерія-
ми.

і. за формами захисту: судові; парламентські; контр-
ольно-наглядові; адвокатські, юридичні засоби самозахис-
ту та інші.

в. Болгова, розглядаючи захист прав у матеріальному 
і процесуальному аспектах, у матеріальному розумінні 
розрізняє такі форми захисту прав, як повне і часткове 
відновлення порушеного суб’єктивного права та (чи) за-
конного інтересу (запобігання небезпеці їх порушення). у 
процесуальному розумінні вона виокремлює такі форми 
захисту прав:

- державні: судові, адміністративні, прокурорські;
- недержавні: громадські, третейські, нотаріальні, са-

мозахист права і добровільне його здійснення [2]. 
серед названих форм найважливішою юридичною 

гарантією захисту свободи вираження поглядів, як і будь-
якого іншого права людини, є суд. конституцією україни 
передбачено, що «звернення до суду для захисту конститу-
ційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо 
на підставі конституції україни гарантується» (ч. 3 ст. 8). 
кожна людина має право оскаржити в суді рішення, діян-
ня органів державної влади та місцевого самоврядування, 
посадових та службових осіб. незважаючи на позитивні 
зміни у розвитку судової системи, котрі відбулися за роки 
незалежності україни, зокрема ухвалення законів україни 
«про судоустрій та статус суддів» (2010 р.), «про виконан-
ня рішень та застосування практики Європейського суду з 
прав людини» (2006 р.), «про доступ до судових рішень» 
(2005 р.), кримінально-процесуального кодексу україни 
(2012 р.), цивільно-процесуального кодексу україни (2004 
р.), кодексу адміністративного судочинства україни (2005 
р.) та інших нормативно-правових актів, все ж таки зали-
шається ціла низка проблем у сфері захисту прав людини 
та інших суб’єктів судовими органами. серед них найваж-
ливіші – недостатній ступінь довіри населення до судових 
органів, зволікання із судовим розглядом справ, корумпо-
ваність у системі судових органів.

серед парламентських форм захисту можемо назва-
ти право звертатися до уповноваженого верховної ради 
україни з прав людини (ч. 3 ст. 55 конституції україни). 
до уповноваженого верховної ради україни з прав лю-
дини за захистом свободи вираження поглядів, прав на 
інформацію, а також стосовно судового спростування не-
достовірних відомостей і неналежного забезпечення прав 
працівників зМі, уже звернулося чимало осіб. так, 2010 
року таких звернень зареєстровано 182, а 2011 року – 233 
[17]. Моніторингами уповноваженого верховної ради 
україни з прав людини фіксуються, зокрема, і випадки 
побиття, залякування, розбійних нападів на журналістів 
при здійсненні ними свободи вираження поглядів. ом-
будсмен україни констатує, що протягом тривалого часу 
в країні зберігається тенденція безкарного вчинення про-
ти журналістів насильницьких дій, сама загроза яких, за 
твердженням верховного комісара ради Європи з прав 
людини томаса Хаммарберга, є певною формою цензури. 
усього за роки незалежності україни, за даними київської 
незалежної медіапрофспілки, загинули 65 журналістів. за 
результатами моніторингу уповноваженого з прав люди-
ни, які підтверджуються даними інституту масової інфор-
мації, у 2010 році кількість випадків насильницьких дій 
проти журналістів (побиття, напади, залякування) зросла 
на 5 порівняно з 2009 роком і сягнула 35, у 2011 році вона 
зменшилася на 8 порівняно з 2010 роком і становила 27. 
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простежується тенденція до зменшення і зафіксованих 
фактів перешкоджання виконанню працівниками зМі 
професійних обов’язків: у 2010 році – 48, у 2011 році – 38 
[17].

викладене вище свідчить, на жаль, про те, що в укра-
їні не сформований дієвий юридичний механізм захисту 
прав журналістів при здійсненні ними професійної діяль-
ності. констатація парламентським омбудсменом україни 
тенденції до зменшення кількості фактів перешкоджання 
виконанню працівниками зМі професійних обов’язків та-
кож не надто втішає. 

у резолюції 1239 (2001) парламентської асамблеї 
ради Європи «свобода вираження поглядів та переконань 
і функціонування парламентської демократії в україні» за-
значено, що україна хоч і вживає заходів для забезпечен-
ня основних прав людини і свобод, у тому числі в галузі 
свободи вираження поглядів та переконань, рада Європи 
все ж таки занепокоєна залякуванням, неодноразовими на-
падами та вбивствами журналістів в україні і постійними 
зловживаннями влади (компетентних органів), які обмеж-
ують свободу вираження поглядів та переконань. і хоча 
резолюція 1239 (2001) ухвалена 2001 року, її положення 
актуальні й тепер, більш як через десять років після її про-
голошення.

до контрольно-наглядових засобів захисту свободи 
вираження поглядів можна віднести, наприклад, можли-
вість фізичних та юридичних осіб звертатися до консти-
туційного суду україни із клопотанням про необхідність 
офіційного тлумачення конституції та законів україни з 
метою захисту свободи вираження поглядів. 

адвокатські засоби захисту свободи вираження погля-
дів, як і будь-якого іншого права людини, гарантуються 
конституцією україни (ст. 59), а також законом україни 
«про адвокатуру та адвокатську діяльність» (2012 р.).

специфічною складовою системи захисту права люди-
ни вважається підсистема юридичних засобів самозахис-
ту, якими, на думку в. казакова, є нормативно закріплені 
суб’єктивні можливості, використання яких самою люди-
ною чи об’єднанням людей у ситуації порушення права чи 
виникнення реальної небезпеки його порушення розгляда-
ється як допустиме з погляду чинного позитивного права. 
їх місце і значення у системі захисту багато в чому подібні 
до місця і значення інших юридичних засобів захисту [3]. 
однак при цьому ефективність юридичного самозахисту 
визначається не лише якістю правозахисного механізму, 
який закріплений у чинному законодавстві, але й актив-
ністю людини у захисті власного права.

іі. залежно від способів захисту можемо виділити такі 
види юридичних засобів захисту: припинення діянь, що 
порушують свободу вираження поглядів людини; визна-
ння (підтвердження) такої свободи; компенсацію мораль-
ної шкоди та інші способи, передбачені законом (ст. 6 ци-
вільного кодексу україни (2003 р.) та ним не заборонені 
(ч. 4 ст. 55 конституції україни).

ііі. за територіальним поширенням виділяють міжна-
родні та національні юридичні засоби захисту свободи ви-
раження поглядів. конституцією україни передбачено, що 
«кожен має право після використання всіх національних 
засобів правового захисту звертатися за захистом своїх 
прав і свобод до відповідних міжнародних судових уста-
нов чи до відповідних органів міжнародних організацій, 
членом або учасником яких є україна» (ч. 3 ст. 55 кон-
ституції україни). наприклад, громадяни україни можуть 
звертатися за захистом свободи вираження поглядів до 
Європейського суду з прав людини ради Європи, але при 
дотриманні певної процедури. слід зазначити, що Євро-
пейський суд з прав людини (нижче за текстом – суд) уже 
розглянув значну кількість справ проти україни, у тому 
числі і щодо захисту свободи вираження поглядів [18]. 
так, станом на 31 грудня 2011 р. суд ухвалив 8 рішень 
щодо порушення україною ст. 10 конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод і встановив 10 
порушень [17].

IV. за галузевою належністю можна виділити цивіль-
но-правові, адміністративно-правові, кримінально-право-
ві та інші юридичні засоби захисту свободи вираження 
поглядів.

наприклад, кримінально-правові засоби захисту сво-
боди вираження поглядів спрямовані на припинення зло-
чинних діянь, які посягають на це право. позитивним є 
той факт, що у чинному кримінальному кодексі україни 
(2001 р.), на відміну від кримінального кодексу україни 
в редакції 1960 р., не передбачено кримінальної відпові-
дальності за такі діяння: образа або дискредитація дер-
жавних органів і громадських організацій (ст. 66-1) (цю 
статтю виключили з кримінального кодексу ще у 1989 р.); 
наклеп (ст. 125); образа (ст. 126); переслідування громадян 
за критику (ст. 134-1); образа судді (ст. 176-3); образа пред-
ставника влади або представника громадськості, який охо-
роняє громадський порядок (ст. 189); образа працівника 
правоохоронного органу, члена громадського формування 
з охорони громадського порядку або військовослужбовця 
(ст. 189-1); образа підлеглим начальника або начальником 
підлеглого (ст. 237). така практика відповідає вимогам 
ради Європи. 

у кримінальному кодексі україни передбачене пока-
рання за перешкоджання законній професійній діяльності 
журналістів (ст. 171). кваліфікуючим складом даного зло-
чину є переслідування журналіста за виконання профе-
сійних обов’язків та за критику, здійснюване службовою 
особою або групою осіб за попередньою змовою. пере-
шкоджання незаконній професійній діяльності журналіс-
та не утворює складу злочину, передбаченого статтею 171 
кримінального кодексу україни. однак самого визначен-
ня законної, а відповідно й незаконної професійної діяль-
ності журналіста не знаходимо у законодавстві, і перелік 
таких видів діяльності чітко не окреслений, а це породжує 
багато непорозумінь і неточностей при захисті прав жур-
налістів. 

зауважимо, що стаття 171 кримінального кодексу 
україни судами практично не застосовується. Міжнарод-
на організація «репортери без кордонів» повідомила, що 
в україні 2012 року не загинув жоден представник зМі, 
проте кількість фактів залякування журналістів порівняно 
з минулим роком зросла майже утричі і досягла 100. при 
цьому було порушено лише чотири кримінальні справи за 
статтею 171 кримінального кодексу україни [19].

для порівняння наведемо деякі норми законодавства 
російської федерації. наприклад, кримінальний кодекс 
рф (1996 р.) також передбачає кримінальну відповідаль-
ність за перешкоджання законній професійній діяльності 
журналістів (ст. 144), однак на відміну від законодавства 
україни він встановлює, що таке перешкоджання є кри-
мінально караним діянням, якщо воно здійснюється лише 
шляхом примушування журналістів до поширення або 
відмови від поширення інформації. кваліфікуючими озна-
ками цього злочину є вищеназвані діяння, вчинені особою 
з використанням свого службового становища (ч. 2. ст. 
144), а також поєднані з насильством щодо журналіста чи 
його близьких або з пошкодженням чи знищенням їхнього 
майна, так само, як і з погрозою застосування такого на-
сильства (ч. 3 ст. 144).

д. гайнутдінов пропонує змінити ст. 144 криміналь-
ного кодексу рф, наголосивши саме на «перешкоджанні 
законній професійній діяльності журналістів будь-яким 
способом і в будь-якій формі», і таким чином розшири-
ти можливості для кращого захисту прав журналістів при 
здійсненні їхньої діяльності [9]. учений також наголошує, 
що в рф фактично не застосовується ця стаття криміналь-
ного кодексу, що пояснюється не тільки нерозумінням 
владою (у тому числі судовою) необхідності захисту ді-
яльності зМі, але й недосконалістю законодавства, котре 
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не дозволяє ефективно притягувати до відповідальності 
злочинців, які здебільшого займають різні посади у дер-
жавних органах.

важливе значення для захисту прав журналістів має 
стаття 17 закону україни «про державну підтримку засо-
бів масової інформації та соціальний захист журналістів», 
котра встановлює, що відповідальність за скоєння злочину 
проти журналіста у зв’язку з виконанням ним професій-
них обов’язків або перешкоджання його службовій діяль-
ності прирівнюється до відповідальності за скоєння таких 
же дій проти працівника правоохоронного органу. проте 
ці положення закону практично не виконуються, оскіль-
ки у кримінальному кодексі україни вони не відображені. 
тому необхідно внести відповідні зміни до кодексу, усу-
нувши невідповідність у законодавстві.

у законі україни «про державну підтримку засобів 
масової інформації та соціальний захист журналістів» та-
кож закріплено положення про те, що службова діяльність 
журналіста не може бути підставою для його арешту, за-
тримання, а також вилучення зібраних, опрацьованих, 
підготовлених ним матеріалів та технічних засобів, якими 
він користується у своїй роботі (ч. 2 ст. 17). такі дії є пере-
шкоджанням законній професійній діяльності журналістів 
і повинні бути кримінально караними. з урахуванням осо-

бливого статусу журналістів, важливості їхньої діяльності 
слід встановити окремі склади злочинів, конкретизовані, 
а не узагальнені, як це бачимо у чинному кримінальному 
кодексі україни, вчинених посадовими особами та інши-
ми особами, потерпілими від котрих визнано журналістів 
при здійсненні ними професійної діяльності.

висновки. підсумовуючи, можемо зазначити, що 
юридичні засоби захисту свободи вираження поглядів по-
сідають окреме місце у правозабезпечувальному механіз-
мі права, яке ми розглядаємо, і спрямовані на припинення 
порушення свободи вираження поглядів, усунення пере-
пон для її реалізації та відновлення, визнання чи підтвер-
дження такої свободи.

незважаючи на тенденцію до удосконалення юридич-
них засобів забезпечення, зокрема і захисту, свободи ви-
раження поглядів (створення нормативно-правової бази, 
можливість громадян та інших суб’єктів звертатися до 
парламентського омбудсмена, конституційного суду 
україни, Європейського суду з прав людини), все ж таки 
ще спостерігається ціла низка проблем у сфері захисту 
такої свободи. окремі види юридичних засобів захисту 
свободи вираження поглядів потребують поліпшення, 
удосконалення, особливо ті, котрі стосуються професійної 
діяльності журналістів.
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В роботі здійснено загальнотеоретичне дослідження функцій правових імунітетів. Закріплено мету і напрямок впливу функцій право-
вих імунітетів на суспільні відносини. У межах правового імунітету охарактеризовано цілий ряд функцій. А саме, регулятивна функція 
(причому, виділяються регулятивна статична та регулятивна динамічна), охоронна, стимулююча, гарантуюча, компенсуючи, обмежу-
вальна, комунікативна та функція ціннісно-орієнтаційного впливу правових імунітетів. Підтверджено твердження про доцільність визна-
чення функціональних характеристик правових імунітетів. 

Ключові слова: функції права, правові імунітети, регулятивна функція, охоронна функція, гарантуюча функція.

В работе осуществлено общетеоретическое исследование функций правовых иммунитетов. Определена цель и направление влия-
ния функций правовых иммунитетов на общественные отношения. В пределах правового иммунитета охарактеризован целый ряд функ-
ций. А именно, регулятивная функция (выделяются регулятивная статическая и регулятивная динамическая), охранная, стимулирую-
щая, гарантирующая, компенсирующая, ограничительная коммуникативная и функция ценностно-ориентационного влияния правовых 
иммунитетов. Подтверждено утверждение о целесообразности определения функциональных характеристик правовых иммунитетов. 

Ключевые слова: функции права, правовые иммунитеты, регулятивная функция, охранная функция, гарантирующая функция.

In the research paper was carried out the general theoretical study of the functions of the legal immunities. Within the legal immunity were 
assessed the characteristics of a number of functions of the influence of the legal immunities. Such as the regulatory function (is divided into 
the regulatory static and dynamic regulatory function), the protective function, the stimulating function, the function that gives guaranteeing, the 
compensating function, the limiting communicative function, and etc. It was corroborated the assertion about the feasibility of determining the 
functional characteristics of immunities.

Key words: functions of the law, legal immunities, regulatory function, guarding function, guaranteeing function.

постановка проблеми. із філософсько-правової точ-
ки зору, функція – це діяльність (виконання, здійснення) 
у межах певної системи, до якої вона належить [1, c. 196]. 
термін «функція» у науковій літературі є достатньо вжива-
ним. наприклад, розкриваючи співвідношення між правом 
і мораллю, г. радбрух зазначає, що мораль, з одного боку, 
є метою права, а з іншого – функцією її зобов’язуючої дії 
[2, c. 56]. функції права – це обумовлені соціальним при-
значенням права напрямки правового впливу на соціальні 
відносини. з метою визначення функціональної придат-
ності правових імунітетів, автором дослідження викорис-
товуються різні підходи до здійснюваних функцій імуні-
тетами, що забезпечить формування загальної картини 
режиму функціонування правових вилучень цього виду. 

визнання за правовою формою єдиної допустимої 
форми закріплення й існування імунітетів дає підстави 
визначити, що функції правових імунітетів полягають 
в основних напрямках їх правового впливу на суспільні 
відносини з метою отримання конкретного, позитивного 
соціально-значущого результату. теоретичне дослідження 
функцій правового імунітету має суттєве значення для по-
дальшого розвитку галузевих юридичних наук, оскільки 
їх узагальнююче осмислення створює доктринальне під-
ґрунтя для внутрішньогалузевої правотворчості і право-
застосовної діяльності. 

стан дослідження. ступінь розробленості проблеми 
визначення функцій правових імунітетів визначають праці 
вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі юриспруденції. 
серед них слід відзначити теоретичні дослідження таких 
науковців, як: М. козюбра, а. крижанівський, о. Малько, 
ю. оборотов, п. рабінович, о. скакун, ю. юшкова та ін. 
крім того, існують праці представників наукової думки 
різного галузевого спрямування: у галузі конституційного 
права – с. ківалова, М. орзіха та ін.; у галузі міжнарод-
ного права – М. Буроменського, в. Мешери та ін.; у галузі 
кримінального права і кримінального процесу – с. волко-
труба, в. даєва, с. стахівського, л. удалової та ін. [1, c. 7].

виклад основного матеріалу. у правовій науці набу-
ла значного поширення теорія класифікації функцій права, 
відповідно до якої всі функції права можна умовно поділи-

ти на два види – загальні (загально-юридичні) та спеці-
альні (спеціально-юридичні) функції. у межах загальних 
функцій виділяють регулятивну й охоронну функції права, 
спеціальні функції характеризуються здійсненням стиму-
люючого, гарантуючого, компенсуючого, обмежуючого, 
комунікативного, цінностно-орієнтаційного впливу з ме-
тою отримання соціально-позитивного результату функці-
онування права [3, c. 131]. розглянемо дані функції від-
носно правових імунітетів більш детально.

регулятивна функція правових імунітетів знаходить 
своє втілення у регулюванні суспільних відносин шля-
хом їх нормативного закріплення у правових нормах з 
метою створення орієнтиру, правового еталону поведінки 
суб’єктів відносин, які виникають у процесі регулюючого 
впливу правових норм на суспільні відносини.

у межах регулятивної функції правових імунітетів 
можна виділити регулятивно-статичну і регулятивно-ди-
намічну функції. регулятивно-статична функція характе-
ризується нормативним визначенням змісту матеріальних 
норм права, якими конкретизуються ті правові обов’язки, 
від виконання яких звільняються особи, що підпадають 
під регулюючий вплив правових імунітетів; визначаються 
вид і характер юридичної відповідальності, від якої звіль-
няється особа у разі застосування щодо неї положень про 
правові імунітети; встановлюються види заходів правово-
го впливу на особу, обмеження яких пов’язується із засто-
суванням положень про правові імунітети; визначається 
загальна юрисдикція правових спорів у державі. загаль-
ним щодо всіх форм проявів правових імунітетів слід ви-
знати здійснення регулятивно-статичної функції у формі 
встановлення ознак тієї міжнародної, державної і громад-
ської діяльності, яка є передумовою, підставою для засто-
сування положень про правові імунітети. регулятивно-
динамічна функція має прояв у впливі права на суспільні 
відносини шляхом оформлення їх розвитку (динаміки) [4, 
c. 125], орієнтує на процесуальне оформлення реалізації 
положень правових імунітетів, які знаходять втілення у 
визначенні особливого спеціального порядку притягнення 
до юридичної відповідальності як форми прояву правово-
го імунітету.



121

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013
♦

охоронна функція правових імунітетів полягає у тако-
му їх спрямуванні, яка орієнтує й забезпечує реалізацію 
правових імунітетів в умовах їх загального визнання й 
використання та забезпечення недоторканності правових 
положень шляхом застосування заходів правового впли-
ву. охоронна функція реалізується у загальному вигляді 
через забезпечення і гарантування виконання покладених 
міжнародних, державних і громадських публічних функ-
цій певними суб’єктами права. особливості здійснюваної 
охоронної функції залежать від форми правового імуніте-
ту (юрисдикційний імунітет, індемнітет, імунітет свідка 
тощо), але в загальному вигляді полягають в інформу-
ванні учасників суспільних відносин про те, які соціальні 
цінності взято під охорону правових імунітетів, загрозі 
застосування заходів юридичного впливу до тих осіб, які 
порушують положення про застосування правового імуні-
тету, причому характер такого порушення впливає на вид 
застосовуваної до порушника юридичної відповідальнос-
ті; охороні соціальних цінностей від діянь суб’єктів, наді-
лених імунітетом шляхом закріплення порядку і підстав 
позбавлення цих суб’єктів імунітету.

спеціальні функції правових імунітетів презентують 
особливості реалізації правових установлень імунітетно-
го характеру, акцентуючи увагу на домінуючій специфіці 
функціонування правових вилучень цього виду, і через 
здійснення яких конкретизуються питання доцільності 
застосування правових імунітетів у процесі визначення 
правового статусу того чи іншого суб’єкта права на рівні 
правовстановлення, порядку реалізації положень про пра-
вові імунітети у певних сферах суспільних відносин.

стимулююча функція правового імунітету характери-
зується впливом цього правового засобу на свідомість і 
психіку особи з метою стимулювання поведінки відповід-
но до правових встановлень імунітетного характеру. крім 
того, наявність імунітету забезпечує розширення обсягу 
можливостей і свобод, спонукає особу до певного виду 
діяльності, що виправдовує наявність у неї певних видів 
прав, а також полягає у тому, що суб’єкт, якому наданий 
імунітет, буде намагатися добросовісно і якісно викону-
вати свої обов’язки, щоб не бути позбавленим правового 
імунітету і тих переваг, які він передбачає [5, c. 14], уявля-
ється занадто обмеженим у зв’язку з концентрацією уваги 
при такому підході виключно на суб’єкті правового іму-
нітету, ігноруючи зацікавленість інших суб’єктів права у 
функціонуванні правових імунітетів.

реалізацію стимулюючої функції умовно можна поді-
лити на дві складові: інтелектуальну і вольову. інтелек-
туальна складова характеризує адекватне усвідомлення 
особою правових положень, в яких визначаються зміст і 
обсяги (межі) правових імунітетів, порядок їх застосуван-
ня, характер відмови від правових імунітетів ad hoс. во-
льова складова тісно пов’язана з інтелектуальною і є за-
собом переведення інформації нормативного (бажаного) 
характеру у практичну сферу, сферу існування конкретних 
суспільних відносин. таким чином, правові імунітети, за-
безпечуючи звільнення від юридичної відповідальності та 
застосування до осіб інших заходів державно-правового 
примусу, від виконання окремих юридичних обов’язків, є 
не тільки гарантією виконання особою певних покладених 
на неї функцій, але й детермінують зусилля на досягнення 
окремого спеціального правового становища, яке гарантує 
застосування до особи правових імунітетів.

у той же час реалізація стимулюючої функції не тіль-
ки орієнтує на визначення правового становища суб’єкта 
правового імунітету, але й активізує діяльність самої дер-
жави щодо орієнтації суб’єктів на здійснення функцій, 
які мають особливе значення для реалізації й проведення 
у життя державної влади. така орієнтація забезпечується 
певним впливом на соціальне середовище, яке повинно 
визнати легітимність застосування окремих виключень 
із права як передумови нормативного їх закріплення. та-

ким чином, стимулююча функція є певним компромісом 
між бажанням і намаганнями окремої особи, доцільніс-
тю функціонування як держави вцілому, так і окремих її 
структур і соціального контролю за виключним, «крапко-
вим» використовуванням правових імунітетів.

гарантуюча функція правових імунітетів зводиться до 
забезпечення тієї чи іншої діяльності суб’єкта, створення 
умов для отримання соціально значущого результату та-
кої діяльності [6, c. 31]. оскільки імунітети можуть і по-
винні розглядатися як правові реалії, що забезпечують 
досягнення цілей правового регулювання, у тому числі і 
шляхом створення особливих, специфічних умов для ді-
яльності окремих суб’єктів через гарантування не при-
тягнення до юридичної відповідальності, звільнення від 
виконання окремих юридичних обов’язків та визначення, 
що окремі форми діяльності не можуть стати предметом 
розгляду в судах.

значення гарантуючої функції полягає в тому, що вона 
підкреслює інструментальний характер правових вилу-
чень взагалі, і правових імунітетів, зокрема. за наявності 
правових імунітетів гарантуюча функція держави набуває 
характеру використання різноманітних правових засобів, 
які здатні забезпечити виконання правових встановлень з 
метою приведення суспільних відносин до бажаного ви-
гляду. орієнтація на розбудову системи різноманітних за-
собів гарантуючого впливу на діяльність суб’єктів, які ви-
конують найважливіші функції міжнародного, державного 
і громадського характеру, обґрунтовується різноманіттям 
самих функцій, тих завдань, які перед ними ставляться, і 
тих цілей, які мають бути досягнуті в процесі реалізації 
функцій. складно не погодитися з висновком, що гаран-
туюча функція полягає в тому, що відповідний юридич-
ний засіб забезпечує здійснення інших юридичних засо-
бів, перш за все прав і обов’язків. він сприяє правомірній 
та ініціативній реалізації окремих прав людини, створює 
умови, які роблять ці права реальними, є підставою для 
надійності їх використання [5, c. 14].

крім того, правові імунітети гарантують і забезпечення 
виключного використання правових форм функціонування 
міжнародних організацій, держави та її структур, громад-
ськості. відмова від правових імунітетів, в принципі, транс-
формує звільнення від юридичної відповідальності або 
недопущення застосування інших заходів примусу, звіль-
нення від виконання окремих юридичних обов’язків, ви-
ведення з-під юрисдикції судів вирішення окремих право-
вих питань до «не правової» сфери, до сфери, де вирішення 
питань буде здійснюватися виключно на засадах власного 
розсуду, що не гарантує виключення волюнтаризму в про-
цесі вирішення питання про віднесення суб’єкта до осіб, на 
яких поширюються імунітет, обсяг та характер такого іму-
нітету та інші питання, які повинні мати виключно право-
ву природу, яка гарантує загальнообов’язковість правових 
встановлень для всіх суб’єктів права. таким чином, імуні-
тет гарантує безперешкодне виконання особою покладених 
функцій шляхом забезпечення правової безпеки особи, 
яка такі функції здійснює. гарантуюча функція трансфор-
мує правовий імунітет «у засоби безпеки, які створюють 
почуття надійності в осіб при виконанні ними службових 
обов’язків» [7, c. 31].

компенсуюча функція правових імунітетів зводиться 
до забезпечення особі, яка виконує важливі функції міжна-
родного, державного або громадського характеру, окремих 
додаткових переваг як компенсації за здійснення зазначе-
них функцій. до факторів, які компенсують, тобто орієн-
товані на «вирівнювання» соціального становища особи, 
яка реалізує передбачені законодавством міжнародні, дер-
жавні й громадські функції, не в останню чергу, належить 
і правовий імунітет, який здатний не тільки орієнтувати 
на належне функціонування й гарантувати його соціаль-
ну позитивність, але й компенсувати те додаткове наван-
таження соціального, побутового, представницького, а 
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інколи, і нормативного характеру, шляхом нормативного 
визначення можливості не виконувати окремі юридичні 
обов’язки, не підлягати юридичній відповідальності, а 
якщо й підлягати, то виключно в порядку особливої, спе-
ціальної процедури, обмеження юрисдикції стосовно та-
кої особи тощо.

проявами компенсаційної функції правових імунітетів 
можна розглядати положення окремих міжнародних конвен-
цій, в яких закладено підстави для застосування правового 
імунітету до представників міжнародних організацій. так, 
у ст. ііі розділу 10 конвенції про привілеї та імунітети спе-
ціалізованих установ оон 1947 року визнається, що хоча 
спеціалізовані установи, за загальним правилом, не будуть 
вимагати звільнення від сплати акцизних зборів і податків, 
закладених у ціну придбаного майна, однак, коли спеціалізо-
вані установи купують для офіційних цілей значну кількість 
майна, обкладеного або такого, що підлягає обкладенню, 
податками і зборами, держави, які приєдналися до конвен-
ції, будуть вживати, коли це можливо, відповідних адміні-
стративних заходів щодо звільнення від сплати податків або 
повернення сплаченої суми [8]. таким чином, застосування 
правового імунітету супроводжується компенсаційними ді-
ями, які мають певний грошовий еквівалент.

обмежувальна функція правових імунітетів харак-
теризується обмеженнями на використання визначених 
правом різноманітних форм юридичної відповідальності 
у разі вчинення протиправних діянь, обмеженнями у за-
стосуванні примусових заходів, обмеженим виконанням 
загальних обов’язків у зв’язку із здійсненням публічних 
міжнародних, державних і громадських функцій. обмеж-
увальна функція правових імунітетів визначається їх юри-
дичною природою, орієнтованою на встановлені законом 
обмеження у виконанні загальних для всіх суб’єктів права 
юридичних обов’язків. класичним прикладом обмежу-
вальної функції правових імунітетів слід вважати судовий 
імунітет держави, відповідно до якого: обмеження юрис-
дикції суду однієї держави над іншою (непідсудність од-
нієї держави суду іншої); обмеження у попередньому за-
безпеченні позову; обмеження у примусовому виконанні 
судових рішень (імунітет від заходів щодо примусового 
виконання рішень) [9, c. 16].

комунікативна функція правових імунітетів харак-
теризується сублімацією правових імунітетів як зразків 
комунікативної взаємодії правових систем окремих країн 
на міждержавному рівні. правові імунітети сьогодні – це 
правові положення «зразкового» характеру, які апробовані 
практикою правового регулювання і підтвердили доціль-
ність і обґрунтованість свого використання як гарантії ви-
конання публічних функцій міжнародного, державного та 
громадського характеру. історія інституалізації правових 
імунітетів свідчить, що формування цієї правової реалії 
відбувалося на засадах звичаєвого права більшості наро-
дів, яке забезпечувало фактичну і юридичну недоторкан-
ність лідерам держави (для чого досить часто, особливо 
на ранніх стадіях формування державної влади, монарху, 
а в деяких випадках і всьому механізму державної влади, 
приписувалися ознаки божественного походження) і пред-

ставникам інших держав, в основі якої було покладено 
уявлення про характер гостинності до осіб, які представ-
ляють іншу державу [1, c. 163].

сьогодні можна констатувати розширення меж засто-
сування правових імунітетів як в національних правових 
системах, так і на міждержавному рівні. зокрема, правовий 
імунітет в окремій країні – це не виключні норми стосовно 
глави держави, але й гарантії ефективного функціонуван-
ня представницьких і судових органів держави у подоланні 
протиріч, які виникли між мораллю і правовими встанов-
леннями у контексті можливості участі окремих категорій 
осіб у провадженні справи як свідків. на міждержавному 
рівні початкові форми застосування правових імунітетів на 
кшталт недоторканності агентів дипломатичних представ-
ництв (особистий імунітет) трансформувалося у визнання 
необхідності поширення правових імунітетів на державу 
взагалі, на осіб, які представляють власну державу в між-
народних організаціях, на юридичних осіб, зокрема, пред-
ставницькі та консульські установи.

таким чином, комунікативна функція правового імуні-
тету дозволяє підтримувати плацентарний зв’язок у меж-
ах національної правової системи різних історичних епох, 
що забезпечує спадкоємність тих положень імунітетного 
характеру, які часом довели свою доцільність та ефектив-
ність у процесі застосування, та забезпечувати однотипне 
регулювання відносин із застосуванням правових імуніте-
тів на міжнародному рівні, яке в епоху глобалізації набу-
ває все більшого значення.

функція ціннісно-орієнтаційного впливу правових 
імунітетів віддзеркалює аксіологічний вимір зазначеного 
виду правових вилучень. враховуючи, що цінність не має 
буття, а має тільки значення [3, c. 34], щодо правих імуніте-
тів таке значення має орієнтаційну природу. з одного боку, 
аксіологія правових імунітетів орієнтує на необхідність 
гарантування, згідно з принципом справедливості (зміст 
цього принципу у зв’язку з правовими імунітетами вима-
гає встановлення такого обсягу виключень, які визнають-
ся адекватною гарантією виконуваним функціям публіч-
ного характеру), особливого правового стану для особи, 
яка здійснює міжнародні, державні та громадські функції. 
таким чином, правовий імунітет орієнтує суб’єкта, на яко-
го поширюються відповідні положення, на ефективне без 
остраху виконання своїх обов’язків з метою отримання 
позитивного, соціально вивіреного результату. з іншого 
боку, правовий імунітет орієнтує державні й міжнародні 
установи на захист правового становища суб’єктів право-
вого імунітету всіма доступними засобами.

висновки. таким чином, здійснене дослідження функ-
ціональної придатності правових імунітетів вказує на те, 
що зазначені правові реалії характеризуються не тільки 
високим рівнем інструментальної придатності через здій-
снення регулятивної, охоронної та інших функцій право-
вих імунітетів, але й власною цінністю, яка доводиться 
здійсненням комунікативної, цінносно-орієнтаційної та 
інших функцій, які вцілому визначають характер впливу 
правових імунітетів з метою забезпечення й гарантування 
повного виконання покладених публічних функцій.
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постановка проблеми. на сьогодні конституція 
україни, встановлюючи повноваження президента укра-
їни, досить часто не визначає форми письмового акта, в 
якому повинне фіксуватися відповідне рішення глави дер-
жави. це, у свою чергу, призводить до появи в практиці 
діяльності президента україни актів, які не передбачені 
основним законом. така ситуація, на нашу думку, є не-
гативним явищем, що породжує правовий нігілізм та по-
гіршує виконавську дисципліну.

особливий статус президента україни та закріплен-
ня згідно з конституцією україни за ним найважливіших 
функцій зумовлює необхідність дослідження порушеної 
проблеми та пошуку шляхів їх вирішення.

аналіз останніх досліджень і публікацій. вивчення 
української та зарубіжної наукової літератури, яка торка-
ється особливих конституційних актів глави держави, що 
приймаються під час реалізації його функцій, дозволяє 
стверджувати про малодослідженість цього питання.

науковці, як правило, не звертали увагу на питання ак-
тів глави держави, які приймаються у формі відмінній від 
указів та розпоряджень. разом з тим, це питання неодно-
разово піднімалося в практичній площині діяльності пре-
зидента україни та під час розгляду в конституційному 
суді україни питань конституційності деяких указів глави 
держави. окремі аспекти спеціальних форм актів глави 
держави порушені у роботах російського вченого д. ю. 
скуратова та білоруського науковця в. і. реута.

виділення невирішених раніше частин загальної про-
блеми. у цій статті поставлено за мету розв’язати наступ-
ні невирішені раніше питання:

- здійснити дослідження поняття актів президента 
україни, які пов’язані з правотворчістю інших органів 
влади;

- виділити способи вирішення проблеми оформлення 
деяких рішень глави держави, які приймаються на реа-
лізацію його повноважень та виконання конституційних 
функцій;

- встановити особливості таких рішень президен-
та україни як вимога на адресу голови верховної ради 
україни про скликання позачергової сесії верховної ради 

україни; погодження рішення верховної ради автономної 
республіки крим про призначення та звільнення з посади 
голову ради міністрів автономної республіки крим; від-
повідь обласній чи районній раді, яка висловили недовіру 
голові відповідної місцевої державної адміністрації.

виклад основного матеріалу дослідження. вивчення 
питання нормотворчості президента україни було б непо-
вним без з’ясування ролі та місця у дій діяльності пись-
мових рішень (актів правотворчості), які передбачені кон-
ституцією україни без вказівки на їх форму. 

на початку цього дослідження слід зазначити, що до 
основних актів правотворчості президента україни, які 
передбачені основним законом, відносяться укази та роз-
порядження. крім того, опосередковано такими є акти, в 
яких реалізовується право законодавчої ініціативи глави 
держави (проекти законів і постанов; пропозиції до при-
йнятих у першому читанні законів; пропозиції до прийня-
тих у цілому законів; листи про визначення проекту за-
кону невідкладним), міжнародні договори, звернення до 
конституційного суду україни щодо відповідності кон-
ституції україни актів органів влади та офіційного тлума-
чення конституції та законів україни, а також щорічні і 
позачергові посланнями до верховної ради україни про 
внутрішнє і зовнішнє становище україни.

порядок оформлення та прийняття цих актів прези-
дента україни, крім конституції україни, детально вре-
гульований законами україни «про регламент верховної 
ради україни», «про міжнародні договори» та «про кон-
ституційний суд україни», а також указом президента 
україни «про щорічні послання президента україни до 
верховної ради україни» [1].

разом з тим детальний аналіз актів правотворчості 
президента україни, передбачених в конституції україни, 
дає підстави стверджувати, що зазначений вище перелік є 
неповним, тобто не включає всіх письмових форм рішень 
глави держави.

це, у першу чергу, стосується трьох письмових рішень 
президента україни, які передбачені конституцією украї-
ни без вказівки на їх форму: погодження, вимога та відпо-
відь. ці акти правотворчості глави держави пропонується 
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називати як «акти президента україни, пов’язані з рішен-
нями деяких органів влади».

при цьому ні конституція україни, ні інші акти зако-
нодавства не визначають різниці між формою та змістом 
цих рішення президента україни, а також не дають відпо-
віді на питання: це є формою відповідного акта чи лише 
його суттю (змістом). 

одним з найбільш дискусійних офіційних письмових 
рішень президента україни, пов’язаних з його конститу-
ційними повноваженнями, є погодження, що, як правило, 
оформляється у вигляді листа.

конституція україни передбачає єдиний випадок при-
йняття президентом україни такого рішення: відповідно 
до частини третьої статті 136 основного закону за пого-
дженням із президентом україни верховна рада автоном-
ної республіки крим призначає на посаду та звільняє з по-
сади голову ради міністрів автономної республіки крим. 
згідно з практикою, що склалася, про прийняття прези-
дентом україни рішення у формі погодження повідомля-
ється на його офіційному інтернет-представництві [4]. 

разом з тим сфера застосування офіційного письмового 
рішення глави держави у вигляді погодження була суттєво 
розширена указами президента україни «про деякі питання 
керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави» [5] 
та «про деякі питання здійснення керівництва у сферах наці-
ональної безпеки і оборони» [6], конституційність яких під-
тверджена рішеннями конституційного суду україни [7; 8].

Як зазначено у мотивувальній частині одного з рішень 
[7] при вирішенні питань державного управління, пого-
дження має на меті координацію дій органів державної 
влади і є формою реалізації їхніх повноважень. позиція 
судді конституційного суду україни і. п. домбровського, 
яка викладена в окремій думці, зводиться до наступно-
го: «у теорії конституційного права термін «погодження» 
(«згода») розглядається як передбачене нормами консти-
туційного права обов’язкове попереднє позитивне рішен-
ня одного органу стосовно проекту акта або кандидатури 
на посаду іншого органу, без якого останнім не може бути 
прийняте остаточне рішення. 

Як зазначено у мотивувальній частині іншого рішення 
єдиного органу конституційної юрисдикції [8], президент 
україни, реалізовуючи конституційні повноваження щодо 
керівництва у сферах національної безпеки і оборони 
держави, повинен вживати заходів для захисту суверені-
тету, територіальної цілісності і недоторканності україни. 
зважаючи на це, конституційний суд україни дійшов ви-
сновку, що встановлена процедура погодження кабінетом 
Міністрів україни з президентом україни як верховним 
головнокомандувачем збройних сил україни ряду урядо-
вих рішень перебуває у межах повноважень глави держа-
ви, а отже, відповідає конституції україни. таке рішення 
не було підтримано всіма суддями одностайно. так, згід-
но з позицією судді конституційного суду україни М. а. 
Маркуша [8], виходячи з етимології, поняття «погоджува-
ти» означає узгоджені дії щодо чогось, паритетність учас-
ті у процесі, тоді як попереднє погодження кандидатур на 
посади суперечить принципу чіткого розмежування по-
вноважень та взаємодії органів державної влади у забез-
печенні національної безпеки і є втручанням у здійснення 
повноважень кабінетом Міністрів україни та обмежує 
його повноваження в сфері кадрових призначень.

слід зазначити, що інститут погодження також перед-
бачений указом президента україни «про недопущення 
порушень закону під час передвиборчої агітації», згідно 
з яким, розміщення соціальної реклами із використанням 
імені та зображення президента україни здійснюється 
лише за його згодою [9]. крім того, законодавство україни 
використовує також таке поняття, як «дозвіл президента 
україни» [10].

наступними рішеннями президента україни, які від-
носяться до групи офіційних письмових рішень, є вимога 

та відповідь. так, відповідно до частини другої статті 83 
основного закону, на вимогу президента україни скли-
кається позачергова сесія верховної ради україни, а згід-
но з частиною дев’ятою статті 118 президента україни 
зобов’язаний надати обґрунтовану відповідь обласній чи 
районній раді, які висловили недовіру голові відповідної 
місцевої державної адміністрації.

таку форму рішення президента україни, як вимога, 
передбачають також закони україни «про службу безпе-
ки україни», «про розвідувальні органи україни», «про 
порядок висвітлення діяльності органів державної влади» 
«про телебачення і радіомовлення» тощо.

конституція україни не дає відповіді на питання, у 
якій формі глава держави оформляє відповідні рішення: 
указ, розпорядження, лист, акт з назвою «вимога» або 
«відповідь» щодо. разом з тим на практиці ці рішення, як і 
погодження, мають форму листа президента україни.

на нашу думку, прийняття таких офіційних письмових 
рішень, як погодження, відповідь та вимога президента 
україни, що є способом реалізації конституційних повно-
важень, повинні оформлятися розпорядженнями прези-
дента україни.

у контексті цієї пропозиції доцільно згадати позицію 
російського вченого д. ю. скуратова [11], який вважає, 
що з метою забезпечення «конституційної законності» 
доцільно всі індивідуальні акти глави держави оформля-
ти у вигляді указів або розпоряджень, що зумовлено на-
явності в указів та розпоряджень конституційної визна-
ченості, тобто на них поширюються загальні вимоги, що 
пред’являються законодавством і доктриною до правових 
актів, включаючи можливість їх оскарження зацікавле-
ними особами, вимоги стосовно опублікування тощо. у 
свою чергу, в. і. реут [12] наполягає на тому, що оформ-
лення таких конституційних рішень глави держави як ви-
значення законопроекту невідкладним, вимога голосувати 
за законопроект в цілому повинні оформлятися правовими 
актами.

крім того, конституція україни не визначає, в якій 
формі приймає рішення президента україни у формі «по-
дання» (статті 85 та 106), яке деякі практики помилково 
відносять до «дії, що фіксує факт звернення, і в письмовій 
формі (документально) указує на його зміст» [2]. 

на нашу думку, поняття «подання президента украї-
ни» в конституції україни використовується в розумінні 
проекту постанови верховної ради україни, яка вноситься 
главою держави. так, зокрема, було реалізовано [3] пре-
зидентом україни положення пункту 18 частини першої 
статті 85 конституції україни, згідно з якою призначення 
на посаду та звільнення з посади голови національного 
банку україни здійснюється верховною радою україни за 
поданням президента україни.

аналогічні питання виникають і стосовно поняття 
«рішення президента україни», яке використовується в 
статтях 77, 85, 106, 115 та 118 конституції україни). слід 
також зазначити, що крім зазначених статей конституції 
україни, поняття «рішення президента україни» згаду-
ється також у законах україни «про громадянство укра-
їни», «про гуманітарну допомогу»,»про порядок допус-
ку та умови перебування підрозділів збройних сил інших 
держав на території україни». 

Ми вважаємо, що конституційний термін «рішення 
президента україни» означає таку форму акта глави дер-
жави, як указ. це підтверджується, зокрема, пунктом 31 
частини першої ст. 85 конституції україни, згідно з яким, 
до повноважень верховної ради україни належить затвер-
дження указів президента україни про введення воєнного 
чи надзвичайного стану в україні або в окремих її місце-
востях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголо-
шення окремих місцевостей зонами надзвичайної еколо-
гічної ситуації. крім того, відповідно до частини сьомої 
статті 107 конституції україни рішення ради національної 
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безпеки і оборони україни вводяться в дію указами пре-
зидента україни. аналогічно, ми вважаємо, необхідно 
вирішувати й питання розуміння поняття «ініціатива пре-
зидента україни», яке використовується законі україни 
«про загальні засади створення і функціонування спеці-
альних (вільних) економічних зон».

висновки. на сьогодні в конституції та законодавстві 
україни використовуються декілька видів рішень прези-
дента україни без визначення форми (акта), якими вони. 
це насамперед стосується таких рішень глави держави, 
як вимога на адресу голови верховної ради україни про 
скликання позачергової сесії верховної ради україни; по-
годження рішення верховної ради автономної республіки 
крим про призначення та звільнення з посади голову ради 
міністрів автономної республіки крим; відповідь облас-
ній чи районній раді, яка висловили недовіру голові відпо-
відної місцевої державної адміністрації.

прийняття президентом україни таких офіційних 
письмових рішень, як вимога, погодження та відповідь, 
що є способом реалізації його конституційних повнова-
жень, повинно оформлятися розпорядженнями прези-
дента україни, що потребує внесення відповідних змін до 
указу президента україни «про положення про порядок 
підготовки та внесення проектів актів президента укра-
їни» [13]. такі зміни дозволять надати вищої юридичної 
силі відповідним рішенням глави держави, зробити більш 
прозорим та публічним процес їх прийняття, а також на-
дасть додаткові гарантії оскарження в порядку конститу-
ційного або адміністративного судочинства таких актів з 
боку осіб, які вважатимуть свої права порушеними.

згода (погодження, дозвіл) президента україни є офі-
ційним письмовим рішення глави держави, яке має на меті 
фіксацію позиції президента україни щодо підтримки або 
непідтримки рішення іншого суб’єкта владних повнова-
жень, та застосовується, як правило, з кадрових питань та 
питань, які зачіпають виконання функцій глави держави. 
крім того, така форма рішення глави держави виконує 
контрольну функцію, спрямовану на недопущення при-
йняття акта (вчинення дій) іншим субʼєктом без відома 
президента україни та його попередньої перевірки цього 
акта (дії) на предмет конституційності, законності та до-
цільності.

на сьогодні необхідно також внести зміни до законів, 
які передбачають такі форми рішень президента україни 
як «ініціатива», «вимога», «дозвіл» та заміну їх на загаль-
не поняття «рішення президента україни». це дозволить 
главі держави самостійно визначати акт, в якому оформля-
ється реалізація відповідного повноваження.

в аспекті порушених у цій статті питань правотвор-
чості президента україни та інших суб’єктів владних по-
вноважень вважаємо за доцільне запропонувати деякі змі-
ни до конституції україни, спрямовані на упорядкування 
відповідного понятійного апарату, а саме, доповнити 
повноваження президента україни, встановлені статтею 
106, наступним: приймає рішення про скликання позачер-
гової сесії верховної ради україни; приймає рішення про 
проведення позачергової сесії верховної ради україни; 
приймає рішення за результатами розгляду звернення об-
ласної чи районної рада про висловлення недовіру голові 
відповідної місцевої державної адміністрації.
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коли конституція відрізняється справжньої стабіль-
ністю, ймовірним і оптимальним варіантом її розвитку 
стає адекватна (тобто не породжує порушень) реалізація 
конституційних положень у поточному законодавстві та 
рішеннях правозастосовних органів. Якщо ж незмінність 
конституції штучно підтримується верховною владою, то 
така стабільність є тільки зовнішньою. в умовах, коли ста-
більність конституції починає заважати суспільному роз-
витку, а її окремі норми виявляються нежиттєздатними, 
рано чи пізно постане питання про внесення до конститу-
ції змін і навіть її перегляд [1, с. 4].

перехідним етапом між адекватною реалізацією кон-
ституції та її текстуальними змінами є «перетворення» 
основного закону. найчастіше «перетворення» є показ-
ником віддаленості окремих норм конституції від реаль-
ності й одночасно способом послаблення їх фіктивності. 
саме такий гнучкий, проміжний шлях розвитку україн-
ської конституції, як «перетворення», спостерігається в 
сучасний період. іншими словами. конституція україни, 
зберігаючи формальну стабільність, фактично починає її 
втрачати. отже, стабільність конституції україні набуває 
уявного, декоративного характеру.

окремі аспекти досліджуваного питання були предме-
том досліджень ряду українських та зарубіжних науков-
ців. так, зокрема, власне поняття «конституційне пертво-
рення» розглядалося в працях: в. тертички, о. кучеренко, 
п. фріса, і. арістової та інших. питанням природи та 
змісту конституційно-правових реформ в свій час займа-
лися: в. погорілко, в. федоренко, ю. тодика, і. гладуняк, 
а. Медушевський та інші. автор ставить собі за мету роз-
крити сутність поняття та зміст перетворення конституції, 
використовуючи підходи ряду українських та зарубіжних 
конституціоналістів.

спроби убезпечити конституцію від занадто частих 
змін в ряді випадків служать причиною для відміни кон-
ституції і прийняття нового основного закону, в зв’язку з 
тим, що в результаті зміни соціально-політичної дійснос-
ті в державі чинність існуючої конституції неможлива. у 
зв’язку з цим слушним видається вислів відомого вченого-
правника М. коркунова, який зазначав, що «всяка спроба, 
яка штучно встановлюються формами і термінами затри-
мати зміну державного ладу повинна бути визнана абсо-
лютно неспроможною. зміна державного ладу не є справа 
чийогось особистого свавілля, а виробляється дією мінли-
вих обставин суспільного життя. нові, сильні запити сус-

пільства, що розвивається, завжди подолають суперечну 
їм букву закону, а складні, повільні форми зміни конститу-
ції в практичному результаті тільки примножать випадки 
насильницьких державних переворотів» [2, с. 22].

таким чином, можемо стверджувати, що конституцій-
на практика, яка стрімко розвивається з часу прийняття в 
1996 р. конституції україни свідчить про те, що трансфор-
мація конституційних норм може відбуватися і без фор-
мального вторгнення в текст основного закону. іншими 
словами, спостерігається своєрідне «перетворення» кон-
ституції україни – суттєва зміна дійсних конституційних 
положень. при цьому «перетворення» являє собою реаль-
ну альтернативу текстуальним змінам чинної конституції 
(внесення змін та доповнень, перегляд).

отже, своєрідною і майже не дослідженою формою 
розвитку вітчизняного конституційного законодавства є 
його «перетворення». найбільш виразно ця форма розви-
тку проглядається на прикладі конституції. при цьому в 
якості одного із способів «перетворення» конституції ви-
ступає чинне поточне законодавче регулювання. «пере-
творення» є не тільки шлях розвитку основного закону, а 
й форма розвитку конституційного законодавства в ціло-
му. тенденції «перетворення» основного закону символі-
зують напрямки розвитку поточного конституційного за-
конодавства україни [3, с. 151]. при цьому слід зауважити, 
що питання «перетворення» конституції більшою мірою 
було досліджено в працях ряду зарубіжних вчених-прав-
ників, у першу чергу конституціоналістів та теоретиків у 
російській федерації. що стосується україни, то практика 
застосування «перетворення» у тому числі і щодо кон-
ституції україни вкрай слабо використовується. у зв’язку 
з цим, далі піде мова про природу, фактори, види, межі, 
зміст і тенденції такої форми розвитку конституції, як 
«перетворення».

Є. анічкін визначає: «перетворення як зміна може бути 
текстуальною та нетекстуальною» [3, с. 166]. Як відомо, 
конституція україни передбачає один вид текстуальної 
модифікації – внесення змін (розділ 13 конституції украї-
ни [4]). нетекстуальна зміна конституції україні здійсню-
ється у вигляді «перетворення», тобто зміна змісту окре-
мих положень конституції без формального вторгнення в 
конституційний текст. «перетворення» конституції укра-
їни здійснюється, головним чином, через розвиваючі її 
приписи поточне законодавство та рішення конституцій-
ного суду україни.
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вважаємо, що за своєю суттю «перетворення» кон-
ституції україни являє собою сукупність фактів, що сим-
волізують процес її нетекстуальної модифікації. іноді в 
науковій літературі поняття «перетворення» конституції 
замінюється такими аналогічними за змістом категоріями, 
як «змістовний розвиток» [5, с. 91], «повзуче реформуван-
ня» [6, с. 51], «еволюційне читання» [7, с. 9], «мовчазне 
перетворення» [8, с. 30]. у деяких дослідженнях сукуп-
ність текстуальних та нетекстуальних способів модифіка-
ції конституції об’єднується поняттями «удосконалення» 
[9, с. 59], «реформування» [10, с. 57], «трансформація» 
[11, с. 31].

отже, «перетворення» – це «велика зміна» [12, с. 584]. 
у словнику в. даля дієслово «перетворювати» означає 
«переробляти заново, влаштовувати знову, інакше, в ін-
шому порядку, утворювати на інший лад» [13, с. 394]. Як 
видно, досліджуване поняття за змістом є універсальним 
і не має початкової юридичної спрямованості. але в будь-
якому випадку «перетворення» означає істотно змінювати, 
адаптувати, метаморфози в будь-якому об’єкті або явищі 
[14, с. 203]. сучасні вчені-юристи пристосували дану ка-
тегорію для позначення нетекстуальних змін конституції 
взагалі [15, с. 8; 16, с. 89; 17, с. 227].

разом з тим ще на рубежі XIX-XX ст. поняття «пере-
творення» було введено в науковий обіг і досліджувалося 
німецьким вченим-правознавцем г. еллінеком, який під 
«перетворенням» конституції розумів «ті зміни, які за-
лишають її текст в колишньому вигляді та викликаються 
фактами, не пов’язаними неодмінно з наміром провести 
таку зміну, або з усвідомленням, що останнє обов’язково 
відбудеться » [18, с. 5]. з посиланням на г. еллінека про 
перетворення конституції говорить а. Бєлкін [19, с. 42], 
про «перетворення конституційних норм» говорить також 
н. Бондар [20, с. 64]. дослідженню цього терміну при-
свячена дисертаційна робота Є. анічкіна [3]. існування 
вказаного терміну підтверджує й с. авак’ян, який, незва-
жаючи на негативне ставлення до подібного способу змі-
ни конституційних норм, підтверджує, що поняття «пере-
творення конституцій» є одним з часто використовуваних 
понять в сучасній науці конституційного права [21, с. 52]. 
Можливість нетекстуальних змін конституції визнавалася 
також і в юридичній науці дореволюційного [22, с. 156-
157] та радянського [23, с. 4, 8, 12–14] періодів.

«перетворення» конституції шляхом судового тлу-
мачення визнавав і французький вчений а. есмен. до-
сліджуючи «жорсткість» американської та французької 
конституцій, він писав: «в силу речей вони розвиваються 
також ... за допомогою юридичного тлумачення, що зна-
ходить своє авторитетне вираження в прецедентах» [24, с. 
430]. аналогічної думки дотримувався його англійський 
сучасник д. Брайс [25, с. 262].

ідея «перетворення» конституції була відома деяким 
вітчизняним ученим дореволюційного періоду. незва-
жаючи на те, що спеціальні дослідження даного явища 
відсутні, авторами на прикладі зарубіжного досвіду де-
монструвалися можливі способи та перспективи нетек-
стуальної модифікації конституцій. так, характеризуючи 
конституцію у формальному сенсі слова, о. тарановский 
писав, що вона «всюди наповнюється деякими звичайни-
ми законами, що мають по суті конституційне значення, 
і, що найголовніше, доповнюється суспільною звичкою» 
[26, с. 502].

з часу прийняття у 1918 році першої конституції 
ррфср конституційний розвиток країни також зазнав пев-
ного перетворення основних законів. це було помічено ря-
дом дослідників, які виділили в якості керівного способу 
саме «перетворення» радянських конституцій [3, с. 166]. 
зокрема, в. дябло виділив і проілюстрував прикладами 
три групи перетворень конституції срср 1924 року: по-
перше, зміни, що складаються в перерозподілі компетен-
ції союзу рср між різними союзними органами, по-друге, 

зміни, що встановлюють нові державні органи, не перед-
бачені конституцією або наділяють конституційні уста-
нови новими функціями, по-третє, зміни в розмежуванні 
компетенції між союзом рср і союзними республіками 
[27, с. 35]. проте, зміна змісту окремих конституційних 
норм за допомогою судового тлумачення заперечувало-
ся як буржуазний пережиток, невластивий радянському 
строю [28, с. 22].

«перетворення» основних законів відомо й зарубіж-
ним країнам, що визнається дослідниками конституційно-
го права. так, і. алебастрова висуває та обґрунтовує тезу 
про те, що в сШа «поширилося вільне (конструктивне) 
тлумачення конституції верховним судом країни, що не-
рідко базується ... на спробах виявлення принципів, з яких 
виходили батьки-засновники при розробці тих чи інших 
норм конституції, та встановлення напрямків трансфор-
мації їх змісту в сучасних умовах» [29, с. 7]. практика 
«широкого тлумачення» верховним судом сШа націо-
нальної конституції була розглянута також в роботах ю. 
юдіна, ю. Шульженко [30, с. 36-87], о. жидкова [31, 104-
105], л. фрідмена [32, с. 152, 155-163], у. Бернама [33, с. 
534-538]. про формування «живої конституції» в німеч-
чині пишуть, зокрема, а. Бланкснагель [34, с. 13-15] и р. 
Бернхардт [35, с. 50-51]. у зв’язку з цим напрошується ви-
сновок про те, що «перетворення» конституції є стійке і 
поширене явище сучасної правової життя [3, с. 171].

однак стосовно щодо чинної конституції україні 
досліджуваний феномен сприймається в науковому се-
редовищі неоднозначно. прихильники текстуальної мо-
дифікації конституції оцінюють думки про те, що відбу-
вається «перетворення» конституції як спірні або невірні 
в принципі. другі ставляться до такого шляху розвитку 
основного закону стримано. треті, навпаки, вважають, 
що оптимальним варіантом розвитку конституції в сучас-
них умовах виступає саме «перетворення». у деякій мірі 
ця установка обумовлена позицією окремих політичних 
сил – прихильників недоторканності діючої конституції: 
«... у нас добра конституція» і «... зміна конституції не 
представляється невідкладним і першочерговим завдан-
ням», «ресурси конституції далеко не вичерпані. і про це 
повинні пам’ятати ті, хто намагається спекулювати на темі 
можливих змін до основного закону» [36].

вченими справедливо обґрунтовується необхідність 
максимального використання закладеного в чинній кон-
ституції потенціалу і, як наслідок цього, забезпечення 
стабільності всієї правової системи україни [37, с. 129.]. 
враховуючи формально-юридичні недоліки конституції 
україні і зміни суспільно-політичної ситуації в країні з часу 
її прийняття, видається, що найбільш правильним і спокій-
ним варіантом є не радикальне або часткове реформування 
нашої конституції, а її поступова і обережна адаптація до 
суспільних змін. використання цього варіанту дозволить 
послабити фіктивність формальної конституції україні і в 
той же час посилить її адекватність фактичної конституції. 
у зв’язку з цим слід погодитися з думкою в. зорькіна, згід-
но з якою, конституцію як джерело неявних знань «слід не 
правити, а інтерпретувати» [38, с. 5].

усе вищесказане має безпосередню причетність до по-
силення стабільності конституції. з моменту прийняття 
конституції україни 1996 року і до сьогодні чути заклики 
про зміни повноважень президента україни, перегляд по-
ложень конституції щодо власності, компетенції верхо-
вної ради україни, а то і взагалі прийняття нової консти-
туції. це не що інше, як черговий прояв намагання певних 
політичних сил, які прагнуть влади, перекроїти основний 
закон «під себе». подібне спостерігалося і раніше, коли 
на початку 90-х років у конституцію урср були внесені 
зміни. ці зміни, тим не менш, не зміцнили основи консти-
туційного ладу і не тільки не стали на перешкоді консти-
туційній кризі, але в чомусь, можливо, навіть сприяли їй 
[39, с. 23].
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Можна додати, що можна не тільки інтерпретувати, 
а й «добудовувати» конституційну будівлю за допомо-
гою прийняття необхідних законів. до того ж «пере-
творення» у порівнянні з текстуальною модифікацією 
конституції має певні переваги, до числа яких, на нашу 

думку, відносяться гнучкість (пристосовність до по-
стійно змінюваних обставин); оперативність; порівняно 
висока ймовірність уникнення соціально-політичних 
катаклізмів, що часто супроводжують реформування 
конституції [14, с. 203].
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постановка проблеми. функціонування конститу-
ційної асамблеї україни ставить перед вченими завдання 
активізувати дослідження тих інститутів конституційного 
права, які традиційно регламентуються нормами осно-
вного закону. одним із таких інститутів є інститут прав і 
свобод людини і громадянина в україні, чільне місце се-
ред норм якого посідають норми, які регламентують право 
на об’єднання в громадські організації.

особливий інтерес представляє історичний досвід ре-
гламентації цього права в попередніх конституційних ак-
тах. на нашу думку, це сприятиме дотриманню традицій у 
сфері конституційного права, конституційного правонас-
тупництва.

стан дослідження. за часів срср дослідженню 
конституційних норм про громадські організації приді-
ляли значну увагу ю. н. козлов, в. в. кравченко, а. і. 
лук’янов, а. і. щіглік, ц. а. Ямпольська. в україні до-
слідження конституційної регламентації права громадян 
об’єднуватися в громадські організації як складової сво-
боди об’єднань здійснювали у своїх працях здебільшого 
дослідники, які присвятили цьому праву монографічні ро-
боти (о. М. ващук у дисертації «конституційно-правовий 
статус громадських організацій в україні», Є. Є. додіна 
у дисертації «адміністративно-правовий статус громад-
ських організацій в україні» та інші). однак у цій статті 
здійснено авторський аналіз відповідних конституційних 
норм.

Формулювання цілей статті. Метою статті є про-
аналізувати конституційну регламентацію права громадян 
об’єднуватися в громадські організації в україні протягом 
ХХ ст.

виклад основного матеріалу. у ХХ ст. на території 
більшої частини сучасної україни на конституційному 
рівні про право на об’єднання в громадські організації 
йшлося у 7 актах.

першим із них є статут про державний устрій, права і 
вольності української народної республіки (de facto при-
ймався як конституція унр). його було ухвалено 29 квіт-
ня 1918 р. статут не набув чинності, однак сам факт його 
прийняття робить доцільним увагу до його норм.

у ст. 17 статут передбачав, що «громадяне унр і ніхто 
інший на території її не може бути обмежений в правах 
слова, друку, сумління, організації, страйку, скільки він не 
переступає при тім постанов карного права»… [1].

Як бачимо, право на об’єднання в громадські органі-
зації містилось в межах «права організації». крім того, 
увагу привертає той факт, що воно надавалось виключно 
громадянам унр. аргумент на користь цього знаходимо 

і у ст. 20, де закріплено: «лише громадяни унр користу-
ються усієї повноти громадянських і політичних прав». 
також, вже на конституційному рівні обумовлювалась 
можливість обмеження цього права – його реалізація була 
можливою «скільки… не переступає при тім постанов 
карного права».

за гетьмана п. скоропадського роль конституції вико-
нували проголошені у день скинення ним та його прибіч-
никами центральної ради, 29 квітня 1918 р., закони про 
тимчасовий державний устрій україни.

ці закони містили лише 44 статті, однак одна з них 
була присвячена досліджуваному праву. у розділі ііі 
«права і обов'язки українських козаків і громадян» було 
всього 12 статей, із них одну було приділено закріпленню 
права на об’єднання в громадські організації. це свідчить 
про важливість цього права для авторів законів. ст. 22, пе-
редбачала, що «українські козаки і громадяне мають право 
гуртувати громади і спілки в метах не противних законам» 
[2]. знов-таки, бачимо обмеження цього права на консти-
туційному рівні: «гуртувати громади і спілки в метах не 
противних законам». також тут зберігається тенденція на-
дання цього права тільки громадянам.

закони про тимчасовий державний устрій україни 
були скасовані у грудні 1918 р. директорією унр, яка при-
йшла на зміну гетьманату. а вже навесні 1919 р. на біль-
шій частині території україни (крім сучасних західних об-
ластей) було встановлено радянську владу.

першим основним законом урср за радянських часів 
стала конституція української соціялістичної радянської 
республіки 1919 р. пункт «в» ст. 3 передбачав, що держава 
«утворює для працюючих мас можливість користуватися 
правами (свободою живого і друкованого слова, зборів і 
спілок), позбавляючи цих прав пануючі кляси і спільні з 
ними по своїй політичній позиції громадські групи» [3].

Як бачимо, у цій конституції право на об’єднання в 
громадські організації було складовою свободи спілок. 
воно також обмежувалось на рівні основного закону – 
але якщо у попередніх конституційних актах ХХ ст. об-
меження стосувалось видів утворюваних організацій, то у 
цьому – суб’єктів, які наділялись цим правом. Як бачимо, 
його мали ті, хто належав до «працюючих мас».

через 10 років конституцію урср 1919 р. було оновле-
но. її замінила конституція (основний закон) української 
соціялістичної радянської республіки 1929 р. вона також 
містила люстраційні положення про обмеження в політич-
них правах тих, хто не відносився до «трудящих мас». ст. 
5 конституції передбачала, що «українська соціялістична 
радянська республіка забезпечує політичні права для тру-
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дящих мас, без ріжниці статі, віри, раси і національності і 
цілком позбавляє їх прав експлуататорські кляси», а ст. 11 
свідчила про те, що право на об’єднання в громадські ор-
ганізації розглядалося як політичне право – складова сво-
боди спілок: «щоб забезпечити трудящим дійсну свободу 
спілок, українська соціялістична радянська республіка, 
зламавши економічну і політичну владу заможних кляс і 
тим усунувши всі перешкоди що до цього часу заважали в 
буржуазному суспільстві робітникам та селянам користу-
ватися свободою організації і діяння, сприяє робітникам і 
селянам в справі їх об’єднування та організації» [4].

ані ст. 3, ані ст. 11 не передбачала, хто належав до 
«трудящих мас», а хто – до «експлуататорських клясів». 
але аналіз інших статей конституції унр 1929 р. дозволяє 
зробити відповідний висновок. так, положення основного 
закону про виборчі права (ст.ст. 66-69) проголошували, що 
не обирають і не можуть бути обраними «особи що вжи-
вають найманої праці з метою одержання зиску»; особи, 
що живуть з нетрудового прибутку; члени царювавшого 
в росії дому; особи, що керували діяльністю поліції, жан-
дармерії; службовці і агенти колишньої поліції, окремого 
корпусу жандармів і охоронних відділків тощо.

скасування цих обмежень за колом суб’єктів дослі-
джуваного права відбулось тільки після утвердження ра-
дянської влади на території україни, у конституції (осно-
вному законі) української радянської соціалістичної 
республіки 1937 р.

ст. 125 цієї конституції передбачала, що «у відповід-
ності з інтересами трудящих і з метою розвитку органі-
заційної самодіяльності і політичної активності народних 
мас громадянам урср забезпечується право об’єднання 
в громадські організації: професійні спілки, кооператив-
ні об’єднання, організації молоді, спортивні й оборонні 
організації, культурні, технічні й наукові товариства, а 
найбільш активні і свідомі громадяни з лав робітничого 
класу і інших верств об’єднуються у комуністичну партію 
(більшовиків) україни, яка є передовим загоном трудящих 
в їх боротьбі за зміцнення і розвиток соціалістичного ладу 
і являє собою керівне ядро всі організацій трудящих, як 
громадських, так і державних» [5].

зазначимо, що дослідження попередніх основних за-
конів свідчить про те, що у такому формулюванні (з такою 
назвою) право на об’єднання в громадські організації за-
явилось в конституції урср 1937 р. вперше. до цього в 
основних законах йшлося про «право організації» (ста-
тут про державний устрій, права і вольності української 
народної республіки 1918 р.), про «право гуртувати гро-
мади і спілки» (закони про тимчасовий державний устрій 
україни 1918 р.), про свободу спілок (конституція урср 
1919 р., конституція урср 1929 р.).

дослідження положень ст. 125 надають підстави зро-
бити низку висновків: 

1) в основному законі, незважаючи на відсутність по-
ложень про обмеження в правах тих, хто за конституціями 
1919 р. та 1929 р. відносився до експлуататорських класів, 
мова йшла не про «громадські організації» (як зараз), а про 
«громадські організації трудящих». адже передбачено, 
що комуністична партія україни є керівним ядром «всіх 
організацій трудящих, як громадських, так і державних»;

2) за цією нормою (у тому числі, в конституції були й 
інші) просліджувалась наявність однопартійної системи. 
з одного боку, комуністична партія, як політична партія, 
відмежовувалась від громадських організацій, – тільки 
вона була «партією», а усі інші об’єднання мали назву 
«спілки», «організації», «товариства» тощо; 

3) основними видами громадських організацій трудя-
щих були професійні спілки, кооперативні об’єднання, 
організації молоді, спортивні й оборонні організації, куль-
турні, технічні й наукові товариства;

4) до громадських організацій відносились коопера-
тивні об’єднання. у сучасній україні ситуація змінилася 

– адже деякі види кооперативів (наприклад, виробничі ко-
оперативи) функціонують як підприємницькі товариства, 
маючи основною метою отримання прибутку; 

5) досліджуване право надається тільки громадянам 
урср. але, воно не обмежується іншими способами (тіль-
ки за ознакою наявності або відсутності громадянства).

у порівнянні з усіма основними законами, які діяли на 
території сучасної україни протягом ХХ ст., конституція 
урср 1978 р. приділяла праву на об’єднання в громадські 
організації найбільшу увагу (аналізується його текст з усі-
ма змінами та доповненнями, які було внесено до нього, 
– тобто у такій редакції, яка була чинною на дату набуття 
чинності конституцією україни 1996 р.). 

Безпосередньо право на об’єднання в громадські ор-
ганізації закріплювала ст. 49. ця стаття складалась з двох 
частин. ч. 1 передбачала, що «відповідно до цілей кому-
ністичного будівництва громадяни української рср мають 
право об'єднуватись в громадські організації, які сприя-
ють розвиткові політичної активності і самодіяльності, за-
доволенню їх законних інтересів». у ч. 2 закріплювалося, 
що «громадським організаціям гарантуються умови для 
виконання своїх статутних завдань» [6].

зазначимо, що, як і в основному законі урср 1937 р., 
досліджуване право обмежувалось на конституційному 
рівні лише за суб’єктним складом. про інші обмеження 
не йшлося (на зразок конституції 1996 р., яка у ст. 36 пе-
редбачає, що «громадяни україни мають право на свободу 
об'єднання у політичні партії та громадські організації для 
здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення 
політичних, економічних, соціальних, культурних та ін-
ших інтересів, за винятком обмежень, встановлених за-
коном в інтересах національної безпеки та громадського 
порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і 
свобод інших людей» [7].

основним недоліком ст. 49 конституції урср 1978 р. 
з точки зору регламентації досліджуваного права є те, що 
конституція 1996 р. розрізняє свободу об’єднання у гро-
мадські організації та у політичні партії, а конституція 
урср 1978 р. передбачає виключно право об'єднуватись в 
громадські організації.

відмітимо і основну перевагу ст. 49. вона полягає у 
тому, що її ч.2 передбачала: громадським організаціям 
гарантуються умови для виконання своїх статутних за-
вдань. на сучасному етапі громадським організаціям для 
підвищення ефективності свого функціонування бракує 
саме державної підтримки їхньої діяльності (причому, не 
обов’язково матеріальної підтримки). для порівняння: ст. 
22 закону україни від 22 березня 2012 р. «про громадські 
об’єднання» передбачає, що «держава забезпечує додер-
жання прав громадських об'єднань» [8].

крім того, про громадські організації згадувалось ще 
у кількох статтях конституції урср 1978 р. зокрема, про 
них йшлося:

1) у ст. 7, у нормах якої закріплювалось, що «професійні 
спілки, всесоюзна ленінська комуністична спілка Молоді, 
кооперативні та інші громадські організації відповідно до 
своїх статутних завдань беруть участь в управлінні держав-
ними і громадськими справами, у вирішенні політичних, 
господарських і соціально-культурних питань». на нашу 
думку, це сприяло підвищенню зацікавленості громадян 
використовувати своє право на об’єднання в громадські ор-
ганізації. до того ж, тут право на об’єднання в громадські 
організації органічно поєднувалось з правом на участь в 
управлінні державними і громадськими справами;

2) у ст. 47, яка передбачала, що «кожний громадянин 
української рср має право вносити в державні органи і 
громадські організації пропозиції про поліпшення їх ді-
яльності, критикувати недоліки в роботі». дуже цікаве 
з точки зору сучасності право, яке має під собою сенс. 
адже наразі ст. 40 конституції україни передбачає, що 
«усі мають право направляти індивідуальні чи колектив-
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ні письмові звернення або особисто звертатися до органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та 
посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані 
розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у 
встановлений законом строк». отже, розширено перелік 
суб’єктів цього права (за конституцією 1978 р. – грома-
дяни, за конституцією 1996 р. – усі), але звужено перелік 
органів, організацій, до яких можна направити таке звер-
нення (за конституцією 1978 р. – до державних органів 
і громадських організацій (органи місцевого самовряду-
вання розглядались як органи державної влади), за кон-
ституцією 1996 р. – до органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування та посадових і службових осіб 
цих органів). закон україни від 22 березня 2012 р. «про 
громадські об’єднання» аналогічного права людини та 
кореспондуючого йому обов’язку громадської організації 
не містить. на нашу думку, це не завжди коректно. на-
приклад, якщо особі відмовили у членстві в громадській 
організації, думається, що вона має право знати причини 
відмови та чи можливо, у разі змінення відповідних обста-
вин, ще раз звернутись до громадської організації. наразі 
в україні відсутня дискримінація на підставі членства в 
громадських організаціях, але інколи таке членство може 
бути важливим і самою особою розглядатися як необхідне. 
наприклад, однією з вимог отримання кваліфікаційного 
рівня сар (Certified Accounting Practitioner: сертифікова-
ний бухгалтер-практик) є добра репутація як члена про-
фесійної організації, що підтверджується рекомендацією 
відповідної організації. у випадку відмови у прийнятті до 
членів організації, або відмови надати рекомендацію чле-
ну організації, наявність права звернутись до громадської 
організації та її обов’язок надати відповідь на звернення 
можуть стати додатковою гарантією можливості отрима-
ти сертифікат, який підтверджує високий професійний 
рівень особи як фахівця у сфері бухгалтерського обліку;

3) у ст. 101 закріплювалося, що право законодавчої 
ініціативи у верховній раді української рср належить 
президії верховної ради української рср, раді Міністрів 
української рср, постійним та іншим комісіям верховної 
ради української рср, депутатам верховної ради україн-
ської рср, верховному суду української рср, прокуро-
рові української рср, а також громадським організаціям 

в особі їх республіканських органів. народна законодав-
ча ініціатива, на думку багатьох дослідників, має низьку 
ефективність (див., наприклад, [9, с. 158]). але якщо це 
непряма (опосередкована через громадську організацію) 
ініціатива – її ефективність підвищується в рази, так як 
громадська організація у цьому випадку виступає своєрід-
ним «фільтром» поодиноких пропозицій, які не підтриму-
ються широкою громадськістю. 

Більша кількість та значна активність громадських ор-
ганізацій в урср пояснювалась тим, що на конституцій-
ному рівні гарантувалось, що держава створює їм умови 
для виконання своїх статутних завдань, а також тим, що 
громадські організації були широко задіяні у реалізації та-
кого конституційного права громадян, як право на участь в 
управлінні державними та громадськими справами. 

висновки. одним з найважливіших прав у системі 
прав і свобод особистості є право на об’єднання в гро-
мадські організації. це право в україні наразі є конститу-
ційним, і було таким протягом ХХ ст. відповідні норми 
щодо нього містили статут про державний устрій, права 
і вольності української народної республіки (конститу-
ція унр, ухвалена 29 квітня 1918 р.), закони про тимча-
совий державний устрій україни, проголошені 29 квітня 
1918 р., конституція української соціялістичної радян-
ської республіки 1919 р., конституція (основний закон) 
української соціялістичної радянської республіки 1929 
р., конституція (основний закон) української радянської 
соціалістичної республіки 1937 р. та конституція (осно-
вний закон) української радянської соціалістичної рес-
публіки 1978 р. триваючий в україні процес розробки 
нової конституції зумовлює актуальність звернення до 
попередніх основних законів, які були чинними на тери-
торії сучасної української держави. особливий інтерес з 
цієї точки зору представляє попередня по відношенню до 
конституції україни 1996 р. конституція (основний за-
кон) української радянської соціалістичної республіки 
1978 р. перспективи подальших досліджень у даному на-
прямку вбачаються у розгляді доцільності відтворення у 
чинному основному законі норми конституції урср 1978 
р. про надання права законодавчої ініціативи деяким гро-
мадським організаціям, та визначення критеріїв, за якими 
громадським організація може отримати таке право.
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Метою будь-якої бюджетної реформи, що здійсню-
ється чи буде здійснюватися, є розмежування бюджетних 
повноважень між різними рівнями влади державної і муні-
ципальної. адже дійсно, велика юридична енциклопедія 
під владою визначає «…соціальне відношення, що про-
являється у можливості і праві одного суб’єкта або групи 
приймати рішення, що набувають обов’язковий характер 
для іншого суб’єкта або групи… суб’єктом влади може 
бути соціальна спільнота… ресурси влади – це засоби, ви-
користання яких впливає на об’єкт влади у відповідності 
з цілями суб’єкта… соціальна влада – це розподіл поло-
ження в соціальній структурі, статусів, посад і привілеїв» 
[1, c. 93-94]. зазначена мета досягається шляхом реструк-
туризації міжбюджетних відносин і модернізації бюджет-
ного процесу, які уявляють собою основні завдання бю-
джетної реформи. основні зміни в механізмі регулювання 
міжбюджетних відносин на сучасному етапі розвитку мо-
жуть бути, як правило, зведені до наступних завдань:

1) уточнення розмежування бюджетних повноважень 
між органами влади різних рівнів;

2) уточнення бюджетного устрою та загальних прин-
ципів організації бюджетної системи україни;

3) розмежування доходів між бюджетами різних рівнів 
бюджетної системи україни;

4) вдосконалення регулювання надання міжбюджет-
них трансферів;

5) уточнення порядку казначейського обслуговування 
виконання бюджетів бюджетної системи україни;

6) розмежування функцій замовника і підрядника у 
разі надання бюджетних послуг;

7) реорганізація бюджетних установ в форму автоном-
них (самоврядних) установ тощо.

чітке розуміння принципів бюджетної системи украї-
ни дозволить в системному підході здійснювати реформу 

бюджетного законодавства, яка взаємопов’язана із захода-
ми в інших напрямках реформування держави (реформи 
місцевого самоврядування, розмежування владних по-
вноважень, адміністративна реформа, податкова реформа 
тощо).

дослідженню норм-принципів муніципального і бю-
джетного законодавства, насамперед принципів права міс-
цевого самоврядування приділяли увагу багато вчених, а 
саме: М. о. Баймуратов, о. в. Батанов, М. п. орзіх, о. ф. 
фрицький, л. к. воронова, о. Б. заверуха та інші.

на законодавчому рівні закріплено принцип самостій-
ності місцевих бюджетів. цей принцип полягає в тому, що 
вони не включаються до державного бюджету україни, 
бюджету автономної республіки крим та інших місцевих 
бюджетів, а їх самостійність гарантується власними та за-
кріпленими за ними законом на стабільній основі загаль-
нодержавними доходами, а також правом самостійно ви-
значати напрями використання коштів місцевих бюджетів 
відповідно до закону (ч. шоста ст. 16, ч. четверта ст. 61 за-
кону україни «про місцеве самоврядування в україні», п. 
3 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу україни, далі БК України. 
– і. г.). доходами місцевих бюджетів визнаються подат-
кові, неподаткові та інші надходження на безповоротній 
основі, справляння яких передбачено законами україни, 
зокрема трансферти (ст. 9 Бк україни).

отже, правові засади бюджетного процесу та міжбю-
джетних відносин щодо місцевих бюджетів визначаються 
Бк україни (п. 9 розділу V закону україни «про місцеве 
самоврядування в україні).

зазначені положення Бк україни узгоджуються з ч. 
третьою ст. 142 конституції україни, ч. першою ст. 62, 
ч. третьою ст. 66 закону україни «про місцеве самовря-
дування в україні», відповідно до яких держава фінан-
сово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у 
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формуванні доходів його бюджетів та гарантує органам 
місцевого самоврядування доходну базу, достатню для 
забезпечення населення послугами на рівні мінімальних 
соціальних потреб (п. 5, 6 мотивувальної частини рішен-
ня конституційного суду україни від 16.02.2010 року № 
5-рп/2010) [2].

потрібно зауважити, що згідно з п. 34 ч. 1 ст. 2 Бк 
україни під місцевим бюджетом розуміють «бюджет ав-
тономної республіки крим, обласні, районні бюджети та 
бюджети місцевого самоврядування». тобто під зазначе-
ним словосполученням розуміють два різновиди бюджету.

у свою чергу, закон україни «про міжбюджетні відно-
сини між районним бюджетом та бюджетами територіаль-
них громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань» від 01.07.2004 
року № 1953-IV застосовує терміни згідно з їх визначен-
ням Бк україни, однак у самій преамбулі наводить, що 
бюджет територіальних громад сіл, селищ, міст районного 
значення та їх об’єднань є бюджетами місцевого самовря-
дування (так само визначає їх п. 2 ч. 1 ст. 2 Бк україни), 
а от бюджет міста обласного (республіканського авто-
номної республіки крим) значення, міста севастополя до 
бюджетів місцевого самоврядування не відносить, тобто 
згідно з ч. другою ст.1 зазначеного закону «прирівнює» їх 
до районного бюджету.

абз. 16 ч. першої ст. 1 закону україни «про місцеве 
самоврядування в україні» визначає під бюджетом місце-
вого самоврядування (місцевим бюджетом. курсив наш. 
– і. г.) план утворення і використання фінансових ресур-
сів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень 
місцевого самоврядування, а от під районним та обласним 
бюджетом розуміє плани «утворення і використання фі-
нансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних 
інтересів територіальних громад… виконання місцевих 
програм, здійснення бюджетного вирівнювання» (абз. 17, 
18 ч. першої ст. 1 зазначеного закону).

окремою ст. 18 закону україни «про столицю укра-
їни – місто-герой київ» визначаються основні принципи 
формування матеріальної і фінансової бази місцевого са-
моврядування у києві, а саме зазначає, що нею «є рухоме 
і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, 
земля, природні ресурси, що є у власності громади міста 
або знаходяться в її управлінні» (фактичне віддзеркалення 
змісту ч. першої ст. 142 конституції україни). первісними 
принципами формування та використання матеріальної і 
фінансової бази в місті києві є принципи визначені, на-
самперед, конституцією україни та зазначеним законом 
та іншими законами україни. самі особливості бюджету 
міста києва визначаються Бк україни (ч. 1 ст. 19 зазна-
ченого закону), але це не є бюджетом місцевого самовря-
дування.

із десяти наведених принципів бюджетної системи 
україни ч. 1 ст. 7 Бк україни принципи самостійності, 
справедливості і неупередженості, збалансованості, пу-
блічності та прозорості (суч. назва «транспарентності» 
від франц. «transparent», букв. – прозорий), субсидіарнос-
ті є конституційними, решта адміністративно-фінансові 
або приватноправові по суті.

принцип самостійності полягає у забезпеченні закрі-
плення «…за ними (бюджетами. – прим. і. г.) відповідних 
джерел доходів бюджету, правом відповідних органів… 
місцевого самоврядування визначати напрями викорис-
тання бюджетних коштів відповідно до законодавства 
україни, правом… відповідних місцевих рад самостійно 
і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати 
відповідні місцеві бюджети» (п. 3 ч. 1 ст. 7 Бк україни).

принцип справедливості і неупередженості випливає 
із положення ч. першої ст. 95 конституції україни. по-
дібну правову позицію щодо ролі зазначеного принципу 
права конституційний суд україни сформулював у рішен-
ні від 22.05.2008 року № 10-рп/2008. в абз. першому під-
пункту 5.1 п. 5 мотивувальної частини зазначеного рішен-

ня стверджувалося, що «в основу правового регулювання 
бюджетних відносин закладено принцип справедливого і 
неупередженого розподілу суспільного багатства між гро-
мадянами і територіальними громадами» [3].

принцип збалансованості – ч. третя ст. 95 конститу-
ції україни. словосполучення «збалансованість бюдже-
ту» використовується в контексті «держава прагне до 
збалансованості бюджету україни». конституційний суд 
україни надав офіційне тлумачення всього положення ч. 
третьої ст. 95 конституції україни у системному зв’язку з 
положеннями ч. другої ст. 95, ст. 46 конституції україни. 
словосполучення «держава прагне», на думку конститу-
ційного суду україни, означає намагання і обов’язок дер-
жави спрямовувати свою діяльність на виконання певного, 
визначеного конституцією україни, завдання.

аналіз термінів «баланс», «збалансувати», «бюджет 
збалансований» свідчить, що збалансованість бюджету 
(держави, регіону) передбачає рівномірне (паритетне) 
співвідношення між його видатковою і доходною части-
нами, дотримання відповідності видатків доходам, проте 
не виключає при цьому можливості прийняття бюджету 
з перевищенням видатків над доходами і навпаки (з де-
фіцитом або профіцитом). у той же час, правова природа 
бюджету не може обмежуватися лише фінансово-еконо-
мічною складовою. Бюджет – це план формування та ви-
користання фінансових ресурсів для забезпечення завдань 
і функцій, які здійснюються органами державної влади, 
органами влади автономної республіки крим та органами 
місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду» 
(п. 3.2 мотивувальної частини рішення конституційного 
суду україни від 27.11.2008 року №26-рп/2008 у справі 
про збалансованість бюджету) [4].

принцип публічності та прозорості є віддзеркаленням 
декілька положень конституції україни (ч. перша ст. 57, ч. 
друга ст. 97), але поняття «прозорості» в тексті зазначено-
го акта немає. принцип прозорості («транспарентності») 
державних органів та органів місцевого самоврядування 
на сучасному етапі розвитку конституційного права нерід-
ко визначається в системі основних принципів, на яких ба-
зується система права європейських держав, зокрема він 
визначений у новій преамбулі конституції кантону цюріх 
[5]. вимога бюджетної прозорості в управлінні громад-
ськими фінансами одна із важливіших досягнень світової 
бюджетної практики.

принцип субсидіарності (тобто «субсидіарна відпо-
відальність держави по зобов’язанням бюджетних уста-
нов»; реч. друге ч. третьої cт. 142 конституції україни) 
розглядається на сучасному етапі реформування бюджет-
них відносин у деяких країнах світу як такий, що підлягає 
скасуванню в контексті можливої зміни механізму фінан-
сового забезпечення бюджетних установ шляхом зміни з 
кошторисного фінансування на субсидії в рамках виконан-
ня державних і муніципальних завдань, запровадження 
права певним бюджетним установам займатися підприєм-
ницькою або розширення права на надання адміністратив-
них послуг, розширення повноважень певним бюджетним 
установам щодо розпорядження будь-яким закріпленим за 
установою рухомим майном, за винятком особливо цінно-
го рухомого майна [6, с. 70]. однак за визначенням п. 7 ч. 
1 ст. 7 Бк україни принцип субсидіарності викладений з 
позицій адміністративно-фінансового підходу щодо його 
розуміння, а саме, як «розподіл видів видатків між дер-
жаним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між 
місцевими бюджетами ґрунтується на необхідності мак-
симально можливого наближення надання гарантованих 
послуг до їх безпосереднього споживача».

у рішенні від 24.03.2005 року № 2-рп/2005 конститу-
ційний суд україни назвав принцип непорушності прав 
і свобод людини і громадянина однією з найважливіших 
умов визначеності відносин між людиною та державою. 
Як зазначено в абз. третьому підпункту 4.3 п. 4 мотиву-
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вальної частини зазначеного рішення, «розмір податкової 
застави виходячи із загальних принципів права повинен 
відповідати сумі податкового зобов’язання, що забезпе-
чувало б конституційну вимогу справедливості та розмір-
ності. розмірність як елемент принципу справедливості 
передбачає встановлення публічно-правового обмеження 
розпорядження активами платника податків за несплату 
чи несвоєчасну сплату податкового зобов’язання та ди-
ференціювання такого обмеження залежно від розміру 
несплати платником податкового боргу» [7]. тобто зміст 
правових податкових, зокрема, відносин також визнача-
ється принципом, а не нормою права.

аналіз положень чинного бюджетного законодавства, 
ст. 92 і 93 Бк україни, надає можливість на договірних 
засадах передавати видатки на виконання власних по-
вноважень між місцевими бюджетами та на виконання 
делегованих державних повноважень. Метою договорів 
в бюджетній сфері, як зазначає ж. завальна, є передача 
правомочності на здійснення видатків, яке включає в себе 
фінансування здійснення своїх і делегованих державою 
повноважень [8, с. 75]. дана правомочність, зокрема, є 
частиною змісту повноважень відповідних органів місце-
вого самоврядування, а видатки здійснюються із відповід-
них бюджетів. провівши порівняльний аналіз із договора-
ми інших галузей права доходимо висновку, що метою для 
досягнення позитивного управлінського ефекту через по-
діл та фінансування повноважень може тільки адміністра-
тивний договір. дане положення ґрунтується на засадах 
визначених ч. другої ст. 143 конституції україни.

згідно із положеннями закону україни «про місцеве 
самоврядування в україні» складання і виконання район-
них і обласних бюджетів здійснюють відповідні органи 
державної влади і місцевого самоврядування. а тому 
можна припустити, що вони і є потенційними сторонами 
даних договорів. адже дійсно, територіальні громади сіл, 
селищ і міст можуть об’єднуватися на договірних засадах 
кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для 
спільного фінансування (утримання) комунальних під-
приємств, організацій і установ (ч. 7 ст. 75 Бк україни). 
перерахування міжбюджетних трансферів здійснюється 
органами державного казначейства україни відповідно до 
рішення відповідної ради про місцевий бюджет (п. 7.1.1 
порядку казначейського обслуговування місцевих бюдже-
тів 2002 року із змінами) [9].

ст. 122 Бк україни встановлюється відповідальність 
органів місцевого самоврядування за порушення бю-
джетного планування. під відповідальністю Бк україни 
розуміє зупинення рішення про бюджет із одночасним 
зверненням до суду (в зазначеному випадку реалізується 
положення ч. другої ст. 144 конституції україни; голов-
ною ознакою для їх зупинення є невідповідність закону). 
Як зазначає ж. завальна: «в такому разі радше йдеться 
про наслідки виходу органів місцевого самоврядування за 
межі своїх повноважень. так само, як ставиться питання 
про призупинення дії неправомірного акта (рішення про 
місцевий бюджет, п. 7, 8 ч. 1 ст. 4 БК України. – прим. 
і.г.), так само має ставитися питання про наслідки не-
відповідності договору (коли він застосовувався під час 
планування даного місцевого бюджету). коли рішення 
про бюджет зупиняється, це означає, що не тільки дане 
рішення може не відповідати законодавству, а й договір 
за змістом не відповідає законодавству» [8, с. 76]. тобто 
застосовується санкція (захід впливу) на підставі п. 6 ч. 1 
ст.117 Бк україни, як зупинення дії рішення про місцевий 
бюджет (п. 7 ч. 1 ст. 116 Бк україни) у порядку визначено-
му ст. 122 Бк україни та з правовими наслідками згідно зі 
ст. 124 Бк україни.

Якщо на території села, селища, міста районного зна-
чення недостатньо бюджетних закладів для надання соці-
альних послуг і вони надаються бюджетними установами, 
що фінансуються з іншого бюджету, обрахунок трансфер-

тів здійснюється з урахуванням покажчиків, які визнача-
ються в угодах про перерахунок кількості споживачів, які 
укладаються на підставі спільних рішень відповідних рад 
територіальних громад (ст. 7 закону україни «про міжбю-
джетні відносини між районним бюджетом та бюджетами 
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань»).

отже, зазначена підстава відома цивільному законо-
давству як умова недійсності правочину у цивільному 
праві (ст. 215 цивільного кодексу україни) та принципу 
відповідності змісту договору правовому акту органу міс-
цевого самоврядування, на підставі якого він укладений 
(ч. 1 ст. 648 цивільного кодексу україни). для договорів у 
бюджетній сфері («договори про передачу коштів між міс-
цевими бюджетами») також можна було б ставити питан-
ня про визнання їх недійсними, оскільки зміст договору 
не відповідає закону. тобто для дійсності договорів у бю-
джетній сфері є передусім умова про відповідність зміс-
ту договору закону (як принципу договірного права, ст. 
648 цивільного кодексу україни) та принципу здійснення 
суб’єктами своїх повноважень у межах, передбачених бю-
джетним законодавством із урахування їх правового ста-
тусу, як виконавчих органів сільських, селищних, міських 
рад (ч. 4 ст. 11 цивільного кодексу україни,

ч. 3 ст. 92, ч. 3 ст. 93 Бк україни, п. 5, 6 абз. «а» ч. пер-
шої ст. 28 закону україни «про місцеве самоврядування в 
україні»).

посадові особи органів місцевого самоврядування, з 
вини яких допущено порушення бюджетного законодав-
ства (ч. 1 ст. 121 Бк україни) у разі укладання зазначених 
договорів, несуть цивільну (п. 10 ч. 2 ст. 16, ст. 22 цивіль-
ного кодексу україни, ст. 24 закону україни «про службу в 
органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 року), 
дисциплінарну (а втім, ст. 23 закону україни «про служ-
бу в органах місцевого самоврядування» не передбачає 
такого виду відповідальності), адміністративну (ч. третя 
ст. 16412 кодексу україни про адміністративні правопору-
шення) або кримінальну (ст. 211 кримінального кодексу 
україни) відповідальність. Як зазначає р. волинець, що 
«порушення законодавства про бюджетну систему», закрі-
плене у кк україни та купап за формою не узгоджується 
з застосованим у Бк україни формулюванням «бюджетне 
правопорушення» [10, c. 135].

потрібно зауважити, що існує три основні системи фі-
нансування органів місцевого самоврядування. кожна із 
зазначених систем має свої переваги та недоліки, сутність 
яких обумовлена в наступному:

1) децентралізована система:
- переваги у заохоченні витрат власних коштів, тому 

що громадяни можуть безпосередньо підраховувати їх до-
ходи на підставі тих податків, які вони платять;

- недоліки полягають у відсутності вирівнювання між 
бідними і багатими муніципалітетами;

2) централізована система:
- переваги полягають у міжбюджетному вирівнюванні 

між бідними та багатими муніципалітетами;
- недоліки полягають у тому, що органи місцевого са-

моврядування не заохочуються до раціональних витрат, 
адже їх доходи поступають не прямо від місцевого насе-
лення (власного електорату);

3) змішана система:
- переваги пом’якшують недоліки двох попередніх 

систем;
- недоліки полягають в тому, що не забезпечується 

транспарентність для громадян щодо їх розуміння того, 
саме що вони отримують за свої гроші (місцеві податки).

таким чином, будь-яка фінансова система передбачає в 
тій або іншій формі дотації (субвенції) зі боку державного 
бюджету, що обґрунтовується безпосередньо передачею 
найменш ефективних податкових інструментів (важелів) 
до управління органів місцевого самоврядування та дохо-
дів від них до їх місцевого бюджету (наприклад, податок 
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на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ст. 
10.1.1 податкового кодексу україни) і також у розподілі 
отриманих коштів у залежності від кількості жителів, що 
проживають в тій або іншій територіальній громаді.

основною проблемою положення ст. 9 Європейської 
хартії про місцеве самоврядування [11] є те, що вона пер-
вісно передбачає фінансову залежність органів місцевого 
самоврядування від органів держави, а саме п. 5 зазначає, 
що «захист більш слабких в фінансовому відношенні ор-
ганів місцевого самоврядування потребує запровадження 
процедур фінансового вирівнювання або еквівалентних 
заходів, направлених на коректування наслідків нерівно-
мірного розподілу можливих джерел фінансування, а та-
кож покладання на ці органи витрат. такі процедури або 
заходи не повинні обмежувати свободу вибору органів 
місцевого самоврядування у межах їх власної компетен-
ції». але, як вже раніш зазначалось, Європейська хартія 
про місцеве самоврядування передбачає безпосередню 
дію органів місцевого самоврядування в межах чинного 
законодавства держави (п. 1 ст. 3), тому неможливо уяви-
ти, щоб фінансові кошти виділялися не під конкретні за-
дачі, які поставлені вищестоящими органами державної 
влади. таким чином, питома вага дотацій (субвенцій), 
що направляється до місцевих бюджетів буде призначена 
під конкретні цілі і проекти інакше неможливо буде про-
контролювати витрату грошових коштів. слід зазначити, 
що можна виявити пряму, дотаційну, залежність органів 

місцевого самоврядування від вищестоящих органів дер-
жавної влади, що обумовлює в фікцію фінансову незалеж-
ність органів місцевого самоврядування.

це підтверджується і фінансовим контролем зі боку 
держави. фінансовий контроль є дійсно ефективним засо-
бом нагляду за діяльністю місцевих органів влади, навіть 
якщо вони офіційно визнаються повністю самоврядними.

таким чином, принцип самостійності місцевих бю-
джетів уявляє собою сукупність конституційно-фінансо-
вих прав і обов’язків органів місцевого самоврядування, 
що забезпечує відносну самостійність останніх у форму-
ванні і використанні бюджетних ресурсів своїх територій 
(територіальний простір, земля – первісний об’єкт ресур-
сів «муніципальної» влади) та населення (саме кількісний 
покажчик чисельності територіальної громади – другий 
необхідний об’єкт ресурсів «муніципальної» влади), які 
одночасно дозволяють реалізовувати власні бюджетні 
повноваження в порядку організації та здійснення муні-
ципального бюджетного процесу. зазначений принцип у 
співвідношенні з іншими конституційними, спеціально-
правовими (галузевими) обумовлюють відбудову засад 
бюджетної системи україни та дозволяють дотримуватися 
єдиних підходів у процесі формування і розподілі бюджет-
них (міжбюджетних) коштів місцевого самоврядування та 
україни. тому завжди потрібно не забувати давню і мудру 
економічну заповідь: шлях до багатства країни лежить че-
рез достаток її громадян.

списОК виКОРисТаних ДжеРеЛ:
1. Большая юридическая энциклопедия / В. В. Аванесян, С. В. Андреева, Е. В. Белякова [и др.]. – М. : Изд-во Эксмо, 2005. – 688 с.
2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Акціонерного товариства «Страхова компанія «Аван-

те» щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 1 Закону України «Про систему оподаткування», статті 15 Закону України 
«Про оподаткування прибутку підприємств» від 16.02.2010 року № 5-рп/2010 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 18. – Ст. 808.

3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Консти-
туції України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
окремих положень статті 65 розділу I, пунктів 61, 62, 63, 66 розділу II, пункту 3 розділу III Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» і 101 народного депутата України щодо відповідності Конститу-
ції України (конституційності) положень статті 67 розділу I, пунктів 1-4, 6-22, 24-100 розділу II Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (справа щодо предмета та змісту закону про Державний 
бюджет України) від 22.05.2008 року № 10-рп/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 38. – Ст. 1272.

4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України про офіційне тлумачення 
положення частини другої статті 95 Конституції України та словосполучення «збалансованість бюджету», використаного в частині третій 
цієї статті (справа про збалансованість бюджету) від 27.11.2008 року № 26-рп/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3088.

5. Burgerliches Komitee «Ja zur neuen, besseren Kantonsverfassung» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.
kantonsverfassung-ja.ch/bericht.htm.

6. Матиящук С. В. Новое в правовом статусе государственных и муниципальных учреждений в ходе реформирования бюджетной 
сферы / С. В. Матиящук // Гражданин и право. – 2011. – № 7. – С. 70–75.

7. Рішення конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань плат-
ників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (справа про податкову заставу) від 24.03.2005 року № 2-рп/2005 // 
Офіційний вісник України. – 2005. – № 13. – Ст. 674.

8. Завальна Ж. Договірне регулювання управлінських відносин бюджетної сфери / Жанна Завальна // Підприємництво, господарство 
і право. – 2011. – № 8. – С. 74–77.

9. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» від 
04.11.2002 року № 205 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України: Бюджетне законодавство України. – 2011. – № 1. – 372 
с. – С. 282–321.

10. Волинець Р. Порушення бюджетного законодавства: кримінально-правовий аспект / Руслан Волинець // Підприємництво, госпо-
дарство і право. – 2010. – № 5. – С. 135–138.

11. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування» від 15.07.1997 року № 452/97-ВР // Відомості 
Верховної Ради України. – 1997. – № 38. – Ст. 249.



136

Серія ПРАВО. Випуск 21. Частина 1. Том 1
♦

УДК 340.131 

судеБнЫй конституционнЫй норМоконтроль 
в российской Федерации в уголовно-процессуальной сФере

coNStItUtIoNal coUrt’S coNtrol 
IN the rUSSIaN federatIoN IN the fIeld of crIMINal procedUre

жеребцова е.е.,
кандидат юридических наук,

доцент кафедры конституционного и международного права
юридического факультета

Белгородского университета кооперации, экономики и права

У статті аналізується практика Конституційного Суду Російської Федерації у справах про конституційність положень російського кри-
мінально-процесуального законодавства. Особливе місце відведено вивченню питань про роль рішень Конституційного Суду Російської 
Федерації в системі джерел права і правотворчої функції Конституційного Суду Російської Федерації. Автор не тільки наводить статистич-
ні дані та приклади з конституційної практики, а й акцентує увагу на механізмі виконання окремих рішень Конституційного Суду Російської 
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В статье анализируется практика Конституционного Суда Российской Федерации по делам о конституционности положений рос-
сийского уголовно-процессуального законодательства. Особое место отведено изучению вопросов о роли решений Конституционного 
Суда Российской Федерации в системе источников права и правотворческой функции Конституционного Суда Российской Федерации. 
Автор не только приводит статистические данные и примеры из конституционной практики, но и акцентирует внимание на механизме 
исполнения отдельных решений Конституционного Суда Российской Федерации в уголовно-процессуальной сфере.
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The article examines the practice of the Constitutional Court of the Russian Federation regarding the constitutionality of the provisions of 
the Russian legislation on criminal procedure. A special place is given to the study of issues about the role of the Constitutional Court of the 
Russian Federation in the system of sources of law and law-making powers of the Constitutional Court of the Russian Federation. The author not 
only gives statistics and examples from the constitutional practice, but also focuses on the mechanism of execution of certain decisions of the 
Constitutional Court of the Russian Federation in the field of criminal procedure.
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изложение основного материала. с точки зрения 
своего содержания конституционный контроль являет-
ся многозначным понятием. до настоящего момента у 
конституционалистов не сложилось единого понимания 
сущности конституционного контроля. первая группа 
авторов (например, а. а. проскурин) рассматривает кон-
ституционный контроль как особый правовой институт. 
данный институт представляет собой структурно-функ-
циональную систему, состоящую из конституции, объек-
тов (предмета) [30, с. 89-92] конституционного контроля, 
совокупности контрольных органов, а также субъектов, 
правомочных обращаться в контрольные органы [48, с. 
9]. согласно второму подходу ученых (например, н. в. 
витрук, а. а. клишас, с. М. Шахрай), конституционный 
контроль представляет собой специфическую функцию 
компетентных государственных органов по обеспечению 
верховенства и высшей юридической силы конституции 
в системе источников права, их прямого и непосредствен-
ного действия в правовом регулировании [26, с. 48]. 

третья группа исследователей (например, ю. Б. Бе-
резин, с. Э. несмеянова и др.) определяют конституци-
онный контроль как особую деятельность, совокупность 
действий, которые направлены на обеспечение эффектив-
ного функционирования государства путем контроля над 
проведением в жизнь конституции [23, с. 10; 45, с. 15, 33, 
34]. с. Э. несмеянова делает акцент на то, что подобная 
деятельность направлена «на обеспечение верховенства 
конституции, предупреждение издания неконституци-
онных нормативных актов, установление неконституци-
онных законов, иных нормативных актов или действий 
и, в случае необходимости, применения толкования кон-
ституции и законов» [44, с. 9]. думается, что множество 
теоретико-правовых конструкций дефиниции «конститу-
ционный контроль» объединяет стремление авторов рас-

постановка проблемы. практика конституционного 
судопроизводства в российской федерации показывает, 
что нормы уголовно-процессуального законодательства 
достаточно часто выступают предметом рассмотрения 
конституционного суда российской федерации (далее 
– кс рф). проанализировав постановления кс рф, вы-
несенные в последние несколько лет, можно заметить, 
что большинством из них нормы уголовно-процессуаль-
ного кодекса российской федерации (далее – упк рф) 
[2] признавались неконституционными и фактически 
выводились из правового пространства, что «нередко 
приводило к настоящему реформированию уголовно-
процессуального законодательства, вызывая отмену или 
изменение соответствующих норм уголовно-процессу-
ального закона» [53, с. 122-123]. в связи с этим нередко 
ученые подчеркивают особое место решений кс рф в 
иерархической системе источников права и пишут о са-
мостоятельной правотворческой функции кс рф, о чем 
и пойдет речь далее. учитывая дискуссионность обозна-
ченных вопросов, полагаем, что на современном этапе 
государственно-правового строительства их детальное и 
всестороннее исследование является весьма актуальным 
и значимым.

анализ последних исследований и публикаций. 
поскольку конституционный контроль является особым 
конституционно-правовым институтом, его различные 
аспекты (в том числе понятие, условия, порядок и формы 
реализации и пр.) весьма часто исследуются российски-
ми и зарубежными учеными и практиками. назовем лишь 
некоторых из них: с. а. авакьян [19; 20], н. в. витрук 
[26], в. д. зорькин [33], е. е. жеребцова [28; 29], к. Б. 
калиновский [34], а. а. клишас [55], в. а. кряжков [39, 
40], М. а. Митюков [43], с. Э. несмеянова [44; 45], а. а. 
проскурин [48] и др.
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крыть ее посредством анализа конкретных признаков, с 
точки зрения функционального подхода. полагаем, что 
подобный подход сужает содержание данного института, 
поскольку наряду с нормоконтрольной функцией органы 
судебного конституционного контроля реализуют и иные 
полномочия. в зависимости от органов, правомочных 
осуществлять нормоконтрольную функцию, выделяют 
два основных вида конституционного контроля – амери-
канский и европейский контроль. российская модель су-
дебного конституционного контроля реализуется посред-
ством функционирования специализированных органов 
– кс рф и конституционных (уставных) судов субъектов 
российской федерации. весьма всесторонне кс рф был 
охарактеризован в учебном пособии «основы судебно-
конституционного права», авторы которого отметили, что 
кс рф – «это единственный судебный орган, осуществля-
ющий конституционный контроль по конкретным видам 
дел, не подсудным другим судам, что и определяет его 
природу как высшей формы конституционного контроля 
в государстве и высшего судебного органа», при этом он 
занимает «исключительное положение в системе консти-
туционного контроля в государстве, не поднадзорен ни-
каким другим органам, его решения носят обязательный 
характер, в том числе для высших государственных орга-
нов...» [27, с. 25]. 

конституционный нормоконтроль осуществляется 
кс рф при реализации нескольких полномочий, в том 
числе при рассмотрении дел о конституционности зако-
нов и иных нормативных актов в рамках ч. 2 и ч. 4 ст. 125 
конституции российской федерации. кс рф правомочен 
оценивать конституционность законов и иных норматив-
ных актов не только по запросам органов власти, но и по 
жалобам граждан на нарушение их конституционных прав 
и свобод. рассмотрение жалоб граждан в порядке консти-
туционного судопроизводства напрямую закреплено ч. 4 
ст. 125 конституции российской федерации [см. подроб-
нее: 28, с. 21-25], п. 3 ч. 1 ст. 3, ст. ст. 96 – 100 федераль-
ного конституционного закона «о конституционном суде 
российской федерации» (далее – фкз «о кс рф») [1]. 
по справедливому замечанию к. с. кокурина, кс рф вы-
ступает ключевым элементом правозащитного механизма, 
без которого в системе российских органов власти пред-
ставляется весьма затруднительным воплощение консти-
туционного принципа о прямом действии норм о правах 
и свободах личности [36, с. 10]. как верно указал в. а. 
кряжков, рассмотрение кс рф дел о конституционности 
по жалобам граждан на нарушение их конституционных 
прав усилило защиту прав и свобод, подчеркнуло их кон-
ституционный уровень, став одним из условий формиро-
вания уважительного отношения к ним [39, с. 66]. на наш 
взгляд, именно конституционная жалоба, являясь юриди-
ческой процессуальной формой, представляет собой одну 
из эффективных мер защиты прав личности. изучение за-
рубежной практики функционирования органов судебно-
го конституционного контроля, свидетельствует о том, что 
рассмотрение дел по жалобам граждан, не является спец-
ифической особенностью российской судебной системы. 
подобное полномочие возлагается на федеральный кон-
ституционный суд германии, что предусмотрено ст. 93 (1) 
основного закона федеративной республики германии 
[46, с. 195]. 

согласно ч. 1 ст. 96 фкз «о кс рф» правом на об-
ращение в кс рф с индивидуальной или коллективной 
жалобой на нарушение конституционных прав и свобод 
обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются за-
коном, примененным в конкретном деле, и объединения 
граждан, а также иные органы и лица, указанные в феде-
ральном законодательстве. относительно фразы «иные 
органы и лица, указанные в федеральном законодатель-
стве» необходимо пояснить следующее. к данной группе 
относятся генеральный прокурор российской федерации, 

а также уполномоченный по правам человека в россий-
ской федерации, которые правомочны обращаться в кс 
рф по вопросу нарушения конституционных прав и сво-
бод граждан законом, примененным в конкретном деле. 
исследование практики конституционного судопроизвод-
ства в российской федерации, позволяет констатировать, 
что в большинстве случаев генеральный прокурор рос-
сийской федерации в своих ходатайствах просил разъяс-
нить положения отдельных постановлений и определений 
кс рф. Между тем необходимо отметить, что на практике 
существуют иные формы взаимодействия кс рф и гене-
рального прокурора российской федерации. например, 
участие представителя генеральной прокуратуры россий-
ской федерации в заседаниях кс рф в качестве пригла-
шенного лица при рассмотрении конституционных жалоб 
[9; 12]. Хотелось бы согласиться с верным, на наш взгляд, 
высказыванием а.в. жигачева, отметившего, что указан-
ные выше полномочия позволяют генеральному прокуро-
ру российской федерации и уполномоченному по правам 
человека в рф «с помощью конституционного суда рос-
сийской федерации добиваться исключения неконститу-
ционных актов из правовой системы россии» [31, с. 111]. 

охарактеризуем подробнее эволюцию правового ре-
гулирования обращений граждан с жалобой в кс рф. 3 
ноября 2010 г. в ст. 3, ч. 1 ст. 96 фкз «о кс рф» были 
внесены изменения, согласно которым кс рф по жалобам 
на нарушение конституционных прав и свобод проверяет 
конституционность закона, примененного в конкретном 
деле. ранее кс рф рассматривал жалобы на нарушение 
конституционных прав и свобод граждан, чьи права и сво-
боды нарушались законом, примененным или подлежа-
щим применению в конкретном деле (подчеркнуто мною 
– е. е.). в настоящее время конституционная жалоба не 
может быть подана в кс рф относительно закона, кото-
рый только в будущем будет применен в конкретном деле. 
данные изменения были подвергнуты критике со сторо-
ны ведущих российских конституционалистов. так, с. а. 
авакьян написал по этому поводу, что подобными новел-
лами в фкз «о кс рф» российский законодатель пошел 
на прямую корректировку конституционных положений, 
в частности, ч. 4 ст. 125 конституции рф [20, с. 4]. о не-
соответствии конституционным нормам новелл фкз «о 
кс рф» высказывался и в. а. кряжков, указывая, «что 
новое регулирование противоречит буквальному смыслу 
ч. 4 ст. 125 конституции рф, которая не обусловливает 
обращение граждан в конституционный суд только по-
сле рассмотрения их конкретного дела в ином суде». в. 
а. кряжков также подчеркнул, что внесенные изменения 
ограничили «права граждан на судебную защиту, в част-
ности, с использованием конституционного правосудия 
(поскольку им оставлена возможность обжаловать в кон-
ституционный суд только судебное применение закона, а 
не любое иное, как было прежде), затруднен их доступ к 
данному правосудию» [39, с. 67]. 

анализ российской практики конституционного судо-
производства последних лет свидетельствует, что положе-
ния упк рф неоднократно проверялись на соответствие 
конституции российской федерации по конституцион-
ным жалобам граждан и запросам судов. в частности, кс 
рф давал оценку конституционности норм упк рф, каса-
ющихся действия территориальной подсудности уголов-
ного дела [7]; оснований отказа в возбуждении уголовного 
дела или прекращения уголовного дела [6]; о преюдиции 
[12]; о порядке рассмотрения органами предварительного 
расследования сообщений о преступлениях и видах реше-
ний, принимаемых по результатам рассмотрения таких со-
общений [9]; об обжаловании в суд по месту производства 
предварительного следствия постановления дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа об от-
казе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уго-
ловного дела [11]; о мерах пресечения [5]; об основаниях 
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возникновения права на реабилитацию, его содержании и 
порядке реализации [8; 10] и др. 

обратим внимание, что кс рф по жалобам граждан 
относительно конституционности норм российского уго-
ловно-процессуального законодательства выносит не 
только постановления, но и определения. чтобы не быть 
голословной, приведу лишь некоторые статистические 
данные. по состоянию на середину 2012 года кс рф было 
вынесено более 1,5 тысяч определений об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалоб граждан о конституционности 
отдельных положений уголовно-процессуального законо-
дательства [например, 13; 14; 15; 16; 17; 18]. как отметил 
к. Б. калиновский, обобщая субъективные мнения заяви-
телей, можно получить единую и объективную картину, 
из которой следует, что «некоторые нормы упк рф чаще, 
чем другие, оспариваются в кс рф» [34, с. 11]. далее к. 
Б. калиновский, ссылаясь на е. д. Хожаеву [54], приводит 
весьма удачные количественные показатели вынесенных 
определений кс рф, группируя конституционные жалобы 
в зависимости от их содержания: 

- 6,7% от общего числа составили жалобы граждан, 
касающиеся положений ст. 125 упк рф («судебный по-
рядок рассмотрения жалоб»);

- 4,4% – ст. 7 упк рф («законность при производстве 
по уголовному делу»), ст. 50 упк рф («приглашение, 
назначение и замена защитника, оплата его труда»), ст. 
51 упк рф («обязательное участие защитника»), ст. 75 
упк рф («недопустимые доказательства»), ст. 90 упк 
рф («преюдиция»), ст. 162 упк рф («срок предваритель-
ного следствия»), ст. 195 упк рф («порядок назначения 
судебной экспертизы»), ст. 281 упк рф («оглашение 
показаний потерпевшего и свидетеля»), ст. 307 упк рф 
(«описательно-мотивировочная часть обвинительного 
приговора»), ст. 376 упк рф («назначение судебного за-
седания»), ст. 377 упк рф («порядок рассмотрения уго-
ловного дела судом кассационной инстанции»), ст. 388 
упк рф («кассационное определение»), ст. 399 упк рф 
(«порядок разрешения вопросов, связанных с исполнени-
ем приговора»). обратим внимание, что с 1 января 2013 г. 
ст. 376, ст. 377 и ст. 388 упк рф, как и вся глава 45 упк 
рф «кассационный порядок рассмотрения уголовных 
дел» утратили силу;

- примерно 4% – ст. 406 упк рф («порядок рассмо-
трения надзорных жалобы или представления»), ст. 412 
упк рф («внесение повторных надзорных жалоб или 
представлений»). как и в предыдущем случае, с 1 января 
2013 г. ст. 406 и ст. 412 упк рф, как и вся глава 48 упк рф 
«производство в надзорной инстанции» утратили силу; 

- 3,6% – ст. 413 упк рф («основания возобновления 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств»);

- 2,8% – ст. 47 упк рф («обвиняемый») и др.
рассмотрев жалобу на нарушение законом конститу-

ционных прав и свобод граждан, кс рф правомочен при-
нять решение о признании закона или отдельных его по-
ложений соответствующими либо не соответствующими 
конституции российской федерации. изучение постанов-
лений кс рф, вынесенных в 2011 г. и 2012 г., позволяет 
констатировать, что в большинстве случаев (в 8 случаях 
из 9 вынесенных постановлений) кс рф признавал поло-
жения упк рф неконституционными. в 2011-2012 гг. не-
конституционными были признаны ст. 107 упк рф [5], п. 
4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 упк рф [6], ч. 2 ст. 2 и ч. 1 ст. 32 
упк рф [7], ч. 1 и ч. 2 ст. 133 упк рф [8], ст. 144, ст. 145 
и ст. 448 упк рф [9], ч. 2 ст. 135 упк рф [10], ч. 1 ст. 125 
и ч. 1 ст. 152 упк рф [11] и др. 

 в случае вынесения кс рф решения о неконституци-
онности, дело подлежит пересмотру компетентным орга-
ном в обычном порядке, а на федерального законодателя 
нередко возлагается обязанность по внесению соответ-
ствующих изменений. приведем в качестве примера дело 

о конституционности ст. 107 упк рф по жалобе граж-
данина Эстонской республики а. т. федина [5]. кс рф 
признал названные нормы уголовно-процессуального за-
конодательства неконституционными, отметил необходи-
мость внесения соответствующих изменений в упк рф, а 
также постановил, что до вступления в силу федерального 
закона, вносящего требуемые изменения, должны приме-
няться положения ст. 109 упк рф. учитывая указанное 
постановление кс рф, федеральным законом № 420-фз 
от 7 декабря 2011 г. [3] и федеральным законом № 7-фз от 
11 февраля 2013 г. [4] положения ст. 107 упк рф были в 
значительной степени дополнены и конкретизированы. в 
частности, ст. 107 упк рф в ныне действующей редакции 
детально регламентирует вопрос о порядке и условиях на-
значения домашнего ареста в качестве меры пресечения, 
его продолжительности (на срок до двух месяцев), о по-
рядке продления сроков, запретах и (или) ограничениях, 
устанавливаемых судом при избрании данной меры пре-
сечения и др. 

обратим также внимание и на ряд положений фкз 
«о кс рф». в частности, согласно ст. 6 фкз «о кс рф» 
решения кс рф обязательны на всей территории россий-
ской федерации для всех органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, предприятий, уч-
реждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 
объединений. как гласит ст. 79 фкз «о кс рф» решение 
кс рф окончательно и не подлежит обжалованию. реше-
ние кс рф действует непосредственно и не требует под-
тверждения другими органами и должностными лицами. 
по нашему мнению, одним из значимых коллизионных 
вопросов современной юриспруденции является вопрос о 
месте и роли в российской правовой системе решений кс 
рф [29, с. 1885-1891]. учеными предлагаются различные 
подходы, согласно которым решение кс рф рассматрива-
ется как конституционная доктрина [52, с. 13-14], право-
вой акт [47, с. 9], конституционный судебный прецедент 
[33, с. 67; 50, с. 58-70], новый нетрадиционный источник 
права [43, с. 15] и др. исследование учебной и научной 
литературы по конституционному праву и конституцион-
ному правосудию последних нескольких лет, в том числе 
диссертационных работ, позволяет констатировать, что 
доминирующим подходом современной юриспруденции 
является отнесение актов кс рф к самостоятельным ис-
точникам не только конституционного права [22, с. 10, 
193, 194; 32; 35, с. 7], но и других отраслей российского 
права, в том числе уголовно-процессуального права [49, с. 
46-47; 53, с. 122-124], а также к источникам права в целом 
[51, с. 8]. в частности, в одном из учебников «конституци-
онное право россии» особо подчеркивается, что «решения 
и правовые позиции конституционного суда рф занима-
ют самостоятельное место в правовой системе и служат 
источником конституционного права и иных отраслей 
российского права, имеют общий характер и обязательны 
для всех субъектов права» [38, с. 77]. аналогичный под-
ход предложен и с. а. авакьяном, который в обоснование 
своего мнения указывает, что акты кс рф имеют принци-
пиальное значение для понимания сущности конституци-
онных норм и развития соответствующих общественных 
отношений, зачастую в них создаются новые нормы, «без 
которых в дальнейшем применение имеющихся норм по-
просту невозможно» [19, с. 85]. 

говоря о значимости решений кс рф в уголовно-про-
цессуальной сфере, следует обратить внимание и на тот 
факт, что кс рф разъясняет конституционно-правовой 
смысл норм упк рф, а вынося постановление о неконсти-
туционности его положений, кс рф фактически исключает 
их из правового пространства. как верно замечает по этому 
поводу н. с. Манова, если кс рф признает закон некон-
ституционным, он исключает данный закон «из правовых 
оснований при разрешении всех других дел, то есть дела-
ет невозможным его дальнейшее применение» [42, с. 34]. 
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в связи с этим нередко предметом дискуссии ученых вы-
ступает вопрос о самостоятельной правотворческой функ-
ции кс рф. например, М. и. Байсин отмечает, что право-
творческая функция кс рф представляет собой «творение 
права» [21, с. 9]. выделяя правотворческую функцию кс 
рф, фактически можно говорить о том, что он выступает 
в роли «законодателя», при этом учеными используются 
такие термины как «негативный» и «позитивный» законо-
датель. например, в. а. кряжков и л. в. лазарев отмеча-
ют, что кс рф «…выбраковывает юридически дефектные 
нормы из правовой системы и выступает как «негативный 
законодатель» [40, с. 242]. называя кс рф «негативным 
законодателем», н. а. Богданова исходит из того, что при 
отсутствии у кс рф нормотворческих прав, он оказывает 
весьма существенное императивное влияние на состояние 
правовой системы [24, с. 64]. отнесение кс рф к «зако-
нодателю» обусловлено тем, что нередко он вынужден 
устранять неопределенности правовых норм, выяснять и 
разъяснять смысл конституционных положений, давать им 
собственную интерпретацию. при этом, как подчеркивает 
е. а. лукьянова, в большинстве случаев кс рф идет намно-
го дальше простой интерпретации, он фактически предла-
гает собственное, зачастую существенно отличавшееся от 
изначального, понимание тех или иных конституционных 
положений [41, с. 47-58], выполняя несвойственную ему 
правотворческую функцию. правотворческую функцию 
кс рф исследует и н. в. свечникова, подчеркивая, что кс 

рф не подменяет законодателя, однако активно выполняет 
правотворческую функцию, участвуя в законодательном 
процессе, в формировании позитивного конституционного 
права [50, с. 70]. полагаем, что многие ученые справедливо 
признают правотворческую функцию судов, что отвечает 
существующим тенденциям развития российского права и, 
в конечном счете, способствует обеспечению реализации 
и эффективной охраны и защиты основных прав и свобод 
личности. 

выводы. приведенные примеры и показатели прак-
тики российского конституционного судопроизводства, 
позволяют еще раз подчеркнуть его особую значимость 
решений кс рф по проблемам реализации прав и свобод 
личности в уголовно-процессуальной сфере, а также ска-
зать о высоком авторитете, которым пользуется кс рф у 
граждан. подобное авторитетное отношение граждан к 
кс рф обусловлено тем обстоятельством, что нередко на 
практике, как верно подчеркивает в. а. Шульцев, консти-
туционное правосудие выступает в качестве единственной 
возможности для граждан защитить свои права, которые 
не получили необходимой защиты от иных государствен-
ных органов [56, с. 82-83]. завершить данное исследова-
ние хотелось бы словами г. н. комковой, по справедли-
вому мнению которой, особая значимость правозащитной 
функции кс рф обусловлена тем, что его решения каса-
ются огромного количества граждан, чьи права и закон-
ные интересы нарушены [37, с. 49].
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система забезпечення діяльності глави держави на 
рівні з адміністрацією президента україни включає та-
кож й низку інших його допоміжних органів, об’єднаних 
спільною метою, від злагодженого функціонування яких 
не в останню чергу залежить й ефективна діяльність пре-
зидента україни. однак інституалізація системи таких 
допоміжних органів на сьогодні є незавершеною, у тому 
числі з огляду на остаточну правову невизначеність їх ста-
тусу, розмежування повноважень, форм і напрямків вза-
ємодії адміністрації президента україни як апарату глави 
держави з іншими його допоміжними органами. відповід-
но, актуальними постають питання статусу та організації 
системи допоміжних органів, місця та ролі в ній апарату 
глави держави.

зазначимо, що деякі аспекти забезпечення діяльності 
глави держави вже розглядались такими вчених, як Я. о. 
Берназюк, а. М. осавелюк, н. г. плахотнюк, в. і. Мель-
ниченко, н. о. рибалка та інші, проте названі дослідження 
стосуються здебільшого лише конкретних проблем функ-
ціонування адміністрації президента україни, детально не 
розкриваючи питання організації усієї системи його допо-
міжних органів і місця в ній апарату президента україни. 
саме тому метою нашої роботи є аналіз конституційно-пра-
вового регулювання організації та функціонування системи 
допоміжних органів глави держави в україні, визначення 
статусу й місця в ній адміністрації президента україни, а 
також встановлення особливостей розподілу повноважень, 
форм і напрямків взаємодії між апаратом й іншими допо-
міжними органами глави держави, обґрунтування перспек-
тивних напрямків вдосконалення конституційно-правових 
засад забезпечення діяльності президента україни. но-
визна міститься у виявлених закономірностях і концепту-
альних узагальненнях особливостей правового положення 
апарату глави держави у системі його допоміжних органів.

передусім відмітимо неприйнятність ототожнення 
апарату глави держави, що представлений адміністраці-
єю президента, та усієї сукупності допоміжних форму-
вань, які забезпечують діяльність глави держави і разом 
із адміністрацією складають систему допоміжних органів 
президента україни. адміністрація президента як апарат 
глави держави є допоміжним органом загальної компетен-
ції та фактично центральною ланкою системи допоміж-
них органів глави держави. діяльність же всіх інших до-

поміжних органів президента україни, відмінних за своїм 
статусом і функціям, як правило, носить спеціалізований і 
вузько направлений характер. спільна злагоджена робота 
адміністрації президента та інших допоміжних органів 
становить необхідну умову ефективного забезпечення ді-
яльності президента україни.

при цьому ні конституція україни, ні інші законодавчі 
й підзаконні акти прямо не визначають не тільки особливої 
ролі адміністрації президента україни у системі допоміж-
них органів глави держави, але й загалом їх системності, 
що значною мірою ускладнює впорядковану і злагоджену 
роботу таких допоміжних органів із забезпечення діяльнос-
ті президента україни. тут відзначимо, що у загальному 
значенні під системою розуміється «сукупність яких-не-
будь елементів, одиниць, частин об’єднаних за спільною 
ознакою, призначенням» або ж «будова, структура, що 
становить єдність закономірно розташованих та функціо-
нуючих частин» [1, с.1321]. на нашу думку, в аспекті сис-
темності допоміжних органів президента україни насам-
перед має йтися про взаємообумовленість, узгодженість і 
взаємопов’язаність їх організації та діяльності, поєднаної 
спільним призначенням, що якісно відрізняє систему від 
простої сукупності. тому узгоджений поділ функціональ-
них, організаційних, кадрових і матеріально-фінансових 
ресурсів, а також взаємодія між адміністрацією президен-
та україни та іншими допоміжними органами глави дер-
жави має складати змістовний бік системності таких допо-
міжних органів, від якої, як вище вже наголошувалось, не 
в останню чергу залежить ефективне виконання конститу-
ційних повноважень президента україни.

при цьому системний підхід до розуміння допоміжних 
органів президента україни зумовлює необхідність ви-
окремлення системоутворюючих факторів такої системи, 
що, згідно з думкою ю. п. сурміна [2], можуть бути або 
джерелом виникнення системи, або чинником підтримки 
рівноваги системи. вбачається, що до подібних системо-
утворюючих факторів системи допоміжних органів пре-
зидента україни може відноситись, по-перше, саме забез-
печення діяльності глави держави як спільний напрямок 
їх роботи, а, по-друге, адміністрація президента як цен-
тральний інститут системи допоміжних органів, що де-
юре та де-факто забезпечує і координує діяльність інших 
складових цієї системи.
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відповідно до пп. 21 п. 4 чинного положення про 
адміністрацію президента україни від 02.04.2010 р. за 
указом № 504/2010 [3] апарат глави держави уповноважу-
ється здійснювати організаційно-технічне забезпечення 
діяльності допоміжних органів президента україни. при 
цьому у даному випадку передбачається мінімальний об-
сяг повноважень апарату глави держави щодо інших його 
допоміжних органів. так, якщо за п.5 положення за ука-
зом від 19.02.1997 р. № 159/97 [4] йдеться про «організа-
ційне забезпечення діяльності», п.4 положення за указом 
від 06.03.2003 р. № 203/2003 [5] – про «організаційне та 
інші види забезпечення» діяльності допоміжних органів 
глави держави, пп. 22, 24 п. 4 положення за указом від 
04.11.2005 р. № 1548/2005 [6] – просто про абстрактне за-
безпечення їх діяльності, то на сьогодні, судячи з поло-
ження від 02.04.2010 р., таке забезпечення діяльності до-
поміжних органів глави держави має зводитися виключно 
лише до організаційно-технічного забезпечення їх діяль-
ності.

зазначимо, що у будь-якому разі нормативно закрі-
плене обмеження повноважень адміністрації президента 
україни відносно інших допоміжних органів глави дер-
жави суто лише організаційно-технічним забезпеченням 
їх діяльності загалом є позитивним кроком на шляху роз-
межування їхньої компетенції, запобігання перебиранню 
повноважень або необґрунтованому втручанню адміні-
страції у діяльність інших допоміжних органів президен-
та україни, як і навпаки. разом із тим вказане не виключає 
як покладення главою держави на адміністрацію за по-
треби також й інших повноважень щодо його допоміж-
них органів, так і їх фактичне виконання апаратом глави 
держави, зважаючи на його статус як основного допоміж-
ного органу президента україни загальної компетенції та 
відсутність нормативно визначеного єдиного узгодженого 
розподілу між усіма допоміжними органами глави держа-
ви завдань і функцій у сфері забезпечення діяльності пре-
зидента україни.

з приводу ролі й місця адміністрації президента 
україни у системі допоміжних органів глави держави не-
обхідно означити і те, що згідно з пп. 9 п. 9 положення від 
02.04.2010 р. за указом № 504/2010 [3], глава адміністра-
ції президента має забезпечувати координацію роботи 
допоміжних органів та їх взаємодію із структурними під-
розділами адміністрації. цілком логічно, що таке повно-
важення вже виходить за межі передбаченого організацій-
но-технічного забезпечення діяльності інших допоміжних 
органів президента україни, а тому так само мало би спо-
чатку бути віднесене до компетенції адміністрації прези-
дента україни і тільки потім вже покладатись на її главу. 

вбачається, що координаційні повноваження щодо до-
поміжних органів глави держави мають не тільки закрі-
плюватись за усією адміністрацією президента україни, 
але й набути певних нормативно встановлених рис і меж, 
що гарантуватиме, з одного боку, координаційний статус 
адміністрації у системі допоміжних органів президента 
україни, а, з іншого боку, відповідний рівень самостійнос-
ті від адміністрації інших допоміжних органів. до речі, 
як на нас, враховуючи, що різні допоміжні органи глави 
держави мають різний рівень правової визначеності, орга-
нізація діяльності окремих з яких регламентується не суто 
лише актами глави держави, але й на законодавчому рівні, 
як розподіл повноважень між адміністрацією та іншими 
допоміжними органами президента україни, так й рамки 
координаційних повноважень апарату глави держави ма-
ють дістати саме законодавчого закріплення.

зауважимо, що координаційна діяльність керівника 
апарату глави держави відносно інших допоміжних ор-
ганів загалом є вже традиційною і раніше безпосередньо 
передбачалася положеннями про секретаріат президента 
україни за указом від 27.01.2005 р. № 111/2005 і указом 
від 24.03.2005 р. № 532/2005, а в дещо усіченому вигляді 

(не як «координація», а як «забезпечення взаємодії») також 
й указами від 19.02.1997 р. № 159/97 [4] і від 22.09.2005 
р. № 1319/2005 [7], при тому що положеннями за указа-
ми від 06.03.2003 р. № 203/2003 [5] і від 04.11.2005 р. № 
1548/2005 [6] компетенція керівника апарату глави держа-
ви нормативно не визначалась.

отже, на сьогодні адміністрація президента україни 
в особі її глави має координувати роботу всіх інших до-
поміжних органів глави держави, у зв’язку з чим варто 
звернути увагу на специфіку «координації» порівняно з 
простою «взаємодією», якою на окремих етапах інститу-
алізації апарату глави держави мали обмежуватись його 
відносини з іншими допоміжними органами президента 
україни. так, під взаємодією зазвичай розуміється «вза-
ємний зв’язок між предметами у дії, а також погоджена 
дія між ким-, чим-небудь» [1, с. 125]. тобто якщо взаємо-
дія, як правило, передбачає юридичну рівність учасни-
ків правовідносин, то координація, за B. о. Шамраєм та 
і. л. олійником [8, с. 64], зводиться до владного впливу 
суб’єктів вищого рівня відносно суб’єктів нижчою рівня, 
що здійснюється з метою спрямування діяльності взаємо-
діючих підсистем на виконання загальних завдань при са-
мостійному, автономному вирішенні. 

не заглиблюючись в організаційно-управлінські ас-
пекти відносин адміністрації й інших допоміжних орга-
нів президента україни, констатуємо, що покладення на 
керівника апарату глави держави відповідних координа-
ційних повноважень свідчить про особливий, вищий ста-
тус адміністрації у їх системі допоміжних органів пре-
зидента україни. останні певною мірою підпорядковані 
главі адміністрації президента україни, який в рамках 
своєї координаційної діяльності по-суті може визначати 
вектори функціонування й іншим чином впливати на ро-
боту допоміжних органів глави держави. вказане загалом 
відповідає розумінню адміністрації як інституційного 
системоутворюючого елементу системи допоміжних ор-
ганів президента україни. однак, наголосимо, що жодні 
координаційні функції апарату глави держави не мають 
призводити до підміни ним глави держави у відносинах 
із організації та діяльності інших його допоміжних ор-
ганів, що також актуалізує належне правове закріплення 
формального і фактичного статусу адміністрації як коор-
динуючого органу у системі допоміжних органів прези-
дента україни, форм і порядку її координації та взаємодії 
із ними.

на рівні із адміністрацією президента україни у сис-
темі забезпечення діяльності глави держави вагому роль 
відіграє рада регіонів. для неї, як і для інших допоміжних 
органів в цілому властивий досить тісний зв’язок з адмі-
ністрацією президента україни. зокрема відповідно до 
п.6 положення про раду регіонів від 09.04.2010 р. [9] її ви-
конавчим секретарем є один із заступників глави адміні-
страції президента україни, а сам керівник апарату глави 
держави за посадою входить до складу ради регіонів. це 
свідчить про реальну участь адміністрації не суто лише у 
організаційно-технічному забезпеченні ради регіонів, але 
й в усій організації її діяльності. у свою чергу, видаєть-
ся дещо необґрунтованим включення глави адміністра-
ції президента україни до складу ради регіонів, який на 
відміну від інших її членів не має жодного прямого від-
ношення до питань державної регіональної політики і за 
своїми повноваженнями не здатен впливати на її форму-
вання чи реалізацію. координаційні ж повноваження гла-
ви адміністрації президента україни щодо ради регіонів 
залишаються невизначеними.

у той же час досить усталеною є практика формування 
у структурі адміністрації президента україни підрозділів, 
наближених за своєю суттю до спеціалізованих допоміж-
них органів, зокрема, згідно з указом від 05.04.2011 р. № 
352/2011 [10], – це головне управління з питань регіональ-
ної та кадрової політики і рада регіонів; головне управлін-
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ня з питань конституційно-правової модернізації і консти-
туційна асамблея тощо, що цілком очевидно на практиці 
стосується не лише організаційно-технічного, але й ін-
шого забезпеченням адміністрацією президента україни 
діяльності таких допоміжних органів. отже, функціону-
вання ради регіонів й інших допоміжних органів, участь у 
роботі та забезпеченні діяльності яких безпосередньо бере 
апарат глави держави через свої підрозділи та посадових 
осіб, певною мірою залежить від адміністрації президен-
та україни, що координує та створює умови реалізації по-
вноважень спеціалізованих допоміжних органів.

на прикладі національного антикорупційного комі-
тету виявляється цікава тенденція щодо зменшення ролі 
адміністрації президента україни в організації його ді-
яльності. так, якщо за п. 15 відповідного положення від 
01.09.2011 р. за указом № 890/2011 [11] організаційно-
технічне забезпечення діяльності національного анти-
корупційного комітету покладалось на адміністрацію 
президента україни та державне управління справами, 
то за указом від 16.03.2012 р. № 201/2012 [12] ці функ-
ції були перекладені на апарат рнБо україни, а виконав-
чим секретарем національного антикорупційного комі-
тету за посадою став секретар рнБо україни. з іншого 
боку, згідно з указом від 12.10.2012 р. № 598/2012 [13], 
до складу зазначеного комітету за посадою входить глава 
адміністрації президента україни та допускається мож-
ливість включення й інших працівників апарату глави 
держави. подібне виключення з координаційних повно-
важень апарату глави держави може свідчити про певне 
підвищення ролі у системі забезпечення діяльності прези-
дента україни рнБо україни. разом з тим викладене хоч 
і тенденційно, але в цілому не характерне для усієї систе-
ми допоміжних органів президента україни, тим більше 
що залишає можливості впливу апарату глави держави на 
функціонування допоміжних органів через членство у них 
відповідних посадових осіб. окрім того, у даному разі не 
можна залишати поза увагою й існуючий формат взаємин 
між адміністрацією президента україни та рнБо украї-
ни, що побічно може проектуватися і відносно інших до-
поміжних органів глави держави.

у площині відносин адміністрації президента україни 
та ради національної безпеки і оборони україни, передусім, 
слід зауважити особливий статус рнБо україни у системі 
допоміжних органів глави держави. згідно ст.107 конститу-
ції україни і закону україни від 05.03.1998 р. № 183/98-вр 
рада національної безпеки і оборони україни на відміну від 
інших допоміжних органів глави держави має спеціальний 
конституційно визначений координаційно-контролюючий 
статус щодо органів виконавчої влади. відповідно, рнБо 
україни є допоміжним органом із спеціальним статусом, 
що має відображатись як на місці рнБо україни у системі 
допоміжних органів глави держави, так і на форматі її від-
носин із адміністрацією президента.

слід зазначити, що, згідно з законом україни від 
05.03.1998 р. № 183/98-вр [14], членами рнБо україни 
крім прямо названих посадових осіб можуть бути лише 
«керівники інших центральних органів виконавчої вла-
ди». при цьому, виходячи з положень указу від 18.01.2013 
р. № 33/2013 [15] глава адміністрації президента перебу-
ває у складі рнБо україни, хоча, як відомо, апарат глави 
держави до числа центральних органів виконавчої влади 
не належить. у цьому нами вбачається неправомірне втру-
чання апарату глави держави у діяльність ради національ-
ної безпеки і оборони україни.

на сьогодні до структури адміністрації президен-
та україни, згідно з указом від 05.04.2011 р. № 352/2011 
[10], входить головне управління з питань безпекової та 
оборонної політики, предмет відання якого, так само як 
і повноваження рнБо україни, лежить у площині націо-
нальної безпеки і оборони. сама ж адміністрація прези-
дента україни відповідно до пп.3 п.4 свого положення від 

02.04.2010 р. [3] бере участь в опрацюванні пропозицій 
щодо попередження та нейтралізації загроз національній 
безпеці україни, здійснення президентом україни керів-
ництва у сфері національної безпеки і оборони україни, 
контролю за реалізацією заходів у цій сфері. зауважимо, 
що названі повноваження адміністрації президента та 
формування у її структурі профільного підрозділу ство-
рюють функціонально-інституційні передумови для пе-
ребирання або дублювання визначених ст. 3, 4 закону 
україни від 05.03.1998 р. № 183/98-вр [14] функцій ради 
національної безпеки і оборони україни. тому з метою по-
передження можливих протиріч забезпечення діяльності 
глави держави актуалізується врегулювання розподілу 
повноважень і встановлення механізму взаємодії адміні-
страції президента та рнБо україни.

досить помітне місце у забезпеченні діяльності глави 
держави відіграє державне управління справами, що вза-
галі можна розглядати як своєрідне продовження адміні-
страції президента україни, на основі управління спра-
вами якої за указом від 23.02.2000 р. № 278/2000 й було 
сформоване державне управління справами. при цьому, 
незважаючи на таку передачу повноважень з матеріально-
технічного забезпечення діяльності глави держави, за ука-
зом від 14.10.2005 р. № 1445/2005 у структурі тодішнього 
секретаріату президента, наприклад, все ще зберігалася й 
відповідна служба матеріального забезпечення, що при-
зводило до дублювання повноважень. 

відповідно до п. 1, 3, 4 положення від 17.12.2002 р. за 
указом № 1180/2002 [16] державне управління справами 
є спеціальним органом з матеріально-технічного, соціаль-
но-побутового та фінансового забезпечення діяльності 
президента україни, його адміністрації й інших допо-
міжних органів. відтак, з вказаних питань адміністрація 
президента не може вважатись керівною у відносинах з 
державним управлінням справами, навпаки відомою мі-
рою залежачи від її діяльності. проте вказане не означає 
повну відсутність важелів впливу апарату глави держави 
на державне управління справами. на сьогодні специфіка 
організації діяльності державного управління справами 
вказує на його доволі тісний зв’язок із адміністрацією 
президента, за поданням глави якої призначається керів-
ник державного управління справами, а за погодженням 
– визначається гранична чисельність, структура та штат-
ний розпис згідно п.9, 11 положення від 17.12.2002 р. за 
указом № 1180/2002 [16]. 

в цілому констатуємо скоріше партнерський, аніж кон-
куруючий характер відносин адміністрації та державного 
управління справами, що зумовлюється відмінними сфе-
рами їх повноважень. загалом же пріоритетним виступає 
впорядкування порядку реалізації повноважень держав-
ного управління справами, його взаємин з адміністрацією 
президента, а також забезпечення контролю за викорис-
танням матеріально-фінансових ресурсів.

відзначимо, що в цілому позитивним прикладом є 
розподіл повноважень між адміністрацією президента 
україни та комісією державних нагород та геральдики. 
так, апарат глави держави, згідно з пп. 17 п. 4 положен-
ня від 02.04.2010 р. за указом № 504/2010 [3], забезпечує 
опрацювання та подання на розгляд президента україни 
пропозицій щодо нагородження державними нагородами. 
у свою чергу дана комісія уповноважується насамперед 
попередньо розглядати питання нагородження згідно з по-
ложенням від 31.12.2011 р. за указом № 1211/2011 [17], а 
підготовка матеріалів на її засідання та організаційне забез-
печення діяльності здійснюється адміністрацією прези-
дента україни. щоправда тут слід враховувати, що головою 
даної комісії є глава адміністрації, а його заступниками – 
інші посадові особи апарату глави держави. це безпосеред-
ньо свідчить про активну участь адміністрації президента 
на всіх етапах опрацювання, розгляду та внесення пропо-
зицій по нагородженню, що ставить питання об’єктивності 
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та безсторонності вивчення у комісії державних нагород та 
геральдики кандидатур на нагородження. а тому вважаємо, 
що цей допоміжний орган президента україни має набути 
більшої самостійності від апарату глави держави, залишив-
ши за ним, передусім, лише функції організаційно-техніч-
ного забезпечення його діяльності.

відмітимо, що відносини адміністрації президента 
україни та комітету економічних реформ на нормативно-
правовому рівні вибудовуються за традиційною схемою 
покладення на апарат глави держави організаційно-тех-
нічного забезпечення діяльності комітету економічних 
реформ, включення до складу його керуючої ради глави 
адміністрації президента україни, покладення обов’язків 
виконавчого секретаря комітету на одного з перших за-
ступників керівника апарату глави держави згідно п.7, 13, 
15 положення від 17.03.2010 р. за указом № 355/2010 [18], 
а також утворення у структурі адміністрації спеціального 
головного управління з питань економічної політики та 

впровадження економічних реформ (указ від 05.04.2011 
р. № 352/2011 [10]), що в комплексі забезпечує фактично 
нормативно необмежену залежність комітету від адміні-
страції президента україни.

таким чином, допоміжні органи президента україни 
складають цілісну систему, системоутворюючим фактором 
якої виступає їх спільна мета по забезпеченню реалізації по-
вноважень глави держави і адміністрація президента укра-
їни, що виступає його основним допоміжним органом й за-
безпечує та координує діяльність інших допоміжних органів 
глави держави. впорядкування відносин усередині системи 
допоміжних органів президента україни та, як наслідок, під-
вищення ефективності забезпечення його діяльності насам-
перед вимагає узгодженого нормативно-правового регулю-
вання розподілу повноважень між допоміжними органами, 
форм і механізму їх взаємодії та спільної діяльності, а також 
координаційних повноважень адміністрації президента у 
системі допоміжних органів глави держави.
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право ЗаконодавЧоЇ ініціативи каБінету Міністрів украЇни 
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Полтавського юридичного інституту
 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Стаття присвячена аналізу права законодавчої ініціативи Кабінету Міністрів України як елементу системи стримувань і противаг. У 
роботі досліджуються повноваження Уряду як суб’єкта законодавчої ініціативи. Автор акцентує увагу на порівнянні зарубіжного досвіду з 
практикою вітчизняного конституційного регулювання 

Ключові слова: право законодавчої ініціативи, Кабінет Міністрів України, демократичні засади ухвалення рішень урядом, система 
стримувань і противаг, зловживання правом законодавчої ініціативи.
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уряд більшості країн має право законодавчої ініціа-
тиви і може робити вирішальний вплив на законодавчий 
процес [1]. фактично тільки у президентських країнах 
виконавча влада іноді не наділена правом законодавчої 
ініціативи [2, c. 118]. закріплюючи можливість ініціюван-
ня прийняття певних законів органами виконавчої влади, 
конституції європейських країн не передбачають єдиного 
підходу до визначення переліку органів, наділених таким 
правом. так, у більшості країн так званої «усталеної де-
мократії» (за винятком окремих держав з монархічною 
формою правління) – державах західної Європи – право 
вносити проекти законів на розгляд парламенту має лише 
уряд (австрія, Болгарія, греція, іспанія, італія, німеччи-
на, португалія, румунія, словаччина, словенія, чехія). 
в окремих країнах Єс право внесення законопроектів на 
розгляд парламенту закріплено за окремими членами уря-
ду – прем’єр-міністром (франція), членами уряду (Болга-
рія) або міністрами (кіпр) [3].

не є винятком у цьому відношенні й україна: згідно 
з частиною першою статті 93 конституції право законо-
давчої ініціативи у верховній раді належить окрім прези-
дента, народних депутатів, та національного Банку також 
і кабінету Міністрів. таким чином, кабінет Міністрів є 
повноправним суб’єктом законодавчої ініціативи у верхо-
вній раді. 

окремі аспекти проблематики, пов’язаної з реаліза-
цією кабінетом Міністрів україни права на законодавчу 
ініціативу, знайшли свої відображення у працях таких ві-
тчизняних і зарубіжних вчених як ю. Барабаш, в. коліс-
ник, а. георгіца, і. дахова, д. кривоженко, в. Марченко, 
п. рудик, с. серьогіна, т. тополянська, в. Шаповал та ін-
ших. Метою статті є визначення конституційно-правових 
засад реалізації кабінетом Міністрів права законодавчої 
ініціативи. завданнями статті є: дослідження права законо-
давчої ініціативи кабінету Міністрів україни як елементу 
системи стримувань і противаг; порівняння зарубіжного 
досвіду з практикою вітчизняного конституційного регу-
лювання; висловлення пропозицій щодо перспективного 
правового регулювання. 

перш за все необхідно з’ясувати: наскільки взагалі важ-
ливим і необхідним є наділення суб’єктів виконавчої влади 
правом законодавчої ініціативи? з цього приводу у спеці-
альній літературі існують суперечливі позиції. так, деяки-
ми науковцями вказується на доцільність і раціональність 
звуження кола суб’єктів права законодавчої ініціативи за 
рахунок виконавчої влади[4, с. 31]. інші, навпаки, зазна-
чають, що домінуюча роль у реалізації права законодавчої 
ініціативи належить урядові, оскільки більшість прийнятих 
законів мають урядове походження [5, с. 388].

на наш погляд, з огляду на практику державно-правово-
го життя, функції та призначення вищого органу виконавчої 
влади про позбавлення його права законодавчої ініціативи 
навіть не може йти мова. адже уряд здатний залучити до 
підготовки законопроектів найбільш кваліфікованих фа-
хівців, підготовка законопроектів проходить у відповідних 
міністерствах, що мають можливість повністю вивчити по-
треби у правовому регулюванні певної галузі. 

чи можна говорити про певні особливості реалізації 
права на законодавчу ініціативу українського уряду? на-
гадаємо ще раз, що відповідно до конституції україни 

(частина перша статті 93) право законодавчої ініціативи у 
верховній раді україни належить президентові україни, 
народним депутатам україни, кабінету Міністрів україни 
і національному банку україни. 

на думку конституційного суду україни така консти-
туційна норма не передбачає відмінностей щодо змісту й 
обсягу наданого зазначеним суб'єктам права законодав-
чої ініціативи. з огляду на це їх треба вважати рівними. 
проте в інших статтях конституції україни визначаються 
законопроекти, подавати які до верховної ради україни 
можуть лише окремі з названих у частині першій статті 
93 суб'єкти права законодавчої ініціативи. зокрема, зако-
нопроекти про внесення змін до конституції україни по-
дають президент україни або не менш як третина чи дві 
третини народних депутатів україни від конституційного 
складу верховної ради україни (статті 154, 156), проект 
закону про державний бюджет україни на наступний рік 
– кабінет Міністрів україни (частина друга статті 96). 
кабінет Міністрів україни розробляє проект закону про 
державний бюджет україни на наступний рік і подає до 
верховної ради україни, забезпечує виконання затвер-
дженого верховною радою україни державного бюджету 
україни, звітує перед верховною радою україни про його 
виконання (частина друга статті 96, частина перша статті 
97, пункт 6 статті 116 конституції україни). з огляду на 
це конституційний суд україни у пункті 1 резолютивної 
частини рішення від 17 травня 2001 року[6] зазначив, що 
положення частини першої статті 93 конституції україни 
треба розуміти так, що президент україни, народні депу-
тати україни, кабінет Міністрів україни, національний 
банк україни можуть подавати до верховної ради укра-
їни законопроекти з будь-якого питання, крім тих законо-
проектів, які відповідно до конституції україни можуть 
вноситися спеціально визначеними нею суб'єктами права 
законодавчої ініціативи. зокрема, проект закону про дер-
жавний бюджет україни на кожний наступний рік розро-
бляє та подає до верховної ради україни лише кабінет 
Міністрів україни. аналогічна позиція знайшла своє вті-
лення і в рішенні конституційного суду україни від 13 
січня 2009 року N 1-рп/2009[7].

у зв’язку з цим постає питання: чи можна стверджува-
ти про те, що кабінет Міністрів має виключне право вно-
сити законопроект про державний бюджет, а й наділений 
виключним право внесення законопроекту про зміни до 
державного бюджету? 

у 2008 році в розпал фінансової кризи 54 народних 
депутати україни звернулися до конституційного суду 
україни з поданням, в якому просили розтлумачити, чи є 
кабінет Міністрів виключним суб’єктом, наділеним пра-
вом внесення законопроекту про зміни до державного 
бюджету. при цьому лояльні до уряду депутати шляхом 
подання до конституційного суду україни хотіли убезпе-
чити уряд від внесення до державного бюджету змін, які 
би не були підтримані урядом.

ухвалюючи рішення за результатами розгляду консти-
туційного подання конституційний суд україни вирішив, 
що право внесення до верховної ради україни проектів 
законів про внесення змін до закону про державний бю-
джет україни не є виключним правом кабінету Міністрів 
україни. право подавати до верховної ради україни про-

Статья посвящена анализу права законодательной инициативы Кабинета Министров Украины как элемента сдержек и противо-
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сравнении зарубежного опыта с практикой отечественного конституционного регулирования.
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екти законів про внесення змін до закону про державний 
бюджет україни мають усі суб'єкти права законодавчої 
ініціативи, визначені в частині першій статті 93 конститу-
ції україни (див. згадане вище рішення конституційного 
суду україни від 13 січня 2009 року № 1-рп/2009). при 
цьому винесене рішення супроводжувалося чотирма окре-
мими думками суддів, які висловили в. Бринцев, і. кампо, 
і. домбровський, М. Маркуш. зокрема, і. домбровський 
вважає алогічним окремий розгляд процесу подання зако-
нопроекту про державний бюджет від законопроекту про 
внесення змін до нього. 

проте, навіть якщо не сперечатися з рішенням консти-
туційного суду по суті, тобто чи правильно він з’ясував 
зміст конституційної норми, потребує з’ясування питан-
ня про те, наскільки таке становище є правильним? адже 
фактично на сьогоднішній день всі переваги уряду як 
суб’єкта законодавчої ініціативи зводяться до виключної 
можливості вносити законопроект про державний бюджет 
на наступний рік. 

11 січня 2012 року парламент ухвалив закон № 4308-
VI, яким були внесені зміни до ст. 202 закону україни 
«про регламент верховної ради україни» щодо звуження 
законодавчої ініціативи народних депутатів стосовно де-
нонсації міжнародних договорів україни, залишаючи пра-
во подання такого законопроекту тільки за президентом 
україни та кабінетом Міністрів. натомість конституцій-
ний суд україни у своєму рішенні від 30 травня 2012 року 
(справа про законодавчу ініціативу) дійшов висновку, що 
конституція україни не містить положень, які виключа-
ли б можливість народних депутатів україни вносити на 
розгляд верховної ради україни законопроекти про рати-
фікацію і денонсацію міжнародних договорів україни і, 
оскільки україна є правовою державою, у якій визнається 
і діє принцип верховенства права, конституція україни 
має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-
правові акти приймаються на основі конституції україни 
і повинні відповідати їй, визнав відповідні положення не-
конституційними.

водночас, європейський досвід (причому незалежно 
від форми правління) свідчить про те, що конституційні 
моделі європейських країн передбачають активну роль 
уряду в законодавчому процесі і наділяють його певними 
досить дієвими важелями впливу на цей процес [8, с. 284; 
9, с. 510, 515, 523; 10; 11, с. 54; 12, с. 97-99].

аналізуючи питання «виключності» права законодав-
чої ініціативи уряду щодо того чи іншого законопроекту, 
слід зауважити, що у конституціях багатьох європейських 
країн закріплено ряд положень, які звужують обсяг права 
законодавчої ініціативи членів відповідних парламентів 
(палат) та посилюють роль уряду в ініціюванні прийняття 
законів. відповідні положення спрямовані на забезпечен-
ня ефективності здійснення парламентом своєї законо-
давчої функції (за рахунок зменшення законопроектного 
навантаження на парламент), а також створення можли-
востей для належної реалізації урядом програми влас-
ної діяльності, схваленої законодавчим органом. деякі з 
встановлених обмежень (наприклад, заборона перегляду 
парламентом змісту міжнародних договорів) випливає з 
ключової ролі уряду у міжнародних переговорах та самої 
природи міжнародних договорів. відсутність належних 
обмежень щодо реалізації права законодавчої ініціативи 
членами парламенту суттєво не впливає на роль уряду у 
законодавчому процесі (значна або переважна більшість 
ухвалених законів все одно ініціюються урядом), однак 
збільшує законопроектне навантаження на законодавчий 
орган за рахунок активного використання права законо-
давчої ініціативи членами парламенту. Яскравим підтвер-
дженням цього може бути досвід італії.

так, в італії протягом 1996 – 2001 років на розгляд 
парламенту було внесено 11 909 законопроектів (7 246 за-
конопроектів було внесено на розгляд палати депутатів, 

4 663 – на розгляд сенату), з яких було схвалено лише 1 
758 (935 – палатою депутатів і 823 – сенатом), в той час 
як лише 905 проектів було прийнято в цілому як закони. 
у цьому контексті варто відзначити, що з-поміж внесених 
законопроектів 10 308 були подані депутатами, а 1 466 – 
урядом, а з-поміж схвалених – 703 урядових законопро-
екти та 201 законопроект, внесений членами парламенту. 
аналогічна динаміка спостерігалась і в наступні роки: з 
2001 по 2006 рік до парламенту було подано 9 463 зако-
нопроектів (8 637 були подані членами парламенту, 736 
– урядом, решта – іншими суб’єктами права законодавчої 
ініціативи); з них схвалено 1 143 проекти, а підписано як 
закони – 687 законопроектів (з яких 147 було внесено де-
путатами, 540 – урядом). на думку дослідників, значна 
кількість законопроектів, які щорічно вносяться на роз-
гляд парламенту італії його членами, обумовлена низкою 
чинників: відсутністю будь-яких обмежень щодо реаліза-
ції членами парламенту права законодавчої ініціативи (за-
конопроекти можуть вноситись окремими депутатами), 
відсутністю в законодавстві положень, які б передбачали 
зняття з розгляду законопроектів, які не були розглянуті 
парламентом протягом сесії, однаковою роллю палат у за-
конодавчому процесі та відсутністю процедури (і органів) 
узгодження законопроектів між палатами у разі виникнен-
ня суперечностей щодо змісту законодавчих ініціатив[3].

в україні серед суб’єктів права законодавчої ініціати-
ви найактивніше цим правом користуються парламента-
рії, які ініціюють загалом понад 2/3 від загальної кількості 
законопроектів, тоді як кабінет Міністрів україни – до 
1/4 законопроектів, а президент україни – до 1/10 за-
конопроектів[13, с. 12]. але непоодинокими є випадки, 
коли народні депутати україни реєструють законопроекти 
лише з однією метою – заблокувати можливість реєстра-
ції у верховній раді україни законопроекту, підготованого 
президентом україни чи кабінетом Міністрів україни. 
Безсумнівно, схожі методи політичної боротьби застосо-
вуються не тільки в україні, але чи можуть вони вважати-
ся конструктивними під час інтенсивної реалізації давно 
назрілих і життєво важливих правових реформ в україні? 
йдеться про конституційну, адміністративну, судову, по-
даткову, пенсійну та інші правові реформи. адже своєчас-
ність та якісність законодавчого забезпечення цих реформ 
є важливою складовою їх успіху, чинником забезпечення 
сталості конституційного ладу, національної безпеки й 
оборони україни [10].

з метою запобігання виникненню практики зловживан-
ня членами парламенту правом законодавчої ініціативи, у 
багатьох країнах Єс до конституцій або регламентів вклю-
чені положення, які запобігають надмірній законотворчій 
активності депутатів. зокрема, за загальною практикою 
уряд наділений виключним правом внесення на розгляд 
парламенту певних законопроектів, насамперед – проекту 
закону про державний бюджет та змін до нього (Болгарія, 
естонія, іспанія, німеччина, португалія, франція, чехія 
та ряд інших країн), а також проектів міжнародних дого-
ворів, що підлягають ратифікації парламентом (практично 
всі держави-члени Єс).

у деяких країнах законодавець пішов ще далі, заборо-
нивши внесення членами парламенту не лише проектів за-
конів з питань бюджету, але й будь-яких інших проектів, 
реалізація яких (у разі їх прийняття) може призвести до 
збільшення видатків або зменшення надходжень до бю-
джету або публічних фондів (фондів соціального страху-
вання тощо). серед країн, в яких така заборона прямо пе-
редбачена конституціями, – греція, ірландія, португалія 
та франція. такий підхід запобігає прийняттю проектів, 
що мають популістський характер, а також дозволяє уряду 
забезпечити належне фінансування пріоритетних держав-
них програм. законодавством багатьох інших країн Єс 
подібних заборон не передбачено, однак законопроекти, 
які у разі їх прийняття можуть впливати на хід виконання 
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державного бюджету, в обов’язковому порядку надсила-
ються або на експертизу уряду або, принаймні, до парла-
ментського комітету з питань бюджету [3].

серед інших механізмів звуження обсягу права законо-
давчої ініціативи – заборона внесення на розгляд парламен-
ту (палати) законопроектів окремими депутатами, а також 
закріплення права на внесення законопроектів виключно 
за урядом (члени парламенту можуть вносити лише за-
конодавчі пропозиції – тобто ініціювати розробку урядом 
певних законопроектів). останнє обмеження передбаче-
не, наприклад, конституціями австрії та фінляндії. серед 
країн, регламенти парламентів яких забороняють внесення 
законопроектів окремими членами парламенту (нижніх па-
лат), – іспанія (у нижній палаті право законодавчої ініціа-
тиви належить фракції або 15 депутатам), латвія (проекти 
законів можуть вноситись на розгляд парламенту не менш 
ніж 5 членами парламенту), німеччина (законопроекти мо-
жуть бути внесені на розгляд Бундестагу фракціями або 5% 
його членів), польща (законопроекти можуть бути внесені 
на розгляд нижньої палати польського парламенту не менш 
ніж 15 депутатами). в ірландії окремі депутати можуть 
вносити законопроекти на розгляд нижньої палати парла-
менту лише за умови отримання згоди палати, в той час як 
можливість внесення законопроектів депутатськими фрак-
ціями законодавчо не обмежується [3].

конституціями окремих країн Єс передбачено й інші 
обмеження щодо реалізації депутатами права законодав-
чої ініціативи. так, у франції уряду надано право вима-
гати невключення до порядку денного законопроектів, 
внесених членами парламенту, якщо вони передбачають 
врегулювання питань, які не повинні регулюватись зако-
ном, або які регулюються ордонансами уряду.

в літературі зазначається, що відсутність у кабінету 
Міністрів можливості впливати на долю законопроектів 
у парламенті нелогічна, оскільки за функціями, визначе-
ними конституцією україни, до відання уряду належать 
питання, негайний розгляд проектів яких є необхідним 
[14, с. 78]. 

слід зазначити, що між кабінетом Міністрів україни і 
верховною радою україни вже виникали гострі супереч-
ності, конфліктні ситуації. з приводу ухвалення урядових 
законопроектів . так, в кінці червня – на початку липня 
2005 року виникло протистояння, пов’язане з розглядом 
законопроектів, які необхідно було схвалити для вступу 
до світової організації торгівлі сот. уряд пропонував вр 
схвалити 14 законопроектів. верховна рада україни схва-
лила лише частину, мотивуючи свої дії недостатньою якіс-
тю підготовки законопроектів і пішла на літні канікули. 
після чого уряд виступив із різкою заявою щодо несхва-
лення урядових законопроектів, що вилилося у політичне 
протистояння [15, с. 101].

в літературі вже висловлювалась думка щодо відбору 
урядом декількох, включених до порядку денного і підго-
товлених до розгляду питань. для обов’язкового внесення 
до розкладу пленарних засідань на найближчий тиждень 
[16, с. 167-168]. Можливо також визначення пріоритет-
ності законопроектів уряду на засіданні парламенту[17, 

с. 207]. пропонувалося закріпити у законі «про закони і 
законодавчу діяльність» норму щодо визначення пріори-
тетного розгляду урядових законопроектів [14, с. 55].

слід відзначити, що у частині 2 статті 93 конституції 
україни містяться положення стосовно позачергового роз-
гляду верховною радою україни законопроектів, визначе-
них президентом україни як невідкладні. на наш погляд, 
аналогічне право слід також надати і кабінету Міністрів.

існують й інші шляхи вдосконалення законопроек-
тної роботи кабінету Міністрів. зокрема, варто позитив-
но оцінити ініціативу народного депутата о. фельдмана, 
який зареєстрував законопроект «про внесення змін до 
закону україни «про кабінет Міністрів україни» (щодо 
права громадян на внесення законопроекту, за наявності 
не менш як 100 тисяч підписів на його підтримку) [18]. 
подібні закони вже діють в деяких країнах Європи (вели-
кобританії, фінляндії) та Євросоюзі в цілому. ухвалення 
такого закону би сприяло посиленню зв’язку законопроек-
тної роботи уряду з потребами громадян.

таким чином, можна дійти висновку, що значення 
уряду в процесі розробки та прийняття законів підвищу-
ється. уряд активно втручається в законодавчий процес, 
тобто в сферу, що традиційно відноситься до виключної 
компетенції вищого представницького органу: централь-
ний виконавчий орган перетворився на основне джерело 
законодавчої ініціативи, у його розпорядженні величезний 
арсенал засобів для проведення «своїх» або підтримува-
них ним законодавчих актів через парламент [11, с. 55]. 

варто погодитися з і. даховою в тому, що не можна 
применшувати значення уряду в процесі управління на 
сучасному етапі державотворення. разом з тим практична 
втрата парламентом самостійності і передача багатьох по-
вноважень у законодавчій сфері уряду прямо суперечить 
принципу народовладдя, який є вихідною засадою кон-
ституційного ладу сучасної демократичної держави. адже 
саме парламент є уособленням суверенітету народу і має 
виключне право виступати від його імені, ухвалюючи, в 
тому числі, й законодавчі акти. при цьому уряд за характе-
ром його походження є похідним органом державної вла-
ди, і аж ніяк не носить представницького характеру. тому 
ставлячи за мету збільшення ефективності державного 
управління та підвищення ролі уряду в цьому процесі, не 
слід «раціоналізувати» значення парламенту до такого рів-
ня, коли він перетвориться на складову урядової системи, 
що опікується законодавчими питаннями [11, с. 56].

отже, право законодавчої ініціативи кабінету Міні-
стрів україни є важливим елементом системи стримувань 
і противаг, від реалізації якого безпосередньо залежить 
втілення у життя принципу поділу державної влади, зба-
лансованість гілок влади в цілому. сьогодні існує потре-
ба у подальшому дослідженні питань щодо повноважень 
уряду як суб’єкта законодавчої ініціативи та порядку їх ре-
алізації, адже ефективне здійснення урядом права законо-
давчої ініціативи має сприяти зміцненню демократичних 
засад ухвалення рішень вищими колегіальними органами 
державної влади україни та ефективності їх функціону-
вання загалом.
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Стаття присвячена висвітленню поняття та змісту конституційного принципу рівності як нормативно-правової гарантії реалізації прав 
та свобод людини і громадянина. Проаналізовано різні підходи вчених щодо визначення поняття та структури даного принципу. Розкрито 
деякі аспекти забезпечення конституційного принципу рівності у реалізації окремих прав та свобод людини і громадянина в Україні.

Ключові слова: рівність, принцип рівності, права та свободи людини і громадянина, гарантії прав та свобод, нормативно-правові 
гарантії прав та свобод, гендерна рівність.

Статья посвящена освещению понятия и содержания конституционного принципа равенства как нормативно-правовой гарантии 
реализации прав и свобод человека и гражданина. Проанализированы разные подходы ученых относительно определения понятия и 
структуры данного принципа. Раскрыты некоторые аспекты обеспечения конституционного принципа равенства в реализации отдельных 
прав и свобод человека и гражданина в Украине.

Ключевые слова: равенство, принцип равенства, права и свободы человека и гражданина, гарантии прав и свобод, нормативно-
правовые гарантии прав и свобод, гендерное равенство.

The article is dedicated to covering the concept and content of the constitutional principle of equality as the normative and legal guarantees 
of realization of rights and freedoms of the human and the citizen. There were analyzed various approaches of the scientists concerning the 
definition of the notion and structure of this principle. There were some aspects revealed concerning realization of the constitutional principles of 
equality in realization of certain rights and freedoms of the human and the citizen in Ukraine.

Key words: equality, principle of equality, rights and freedoms of the human and the citizen, guarantees of rights and freedoms, normative 
and legal guarantees of rights and freedoms, gender equality.

постановка проблеми. одним із головних ціннісних 
орієнтирів у формуванні розвиненої демократичної, пра-
вової та соціальної держави є права і свободи людини і 
громадянина. за основним законом україни, саме права 
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави. дієві юридичні механізми, 
які дозволять окремим особам, різним соціальним групам, 
громадянському суспільству загалом повною мірою реа-
лізувати свої конституційні права і свободи, тривалий час 
залишається однією з найактуальніших проблем у вітчиз-
няній юридичній науці.

в умовах сучасного процесу узгодження норм між-
народного та національного права важливого значення 
набувають основоположні принципи права, які у той 
же час виступають нормативно-правовими гарантія-
ми реалізації конституційних прав та свобод людини і 
громадянина. фундаментальну роль серед юридичних 
норм-принципів займає принцип рівності, що дозволяє 

з точки зору права урівноважити можливості людини 
та визначає сутність і спрямованість правового регулю-
вання.

аналіз останніх досліджень і публікацій. проблеми 
юридичних гарантій прав та свобод людини і громадянина 
були предметом дослідження такими вченими, як: с. с. 
алексєєв, в. д. Бабкін, М. в. Баглай, Б. с. ебзєєв, л. і. 
глухарєва, с. д. гусарєв, т. М. заворотченко, М. і. козю-
бра, а. М. колодій, в. М. кудрявцев, с. л. лисенков, н. М. 
оніщенко, М. п. орзіх, в. ф. погорілко, п. М. рабінович, 
о. ф. фрицький, ю. с. Шемшученко та інші.

висвітленню принципу рівності як основоположного 
принципу права присвячені роботи с. Б. Боднара, г. кель-
зена, д. ллойда, с. п. погребняка, і. к. полховської, дж. 
ролза, т. і. фулей та інших. однак розгляд питання щодо 
принципу рівності саме як гарантії конституційних прав 
та свобод людини і громадянина на вітчизняному рівні 
розглянуті лише фрагментарно.
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Мета запропонованої наукової статті полягає у про-
веденні аналізу наукових праць та чинного законодавства 
щодо місця і ролі принципу рівності як нормативно-пра-
вової гарантії у забезпечення прав та свобод людини і гро-
мадянина в україні.

виклад основного матеріалу. у вітчизняній та за-
рубіжній юридичній літературі при характеристиці озна-
ченого принципу використовуються такі дефініції як 
«рівність», «рівноправність» чи «рівноправ’я». у цьому 
аспекті, слушною є точка зору і. к. полховської про те, 
що поняття «рівність» і «рівноправність» не тотожні, але 
тісно взаємопов’язані категорії. рівність – надзвичайно 
складне й багатоаспектне явище, яке можна розглядати 
у правовому, економічному, політичному, філософському 
та інших аспектах. рівність є ширшим поняттям за рівно-
правність й включає останню [1, с. 8-9]. 

розглядаючи означені поняття з точки зору консти-
туційного права, видається доцільним звести їх до на-
ступних значень: рівність передбачає однакове юридичне 
становище людини і громадянина перед законом, іншими 
словами рівність усього спектру прав та обов’язків у всіх 
осіб, тоді як рівноправність означає виключно рівність 
лише прав і свобод людини. отже, принцип рівності по 
своєму змісту є ширшим поняттям, розкриваючи неза-
перечну єдність прав, свобод та обов’язків людини і гро-
мадянина. в сучасній конституційно-правовій літературі 
часто-густо ці поняття використовуються як синоніми [2, 
с. 461]. такий підхід може мати місце, проте він не є ви-
правданим при застосуванні поняття «рівноправності» чи 
«рівноправ’я» при фактичному аналізі принципу рівності, 
оскільки тоді зміст поняття буде ширшим за форму його 
вираження.

відповідно до ст. 21 та ст. 24 конституції україни, 
принцип рівності означає, що усі люди є вільні і рівні у 
своїй гідності і правах, громадяни мають рівні конститу-
ційні права і свободи та є рівними перед законом. не може 
бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору 
шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, ста-
ті, етнічного та соціального походження, майнового ста-
ну, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 
проголошується також рівність прав жінки і чоловіка, так 
звана гендерна рівність. окремою конституційною нор-
мою проголошується рівність дітей у своїх правах неза-
лежно від походження, а також від народження у шлюбі чи 
поза ним (ст. 52 конституції).

конституційний принцип рівності належить до групи 
юридичних нормативно-правових гарантій прав та сво-
бод людини і громадянина, зокрема, до так званих норм-
принципів. норми-принципи – це незаперечні вимоги 
загального характеру, керівні засади (ідеї), що прямо за-
кріплені в конституції україни та іншими законами, які 
зумовлюються об’єктивними закономірностями існування 
і розвитку особистості в суспільстві з метою забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина [3, с. 64].

отже, закріплення даного принципу в основному за-
коні спрямоване на забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина шляхом гарантування для всіх осіб одна-
кових можливостей для реалізації конституційних прав і 
свобод, а також забезпечення рівності всіх перед законом 
і судом.

досить вдалою, на нашу думку, є конструкція принци-
пу рівності в сучасному праві. вона описується за допо-
могою формули «диференційована рівність з можливістю 
позитивних дій» і виходить з того, що всі, хто знаходиться 
в однаковому становищі, мають рівні права, свободи та 
обов’язки й є рівними перед законом і судом; але права, 
свободи та обов’язки є різними, коли право враховує ро-
зумні й об’єктивні відмінності між особами або створює 
тимчасові сприятливі умови для певної категорії осіб з ме-
тою компенсації існуючої фактичної нерівності [4, с. 8]. це 
так звана «формальна» або нормативно-правова рівність. 

практична ж реалізація рівності можливостей, як вказує 
с. Б. Боднар, можлива через створення двох систем:

1) винятків із загального режиму правового регулю-
вання для окремих учасників суспільних відносин; 2) 
організаційних засобів, необхідних для реалізації прав та 
обов’язків суб’єктів правовідносин [5, с. 10].

незаперечним є той факт, що нормативно-правова 
гарантія рівності надає однакові можливості всім, проте 
вона сама по собі не здатна забезпечити рівність фактичну, 
яка залежить від великої кількості чинників – політичних, 
економічних, соціальних, духовних тощо.

проголосивши фундаментальний принцип рівності, 
задекларувавши його в конституції, держава тим самим 
взяла на себе обов’язок спрямовувати свою діяльність на 
забезпечення конституційних прав і свобод людини і гро-
мадянина, створивши для цього рівні можливості.

одним з найважливіших вимірів рівності у вітчизня-
ному суспільстві, поряд з нормативно-правовою рівніс-
тю набуває так звана «економічна рівність», тобто хоча б 
відносна рівність матеріальних благ в умовах існування 
[6, с. 48]. для демократичного суспільства реалізація лю-
диною своїх прав та свобод на основі принципу рівно-
сті в умовах певної економічної (соціальної) нерівності є 
цілком нормальним явищем. інша справа, коли соціаль-
на напруга у суспільстві велика, економічна нерівність 
стає суттєвою та має тенденцію до постійного зростан-
ня. така ситуація свідчить про те, що принцип рівності 
у більшості випадків носить виключно декларативний 
характер. таким чином, стан економічної рівності грома-
дян може бути показником якості та системності чинного 
законодавства у сфері прав людини, а також свідчити про 
ефективність реалізації прав та свобод людини і грома-
дянина в країні.

на сьогоднішній день в умовах глобалізації активно 
посилюється матеріальна нерівність, при цьому можли-
вість особи реалізувати свої права досить часто залежить 
від матеріальних чинників. слід погодитися з думкою М. 
М. Марченко щодо того, що глобалізація не вирішує про-
блему соціальної і, тим паче, матеріальної рівності людей. 
навіть більше того – глобалізація породжує крайнощі у 
сфері матеріальної нерівності [7, с. 365]. в таких умовах 
національній державі важливо забезпечити не лише юри-
дичні гарантії рівності, але й необхідно зробити суттєві 
зусилля у матеріальній сфері. це, зокрема, реальне забез-
печення громадянам прожиткового мінімуму; розвиток 
соціального забезпечення; забезпечення безоплатної (але 
ефективної та сучасної) медичної допомоги у державних 
і комунальних закладах охорони здоров’я; безпечне для 
життя і здоров’я довкілля тощо.

Як бачимо, найбільш гостро проблеми реалізації кон-
ституційного принципу рівності проявляються у забезпе-
ченні соціальних та економічних прав та свобод людини і 
громадянина. причому, закріплення окремих конституцій-
них положень у цій сфері відрізняються не тільки декла-
ративністю, а й нерідко змістовою недостатністю. напри-
клад, ст. 48 конституції україни зазначає, що кожен має 
право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, 
що включає достатнє харчування, одяг, житло. у той са-
мий час, коли ст. 11 Міжнародного пакту про економічні, 
соціальні і культурні права закріплює не лише визнання 
права кожного на достатній життєвий рівень, але й «на не-
ухильне поліпшення умов життя» [8]. отже, на міжнарод-
ному рівні йдеться не лише про декларування права, але й 
про вказівку на його гарантування.

Як точно зауважує т. Шаповал, що відсутність або не-
належне оформлення конституційних гарантій прав (зо-
крема соціально-економічних) могло бути частково «ком-
пенсоване» у спеціальних законах, присвячених реалізації 
цих прав, але й вони характеризуються декларативністю 
та недостатністю. до того ж забезпечення таких прав 
часто-густо знаходиться поза необхідною «матеріальною 
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участю» з боку держави, і влада сприймає їх з позиції до-
сить умовно обґрунтованої доцільності [9, с. 55].

головне завдання політики правової та соціальної дер-
жави передбачає реальне зменшення впливу тих чи інших 
обставин на існуючу нерівність, створення умов, за яких є 
можливим вільний та всебічний розвиток кожної людини.

спираючись на положення загальної декларації прав 
людини від 10 грудня 1948 року до сутності принципу рів-
ності як гарантії прав та свобод особи слід також віднести:

- заборону встановлювати різницю у правах людини на 
основі економічного, політичного або міжнародного ста-
тусу країни чи території, до якої людина належить, неза-
лежно вiд того, чи є ця територiя незалежною, пiдопiчною, 
несамоврядованою або як-небудь iнакше обмеженою у 
своєму суверенiтетi; (ч. 2 ст. 2);

- вимогу забезпечення рівного захисту від будь-якої 
дискримінації, вiд якого б то не було пiдбурювання до та-
кої дискримінації (ст. 7);

- забезпечення ефективного поновлення особи у пра-
вах компетентними нацiональними судами в разi пору-
шення її основних прав, наданих їй конституцiєю або за-
коном (ст. 8);

- гарантування людині на основi повної рiвностi того, 
щоб її справа була розглянута прилюдно i з додержанням 
усiх вимог справедливостi незалежним i безстороннiм су-
дом (ст. 10) [10].

окремою складовою конституційного принципу рів-
ності є рівність прав жінки і чоловіка. конституція укра-
їни надає рівні умови для розвитку кожної особистості, 
можливості застосування нею своїх здібностей у всіх 
сферах на власну користь. рівність прав жінки і чоловіка, 
тобто гендерна рівність, забезпечується наданням жінкам 
рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політич-
ній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професій-
ній підготовці, у праці та винагороді за неї тощо. гендер-
на рівність одночасно включає три компоненти: рівність 
прав, рівність можливостей та рівність результатів [11, с. 
379-380]. на досягнення паритетного становища жінок і 
чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства на-
правлений закон україни «про забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків». цим законом запрова-
джується обов’язкове здійснення гендерно-правової екс-

пертизи чинного законодавства та проектів нормативно-
правових актів. важливим у цьому аспекті безперечно є 
необхідність у використанні авторитетних наукових дослі-
джень провідних юристів-теоретиків і практиків, що, на 
превеликий жаль, на практиці застосовується дуже рідко.

попри нормативне закріплення рівності прав жінок та 
чоловіків в українському суспільстві зберігаються прояви 
прямої та непрямої дискримінації жінок, на що не раз вка-
зував комітет оон з ліквідції дискримінації щодо жінок. 
це стосується рівня оплати праці у галузях, де домінує 
праця жінок, високого рівня безробіття, особливо серед 
жінок старшого віку, проявів побутового насильства, ви-
падків торгівлі жінками, істотної диспропорції участі жі-
нок в органах державної влади та місцевого самовряду-
вання на керівних посадах, а також в парламенті країни 
[12, с. 12]. останніми роками науковці акцентують увагу й 
на проблемі захисту прав чоловіків, зокрема, це пов’язано 
з суттєвим зниженням середньої тривалості життя чолові-
ків, втрата репродуктивного здоров’я, складність у адап-
тації до соціального життя в умовах кризових явищ, час-
тими є випадки трудового каліцтва серед чоловіків тощо. 
означені проблеми у сфері гендерної рівності як складо-
вої загального принципу рівності потребують свого прак-
тичного вирішення на державному рівні.

висновки. конституційне закріплення принципу рів-
ності у вітчизняному законодавстві з точки зору міжна-
родної практики такого закріплення є цілком достатнім, 
норми чинного законодавства україни відповідають нор-
мам міжнародного права. однак, як доводить практика, 
у якості виключно юридичної гарантії принцип рівності 
навряд чи зможе повною мірою забезпечити рівність прав 
і свобод людини і громадянина у реальному житті. норма-
тивному закріпленню змісту даного принципу при реалі-
зації більшості прав та свобод (соціальних, економічних, 
культурних тощо) притаманна значна кількість оціночних 
категорій, що дає широкі можливості для довільного їх 
тлумачення державою. така ситуація сама по собі побічно 
сприяє проявам різного роду дискримінаціям. очевидно, 
що для ефективного гарантування рівних можливостей 
людини та громадянина в україні крім юридичних гаран-
тій, потрібні також сприятливі умови у вигляді економіч-
них, політичних та духовних гарантій.
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У статті проаналізовано базові принципи, закладені в основу концепції сталого розвитку людства, досліджено передумови їх фор-
мування та зроблено певні узагальнення щодо їх правової природи. Наголошено на тому, що основні принципи сталого розвитку закрі-
плено нормативно і саме парадигма балансу екологічних, економічних та соціальних інтересів стала основою для формулювання цих 
принципів.

Ключові слова: сталий розвиток, принципи сталого розвитку, Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища і розвитку, 
Ріо +20. 

В статье проанализированы основные принципы, заложенные в основу концепции устойчивого развития человечества, исследованы 
предпосылки их формирования и сделаны определенные обобщения относительно их правовой природы. Отмечено, что основные 
принципы устойчивого развития закреплено нормативно и именно парадигма баланса экологических, экономических и социальных 
интересов стала основой для формулирования этих принципов.

Ключевые слова: устойчивое развитие, принципы устойчивого развития, Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и 
развитию, Рио +20.

The article deals with the basic principles underlying the concept of sustainable development. The author analyses the prerequisites for their 
formation and summarizes their legal nature. It is noted that the basic principles of sustainable development form a regulatory paradigm and the 
balance of environmental, economic and social interests became the basis for the formulation of these principles.

Key words: sustainable development, sustainable development principles, Rio Declaration on Environment and Development, Rio +20.

під принципом (від лат. principium – початок, осно-
ва) розуміють, основне вихідне положення будь-якої те-
орії, вчення, науки, концепції, світогляду, політичної ор-
ганізації. виходячи з поняття принципу, під принципами 
сталого розвитку розуміються вихідні положення даної 
концепції. необхідно відзначити, що однозначного набору 
принципів сталого розвитку на сьогоднішній день немає 
і, швидше за все, не буде і в подальшому. справа в тому, 
що коли мова заходить про принципи сталого розвитку, то 
необхідно визначиться про сталий розвиток чого йдеться. 
адже поняття сталого розвитку регіону відрізняється від 
поняття сталого розвитку підприємства, а сталий розвиток 
країни від сталого розвитку суспільства в цілому. у зв’язку 
з цим ми і отримуємо велику кількість правил / принципів, 
які, безумовно, відповідають ідеологічній основі сталого 
розвитку, однак, які не є універсальними [1].

головний принцип сталого розвитку сформульовано в 
самому визначенні концепції сталого розвитку: «сталий 
розвиток – це розвиток, при якому нинішні покоління за-
довольняють свої потреби, при цьому, не ставлячи під 
загрозу, можливість задовольняти свої потреби майбутні 
покоління». іншими словами, це можна сформулювати як: 
«справедливе задоволення потреб нинішнього і майбутніх 
поколінь в сферах розвитку та навколишнього середови-
ща»[1].

усі принципи сталого розвитку формувалися, виходя-
чи з визнання трьох аспектів цієї концепції:

- економічний: економічно стала система повинна бути 
в змозі виробляти товари і послуги на постійній основі, 
для підтримки прийнятних рівнів державного і зовніш-
нього боргу, і, щоб уникнути надзвичайних секторальних 
дисбалансів, які пошкоджують сільськогосподарське або 
промислове виробництво.

- екологічний: екологічно стала система повинна під-
тримувати стабільну ресурсну базу, уникаючи надмірної 
експлуатації систем поновлюваних ресурсів або еколо-
гічних функції, використання невідновлюваних ресурсів 
тільки якщо, що робляться інвестиції в адекватні замін-
ники. це включає в себе підтримку біорозмаїття, стабіль-
ність атмосфери та інших функцій екосистем, які зазвичай 
не класифікується як економічні ресурси.

- соціальний: соціально стала система повинна дося-
гати рівного розподілу, адекватного надання соціальних 

послуг, включаючи охорону здоров’я та освіту, гендерної 
рівності, політичної відповідальності та участі [2, c. 5-6].

найважливіший пріоритет у сфері сталого розви-
тку – це міжнародна співпраця для вирішення проблем, 
пов’язаних з природним середовищем. проблема вза-
ємодії суспільства і природи має планетарний характер. 
зберегти природу в стані, в якому можливе нормальне іс-
нування людини, можна тільки спільними зусиллями на-
селення всієї землі. необхідність міжнародно-правового 
регулювання зумовлена тим, що у природи немає меж: за-
бруднення повітря і водних ресурсів має транскордонний 
характер, але деякі унікальні природні комплекси, терито-
рії і об’єкти, які особливо охороняються, належать деяким 
державам [3, c.229].

результатом міждержавної співпраці з проблем ста-
лого розвитку стало схвалення на скликаному під егідою 
оон саміті у ріо-де-жанейро з 3 по 14 червня 1992 року, 
декларації ріо-де-жанейро з навколишнього середовища 
і розвитку (далі – декларація ріо-де-жанейро) [4], яка за-
кріпила 27 принципів сталого розвитку, що встановлюють 
права і обов’язки держав, а також заяву про принципи лі-
сівництва, покликану служити керівництвом у відношенні 
більш сталого використання лісових ресурсів нашої пла-
нети. зупинимося на них детальніше. 

Принцип 1. у центрі уваги безперервного розвитку 
знаходяться люди. вони мають право на здорове плідне 
життя в гармонії з природою.

цей принцип не є чимось новим в історії людства, од-
нак він завжди програвав іншим: розвитку товарного ви-
робництва, фінансової стабільності. і навіть сьогоднішній 
підхід до розвитку держави через врахування її валового 
національного продукту свідчить про певне «затирання» 
інтересів людини як основи розвитку. Хоча слід наголо-
сити, що в різні роки цією проблемою зацікавився світо-
вий банк, який проводить щорічні дослідження розвитку 
через вимір демократичного управління, гендерної не-
рівності, бідності тощо. щорічні звіти він розміщує на 
своєму сайті. з ними можна ознайомитися за адресою: 
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/
EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:20227703~pa
gePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html

Принцип 2. держави, відповідно до статуту оон і 
принципів міжнародного права, мають суверенне право 
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експлуатувати свої природні багатства, проводячи свою 
власну політику в питаннях навколишнього середовища та 
розвитку, і несуть відповідальність за те, щоб діяльність, 
яка знаходиться під їх контролем, не завдавала шкоди на-
вколишньому середовищу в інших країнах або районах за 
межами національної юрисдикції.

Принцип 3. право на розвиток має бути реалізовано та-
ким чином, щоб задовольняти потреби в розвитку і збере-
женні навколишнього середовища нинішнього і майбутніх 
поколінь.

Принцип 4. для того щоб домогтися сталого розви-
тку, охорона навколишнього середовища повинна стати 
невід’ємною частиною процесу розвитку і не може роз-
глядатися у відриві від нього.

ці три принципи стосуються одного й того ж предмета 
– екологічного виміру, який у деяких моментах стає клю-
човим у забезпеченні сталості. Майкл томан припустив, 
що проблема екологічної сталості може бути вирішена 
шляхом визнаючи, що буде розроблено безпечний міні-
мальний стандарт захисту важливих екологічних ресурсів 
[2]. такі підходи, на його думку, мають враховувати без-
печність, справедливий розподіл ресурсів між покоління-
ми, що дозволить обмежити негативний вплив на еколо-
гію сьогодні на користь прийдешнім поколінням. 

слід було б погодитися з такими підходами, однак ви-
нятково, як з теоретичною концепцією, адже за своєю сут-
тю ця доктрина побудована скоріше на моральних імпе-
ративах, які дозволять в майбутньому зберегти природні 
ресурси планети. основу підходу в ідеалі мають скласти 
загальносвітові цінності, яких не існує, як, з точки зору, 
моралі, так і з точки зору, професійних підходів, адже те, 
що буде цінним для економіста, не буде таким для еколога 
чи юриста. так, для економістів не має межі зростання, 
в той час, як для екологів вона є, зокрема це стосується 
і розвитку нових екосистем із використанням генетичних 
методів, адже вони порушують інколи баланс (сталість) 
розвитку. однак природна генетичне розмаїття сприяє 
стійкості системи. 

однак цей підхід до стійкості явно відрізняється від 
людиноорієнтованої концепції, згідно якої ніяких тісних 
відносин між економічною ефективністю як основою роз-
витку людства та екологічною сталістю не може бути [2]. 

Принцип 5. всі держави і всі народи повинні співпра-
цювати у досягненні важливої задачі щодо викорінення 
бідності та злиднів. це є обов’язковою умовою сталого 
розвитку. Мета такої співпраці полягає в тому, щоб змен-
шити розрив у рівні життя і в більшій мірі задовольняти 
потреби більшості народів світу.

розглядаючи сталий розвиток як нову парадигму, і до-
кументи, і вчені наголошують на обов’язковості враху-
вання соціальної складової, яка забезпечить «людський 
розвиток» і таким чином зменшить домінування еконо-
мічної складової, хоча в окремих дослідженнях, і з ними 
слід погодитись, основою соціального розвитку може ста-
ти тільки економічний розвиток. разом з тим, економічні 
результати розподілені нерівномірно. глобально кількість 
вкрай бідних і голодуючих людей залишається високим, 
а в деяких районах збільшилося – деякі держави мають 
можливість досліджувати наявність води на Марсі, у той 
час, як вона відсутня в інших державах, від чого стражда-
ють мільйони людей. 

Принцип 6. потреби країн, насамперед найменш роз-
винених, і тих, навколишнє середовище яких найбільш 
вразливе, повинні мати особливий пріоритет. Міжнародні 
дії в області захисту навколишнього середовища і розви-
тку повинні також відповідати інтересам і потребам усіх 
країн.

Принцип 7. держави повинні співпрацювати в дусі 
всесвітнього партнерства з метою зберегти, захистити і 
відновити здоров’я і цілісність екосистеми землі. Маючи 
на увазі той факт, що різні держави в різній мірі відпо-

відальні за забруднення навколишнього середовища, вони 
несуть загальну, але не однакову відповідальність за це. 

очевидно, що питання екологічної стійкості напряму 
пов’язано із економічним рівнем розвитку суспільства. 
це неодноразово зазначалося, що причинно-наслідково-
го зв'язку працює в обох напрямках – зростання бідності 
та втрати життя в одній державі, прискорює деградацію 
навколишнього середовища в іншій, оскільки вимушені 
переселенці з бідних держав суттєво впливають на еколо-
гічний стан розвинутих держав, куди вони переселяються.

намагаючись вирішити проблеми найбідніших дер-
жав, західні держави намагаються застосувати для по-
дальшого розвитку свої методи та способи, однак вони не 
працюють, адже не враховують культурних та етнічних 
особливостей суспільств тієї ж африки. 

Принцип 8. для того щоб домогтися сталого розвитку 
і більш високого рівня життя для всіх народів, держави 
повинні зменшити і виключити не сприяють сталому роз-
витку моделі виробництва і споживання, а також повинні 
проводити належну демографічну політику.

розширення людської популяції на півдні призводить 
до дисбалансу розвитку всієї планети, роблячи її суттєво 
неоднорідною з точки зору подальшого розвитку. 

Принцип 9. держави повинні співпрацювати з метою 
зміцнення внутрішньої здатності до досягнення сталого 
розвитку шляхом покращення взаєморозуміння в галузі 
науки допомогою обмінів науковими і технічними знання-
ми і шляхом заохочення розробки, прикладного викорис-
тання, поширення та передачі технологій, включаючи нові 
та інноваційні технології.

Принцип 10. питання захисту навколишнього серед-
овища вирішуються успішніше всього за участі в цьому 
процесі всіх зацікавлених громадян. на загальнонаціо-
нальному рівні кожен громадянин повинен мати відповід-
ний доступ до інформації, що стосується довкілля і якою 
володіють державні органи, включаючи інформацію про 
небезпечні матеріали та пов’язаних з ризиком і небезпе-
кою роботах у районі їх проживання. вони повинні та-
кож мати можливість брати участь в процесі прийняття 
рішень. держави повинні інформувати і сприяти більшій 
поінформованості громадськості, а також сприяти її участі 
у вирішенні цих питань, забезпечивши широкий доступ 
до інформації. повинен бути забезпечений ефективний 
доступ до юридичним та адміністративним механізмам, 
включаючи відшкодування збитків та можливість судово-
го захисту.

Принцип 11. державам слід ввести ефективне зако-
нодавство в галузі охорони навколишнього середовища. 
норми, пов’язані з охороною навколишнього середовища, 
висунуті завдання та пріоритети повинні відображати си-
туацію в області охорони навколишнього середовища та 
розвитку, в якій вони будуть реалізовуватися. норми, що 
вводяться деякими країнами, можуть виявитися невідпо-
відними або неприйнятними з економічної і соціальної 
точок зору для інших країн, зокрема для країн, що розви-
ваються.

Принцип 12. держави повинні співпрацювати з метою 
розвитку ефективної і відкритої міжнародної економічної 
системи, яка забезпечила б економічне та сталий розвиток 
у всіх країнах і більш ефективне вирішення проблем, ви-
кликаних забрудненням навколишнього середовища. Міри 
торговельної політики, пов’язаної з досягненням цілей 
з охорони навколишнього середовища, не повинні вести 
до довільної чи необґрунтованої дискримінації, так само 
як і до прихованих обмежень міжнародної торгівлі. слід 
уникати односторонніх кроків при вирішенні екологічних 
проблем за межами юрисдикції країни-імпортера. заходи 
щодо охорони навколишнього середовища, спрямовані 
на вирішення регіональних або глобальних екологічних 
проблем, повинні, наскільки це можливо, прийматися на 
основі міжнародного консенсусу.
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Принцип 13. держави повинні розробити національне 
законодавство, що стосується відповідальності та компен-
сацій тим, хто постраждав від забруднення навколишнього 
середовища та іншого екологічного збитку. держави пови-
нні також оперативно і більш наполегливо співпрацювати 
в тому, що стосується подальшої розробки міжнародного 
права в галузі відповідальності та компенсації за шкоди 
навколишньому середовищу, викликаний діями на терито-
рії, що знаходиться під їх юрисдикцією або контролем, які 
призвели до збитку за межами цієї території.

Принцип 14. держави повинні ефективно співпрацю-
вати в тому, що стосується недопущення дій, пов’язаних з 
переведенням на територію інших держав будь-яких видів 
діяльності, так само як і з перевезенням будь-яких мате-
ріалів, які можуть завдати серйозної шкоди довкіллю або 
здатні завдати шкоди здоров’ю людей.

Принцип 15. з метою захисту навколишнього середо-
вища держави відповідно до наявних у них можливостями 
повинні приймати широкі запобіжні заходи. у випадках 
існування небезпеки серйозного або непоправної шкоди 
нестача повної наукової інформації не повинен служити 
причиною для відстрочки ефективних з точки зору витрат 
заходів щодо запобігання забрудненню навколишнього се-
редовища.

Принцип 16. національні органи влади повинні при-
кладати зусилля до того, щоб домагатися інтернаціона-
лізації витрат на охорону навколишнього середовища, і 
використовувати економічні інструменти, виходячи з того, 
що сторона, дії якої призвели до забруднення навколиш-
нього середовища, зобов’язана в принципі відшкодову-
вати витрати, пов’язані з нанесеним збитком. при цьому 
слід враховувати інтереси суспільства і не завдавати шко-
ди міжнародній торгівлі і капіталовкладенням.

Принцип 17. одним з інструментів національної полі-
тики повинна бути оцінка можливих наслідків для стану 
навколишнього середовища в результаті дій, які можуть 
надати на неї істотний негативний вплив. рішення з цих 
питань повинні прийматися компетентними національни-
ми органами.

Принцип 18. держави повинні негайно сповіщати інші 
держави про будь природних катастрофах та інших над-
звичайних ситуаціях, які можуть призвести до несподіва-
них негативних наслідків для навколишнього середовища 
цих держав. Міжнародне співтовариство повинне робити 
все можливе для того, щоб надати таким державам допо-
могу.

Принцип 19. держави зобов’язані заздалегідь і вчасно 
надавати тим державам, яких це може безпосередньо сто-
суватися, інформацію про дії, здатних призвести до сер-
йозного негативного впливу на навколишнє середовище за 
кордоном, і повинні консультуватися з іншими державами 
на ранній стадії, нічого не приховуючи.

Принцип 20. жінки відіграють надзвичайно важливу 
роль у вирішенні проблем, пов’язаних з охороною навко-
лишнього середовища і розвитку. тому їх повноправну 
участь у цій діяльності має важливе значення.

Принцип 21. творча енергія, ідеали та сміливість мо-
лоді світу повинні бути спрямовані на те, щоб встанови-
ти глобальні відносини партнерства з метою досягнення 
сталого розвитку і гарантій кращого майбутнього для всіх.

Принцип 22. корінне населення і його громади, а також 
представники інших місцевих громад відіграють надзви-
чайно важливу роль у вирішенні проблем охорони навко-
лишнього середовища і розвитку у зв’язку з наявними у 
них знаннями і традиційними видами діяльності. держави 
повинні визнавати і відповідним чином підтримувати їх 
національні відмітні риси, культуру, інтереси і забезпечу-
вати їм ефективну участь в досягненні сталого розвитку.

Принцип 23. підлягають захисту навколишнє середо-
вище і природні ресурси народу, що знаходиться в умовах 
поневолення, панування іншого народу і окупації.

Принцип 24. війна по суті своїй підриває стійкий роз-
виток. тому держави повинні поважати міжнародне право, 
що забезпечує захист навколишнього середовища в період 
збройних конфліктів, і співпрацювати з метою його по-
дальшої розробки по мірі необхідності.

Принцип 25. світ, розвиток і захист навколишнього се-
редовища взаємозв’язані і нероздільні.

Принцип 26. держави повинні вирішувати всі свої 
спори, пов’язані з охороною навколишнього середовища, 
мирно і належними засобами відповідно до статуту оон.

Принцип 27. держави і народи повинні чесно співпра-
цювати в дусі партнерства в справі втілення в життя прин-
ципів декларації ріо і при подальшій розробці міжнарод-
ного права, що стосується сталого розвитку.

взяті разом, ці принципи визначають нові напрями 
розвитку будь-яких процесів у світі. вони також вимага-
ють модифікації первісної мети економічного зростання, 
при чому це стосується, переважно держав із високим рів-
нем розвитку. 

одночасно з декларацією ріо-де-жанейро було ухва-
лено «порядок денний на ХХі століття», який передбачає 
створення справедливого глобального партнерства між 
країнами світу з метою досягнення постійного й безпе-
рервного розвитку міжнародної спільноти. фактично ця 
програма започаткувала планомірну діяльність організа-
цій системи оон, спрямовану на реалізацію концепції 
сталого розвитку, та зафіксувала права та обов’язки дер-
жав в рамках виконання зазначеного документа [5, c. 68]. 
так, і. в. Братко констатує, що ідеї, сформульовані у кон-
цепції сталого розвитку, лягли в основу стратегії розвитку 
міжнародної спільноти «порядок денний на ХХі століт-
тя», а декларація з охорони навколишнього середовища 
та розвитку закріпила принципи розвитку міжнародної 
спільноти на основі позитивної взаємодії між людством 
та природою. ці два документи поєднали наступні базові 
складові концепції сталого розвитку:

- економічний, пов’язаний зі стабільним ростом еконо-
міки та виробництва;

- соціальний, що передбачає справедливий розподіл 
ресурсів та можливостей, що враховує потреби майбутніх 
поколінь та взаємодію між людиною та природою;

- екологічний, спрямований на захист навколишнього 
середовища та розподіл використання ресурсів у часі, що 
забезпечує їх відновлення та самовідновлення [5, c. 68].

разом з тим ці складові є динамічними за своєю при-
родою і на їх динаміку впливають, зокрема, процеси гло-
балізації. Як зазначає к. о. дергачова, незважаючи на не-
доліки в практичній реалізації сталого розвитку процес 
імплементації концепції і принципів сталості триває і ви-
являється в дальшому розвитку нормативної бази, інститу-
цій та практики міжнародного співробітництва. політика 
сталого розвитку послідовно ставала складовою міжна-
родної структурної політики. з огляду на сталий розвиток, 
глобалізація була і залишається найбільш гострим і супер-
ечливим процесом. фактично необхідність у ньому вини-
кає як результат прискореної індустріалізації, нав’язаної 
глобалізацією, і в цьому сенсі обидва ці поняття виявля-
ються пов’язаними нерозривним причинно-наслідковим 
зв’язком [6]. невипадково ці фактори змушують держави 
переосмислювати здобутку та подальші проблеми сталого 
розвитку у контексті глобалізації. відповідні кроки були 
зроблені міжнародною спільнотою через 10 та 20 років 
після прийняття декларації в ріо-де-жанейро.

результатом певного переосмислення та підбиття пев-
них підсумків впровадження принципів «ріо-1992» став 
всесвітній саміт в йоганнесбурзі 2002 року за результа-
тами якого було ухвалено йоганнесбурзьку декларацію 
зі сталого розвитку, в якій зазначалося, що майбутнє за 
багатостороннім підходом. держави погодилися, що для 
досягнення цілей сталого розвитку потрібні більш ефек-
тивні, демократичні і відповідальні міжнародні та бага-
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тосторонні установ, підтвердили прихильність цілям і 
принципам статуту організації об’єднаних націй та між-
народного права, а також необхідність у зміцненні багато-
сторонності. у документі також закріплено зобов’язання 
регулярно стежити за досягненням цілей у сфері сталого 
розвитку [7, с. 5].

ще одним документом цього саміту став план вико-
нання рішень всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі ста-
лого розвитку у якому сторони знову рішуче підтвердили 
свою прихильність принципам ріо-де-жанейро, повному 
здійсненню порядку денного на XXI сторіччя, а також 
зобов’язалися домагатися досягнення погоджених на 
міжнародному рівні цілей у сфері розвитку, включаючи 
цілі, що містяться в декларації тисячоліття організації 
об’єднаних націй і в підсумкових документах великих 
конференцій організації об’єднаних націй та міжнарод-
них угодах, прийнятих у період з 1992 року [7, с. 9].

через 10 років генеральна асамблея запропонувала 
провести конференцію ріо+20, щоб знову заручитися по-
літичною підтримкою діяльності з забезпечення сталого 
розвитку, проаналізувати досягнуті результати, визначити 
прогалини у виконанні рішень найважливіших зустрічей 
на вищому рівні зі сталого розвитку, а також відреагувати 
на нові виклики і проблеми. генеральна асамблея виріши-
ла, що конференція повинна буде розглянути дві теми: зе-
лена економіка в контексті сталого розвитку та ліквідація 
бідності і інституційні механізми для досягнення стійкого 
розвитку. головна мета ріо+20 полягала в тому, щоб сти-
мулювати практичні кроки з досягнення сталого розвитку. 
конференція була скликана в двадцяту річницю саміту 
«планета земля», у 2012 році, під назвою «ріо-2012» або 
«ріо+20» [8].

Якщо людство намагається змінити своє ставлення 
до свого майбуття і забезпечити прийдешнім поколінням 
можливість не просто виживання, а розвитку, необхідним 
є не тільки формулювання цілей, визначених, в тому числі 
й у декларації тисячоліття, як певної абстракції, необхід-
ним є зміна підходів до методології досягнення таких ці-
лей, в тому числі і через правильне формулювання прин-
ципів. 

Буквальний підхід до розуміння сталого розвитку як 
основоположної концепції розвитку людства ХХі століття 
може спричинити негативні наслідки, адже такий сталість 
можлива лише за умови, що максимально враховані інтер-
еси всіх, як класичних суб’єктів міжнародно-правових 
публічних відносин, так і фізичних та юридичних осіб. 
необхідним є врахування розриву, який постійно збіль-
шується – між багатими та бідними країнами, між бага-
тими та бідними верствами населення всередині держав. 
причому, якщо все ж таки повірити утопістам і в певний 
момент часу виникне суспільство загального добробуту, 
постає питання: за рахунок чого це може статися? лише 
завдяки використанню природних ресурсів, що знову 
ж таки може призвести до екологічного колапсу, який, у 
свою чергу, знищить таке суспільство. 

тому сталість полягає, перш за все, у балансі інтересів: 
бідних і багатих, людини і природи тощо. Баланс інтересів 

має стати новою парадигмою розвитку людства [2]. саме 
пошук балансу призвів до формулювання ідей сталого 
розвитку, адже в момент переходу від традиційного сус-
пільства до суспільства масового споживання, зародилося 
напруження не просто у відносинах всередині міжнарод-
ної спільноти, або всередині держави (всі ці напруги, як 
свідчить історія, були притаманні будь-якому суспільству, 
більш того, їх можна вважати основою подальшого роз-
витку), а у відносинах між людством і навколишнім се-
редовищем, що потребує безумовного розставлення пріо-
ритетів між економічним зростанням, задоволенням хоча 
б мінімальних потреб людини та наростання негативних 
впливів на навколишнє середовище.

у зв’язку із цим сталий розвиток як основа розвитку 
повинний вирішити питання збалансованості соціальної 
нерівності, ринкової доцільності та екологічної шкоди в 
контексті екологічної стійкості. з екологічної точки зору, 
попит на ресурс має бути обмежений, що дозволить збе-
регти цілісність екосистеми і різноманітність видів. 

алан дернінг наголошує на необхідності скорочення 
споживання та збільшення уваги до соціальної та еколо-
гічної складових сталого розвитку [9]. однак, все ж таки 
здається, що такий підхід дещо за теоретизовано, адже 
необхідним стане ручне втручання у ринкові механізми. 
Хоч а слід відзначити, що аналогічні позиції все частіше 
проглядаються у позиціях всесвітнього банку, представ-
ники якого неодноразово заявляли про те, що досягнення 
економічної ефективності є часто контрпродуктивним з 
точки зору стійкості [10]. 

проведений аналіз звітів щодо розвитку всесвітньо-
го банку різних років дозволив зробити такі узагальнен-
ня. збільшення виробництва, його стабільне збільшення 
однозначно можна вважати елементом сталого розвитку, 
адже дозволяє в перспективі врахувати і два інші його 
виміри – соціальний та екологічний. однак питання пер-
спективи не вирішується відразу, і, як неодноразово на-
голошено всесвітнім банком, такий підхід є однобоким і 
оманливим, і в майбутньому може призвести до виникнен-
ня суттєвих проблем у соціальному та екологічному ви-
мірах розвитку людства. 

такий підхід до сталості можна охарактеризувати як 
виробничо-орієнтований. проявами такого підходу мож-
на вважати розвиток ядерної енергетики як альтернативи 
викопним видам палива, генної інженерії для підвищення 
врожайності сільськогосподарських культур тощо. однак 
такий розвиток призводить до виникнення нових викли-
ків – невирішеними залишаються проблеми поводження з 
ядерними відходами, можливість випадкового створення 
супербур’янів і супершкідників через застосування ген-
них методик тощо. 

таким чином, соціальним та екологічний вимір стало-
го розвитку виконує функцію не тільки і не стільки обме-
ження економічного виміру, скільки балансу між бажаною 
метою та наявних засобами і ресурсами. і саме парадигма 
балансу екологічних, економічних та соціальних інтересів 
є основою принципів сталого розвитку та розвитку між-
народно-правового регулювання у цій сфері.
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постановка проблеми. на сучасному етапі розвитку 
світове співтовариство переживає складні часи. голо-
вними акторами міжнародних відносин сьогодні зали-
шаються національні держави. на стабільність та якість 
розвитку суспільства в кожній окремій країні впливає як 
формування чіткого внутрішньополітичного курсу, так і 
здійснення виваженої зовнішньої політики, а також пошук 
оптимальних шляхів її реалізації. з поглибленням значен-
ня міжнародних відносин для нормального функціонуван-
ня держав, а також зростанням їх впливу на національну 
правову систему, принципи, згідно з якими, здійснюється 
регулювання зовнішніх зносин, отримали конституційно-
го закріплення. основу конституційно-правового механіз-
му здійснення зовнішніх зносин, становлять як загальні, 
так і спеціальні конституційні принципи.

ступінь наукової розробки теми. окремих аспектів 
цієї тематики торкалися ряд вітчизняних вчених-представ-
ників теорії держави і права, конституційного, адміністра-
тивного та міжнародного права. перш за все деякі з цих 
питань досліджували в. Б. авер’янов, в. г. Буткевич, в. н. 
денисов, в. і. Євінтов, о. л. копиленко, в. в. кравченко, 
п. ф. Мартиненко, н. М. онищенко, в. ф. опришко, н. 
г. плахотнюк, в. ф. погорілко, к. к. сандровський, с. г. 
серьогіна, о. ф. скакун, в. Я. тацій, ю. М. тодика, о. ф. 
фрицький, М. цвік, в. М. Шаповал, в. а. Шатило, ю. с. 
Шемшученко, о. н. Ярмиш та інші. 

у роботі використовувалися також праці російських 
вчених-конституціоналістів та міжнародників, а саме пра-
ці: с. с. алексєєва, л. М. ентіна, в. а. зоріна, ю. М. ко-
лосова, в. в. лазарєва, ю. і. лейбо, і. і. лукашука, а. о. 
Мішина, М. в. Миронова, Є. Я. павлова, Є. т. усенка, М. 
а. ушакова, в. Є. чиркина, с. в. черниченка та ін. 

у дослідженні використано й праці представників 
міжнародно-правової науки зарубіжних країн: Х. Блікса, 

Ш. Брайара, р. дженнінгса, М. дюверже, дж. Макінтоша, 
г. тревірануса, ч. Хайда, о. Х. філліпса та ін.

Метою статті є ретельне вивчення принципів, що ле-
жать в основі конституційно-правового механізму здій-
снення зовнішньої політики нашої держави та їх співвід-
ношення із принципами міжнародного права.

викладення основного матеріалу. серед головних 
принципів, які лежать в основі конституційно-правового 
механізму здійснення зовнішніх зносин, є принцип по-
ділу влади. Як зазначають в. погорілко та о. фрицький, 
«власне із законодавчого закріплення принципу розподілу 
державної влади і починається сама її організація» [1, с. 
372; 2, с. 239]. він закріплений у ст. 6 конституції україни, 
згідно з яким, законодавча, виконавча і судова влада реа-
лізується різними державними органами, які стримують і 
врівноважують одна одну в процесі виконання своїх за-
вдань і функцій. реалізація цього принципу покликана за-
побігти концентрації всієї державної влади в руках однієї 
особи або одного органу. 

аналізуючи наукову літературу, автор приходить до ви-
сновку, що немає єдиної думки про те, як повинні співвідно-
ситися між собою різні гілки державної влади, а отже, і їхні 
носії – органи державної влади. чи повинні вони бути рівни-
ми або повинна існувати їх визначена підпорядкованість. зо-
крема, М. цвік висловлює точку зору, згідно з якою, всі гілки 
влади і їх носії повинні знаходитися в зовсім однаковому по-
ложенні, врівноважувати один одного [3, с. 54]. 

не досить чіткий розподіл компетенції у сфері зовніш-
ніх зносин, як це спостерігається у конституції україни, 
природно, стимулює боротьбу за повноваження. прикла-
дом цього може бути неодноразова відмова парламентом 
президентові україни в підтримці його зовнішньополі-
тичних позицій, або навпаки, накладення вето на прийняті 
парламентом закони чи призупинення актів уряду. 

года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/95/PDF/N0263695.pdf?OpenElement.
8. По итогам Рио+20 – вперед к устойчивому будущему [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.un.org/ru/sustainablefuture/

pdf/Rio+20_FS_Jobs_RU_update.pdf.
9. Durning Alan. How Much is Enough? The Consumer Society and the Future of Earth.Worldwatch Environmental Alert Series. / Alan 

Durning. – New York and London: W.W.Norton, 1992. – 200 p.
10. World Development Report 2013: Jobs [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://issuu.com/world.bank.publications/

docs/9780821395752.
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У статті проведено комплексний аналіз принципів, що лежать в основі конституційно-правового механізму здійснення зовнішньої по-
літики України. Особлива увага приділяється вивченню норм Конституції, які стосуються взаємодії внутрішнього та міжнародного права 
та принципів їх узгодження.

Ключові слова: конституційно-правові принципи, поділ влади, верховенство права, зовнішня політика.

В статье проведен комплексный анализ принципов, лежащих в основе конституционно-правового механизма осуществления вне-
шней политики Украины. Особое внимание уделяется изучению норм Конституции, касающихся взаимодействия внутреннего и между-
народного права и принципов их согласования.

Ключевые слова: конституционно-правовые принципы, разделение властей, верховенство права, внешняя политика.

The article conducted a comprehensive analysis of the principles underlying the constitutional and legal mechanism of Ukraine foreign policy. 
Special attention is paid to the studying Constitution norms relating to the interaction of domestic and international law and principles of their 
agreement. The purpose of this article is a thorough study of the principles underlying the constitutional and legal mechanism of foreign policy and 
their relationship with the principles of international law. After analyzing principles underlying the constitutional and legal mechanism of Ukraine’s 
foreign policy, the author came to the conclusion that they are all essential and complementary.

Key words: constitutional and legal principles, separation of powers, rule of law, foreign policy. 
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принцип розподілу влади, перш за все, покликаний за-
охочувати не конкуренцію, а зважену взаємодію всіх гілок 
влади. для зовнішніх зносин це особливо важливо, щоб у 
державі була єдина зовнішньополітична лінія. саме це, як 
справедливо вважає в. чиркин, може призвести до «по-
рушення або зміни притаманної тій або іншій формі прав-
ління єдності структури управління, причому одночасно 
можуть виникнути нові види відносин, колізії і непого-
дженості, яких немає у «відпрацьованих формах правлін-
ня» [4, с. 110]. оскільки конституційно-правовий механізм 
здійснення зовнішніх зносин розглядається як цілісний, то 
й процес державного впливу на цей складний об’єкт має 
носити комплексний і системний характер, що досягаєть-
ся завдяки взаємоузгодженню дій гілок державної влади. 

слід враховувати, що принцип поділу державної влади 
у сфері зовнішніх зносин досягає мети лише за умови сво-
го органічного поєднання з іншими принципами, які ста-
новлять базис сучасного конституціоналізму, і насамперед 
– з принципом верховенства права. оскільки сам процес 
поділу влад набуває сенс лише за умови, коли всі три гілки 
діють в межах єдиного правового поля і однаково дотри-
муються правових норм, якими закріплена їх компетенція, 
основні цілі, а також права щодо інших гілок влади.

в конституції україни (ст. 8) визначається і діє прин-
цип верховенства права. це означає, по-перше, що органи 
законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 
зовнішньополітичні повноваження у встановлених кон-
ституцією межах і відповідно до законів україни. і, по-
друге, оскільки конституція україни має відповідно до ст. 
8 найвищу юридичну силу, всі закони та інші нормативно-
правові акти повинні прийматися на основі конституції і 
відповідати їй. 

принцип верховенства права неприпустимо проти-
ставляти принципу верховенства закону. це виправдано 
лише в тому випадку, коли в поняття «закон» вкладається 
той самий зміст, що й у поняття «право». Якщо ж термін 
«закон» вживається як акт парламенту, то таке тлумачення 
принципу верховенства права слід вважати спрощеним.

ще одним важливим принципом здійснення зовніш-
ньої політики є принцип законності. він полягає в тому, 
що всі державні органи у сфері зовнішніх зносин, пови-
нні виконувати закони. згідно з частиною другою ст. 19 
конституції україни органи державної влади, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені конституцією та за-
конами україни. 

відповідно до ст. 3 конституції україни, наголошу-
ється принцип, згідно з яким територія країни в межах іс-
нуючого кордону є цілісною і недоторканною. цілісність 
означає заборону насильницького поділу території держа-
ви, а під недоторканністю території розуміють те, що інші 
держави зобов’язані утримуватися від будь-яких зазіхань 
на територію суверенної держави. тільки україна володіє 
повнотою суверенної влади і тільки вона може здійснюва-
ти територіальне верховенство. 

зміст зазначеного принципу закріплено у преамбулі 
закону україни «про державний кордон україни», де про-
голошено, що «україна, керуючись конституцією украї-
ни, декларацією про державний суверенітет україни та 
актом проголошення незалежності україни, неухильно 
проводить політику миру, виступає за зміцнення безпеки 
народів україни, виходячи із принципів непорушності 
державних кордонів, які є відображенням територіальної 
цілісності, політичної та економічної незалежності, суве-
ренітету та єдності україни. державний кордон україни є 
недоторканним. Будь-які порушення його рішуче припи-
няються» [5]. 

у ст. 17 конституції україни виокремлюється також 
принцип основ національної безпеки і оборони україни, 
який в свою чергу поділяється на принцип захисту та обо-
рони. у статті визначено вихідні положення захисту суве-

ренітету і територіальної цілісності, економічної та інфор-
маційної безпеки держави. з цією метою прийняті закони 
україни «про основи національної безпеки україни» та 
«про оборону україни». державою приділяється значна 
увага реалізації права на оборону та безпеку, забороня-
ється застосування військової сили як засобу зовнішньої 
політики. у ст. 4 закону україни «про оборону україни» 
наголошується, що «українська держава застосовує свої 
збройні сили лише у випадках актів збройної агресії про-
ти неї та будь-яких інших збройних зазіхань на свою те-
риторіальну цілісність та недоторканність державних кор-
донів або на виконання своїх міжнародних зобов’язань» 
[6]. координацію з питань національної безпеки і оборони 
україни здійснює рада національної безпеки і оборони. 

ще одним важливим принципом є принцип поваги 
прав людини (преамбула, ст.3, розділ 2). із проголошенням 
у 1991 р. незалежності україна повернулася до засадни-
чих принципів плюралістичної демократії – верховенства 
права та поваги до прав людини. у декларації про держав-
ний суверенітет україни від 16 липня 1990 р. і зверненні 
верховної ради до парламентів і народів світу від 5 грудня 
1991 р. проголошувалося, що нова демократична держа-
ва ставить на меті реально забезпечити права і свободи 
людини і громадянина. вже 12 вересня 1991 р. законом 
україни «про правонаступництво» (ст. 9) держава гаран-
тувала забезпечення прав людини кожному громадянину 
україни незалежно від національної належності та інших 
ознак відповідно до міжнародно-правових актів про пра-
ва людини [7, с. 68]. значною мірою на подальший роз-
виток прав і свобод людини вплинуло набуття членства у 
раді Європи у 1995 р., що стимулювало розроблення нової 
конституції.

основний закон україни, прийнятий у 1996 р., за оцін-
ками міжнародних експертів, є документом європейського 
зразка та відповідає стандартам сучасної правової держа-
ви. конституція приймалася з урахуванням «турботи про 
забезпечення прав і свобод людини...», про що зазначено у 
її преамбулі. людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в україні найви-
щою соціальною цінністю (ст. 3 конституції). виходячи 
зі змісту ст. 3, за обсягом прав людина превалює над дер-
жавою. і це цілком закономірно, адже ч. 2 ст. 3 обмежує 
державну владу, а саме, держава відповідальна перед лю-
диною за свою діяльність, тому що головним її обов’язком 
є утвердження і забезпечення прав і свобод людини. 

таким чином, правам і свободам в конституції укра-
їни присвячений другий розділ, статті якого складають 
чверть від загальної їх кількості і майже відтворюють у 
національному законодавстві загальну декларацію прав 
людини, забезпечивши її демократичне наповнення. впер-
ше в історії україни замість фрагментарного набору прав 
і свобод визначено їх систему у всіх основних сферах, 
передбачивши, зокрема, майже пряме запозичення з Між-
народних пактів про громадянські і політичні права та про 
економічні, соціальні і культурні права. 

отже, варто зауважити, що саме зовнішня політика 
сприяла зближенню внутрішнього законодавства до су-
часних стандартів в галузі прав людини і демократизації 
суспільства. закріплені у конституції права і свободи 
людини і громадянина не є вичерпними (ст.22) та не мо-
жуть бути обмежені (ст. 64). Як справедливо зауважує і. 
лукашук, «права людини є невід’ємними, належать їй від 
народження та не створюються законами держави, їх за-
безпечення – найперший обов’язок держави» [8, с. 128]. 

одним з головних досягнень є те, що відповідно до 
ст.55 конституції україни кожен має право після викорис-
тання всіх національних засобів захисту звертатися за за-
хистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 
судових установ чи до відповідних органів міжнародних 
організацій, членом або учасником яких є україна. ратифі-
кувавши конвенцію про захист прав людини та основних 
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свобод і протоколів до неї, україна визнала положення 
цього міжнародного договору частиною національного за-
конодавства і разом з цим взяла на себе зобов’язання вико-
нувати рішення Європейського суду з прав людини у кож-
ній справі, стороною якої вона є. той факт, що національні 
правові системи майже всіх європейських держав визнали 
пряму дію рішень Європейського суду з прав людини, є 
унікальним явищем, яке не має аналогу в сучасному між-
народному праві. 

надзвичайно важливе зовнішньополітичне і правове 
значення мають норми ч. 1 ст. 9 конституції в якій на-
голошується принцип, згідно з яким міжнародно-право-
ві норми, за умови їх належної трансформації, стають 
невід’ємною частиною внутрішнього права країни. саме 
це положення, щодо згоди на обов’язковість міжнародних 
договорів законодавчим органом країни, надає нормам 
міжнародних договорів статусу норми національного пра-
ва, які потребують втілення у внутрішньому правопоряд-
ку, і вимагає їхнього застосування, в тому числі прямого, 
без будь-яких винятків або спеціальних умов у внутріш-
ньодержавному праві. до того, як випливає з ч. 2 ст. 9 
необхідною умовою укладення міжнародних договорів, 
що суперечать конституції україни, є попереднє внесення 
відповідних змін до конституції.

необхідно зазначити, що ч. 1 ст. 9 конституції україни 
викликає у фахівців різні судження. до тепер залишається 
не визначеним конституцією статус інших міжнародних 
договорів (міжурядових та міжвідомчих) в системі націо-
нального законодавства україни, які набули чинності інак-
ше, ніж у зазначений спосіб. Можна погодитись з цього 
приводу з думкою в. денисова, який зауважує, що «до-
говори, які не підлягають ратифікації і виконання яких не 
регулюється основним законом і, навіть, законом украї-
ни «про міжнародні договори україни», не мають чітких 
правил застосування. водночас, україна, як учасниця най-
важливіших універсальних та європейських конвенцій, 
зобов’язана належним чином імплементувати їх норми 
у різні галузі національного права і застосовувати їх на 
практиці» [9, с. 34]. 

що стосується таких договорів, які вводяться указами 
президента україни або постановами кабінету Міністрів, 
то тут діють відповідні вимоги ст. 27 віденської конвенції 
про право міжнародних договорів, яка є частиною націо-
нального законодавства україни. при цьому п. Мартинен-
ко зауважує, що «такі міжнародні договори міжурядового 
та міжвідомчого характеру, які відповідно до ч. 1 ст. 9 кон-
ституції україни не належать до національного законодав-
ства україни, фактично прирівнюються за своїм статусом 
до статусу підзаконних актів» [10, с. 276]. 

у вітчизняній правовій доктрині, дотепер не існує до-
статньої ясності щодо застосування загальновизнаних 
міжнародно-правових норм у правовій системі україни. 
ключове значення має ст. 18 конституції, згідно з якою 
зовнішньополітична діяльність країни спрямована на за-
безпечення її національних інтересів і безпеки шляхом 
підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва 
з членами міжнародного співтовариства за загальновиз-
наними нормами і принципами міжнародного права. на 
жаль, у конституції 1996 р. не закріплені принципи зо-
внішньої політики на відміну від чітко встановлених, на-
приклад, ст. 29 конституції срср (1977 р.).

видатні дослідники а. Мережко та М. неліп вислов-
люють думку, що аргументи на користь доведення тези 
про існування примату міжнародного права слід шукати 
у ст. 18 конституції [11, 9]. п. Мартиненко при цьому вва-
жає, що інкорпорацію загальновизнаних принципів і норм 
міжнародного права до правового порядку україни здій-
снено прямо і безпосередньо, «автоматично» за фактом 
її закріплення у ст.18 конституції, завдяки чому вони на-
були прямої дії у праві україни без потреби застосування 
з цією метою додаткового акта чи процедури (ч. 3 ст. 8 

конституції україни) [12, с. 269]. в. семенов і о. прагнюк 
висловлюють слушну думку, що «визнавши частиною на-
ціонального законодавства міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана верховною радою, україна 
тим самим підтверджує прихильність і визнання принци-
пів міжнародного права» [13, с. 6]. 

протилежної думки дотримується в. Євінтов, який 
зазначає, що «чинне законодавство не вирішує питання 
про дію у внутрішньому правопорядку загальновизнаних 
норм і принципів, які існують у формі правових звичаїв» 
[7, с. 51]. справедливо підмічає в. погорілко, що «згідно 
з конституцією україни діють ратифіковані міжнародні 
договори. загальновизнані норми міжнародного права за 
своїм характером не є такими, що діють самі по собі, вони 
сприймаються правовою системою як норми-принципи. 
Єдиний шлях їх виконання – видання відповідного законо-
давчого акта, а не посилання на міжнародні норми права» 
[1, с. 215]. вчені в. денисов та і. лукашук, також спра-
ведливо підкреслюють відсутність конституційних поло-
жень, які визначають місце, юридичну силу та механізм 
застосування у внутрішньому праві україни «загальновиз-
наних принципів і норм міжнародного права» [10, с. 19; 8, 
с. 1]. вони виступають за необхідність визнання примату 
норм міжнародного права у разі їх розходження з норма-
ми національного права. втім, викладене, на наш погляд, 
є доктринальним тлумаченням, а юридично обов’язковий 
висновок про справжній зміст ст. 18 конституції може зро-
бити лише конституційний суд.

зокрема, у більшості країн континентальної системи 
права, звичаєве міжнародне право визначено законодавчо 
і розглядається як частина права країни. так, у конститу-
ціях, зокрема, фрн (ст. 25) загальновизнані норми між-
народного права є складовою частиною права федерації 
та мають перевагу перед законами [14, с. 136]; італії (ст. 
10) – правопорядок узгоджується із загальновизнаними 
нормами міжнародного права [14, с. 70]; франції (ст. 55) 
– міжнародні договори, певним чином ратифіковані, ма-
ють силу, що перевищує силу законів [14, с. 59]; литви 
(ст. 135) – зовнішні зносини здійснюються за загально-
визнаними засадами і нормами міжнародного права [15, 
с. 615]; російської федерації (ч. 4 ст. 15) – загальновизнані 
принципи і норми міжнародного права і договори є скла-
довою частиною її правової системи. Як слушно зауважує 
і. лукашук, в результаті вперше конституційно визначе-
ний зв’язок міжнародного права з правовою системою 
держави, до того ж створено юридичні гарантії реалізації 
його норм [15, с. 360]. 

висновок. проаналізувавши принципи, що лежать в 
основі конституційно-правового механізму здійснення 
зовнішньої політики україни, ми прийшли до висновку, 
що вони всі є невід’ємними та взаємодоповнюваними. 
але, залишається відкритим питання визначення статусу 
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права 
у правовому порядку україни. Якщо їх пріоритетність 
перед національним законом не викликає сумніву, то їх 
співвідношення з конституцією держави, яка не визнає 
примату норм міжнародного права, може викликати док-
тринальні розбіжності. проте безсумнівно, що в контексті 
чинного міжнародного права є неприпустимим посилання 
на конституцію для того, щоб удатися до дій, які не від-
повідали б загальновизнаним принципам і нормам між-
народного права. саме це підтверджує необхідність удо-
сконалення ст. 9 конституції україни стосовно надання 
статусу загальновизнаним нормам міжнародного права у 
внутрішньому правопорядку, а також міжнародним дого-
ворам україни, які не потребують ратифікації відповідно 
до закону, а підлягають затвердженню президентом укра-
їни або кабінетом Міністрів, що дало б, на нашу думку, 
можливість вирішувати колізії норм міжнародних догово-
рів і національного законодавства та сприяло б прямому 
застосуванню норм міжнародних договорів. 
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of UKraINIaN coNStItUtIoNalISM Methodology
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старший викладач кафедри теорії та історії держави і права
Івано-Франківського факультету

Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті здійснено змістовно-структурну характеристику методології дослідження моральних засад українського конституціоналізму. 
За допомогою сукупності принципів, підходів та методів дослідження проаналізовано специфіку та особливості дослідження моральних 
засад українського конституціоналізму у сучасній конституційно-правовій науці.

Ключові слова: український конституціоналізм, моральні засади, правовий захист, методологія.

В статье осуществлена содержательно-структурная характеристика методологии исследования нравственных основ украинского 
конституционализма. С помощью совокупности принципов, подходов и методов исследования проанализирована специфика и особен-
ности исследования нравственных основ украинского конституционализма в современной конституционно-правовой науке.

Ключевые слова: украинский конституционализм, моральные основы, правовая защита, методология.

Full structural characteristic of the moral basis of Ukrainian constitutionalism investigation methodology has been accomplished in the 
given article. With the help of a number of investigation principles, approaches and methods specific features of moral principles Ukrainian 
constitutionalism to it’s investigation in modern constitutional-legal science have been analysed.

Key words: Ukrainian constitutionalism, moral principles, legal protection methodology.

конституціоналізм як політико-правова теорія і прак-
тика становлення, функціонування і розвитку конститу-
ційної демократичної держави і громадянського суспіль-
ства належить до фундаментальних цінностей світової 
культури, які мають визначальний вплив на історію люд-
ства. сьогодні в україні відбувається інтенсивне ста-
новлення національної системи конституціоналізму, яка 
має сприяти формуванню нових суспільних відносин та 
трансформації ціннісних засад життя українського соціу-
му, що в свою чергу ставить на порядок денний питання 
моральних засад українського конституціоналізму. до-
слідження цього аспекту конституціоналізму ґрунтується 
на конкретній методологічній основі, яка включає в себе 
взаємопов’язані та взаємообумовлені принципи, підходи 
та методи осмислення моральних засад життєдіяльності 
соціуму та їх всебічного відображення в теорії і практиці 
українського конституціоналізму.

Методологія українського конституціоналізму в тій чи 
іншій мірі досліджувалася такими відомими вітчизняни-

ми вченими, як д. М. Бєлов, в. і. кафарський, а. р. кру-
сян, М. п. орзіх, М. в. савчин, в. Я. тацій, в. М. Шаповал 
та інші. разом з тим слід визнати, що методологія пізнання 
саме моральних засад українського конституціоналізму у 
юридичній літературі не досліджувалася. 

поставивши за мету визначити структуру методології 
дослідження моральних засад українського конституці-
оналізму, слід, на нашу думку: 1) проаналізувати осно-
вні методологічні підходи дослідження моральних засад 
українського конституціоналізму в юридичній науці; 2) 
охарактеризувати загальнонаукові методи досліджен-
ня моральних засад українського конституціоналізму; 3) 
осмислити приватно наукові методи дослідження мораль-
них засад українського конституціоналізму; 4) визначити 
особливості методології дослідження моральних засад 
українського конституціоналізму, з’ясувати її актуаль-
ність; 5) в межах функціонування концепту конституції 
проаналізувати колективну ідентичність як властивість 
суспільних відносин, систему усталених поведінкових 
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зразків, практик та стратегій, вмотивованих певними ін-
тересами і діями тощо. 

досліджуючи взаємозв’язок і взаємодію моралі, сус-
пільної моралі та права, російський вчений р. г. апресян 
вважає, що в своїх емпіричних проявах моральність суспіль-
ства різноманітно виявляється в ступені упорядкованості 
безпосередньо оточуючого людей соціального середови-
ща–просторі публічності; ступені правової доцільності сус-
пільних відносин; наявності законодавчо, політично і адмі-
ністративно забезпеченого режиму сприянню ініціативній, 
позитивно значимій діяльності; справедливості розподілу і 
перерозподілу доходів і ресурсів; ступені національної орі-
єнтованості політичних і суспільних інститутів; мірі легі-
тимності влади; положенні сім'ї в суспільстві; стані освіти, 
мистецтва, науки і духовності (в її етичних і релігійно-цер-
ковних формах). з цього і повинні виходити дослідження 
конкретних виявів суспільної моралі [1, с. 15]. зрозуміло, 
що проблема взаємовпливів права і моралі для юридичної 
науки не нова, але при багатоманітності світоглядних під-
ходів, соціальних і політичних поглядів, які визначаються 
інтересами різних соціальних верств, а особливо в умовах 
соціальної диференціації, визначення загальних критері-
їв моральності права могло б допомогти зупинити процес 
поляризації суспільства. в цілому дослідження моральних 
засад українського конституціоналізму має ґрунтуватися, 
перш за все, на осмисленні взаємозв’язку та взаємодії мо-
ралі та права як нормативно-регулятивних систем, систем-
ному аналізі меж нормативно-правового регулювання спів-
відношення морально-правових заборон та можливостей 
захисту моральних засад суспільства правовими засобами. 
комплексний підхід до вирішення цієї проблеми вимагає 
системних досліджень у таких ключових напрямках: осно-
вні цінності; філософське розуміння моралі і права; кон-
цепції природного права; проблеми людини й громадянина 
та тісно пов’язані з ними розуміння меж підпорядкування 
і морального обов’язку. в умовах українських реалій осо-
бливу увагу слід звернути на концепти конституції, осмис-
лити траєкторію конституційного транзиту, механізмів та 
шляхів його дослідження [2, c. 26-27].

в сучасних умовах формування нової суспільно-по-
літичної парадигми стає все більш очевидним, що жодна 
теорія не може описати поліфундаментальність, багато-
мірність свого об’єкту дослідження, якщо вона виключає 
можливість додаткового альтернативного теоретичного 
підходу; необхідне не стільки протиставлення, скільки 
взаємодоповнення альтернативних точок зору і позицій.

сучасна юридична наука виділяє чотири методоло-
гічні підходи, або основні способи осмислення правової 
реальності, кожний з яких робить акцент на одному з її 
аспектів: 1) правовий позитивізм – на зовнішньому боці 
правової реальності, сукупності норм, забезпечених при-
мусовою силою держави; 2) правовий об’єктивізм – на со-
ціальній обумовленості права, його укоріненості в житті; 
3) правовий суб’єктивізм, або класичні концепції природ-
ного права, – на ідеально-моральній стороні права, на ідеї 
права, що розкривається у свідомості суб’єкта; 4) правова 
інтерсуб’єктивність або некласичні концепції природного 
права, – на тій смисловій стороні права, яка виявляється в 
процесі взаємодії суб’єктів, їх комунікації та інтерпретації 
позиції іншого [3, с. 42].

кожен із цих підходів виступає методологічною під-
ставою для вирішення правових проблем, має сильні й 
слабкі сторони, свої можливості й межі в осягненні со-
ціально-політичної та правової реальності. у зв'язку з 
цим виникає питання правильного вибору основного ін-
струментарію дослідження моральних засад українського 
конституціоналізму, тобто визначення системи наукових 
принципів пізнання, парадигм, побудованих на певній су-
купності філософських і спеціальних теоретичних знань, 
методів та підходів, за допомогою яких можна осягнути 
моральні засади конституційного будівництва.

основними конкуруючими типами праворозуміння є 
правовий позитивізм і теорія природного права, опози-
ційність яких найширше проявляється саме в питаннях 
співвідношення права та моралі. в умовах сьогодення 
зведення складного феномену права винятково до права 
позитивного, робить юридичний позитивізм уразливим 
для критики, оскільки правові норми і справедливість мо-
жуть не збігатися. на переконання сучасних українських 
науковців, «для того, щоб позитивне право не перетворю-
валося в антигуманну силу, воно має бути підтримано об-
ґрунтуванням і критично оцінено» [3, с. 45-46]. 

на думку прихильників позитивізму, норма не втрачає 
свого правового характеру від того, що з позицій «вищої 
справедливості» вона може бути кваліфікована як амо-
ральна. тут виражається сама суть позитивізму–запере-
чення необхідного зв’язку між правом і мораллю, іншими 
словами, заперечення перспективи справедливості. у кін-
цевому підсумку заперечення над позитивних основ пра-
ва веде до абсолютизації ролі держави і до утвердження 
її домінуючої ролі стосовно права [3, с. 44-45]. у цьому 
контексті г. в. Мальцев вважає, що позитивістське «роз-
ділення» моралі і права надто затяглося, воно вже оберну-
лося бідою для людського існування, тому важливо, щоб 
мораль і право знову возз’єдналися і підтримували один 
одного у боротьбі за укріплення моральних основ суспіль-
ного життя [4, с. 404-405].

на полярність позитивізму та природного права звертає 
увагу в. тацій, оскільки один із цих напрямків трактує право 
як наказ держави, що відсуває на другий план можливість 
втілення принципу гуманізму, справедливості тощо; інший 
– звужує право до природних прав людини та намагань об-
ґрунтувати непотрібність або необов’язковість їх відобра-
ження у законодавстві, що веде до недооцінки ролі держави 
у справі легалізації та правового регулювання суспільних 
відносин [5, с. 7-8]. Якщо ж ми розглядаємо право поза меж-
ами морального порядку, то таким чином визнаємо, що не-
має ніяких загальнолюдських цінностей, норм, принципів 
та ідеалів, а єдиною санкцією державного устрою є фізична 
сила та примус. постановка питання таким чином є загроз-
ливою для існування самого суспільства, і тільки розглядаю-
чи право у зв’язку із нормами суспільної моралі можна зро-
зуміти, який правовий порядок ґрунтується на споконвічних 
людських цінностях та має право на існування. така позиція 
зрозуміла, адже «авторитет і реальна дійсність закону (права) 
ґрунтується на здатності певної правової системи слугувати 
кінцевим моральним цінностям людської культури, спокон-
вічному ідеалу справедливого суспільного устрою» [6, с. 26]. 

д. а. керімов теж переконаний, що розрив моралі і 
права з логіко-теоретичної точки зору не витримує кри-
тики. Моральні цінності є суспільно значимими і, будучи 
закріпленими в законодавстві, отримують державне схва-
лення. завдяки цьому й саме законодавство набуває мо-
рального авторитету, а виконання його приписів стимулю-
ється етичними установками. у свою чергу законодавство 
і його реалізація на основі законності сприяють зміцнен-
ню і розвитку моральних норм, принципів [7, с. 508]. 

в. М. Шаповал наголошує, що «природно-правові по-
гляди мають вагомий демократичний потенціал для розви-
тку правотворчості. вони по суті передбачають створен-
ня ідеального права, яке за процедурами правотворчості 
і правозастосування виступає як позитивне, а за змістом 
– як природне» [8, с. 422]. у сучасній юридичній науці 
з’являються спроби поєднати природне й позитивне пра-
во з позицій широкого розуміння права. у зв’язку з цим 
робиться акцент на те, що природне право не являється 
безпосередньо діючим правом, щоб таким стати воно має 
відобразитися у позитивному праві. на нашу думку, етич-
на концепція природного права має зайняти належне місце 
у науці конституційного права.

адже сьогодні, як підкреслює д. а. керімов, все 
більше актуалізується пізнання особливостей регулятив-
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ного механізму моралі та права, а що особливо важливо 
в сучасний період, їх співвідношення, взаємодія та вза-
ємопроникнення. на його переконання, на передній план 
висувається завдання створення спільними зусиллями 
різних наук цілісно-системної концепції морально-право-
вого впливу, що спрямована на викорінення негативних 
явищ, що переважають у суспільстві, інтенсифікацію ви-
ховних процесів та утвердження гуманістичного способу 
життя. комплексна морально-правова концепція повинна 
включати в себе вирішення щонайменше таких основних 
проблем: єдність і відмінність моральної і правової сві-
домості, норм і практики; моральне обґрунтування пра-
вотворчості і роль законодавства у розвитку моралі; ме-
ханізм взаємодії моральних і правових норм в процесі їх 
реалізації; критерії оцінки ефективності і результативнос-
ті дії правових норм з моральної токи зору [7, с. 505-508].

нині у наукових колах значно більшає прихильників 
так званої «інтегрованої юриспруденції». г. дж. Берман 
вважає, що «інтегрована юриспруденція – це філософія, 
яка об’єднує три класичні школи: правовий позитивізм, 
теорію природного права і історичну школу. ці три кон-
куруючих підходи можна замирити тільки шляхом більш 
широкого означення права, ніж ті, що прийняті кожною 
школою окремо» [9, с. 342]. науковці бачать перспективу 
у інтегральному типі праворозуміння, що формується, по-
кликання якого синтезувати теоретично значущі моменти, 
напрацьовані конкуруючими науковими теоріями. на дум-
ку а. в. полякова, інтегральний підхід повинен виходити 
не просто з ідеї синтезу конкуруючих теорій, а з багато-
єдності самого права, яке дозволяє об’єднати в ціле різні 
аспекти його текстуального прочитання. однією з таких 
версій є комунікативна теорія права [10, с. 175]. комуніка-
ція є базовою умовою існування суспільства, а це означає, 
що вона містить в собі всі необхідні формальні аспекти 
моральності, які в кожному суспільстві одержують спе-
цифічне соціокультурне наповнення. при цьому виникає 
важливе з точки зору методології питання: чи слід, і чи по-
трібно «включати» світоглядну складову в моральні осно-
ви суспільства, чи доцільно, і логічно, і ціннісно-виправ-
дано захищати суспільну мораль за допомогою правових 
засобів. напевне, з позиції українського конституціона-
лізму проблему слід перенести в площину принципів, які 
мають лежати в основі визначеного конституційним пра-
вом рівня моральності національної системи законодав-
ства, яке має формуватися на принципах конституційного 
права. конституція україни говорить про недопустимість 
посягання на суспільну мораль та необхідність її охоро-
ни. конкретні механізми досягнення цього чинним зако-
нодавством не розроблені і не закріплені, у зв’язку з чим 
вказані конституційні норми набувають декларативного 
характеру. в багатьох випадках це відбувається тому, що 
теоретичні основи співвідношення і взаємовпливів права і 
моралі слабо вивчені, а методологія розробки цих проблем 
недосконала, а тому і неефективна. не менш важливими 
є питання щодо вибору методів дослідження, оскільки 
хибність методів наукового дослідження в галузі держав-
но-правових явищ, – як наголошують провідні українські 
вчені, – безперечно, буде вести до недосконалості і само-
го дослідження [3, с. 128]. Методологія дослідження діа-
лектики взаємин права і моралі вибудовується на основі 
філософського узагальнення, діалектичної єдності проти-
лежностей, конкретно-історичного і логічного, раціональ-
ного та ірраціонального. Моральні засади українського 
конституціоналізму неможливо осмислити поза викорис-
танням загальнонаукового методу як методу наукового 
світосприйняття і загального логічного осмислення про-
цесів і явищ. відповідно не обійтися як без загальнонау-
кових методів (системного, структурно-функціонального), 
так і загальноприйнятого у дослідженнях інструментарію: 
аналізу, синтезу, аналогії, порівняння, типології, абстра-
гування, інтерпретації юридичних норм, узагальнення 

юридичної практики тощо. поєднання методів в процесі 
пізнання зумовлене необхідністю осмислити особливості 
правового захисту суспільної моралі, глибше проаналізу-
вати законодавчі аспекти визнання суспільної моралі як 
об’єкта протиправного посягання. водночас, досліджую-
чи проблему правового захисту суспільної моралі інстру-
ментарієм виключно філософії права, поза увагою зали-
шиться емпіричний матеріал, що міститься у конкретних 
правових нормах, правова практика та інші теоретичні пи-
тання, які являються предметом дослідження теорії права 
та конституційного права.

конституційне право як наука також оперує своїми 
специфічними методами дослідження, до яких належить 
догматичний (формально-юридичний) метод (заснований 
на використанні правил формальної логіки для пізнання 
права). догматичний метод варто використовувати при 
аналізі конституції та інших конституційних актів, що ді-
яли на території україни та визначенні змісту юридичних 
термінів, що вживаються у нормах. наприклад, застосу-
вання даного методу дозволяє сформулювати легальне 
визначення поняття «суспільна мораль», сформувати 
конституційні норми, що визначають основи захисту сус-
пільної моралі в україні. найчастіше догматичний (фор-
мально-юридичний) метод застосовується під час побудо-
ви теоретичних конструкцій, з’ясуванні дійсного змісту 
законопроектів та нормативно-правових актів, у тому 
числі їх тлумаченні. водночас, застосування логічно-се-
мантичного методу дає можливість поглибити понятійний 
апарат. при формулюванні правового поняття «суспільна 
мораль» ми стикаємося як з доктринальними (теоретико-
правовими), так і з легальними поняттями. легальні (нор-
мативно-правові) поняття дістають офіційне закріплення 
у нормативно-правових актах, і саме вони визначають 
зміст і обсяг суспільних відносин, що виступають пред-
метом правового регулювання. 

Методологія дослідження того чи іншого явища право-
вого буття, в тому числі й моральних засад українського 
конституціоналізму не може бути сформованою без ура-
хування попереднього теоретико-методологічного досвіду 
пізнання подібних явищ. у зв’язку з цим можна нагадати 
висловлювання відомого російського теоретика і філо-
софа права д. а. керімова, який відзначає, що без істо-
ричного відтворення правового розвитку виключається 
можливість логічного усвідомлення його закономірностей 
[7, с. 112-113]. еволюція моралі та права як засобів регу-
лювання відносин у соціумі, тісно пов’язана з певними 
етапами розвитку суспільства і держави, а тому історизм, 
як один із фундаментальних принципів юридичної науки, 
використовується нами в процесі дослідження. водночас, 
якщо дотримуватись суто прагматичних поглядів і вважа-
ти мораль виключно результатом історичного розвитку, 
тоді й немає ніякого об’єктивного критерію щодо оцінки 
істинності правових явищ та норм, а мораль при цьому 
визначатиметься тільки певними умовами конкретного 
соціального середовища. тим не менше історичний метод 
дослідження дає змогу виявити тенденції конституційно-
правового регулювання суспільних відносин, використо-
вувати позитивний досвід минулого для сучасного держа-
вотворення. наука в історичному аспекті вивчає розвиток 
конституційних норм і інститутів, виявляє їх зв'язок із сус-
пільними процесами. 

системно-структурний метод теж відіграє важливу 
роль у процесі аналізу окремих норм, інститутів консти-
туційного права україни та системи конституціоналізму 
загалом, що включає в себе конституцію, конституційне 
законодавство, конституційні правовідносини, конститу-
ційну правосвідомість і конституційний правопорядок. 

дослідження перспективного стану правового регу-
лювання суспільних відносин, зокрема й моральних за-
сад українського конституціоналізму, було б неможливе 
без застосування прогностичного методу та синергетики. 



161

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013
♦

результативним методом дослідження моральних засад 
українського конституціоналізму, безперечно, є конкретні 
соціологічні дослідження, які дають змогу проаналізувати 
суспільну думку щодо моральності конституціоналізму в 
україні, оцінити функціонування відповідних державних 
та громадських інституцій у сфері захисту моралі, враху-
вати результати досліджень в процесі прийняття органами 
державної влади рішень з відповідних питань. 

неодмінним атрибутом у пошуках концепції ефек-
тивної трансформації повинен бути порівняльний метод. 
«передусім тому, що він забезпечує звільнення від ет-
ноцентризму і сприяє запозиченню багатоманітного со-
ціально-політичного досвіду інших країн для побудови 
оптимальних моделей тих чи інших реальних суспільних 
об’єктів, які потрібні для трансформації» [11, с. 23]. дослі-
дження було б неповним без використання порівняльного 
(діахронно-компаративістського та синхронно-компара-
тивістського) методу, який сприяє запозиченню багато-
манітного соціально-правового досвіду інших країн для 
побудови оптимальних моделей регулювання суспільних 
відносин, та логічного обґрунтування оціночних суджень 
щодо їх використання у національному законодавстві. 

на сучасному етапі розвитку права помітною є акту-
алізація юридичної герменевтики, головним чином ін-
струментальної герменевтики права, яка виступає лише 
методикою тлумачення правових текстів і не пов’язує цей 
процес з проблемами буття і сенсу життя, а також екзис-
тенціального методу, який у сфері права акцентує увагу на 
людині і її невід’ємних правах. 

в сучасних умовах інтенсивного розвитку загально-
європейського та світового процесу у напрямку їх соці-
алізації та демократизації, повселюдного утвердження 
ідей панування права, принципів свободи, рівності, са-
мостійності людської особи, пошуку шляхів до втілення 
цих принципів особливої актуальності набувають фун-
даментальні ідеї про права людини, свободу, справедли-
вість і рівність, правову організацію державного життя. 
важливого значення набувають проблеми зв’язку права, 

моралі, культури, правової ідеології, законності та спра-
ведливості, соціальної цінності права. аналіз цих проблем 
передбачає подальше розширення правових пошуків, від-
мову від застарілих уявлень та усталених стереотипів у 
правознавстві, подолання вузько-нормативних трактувань 
права за рахунок розкриття його соціально-ціннісної орі-
єнтації, гуманізму та справедливості, а не лише адміні-
стративно-управлінської діяльності. у процесі подальших 
досліджень варто особливу увагу приділити людському 
виміру держави і права [12, с. 41-42]. окрім цього, у наш 
час активізувалися розробки проблем теорії і філософії 
права, оскільки «якісні зміни морально-правового знання 
пов'язані з переходом від колишнього поняття права й мо-
ралі до нового поняття, з формуванням нової етико-право-
вої теорії з відповідним новим методом і новим предме-
том» [13, с. 67].

підсумовуючи зауважимо, що окремо взята правова те-
орія неспроможна дослідити сутність права цілісно, дати 
його всебічну характеристику. саме прагнення осмислити 
право як цілісне суспільне явище обумовлює необхідність 
інтегративного підходу до праворозуміння. вчені-право-
знавці мали б зосередити увагу на осягненні ідеї єдності 
різноманіття, за допомогою якої стає можливим вивчення 
цілісності будь-яких правових явищ.

отож, при аналізі моральних засад українського кон-
ституціоналізму можна використовувати різні методоло-
гічні підходи, і від цього цінність дослідження не зни-
зиться, а навпаки–збагатиться. Єдине, важливо, щоб у їх 
основі були національні і світові конституційні цінності, 
права людини і громадянина, оскільки найголовнішими 
методологічними орієнтирами для сучасного конституцій-
ного права україни має бути утвердження гуманізму, пріо-
ритету прав особи, громадянського суспільства перед дер-
жавою, забезпечення вільного користування природними 
правами і свободами людини, їх захист від ущемлення та 
посягань з боку держави, будь-яких юридичних та фізич-
них осіб, успадкування та використання вітчизняного та 
зарубіжного конституційно-правового досвіду.
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Національної академії внутрішніх справ

Стаття присвячена дослідженню суб’єктів конституційно-правової відповідальності. Визначено місце конституційно-правової відпові-
дальності серед інших видів юридичної відповідальності. Окреслено види суб’єктів конституційно-правової відповідальності. На підставі 
проведеного аналізу, досліджується місце парламентаріїв серед суб’єктів конституційно-правової відповідальності. 

Ключові слова: юридична відповідальність, конституційно-правова відповідальність, суб’єкти конституційно-правової відповідаль-
ності, парламентарії, позитивна конституційно-правова відповідальность.

Статья посвящена исследованию субъектов конституционно-правовой ответственности. Определено место конституционно-право-
вой ответственности среди других видов юридической ответственности. Определены виды субъектов конституционно-правовой ответ-
ственности. На основании проведенного анализа, исследуется место парламентариев среди субъектов конституционно-правовой ответ-
ственности.

Ключевые слова: юридическая ответственность, конституционно-правовая ответственность, субъекты конституционно-правовой 
ответственности, парламентарии, позитивная конституционно-правовая ответственность.

Article is devoted to subjects of constitutional law responsibility. There are determinated a place of constitutional law responsibility among 
others kinds and types of legal responsibility. Also determinated types of subjects constitutional law responsibility. In analyze of article, research 
a place of parliamentarians among subjects constitutional law responsibility. 

Key words: legal responsibility, constitutional law responsibility, the subjects of constitutional law responsibility, parliamentarians, positive 
constitutional law responsibility.

постановка проблеми. відповідальність є багатоас-
пектним і багатозначним поняттям, яке широко викорис-
товується та визначається багатьма юридичними науками. 
особливе місце серед видів юридичної відповідальності 
займає конституційно-правова відповідальність. її місце 
серед інших видів юридичної відповідальності обумовле-
но тим, що вона виступає як один з важливих елементів 
механізму забезпечення правової охорони конституції.

особливості конституційно-правової відповідальності 
пояснюється предметом, методом конституційно-право-
вого регулювання суспільних відносин; функціями, які 
виконує конституційне право в загальній системі права; 
специфікою суб’єктів конституційно-правових відносин; 
особливостями юридичної природи неправомірної пове-
дінки в конституційно-правовій сфері; характером консти-
туційних норм, на базі яких виникає відповідальність; осо-
бливою процедурою її реалізації. дослідження суб’єктів 
конституційно-правової відповідальності, парламентаріїв, 
зокрема, має важливе значення для з’ясування сутності 
даного інституту конституційного права. 

стан дослідження. питанням конституційно-право-
вої відповідальності приділялось чимало уваги науковців, 
серед яких: г. в. Барабашев, в. а. виноградов, н. М. коло-
сова, о. ф. фрицький, г. в. задорожна, о. о. Майданник, 
л. р. наливайко та інші. достатньо ґрунтовно в роботах 
вищезгаданих науковців проаналізовано конституційно-
правову відповідальність, але значно менше уваги приді-
лено дослідженню конституційно-правової відповідаль-
ності державних органів (Я. і. сенгер, о. в. Мельник), 
зокрема парламентаріїв, як суб’єктів конституційно-пра-
вової відповідальність. саме тому метою статті є подаль-
ша теоретична розробка питань щодо сутності конститу-
ційно-правової відповідальності, а саме з’ясування місця 
парламентаріїв серед суб’єктів конституційно-правової 
відповідальності. 

виклад основного матеріалу. юридична відпові-
дальність є одним з фундаментальних правових явищ, 
без якого неможливо взагалі уявити собі існування пра-
ва як нормативної системи. причому чим складнішими 
стають суспільні відносини, що піддаються правовому 
регулюванню, тим яскравіше проявляється роль юридич-
ної відповідальності в цьому процесі. численні обмежен-
ня в рамках яких доводиться жити і працювати сучасній 

людині обумовлюють необхідність існування ефективно 
працюючої системи забезпечення дотримання цих обме-
жень і часто за допомогою примусових засобів. одним із 
елементів такої системи і виступає юридична відповідаль-
ність [1, c. 4].

враховуючи, що в україні відбувається побудова де-
мократичної соціальної правової держави актуальним є 
питання відповідальності органів влади. для існування 
громадянського суспільства є необхідним наявність від-
повідальність суб’єктів державно-владних відносин, які 
наділені повноваженнями ухвалювати найважливіші по-
літичні рішення. 

сфера відповідальності в органах влади включає су-
купність видів діяльності, в якій орган влади виконує свої 
функції і має право на здійснення певних повноважень. 
одним із видів юридичної відповідальності є конститу-
ційно-правова відповідальність органів публічної влади 
(посадових осіб), яка являє собою правову форму реаліза-
ції конституційного принципу відповідальності держави 
[2].

проблематика конституційно-правової відповідаль-
ності є досить актуальною в сучасній науці конституцій-
ного права, про це свідчить значна кількість наукових 
робіт, які присвячені проблемам конституційно-правової 
відповідальності. окреме місце в науковому дослідженні 
даного інституту конституційного права належить визна-
ченню кола суб’єктів, на яких поширюються заходи кон-
ституційно-правової відповідальності. 

в узагальненому вигляді перелік таких суб’єктів в 
основному збігається з колом суб’єктів, котрі беруть 
участь у конституційно-правових відносинах. це – дер-
жавні органи, які уособлюють законодавчу, виконавчу та 
судову гілки влади, посадові особи, службовці, громадяни 
україни, іноземці, особи без громадянства, недержавні ор-
гани та об’єднання, органи місцевого самоврядування, ко-
трі виступають учасниками конституційно-правових від-
носин. необхідно разом з тим підкреслити, що проблема 
переліку суб’єктів конституційно-правової відповідаль-
ності потребує подальших досліджень, що обумовлюється 
дискусійністю багатьох питань, невизначеністю щодо ви-
знання чи невизнання тих чи інших суб’єктів суб’єктами, 
відносно яких можливе застосування заходів конституцій-
но-правової відповідальності.
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в найбільш поширеному трактуванні до суб’єктів кон-
ституційно-правової відповідальності відносяться: дер-
жава, державні органи, органи місцевого самоврядування, 
вищі посадові особи, політичні партії, інші суспільні фор-
мування, фізичні особи (громадяни, іноземці, особи без 
громадянства) [3; 4; 5].

Як зазначає л. т. кривенко, суб’єкти конституційно-
правової відповідальності тотожні суб’єктам конституцій-
но-правових відносин. виняток складає народ, що є аб-
солютним сувереном і як такий "підіймається" над усіма 
суб’єктами – як державними, так і недержавними [6, с. 5], 
а також глава держави з монархічною формою правління.

цю думку поділяє більшість, але далеко не всі консти-
туціоналісти, що свідчить про відсутність єдиного під-
ходу до вирішення зазначеної проблеми. зокрема, із кола 
суб’єктів конституційно-правової відповідальності одні 
пропонують виключити державу, інші – фізичних осіб. 

Єдності поглядів досягнуто лише щодо визнання 
суб’єктами конституційно-правової відповідальності дер-
жавних органів (посадових осіб), органів місцевого само-
врядування і громадських об’єднань. але більш повним, 
а тому більш вірним, як на нашу думку, є визначення, в 
якому до кола суб’єктів конституційно-правової відпові-
дальності віднесено також державу і фізичних осіб.

Якщо звернутись до норм конституційного права, ми 
бачимо, що конституція україни встановлює надто вузь-
ке коло суб’єктів, що підлягають конституційно-правовій 
відповідальності. серед вищих державних органів та по-
сад, передбачених конституцією, конституційно-правова 
відповідальність поширюється лише на президента (стат-
тя 111 конституції), кабінет Міністрів (статті 85, 87, 113 
конституції), верховну раду (п. 8 статті 106) та депутатів 
(стаття 81 конституції) [7]. питання про підстави та поря-
док притягнення до конституційно-правової відповідаль-
ності інших суб’єктів залишається відкритим. 

Як ми бачимо, погляди науковців та законодавче закрі-
плення суб’єктів конституційно-правової відповідальності 
є однозначним щодо віднесення до них – парламентаріїв. 

такими суб’єктами виступають, по-перше самі парла-
ментарії, депутати верховної ради україни (далі – вру). 
по-друге, враховуючи, що це спеціальний суб’єкт, в його 
рамках можна характеризувати суб’єктний склад кон-
ституційно-правової відповідальності парламентаріїв за 
ознаками наділення їх особливими повноваженнями. у 
цьому випадку суб’єктами відповідальності є: голова вер-
ховної ради україни, його перший заступник і заступники, 
які обираються з числа депутатів вру і несуть додаткову 
відповідальність в силу їх посадових повноважень. також 
окремо можна виділити серед суб’єктів конституційно-
правової відповідальності парламентаріїв – голів комі-
тетів, їх заступників та секретарів комітетів, керівників 
фракцій та їх заступників.

разом з тим конституційно-правова відповідальність 
парламентаріїв вру може покладатися за діяння і на ін-
ших суб’єктів, які не є парламентаріями, але підпадають 
під дію даного виду відповідальності, на основі волеви-
явлення парламентаріїв. серед них: президент україни, 
оскільки депутати вру ініціюють питання про усунення 
президента україни з поста у порядку імпічменту, а в 
межах конституційно-правової відповідальності можуть 
не затверджувати укази президента україни про введення 
воєнного чи надзвичайного стану, що можемо прирівняти 
до їх скасування.

в рамках позитивної форми конституційно-правової 
відповідальності парламентаріїв здійснюється призначен-
ня на посади суддів конституційного суду україни, при-
значення на посади голови та інших членів рахункової па-
лати; призначення на посаду уповноваженого верховної 
ради україни з прав людини, призначення на посаду голо-
ви національного банку україни, призначення половини 
складу ради національного банку україни;

призначення половини складу національної ради 
україни з питань телебачення і радіомовлення; призна-
чення на посаду членів центральної виборчої комісії. в 
рамках позитивної форми конституційно-правової відпо-
відальності депутатів здійснюється: надання згоди пре-
зиденту на призначення прем’єр-Міністра україни; за-
слуховування щорічних звітів уряду про результати його 
діяльності [7]. згадані посадові особи також є суб’єктами 
конституційно-правової відповідальності парламентаріїв.

конституційно-правова відповідальність парламента-
ріїв частково поширюється і на помічників депутатів вру, 
на керівника апарату вру, його перших заступників та за-
ступників, керівників структурних підрозділів апарату, їх 
заступників та інших працівників апарату.

у рамках конституційно-правової відповідальності 
парламентаріїв можна виділити колективні суб’єкти, які 
можуть нести відповідальність за свою юридично значу-
щу дію або бездіяльність. у першу чергу це парламент – 
вру, комітети вру. 

Є ряд колективних суб’єктів, які не мають статусу 
юридичної особи. це характерно і в цілому для консти-
туційно-правової відповідальності. до таких суб’єктів, 
наприклад, відносяться учасники конституційно-пра-
вових відносин: народ, нація, національні меншини, 
держава в цілому, які несуть позитивну конституційно-
правову відповідальність, хоча деякі автори допуска-
ють і елементи ретроспекності, відзначаючи, що народ 
(який не може нести ретроспективну юридичну відпо-
відальність) може створити для себе реальні, найважчі 
наслідки. настання "важких наслідків" для народу не 
можна розглядати в рамках санкцій, хоча такі санкції 
могли мати місце (наприклад, виселення окремих на-
родів в срср під час великої вітчизняної війни). але 
використання даних санкції визнано незаконним. що 
стосується колективної конституційно-правової відпо-
відальності парламентаріїв, то до даного виду суб’єктів 
можна віднести фракції в вру.

згідно з конституцією україни, верховна рада украї-
ни – не тільки суб’єкт, котрий повноважний застосовувати 
санкції конституційної відповідальності до відповідних 
суб’єктів конституційно-правових відносин у випадках 
порушення ними або невиконання конституції і законів, 
але й сама може ставати об’єктом застосування визначених 
заходів конституційної відповідальності. так, згідно зі ст. 
90 конституції, президент україни має право достроково 
припинити повноваження верховної ради, якщо протягом 
тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не 
можуть розпочатись. конституційний суд україни вправі 
прийняти рішення, відповідно до якого прийнятий парла-
ментом закон не відповідає конституції (ст. 152), яке має 
остаточний характер, тобто закон перестає бути чинним 
актом [8, с. 20].

висновки. підсумовуючи вищезазначене, можна 
зробити висновок, що конституційно-правова відпові-
дальність є важливою складовою статусу парламентарія 
як суб’єкта конституційного права. володіючи конститу-
ційними правами та виконуючи конституційні обов’язки, 
парламент україни, його органи та народні депутати є, 
відповідно, суб’єктами конституційно-правової відпові-
дальності. 

правові норми, що регламентують застосування кон-
ституційно-правової відповідальності народних депута-
тів, є розрізненими і безсистемними. у системі конститу-
ційного законодавства україни сьогодні не існує єдиного 
нормативного джерела, яке об’єднувало б і впорядковува-
ло всі складові конституційно-правової відповідальності 
– зокрема суб’єктів. а це обумовлює необхідність розро-
блення і прийняття окремого закону «про конституцій-
но-правову відповідальність». у ньому слід визначити: 
поняття конституційно-правової відповідальності; коло її 
суб’єктів; юридичні підстави даної відповідальності; по-
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няття і види конституційних правопорушень; види кон-
ституційно-правових санкцій та умови їх застосування; 
процедуру усунення з посад найвищих посадових осіб 

держави тощо. прийняття даного нормативно-правового 
акту дасть основу для подальшої характеристики консти-
туційно-правової відповідальності парламентаріїв.

списОК виКОРисТаних ДжеРеЛ:
1. Лук’янець Д. М. Типологія юридичної відповідальності / Д. М. Лук’янець // Юридична Україна. – № 3. – 2004. – С. 4–10.
2. Мінаєва І. Конституційно-правова відповідальність органів публічної влади / І. Мінаєва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2009-02/Minaeva.pdf
3. Kолосова Н. М. Конституционная ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности / Н. М. Колосова// Госу-

дарство и право. – 1997. – № 2. – С. 86–91.
4. Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина: Учебное пособие/ Тодыка Ю. Н. – 

Харьков : Фолио, Райдер, 1998. – 292с.
5. Зражевская Т. Д. Проблемы правовой ответственности государства, его органов и служащих. "Круглый стол" журнала «Государ-

ство и право» / Т. Д. Зражевская// Государство и право. – 2000. – № 3. – С. 27–29.
6. Кривенко Л. Конституційна відповідальність глави держави/ Л. Кривенко// Віче. – 2001. – 10 (115). – С. 3–18. 
7. Конституція України від 28.06.1996 р. з змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV 

(Закон України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), згідно з Рі-
шенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року № 20-рп/2010). – К. : Офіційне видання, Юрінком, 2011.

8. Кривенко Л. Інституціоналізація конституційно-правової відповідальності – необхідна складова розширення та оновлення судової 
системи України / Л. Кривенко // Право України . – 2003. – № 1. – С. 20–24. 

УДК 323.342.52 (497.2) 

трансФорМациЯ конституционалиЗМа в Болгарии в хIх-хх веках: 
историко-правовой аналиЗ

traNSforMatIoN of BUlgarIa’S coNStItUtIoNalISM Iхх-хх ceNtUreS: 
hIStorIcal aNd legal aNalyS 

садовская о.н.,
кандидат юридических наук,

доцент кафедры конституционного права и правосудия 
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова

 
В статье анализируется содержание и особенности конституционного процесса в Республике Болгария, в котором прослеживается 

сложный путь трансформации от европейского конституционализма ХІХ в. через социалистическую практику к современному европей-
скому опыту.
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У статті аналізується зміст та особливості конституційного процесу в Республіці Болгарія, який зазнав складну трансформацію від 
європейського конституціоналізму ХІХ ст. через соціалістичну практику до сучасного європейського досвіду.

Ключові слова: конституція, конституційний процес, Болгарія, Тирновська конституція, зовнішній чинник.

The article analyses the content and peculiarities of the constitutional process in the Republic Bulgaria, where a complicated transformation 
way with European constitutionalism as a starting point through socialism to a modern European experience.

Key words: constitution, constitutional process, Bulgaria, the Tarnovo Constitution, outer factor.

постановка проблемы. практически с 1996 года в 
украине в поле политико-правового дискурса постоянно 
звучат мнения о несовершенстве конституции украины и 
необходимости её изменения и дополнения. актуальность 
изучения опыта зарубежных стран в становлении консти-
туционализма диктуется сложными, незавершёнными и 
противоречивыми процессами демократизации в нашей 
стране, требующими глубокого анализа и конституцион-
но-правового оформления (закрепления). 

целью этой работы является анализ трансформа-
ции конституционализма через призму конституционно-
го процесса в республике Болгария (рБ), которая имеет 
давние исторические, политические и культурно-мен-
тальные связи с украиной и подвержена тождественным 
политическим и социально-культурным процессам. за-
дачей автора является анализ конституционных норм 
и обоснований сложнейших трансформационных про-
цессов, которые переживало болгарское общество и его 
политико-правовая мысль в поисках очередной панацеи 
(наилучшего обустройства) эффективного конституци-
онно-политического управления. кроме того, значитель-
ное влияние на конституционный процесс оказал и про-
должает влиять сегодня фактор подготовки и вступления 
республики Болгария в ес, анализ которого также акту-
ален для украины.

состояние изученности проблемы. работа основа-
на на анализе текстов трёх конституций Болгарии (1879, 
1947, 1971 гг.) [3; 4; 5], а также исследований болгарских 
учёных, которые не только анализировали конституцион-
ный процесс, но и принимали участие в создании текстов, 
в частности конституций 1971 и 1991 гг. наибольший 
интерес представляют исследования 1990-х годов, в ко-
торых изучались процессы постсоциалистической транс-
формации, поэтому значительная часть исследований 
была представлена не только специалистами – конститу-
ционалистами, а и междисциплинарными исследовани-
ями политологов, социологов и правоведов, в частности 
работами Б. Баламезова, г. Близнашки, г. карасимеонова, 
н. неновски, Б. спасова, Я. стоилова и др.[1; 10; 11]. к 
сожалению, украинскими исследователями болгарский 
опыт недостаточно исследован.

изложение основного материала. в отличие от дру-
гих стран восточной европы Болгария ещё в ХіХ в. име-
ла конституцию, благодаря которой начали утверждаться 
демократические общественные отношения. конститу-
ция 1879 года, так называемая тырновская (тк) заложи-
ла правовые основы наступивших глубоких изменений в 
характере общественного и экономического развития бол-
гарского общества и определила формы и принципы го-
сударственного устройства. разделяя мнение болгарских 
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исследователей и юристов, можно отметить, что консти-
туция 1879 г. представляла собой «программный документ 
всесторонней трансформации общества» того времени 
[3, с. 6-7]. она написана на основе передовых достиже-
ний европейской политической мысли, превратившихся 
в универсальные принципы, которые и сегодня не утра-
тили своего значения и актуальности. достоинство этого 
документа и его прогрессивность заключаются в том, что 
фактически на руинах теократической османской импе-
рии провозглашалось создание светского национального 
государства на таких принципах, на каких были созданы 
самые развитые державы того времени [2, с. 237]. такое 
значение тырновской конституции подчеркнул в своём 
выступлении в апреле 2004 г. на специальном заседании 
народного собрания Болгарии по поводу её 125-летия тог-
дашний президент Болгарии г. пырванов [8].

принятая весной 1879 г. в тырново конституция 
узаконила новые современные экономические и обще-
ственные отношения и заложила основы парламентской 
демократической системы государственного устройства. 
Бесспорным успехом было и то, что конституция обе-
спечивала широкие гражданские и политические права 
народа. таким образом, первые законодатели способ-
ствовали превращению Болгарии в современную кон-
ституционную державу. целые разделы конституции 
проникнуты демократическим духом (гл. Хіі, ч.ч. Vііі, 
іХ, Х и др.), подтверждающим положение о том, что Бол-
гарское государство действует точно «в соответствии с 
законами» (ст. 43) [3].

Болгарские авторы подчёркивают и такой момент, что, 
следуя принципам экономического либерализма, консти-
туция не детализирует упорядочивание экономических 
отношений. декларируя принцип неприкосновенности 
частной собственности (ст. 67), проводя принцип нацио-
нального суверенитета, основной закон регламентирует 
ряд ограничений относительно собственности иностран-
ных граждан (ст.ст. 62-63), как и приоритет общегосудар-
ственных интересов над частными (ст. 68) [3].

тырновская конституция, закрепляя и регламенти-
руя государственно-политическое устройство страны, в 
духе европейских концепций утверждает принцип раз-
деления властей на законодательную, исполнительную и 
судебную. при этом утверждается монархическая форма 
правления, которая была предопределена Берлинским 
договором 1878 г. её оформление как конституционной 
монархии было закреплено в соответствии с пройденной 
европой эволюцией от абсолютизма через конституцион-
ную монархию к парламентскому правлению, хотя и не 
соответствовало стремлениям болгарских апостолов на-
ционально-освободительного движения в. левского, Х. 
Ботева и др.

под влиянием этих прогрессивных идей болгарские 
законодатели попытались ограничить права монарха и 
усилить права народного собрания. в прямом избрании 
парламента народом они видели носителя, выразителя и 
гаранта народного суверенитета. но болгарские законо-
датели работали на основе предварительно подготовлен-
ного текста российским царским правительством, кото-
рое по вполне понятным причинам проводило свои идеи 
о ведущей роли будущего болгарского монарха. отсюда 
прослеживается один из недостатков тк, а именно, неспо-
собность народных представителей последовательно про-
водить свои намерения. на практике монарху были предо-
ставлены широкие функции, а народные права не были 
эффективно защищены (ст.ст. 9, 11, 17, 109, 120, 127-128, 
135-136, 138, 152) [3].

Этот недостаток конституции объективно подкреплял-
ся и сохранившейся социальной структурой общества и, 
особенно, возрождёнными в болгарском народном само-
сознании воспоминаниями о великих царях средневеко-
вой державы. Это и способствовало доминированию в 

болгарском обществе монархически ориентированным 
политическим партиям. 

одним из достоинств является создание Министер-
ского совета (совета Министров) как политического ор-
гана исполнительной власти. создание ответственного 
перед народными избранниками правительства (каби-
нета) является исторически наиболее поздним высшим 
государственным институтом, подчеркивающим и воз-
никновение парламентаризма. тырновская конституция 
разрабатывалась в то время, когда принцип коллективной 
политической ответственности только входил в результа-
те длительной эволюции в тексты основных законов не-
которых самых демократических государств европы. и 
это главная причина недостаточно чёткой регламентации 
принципа ответственности в болгарском основном законе. 
Болгарское правительство было поставлено в достаточно 
прямую зависимость от монарха (ст.ст. 105 п.7, 106-107, 
155-156, 159 и др.).[3]

стремясь превратить народное собрание в действи-
тельный центр выражения воли народа, участники учреди-
тельного собрания наделили избирательным правом каж-
дого болгарского гражданина, достигшего 21 года, а для 
избрания в депутаты – всех грамотных граждан, достигших 
30 лет, без каких-либо имущественных и других цензовых 
ограничений. конституция давала право на политические 
убеждения и возможность их выражения в парламенте (гл. 
ХіV, ч. 1). одновременно гарантировался и депутатский 
иммунитет (ч. 2). парламент по конституции осуществля-
ет законодательную власть, принимает бюджет, определяет 
налоги, разрешает госзаймы, единственный имеет право 
вносить изменения в законодательство. законодатели вклю-
чили в конституцию ещё одну функциональную характери-
стику, несвойственную парламенту – следить за соблюде-
нием конституционного порядка в стране. таким образом, 
народное собрание получило широкие правомочия, однако 
не смогло превратиться в действительный центр полити-
ческой жизни в силу нерегламентированных отношений с 
правительством и правом монарха без каких-либо условий 
созывать, отменять и распускать народное собрание (ст.ст. 
127-129, 135-136, 138) [3].

как и всякая писаная конституция, тырновская опре-
деляла рамки, правовые конституционные принципы, но 
не исчерпывала общественно-политическую жизнь. прак-
тика, как правило, вносит свои коррективы, и заложенные 
демократические принципы вошли в определённое проти-
воречие с объективной общественной и политической ре-
альностью. Это был первый импульс для возникновения 
так называемого конституционного вопроса в Болгарии, 
растянувшегося на столетие. практически сразу в первый 
год после принятия тк возникает идея внесения измене-
ний. естественным следствием этого конфликта явился 
так называемый «режим полномочий» 1881-1883 гг. князь 
недемократическими средствами и политической мани-
пуляцией добивается приостановки её действия с целью 
пересмотра. под напором политических сил режим был 
отменен и конституция восстановлена [7, с. 296].

следствием этой насильственной попытки ревизии 
стало превращение её в знамя демократических сил, но 
вместе с этим исчезла возможность разумных измене-
ний в соответствии с государственными потребностями 
и общественной практикой. внутренние насыщенные по-
литической динамикой события, связанные с созданием 
и укреплением болгарской династии и окончанием срока 
полномочий кабинета с. стамболова (1893 г.), а также 
провозглашение независимости болгарского государства 
в 1908 г., которое было осуществлено по предложению 
кабинета а. Малинова (уроженец Бессарабии) и осущест-
влено правительством и. гешева, не позволили внести не-
обходимые изменения.

социально-экономический и политический кризис, 
постигший болгарское общество после первой мировой 
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войны, вновь поставил на повестку дня конституционный 
вопрос. главное следствие кризиса – поиск новых путей 
и форм осуществления власти. Это ещё и результат дис-
кредитации партий, отстаивающих развитие страны в 
рамках тырновской конституции. на волне полевения и 
радикализации широких слоёв населения на первый план 
выходят новые политические альтернативы. для них ха-
рактерно усиление роли государства в экономических и 
социальных отношениях через ограничение крупного ка-
питала в интересах широких слоёв населения. стремясь 
усилить и укрепить власть народа, правящая партия Бзнс 
(Болгарский земледельческий народный союз) работает 
над новым проектом конституции, оригинал которого был 
подготовлен и отредактирован лидером партии а. стамбо-
лийским, но он не сохранился.

Эти кризисные процессы способствовали появлению 
самой левой политической альтернативы – болгарских 
социалистов, воспринявших идеи большевизма и высту-
пившие против буржуазно-демократического устройства, 
следовательно, и против тырновской конституции. как ре-
акция на такое политическое развитие в Болгарии возни-
кает третья альтернатива в разрешении конституционного 
вопроса, представленная правыми силами. её выразите-
лем явился демократический сговор, который воспользо-
вался общим недовольством буржуазных партий полити-
кой правительства Бзнс и 9 июня 1923 г. пришёл к власти. 
Эта ситуация характеризуется болгарскими историками 
как «национальная катастрофа»[7, с. 316]. в принятом в 
1924 г. законе о защите государства, который противоре-
чил не только букве, но и духу тырновской конституции, 
были ограничены гражданские и политические свободы. 
Этим законом было поставлено начало репрессивному 
законодательству в общественной жизни Болгарии. по-
казательно, что этот закон дожил до 9 сентября 1944 г. с 
изменениями и дополнениями, но не был отменен.

попытка реабилитации конституции и возвращение к 
нормам демократической парламентской практики была 
предпринята в 1931 г. коалиционным правительством 
народного блока, однако политические партии проявили 
свои «старые болезни» отсутствия единства и не смогли 
добиться успеха. тем самым была дискредитирована бур-
жуазно-демократическая система болгарского образца.

в европе в это время установлены авторитарные и 
фашистские режимы. после переворота 19 мая 1934 г. с 
помощью армии и профашистской группы «звено», пра-
вительство к. георгиева фактически остановило действие 
тырновской конституции, распустило народное собрание 
и управляло страной с помощью чрезвычайных законов-
распоряжений. Был подготовлен проект новой конститу-
ции, написанный под влиянием идей итальянского фашиз-
ма. однако скорое отстранение этого правительства от 
власти не позволило привести свои планы в исполнение. 
ещё одна и последняя попытка провести ревизию консти-
туции в фашистском духе была предпринята служебным 
правительством а. тошева, которое в 1935 г. подготовило 
конституционный проект в двух вариантах – одно- и двух-
палатного парламента, навеянный фашистскими доктри-
нами. в них был заложен корпоративный принцип, резкое 
усиление исполнительной власти, ограничение избира-
тельных элементов в представительные государственные 
органы, местное самоуправление и фактическое исклю-
чение гражданских и личных свобод. неслучайно новые 
тексты были заимствованы из практики стран с тоталитар-
ным правлением [7].

как демократический альтернативный вариант пра-
вительства был подготовлен и опубликован проект новой 
конституции профессора стефана Баламезова, известного 
в Болгарии конституционалиста. он постарался устранить 
и некоторые несовершенства тырновской конституции. 
главным было тотальное отрицание фашистских основ. 
учитывая огромную её популярность, царь Борис ііі не 

посмел официально выступить против, но проекты были 
забыты.

с проведением парламентских выборов в 1938, 1939 и 
1940 гг. болгарская политическая жизнь приобрела чисто 
формальный конституционный облик. проголосованные 
законы практически отменили значительную часть текста 
тк. своеобразный автократичный механизм управления 
правительств после 1940 г. грубо манипулировал народ-
ной волей, и парламент практически перестал выполнять 
свои, определённые конституцией, функции.

постепенно произошло объединение запрещённых за-
коном партий против режима во имя возвращения к нор-
мам, декларированным тырновской конституцией. под 
общими требованиями её восстановления определились 
два течения. первое – сторонники ведущих политических 
сил, т.е. буржуазных партий, стремящиеся вернуть стра-
ну к тому правлению, которое было до переворота 1934 г. 
второе – разнородное по составу и целям – в годы второй 
мировой войны по инициативе коммунистов было объ-
единено в отечественный фронт и представляло болгар-
ских левых (Брп (к), Бзнс «пладне», «звено» и левые из 
Брсдп. общим для всех было стремление после восста-
новления конституции пересмотреть её впоследствии с 
точки зрения левого радикализма.

после освобождение от фашизма 9 сентября 1944 г. 
власть очутилась у левых сил и конституционный вопрос 
вошёл в новую фазу. в этот процесс был привнесен поли-
тико-партийный подход. правительственная программа от 
17 сентября 1944 г. декларирует восстановление тырнов-
ской конституции, но при этом выдвигаются социальные 
и экономические требования, которые выходят за рамки 
конституции. вопреки имеющимся различиям полити-
ческих сил, входящих в оф, по вопросам политического 
устройства страны их объединяло несколько общих поло-
жений. в частности, создание государственной экономи-
ки, огосударствление крупной индустрии, прямое участие 
государства в разрешении социальных противоречий, то 
есть все они шли вразрез с либеральным духом тк.

очень сложный в политическом и конституционном 
смысле период переживает Болгария после освобождения 
от фашизма, когда имеющиеся политические силы всех 
направлений – от правых до левых, пытались представить 
своё видение будущего развития и, соответственно, гото-
вили свои проекты основного закона [3, с. 12-13]. по по-
воду будущего конституционного устройства страны было 
предложено ряд новых проектов конституции представи-
телями разных политических сил, в частности «оф оппо-
зиция», демократическая партия, и даже проект бывшего 
регента, известного юриста в. ганева, который обнародо-
вал свой текст от имени Болгарской лиги защиты прав че-
ловека и гражданина, председателем которой он был.

4 октября 1946 года был опубликован проект конститу-
ции отечественного фронта (оф), в основу которого был 
положен вариант, разработанный Брп (к). выдержанный в 
духе идей народно-демократического правления, он сочетал 
в себе заимствованные тексты разных основных законов. 
от тырновской конституции сохранены были положения о 
гражданских правах и свободах, а также и республиканская 
форма правления. глава государства (как председатель ре-
спублики) должен был избираться не напрямую от народа 
или парламента, а от специального избирательного сове-
та. от французской конституции заимствовался принцип 
устройства органов суда и прокуратуры, местной власти. 
одновременно в проекте были заложены некоторые прин-
ципы советской конституции 1936 г., в частности, призна-
ние народного собрания как верховного органа, что на-
рушало принцип разделения властей и пр. Этот проект с 
известной редакцией был принят в первом чтении великим 
народным собранием 20 июня 1947 г. [3, с. 13]

однако после серьёзных изменений в международной 
обстановке и варшавского совещания коммунистических 
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и рабочих партий, Брп (к) вынуждена принять курс на 
создание советской социалистической системы. после 
варшавского совещания парламентская комиссия под ру-
ководством в. коларова в социалистическом духе разраба-
тывает принципиально новый текст, который уничтожает 
последние остатки буржуазного парламентаризма и зна-
чительно реорганизует систему государственных органов.

в окончательном виде новая конституция народной 
республики Болгария была принята 4 декабря 1947 года и 
прозвана димитровской (по фамилии партийного лидера 
г. димитрова). Болгария провозглашена народной респу-
бликой с представительным управлением и закреплением 
принципа признания народа источником власти. все пред-
ставительные органы избираются напрямую народом. кон-
ституция при этом не провозглашает принцип разделения 
властей на исполнительную, законодательную и судебную, 
но текстуально и структурно оформлена таким образом, 
что практически они обособлены и каждая из них распи-
сана (оформлена) в отдельную главу. так в третьей главе, 
посвящённой народному собранию, прослеживается прин-
цип верховенства (господства) законодательного органа, 
что подчёркивает верность базовому советскому принци-
пу о неделимости властей. функции коллективного госу-
дарственного главы исполняются президиумом нс, как 
части законодательной власти. там же и зафиксированы 
основные функции парламента. в четвёртой главе регла-
ментированы основные институты исполнительной власти. 
высшим государственным органом является совет Мини-
стров, как «исполнительный и распределительный орган» и 
определены отношения с парламентом [4].

в отличие от тырновской конституции в тексте кон-
ституции 1947 года детально регламентированы в духе со-
ветского государственного устройства прерогативы суда и 
прокуратуры, а также местных государственных органов 
– народных советов. 

в соответствии с новыми идеями политического раз-
вития, которые отстаивались оф, разработана специаль-
ная глава (гл. II) о народно-хозяйственном устройстве. в 
ней сохраняется приоритет государственной собственно-
сти, поддержка кооперативной и признание частной соб-
ственности и инициативы. одновременно с этим проведен 
принцип государственного руководства хозяйственной 
жизнью, плановое развитие и зафиксировано право го-
сударства на установление монополии на стратегические 
отрасли экономики. в духе этого труд объявлен основным 
народно-хозяйственным фактором и запрещены частные 
монополистические объединения.

Брп (к), исходя из своих стратегических целей, вводит и 
некоторые идеологические принципы политического устрой-
ства государства. Это видно из текста ст.1, где утверждается 
отказ от буржуазно-демократического парламентаризма и 
возможные в перспективе стремления к национализации 
собственности и монополизация торговли. и хотя в ней нет 
формулировок о построении социалистического общества 
и не закреплена руководящая роль Брп (к), вскоре начался 
процесс перестройки государства и общества по советскому 
типу сталинского образца. Болгарские исследователи отме-
чают, что возникла определённая коллизия между текстами 
конституции и реальной действительностью, которая яви-
лась прямым следствием введения чужой для болгарского 
общества модели развития. фактически были отброшены 
устоявшиеся традиции болгарского народа в области мелкой 
трудовой собственности и достижения в области коопера-
тивного движения. вследствие твердого следования чужой 
модели в болгарском обществе была совершена самая мас-
совая и глубокая трансформация и деформация в характере 
и форме собственности, экономических отношениях, а в ре-
зультате – и социальной структуры [6, с. 87-90].

с развитием дальнейших процессов советизации всё 
ясней становится понимание несоответствия многих по-
ложений конституции 1947 г., особенно в плане деятель-

ности партийно-государственного аппарата. закономерно, 
что на уII съезде Бкп в 1958 году утверждалось, что в 
Болгарии окончательно победили социалистические отно-
шения, и был поставлен вопрос о необходимости редакции 
конституции. а на следующем уIII съезде (1962) Бкп ре-
шено создать новую конституцию. в силу некоторых вну-
триполитических и особенно внешнеполитических при-
чин её разработка временно была отложена. поэтому ещё 
в 1961 г. (правительство а. югова) и в 1965 и 1969 гг. (два 
правительства т. живкова) вносятся некоторые измене-
ния, которые частично устраняют грубые несоответствия 
между её текстами и реальным социально-политическим 
положением. в марте 1968 г., после выводов 9-го съезда 
партии, пятым народным собранием создана комиссия 
по разработке новой конституции, которая разработала и 
представила новый проект в марте 1971 года. по результа-
там референдума 16 мая 1971 г. народное собрание 18 мая 
оглашает принятие новой конституции народной респу-
блики Болгария, прозванной живковской конституцией.

основная её характеристика сводится болгарскими 
авторами к тотальной идеологизации всей общественно-
экономической и духовной жизни на основе «предвзятой 
презумпции построения развитого социалистического об-
щества» [6, с. 161-162; 9.]. на практике она не выполняет 
свои основные функции, так как непоследовательна в про-
ведении конституционных норм. преобладают лозунги и 
пожелания вместо реальных взаимоотношений, которые 
фиксирует основной закон.

очень длинная преамбула, новое в болгарской консти-
туционной практике, ясно формулирует идеологизиро-
ванные положения, на которых построена конституция. в 
ст.ст.1, 4, 5, 11, 38-39, 45, 125 ощущается верность ком-
мунистической идеологии. в ряде статей ограничен про-
декларированный (ст. 2) народный суверенитет (ст.ст. 3, 
12-13). гражданские свободы продекларированы (ст.ст. 
35-36, 48-56), но не гарантированы. однако новым эле-
ментом является расширение социально-экономических 
прав граждан (на труд, отдых, бесплатное образование, 
медицинскую помощь, неприкосновенность жилища и 
др.). специально вводятся статьи о молодёжи и социаль-
ных гарантиях, которые в конституции 1991 г. не нашли 
своего отражения [5].

при конституировании государственного устройства, 
конституция отрицает разделение властей, определяя 
нс как верховный государственный орган, стоящий над 
другими органами власти в стране. от него, как носителя 
народного суверенитета, избираются, ему подчиняются и 
подотчётны все остальные высшие государственные ин-
ституты – Мс, госсовет, верховный суд и главный проку-
рор. парламент – единственный законодательный орган, 
как было впервые зафиксировано, в котором сочетается 
законодательная и исполнительная власть. огромные пол-
номочия, которым наделяется госсовет в период между 
сессиями, ставит этот новый орган в особо привилегиро-
ванное положение.

конституция 1971 года определяет совет Министров 
как высший орган государственного управления. впервые 
не фиксируется конкретное количество министерств. функ-
ционально ему вверено оперативное руководство страной. 
однако, будучи подчиненным народному собранию, сМ 
попадает в подчинение государственного совета. таким 
образом, на вершине власти в особо привилегированном 
положении оказывается новая институция – госсовет, абсо-
лютно отрицая принцип разделения властей. во главе этого 
органа вплоть до ноября 1989 г. находился т. живков, пер-
вый секретарь цк Болгарской компартии.

исследователи отмечают, что внесение принципиаль-
ных изменений в конституционном закреплении экономи-
ческой основы общественного развития является одной из 
основных причин принятия конституции 1971 г. (гл. іі). 
Экономическая система Болгарии конституирована как 
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социалистическая (ст. 13. п. 1, 2; ст. 15, п. 1, 2) и часть ми-
ровой социалистической собственности. государственная 
собственность объявлена всенародной и высшей формой 
собственности. допускается уже не частная, только лич-
ная собственность (ст.ст. 14, 21, 25), а личная хозяйствен-
ная (экономическая) инициатива ограничивается мелкими 
средствами производства (ст. 21, п. 2) при использовании 
личного труда членов семьи (ст. 25). фактически закре-
пляется монопольное право государства на управление 
всей системой социально-экономического развития, а так-
же на все подземные и надземные богатства, энергетику, 
промышленность, банки, средства сообщения и информа-
цию (ст.16, п.1). [5]

из такого, даже очень краткого анализа, становится 
очевидным нефункциональный характер этой конститу-
ции в сочетании с партийно-номенклатурной системой, 
неспособной выполнять задачи основного закона в усло-
виях начавшейся демократизации общества, что и было 
продемонстрировано событиями 1989 г. Болгария одна из 
первых постсоциалистических стран приняла новую де-
мократическую конституцию 1991 г., анализ которой мо-
жет быть проведен уже в другой статье.

выводы. Болгарская политическая и конституционная 
практика свидетельствует о соотношении внутренних и 
внешних факторов в непрекращающейся трансформации, 
но при доминировании внешнего влияния на протяжении 
всего рассматриваемого периода. анализируя достижения 
болгарских конституционалистов, следует отметить важ-
нейший их вклад в разработку тырновской конституции, 

которая имеет значение программного документа всесто-
ронней трансформации общества, определённым образом 
искусственно задержанного в социально-экономическом и 
политическом развитии. 

конституции народно-демократического и социали-
стического периодов несут на себе отпечаток партий-
но-идеологического характера, поэтому их влияние на 
становление конституционализма связано лишь с общим 
характером действия конституций как высших законов 
страны, принимаемых особым образом, отличным от дру-
гих законов. при этом была сделана попытка перефор-
мулировать систему, выстроенную в период сталинского 
социализма, в соответствии с новыми изменениями в об-
ществе, мировой системе социализма и международных 
отношениях, расширив значительно тексты о правах и 
свободах граждан в связи с начинавшимися хельсинскими 
процессами. однако реальная практика не гарантировала 
реализацию декларированных прав и свобод. Многие по-
ложения конституции 1971 г. нашли своё отражение и в 
конституции 1991 г., которая обозначила политико-пра-
вовое поле для посткоммунистической трансформации. 
вступление Болгарии в ес также потребовало пересмотра 
многих положений основного закона, да и актуальность 
разработки новой конституции остаётся в политическом 
дискурсе разных политических партий, особенно нака-
нуне парламентских выборов 2013 г. видимо болгарский 
конституционализм до сих пор находится в состоянии 
трансформации, основные современные моменты которой 
требуют отдельного исследования.
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Стаття присвячена дослідженню рівня відповідності вітчизняної законодавчої бази щодо реалізації права жертв торгівлі людьми на 
охорону здоров’я міжнародним та європейським стандартам. Проаналізовано як міжнародно-правові та європейські стандарти за озна-
ченою темою, так і відповідність ним ряду законодавчих та підзаконних актів України. 
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постановка проблеми. значні розбіжності у рівні роз-
витку країн світу, безробіття, регіональні конфлікти та по-
літичні переслідування – ці чинники сприяють щорічному 
зростанню кількості мігрантів. одночасно зростає кіль-
кість жертв торгівлі людьми – злочину, який пов’язаний 
із порушенням фундаментальних прав людини, зокрема 
права на здоров’я. 

право на здоров’я є одним з основних прав людини, 
що визнається всесвітньою декларацію прав людини, 
Міжнародним пактом про економічні, соціальні та куль-
турні права, Міжнародною конвенцією про ліквідацію 
всіх форм расової дискримінації тощо. наразі, у літерату-
рі значна увага приділяється вивченню загроз як і фізич-
ному, так і психічному здоров’ю жертв торгівлі людьми 
(дослідження, ініційовані управлінням верховного комі-
сара оон з прав людини, управлінням оон з протидії 
наркотикам та злочинності, Міжнародною організацією із 
міграції) та забезпеченню задоволення їхніх специфічних 
медичних потреб. 

актуальність обраної для дослідження теми обумов-
люється декількома чинниками. по-перше, потерпілі від 
торгівлі людьми є уразливою групою через наслідки бут-
ністю жертвою злочину, зокрема брак правового статусу 
та розлади фізичного й психічного здоров’я. по-друге, 
завдяки географічному положенню україни, вона є як 
країною походження, так і країною транзиту для жертв 
транскордонної торгівлі людьми. розповсюджуються й 
випадки так званої внутрішньої торгівлі. [1; 7] по-третє, 
актуалізація проблеми зумовлена вступом в силу угоди 
з Єс про реадмісію громадян третіх країн, які нелегаль-
но потрапили до Єс транзитом через україни. крім того, 
ефективна боротьба із торгівлею людьми, зокрема її за-
конодавче забезпечення, є однією з передумов успішного 
виконання національного плану з виконання плану дій 
щодо лібералізації Європейським союзом візового режи-
му для україни [2; 3; 6].

стан дослідження. дослідження вітчизняних вчених, 
які присвячені проблемам торгівлі людьми, здебільшого 
концентруються на економічному (с. М. лихолат, г. Є. пе-
трова), кримінально-правовому і криміналістичному (і. п. 
Бліщенко, л. н. галенська, ю. о. решетов, к. Б. левченко 
тощо), а також віктимологічному (в. в. василевич, а. а. 
глухов, в. о. туляков) аспектах цієї проблеми, тоді як, не-
зважаючи на актуалізацію забезпечення захисту прав осо-
бливо уразливих груп населення, проблеми захисту прав 
жертв торгівлі людьми не знайшли свого висвітлення в 
сучасній вітчизняній науковій літературі. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжнародно-правова та європейська законодавча база 

починаючи із середини XX століття, із стрімким роз-
витком вчення про права людини та активізацією мігра-
ційних процесів, міжнародною спільнотою приймаються 
акти, спрямовані на боротьбу із торгівлею людьми та на 
захист прав потерпілих осіб. в основному жертви торгівлі 
людьми зазнають таких загроз здоров’ю, як фізичне на-
силля, сексуальна експлуатація (яка призводить до захво-
рювання на хвороби, які передаються статевим шляхом та 
снід), складні житлово-побутові умови тощо. крім того, 
бутність жертвою торгівлі людьми підвищує ризик погір-
шення психічного здоров’я, що виражається у психосома-
тичних, психологічних та соціальних симптомах, зокрема 
у внутрішній стигматизації жертв [1, 8; 4, с. 45-55]. через 

те Будапештською декларацією з охорони здоров’я насе-
лення та торгівлі людьми зазначається, що «більше уваги 
та ресурсів має приділятися питанням здоров’я та охороні 
здоров’я, що відносяться до торгівлі людьми». крім того, 
«для постраждалих в результаті торгівлі людьми мають 
встановлюватися мінімальні стандарти пропонованої ме-
дичної допомоги», які мають базуватися на комплексних 
дослідженнях та кращій практиці» [5]. 

значну роль в гарантуванні права на охорону здоров’я 
жертв торгівлі людьми відіграє протокол про поперед-
ження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками 
і дітьми, та покарання за неї, який доповнює конвенцією 
оон проти транснаціональної організованої злочинності. 
(ратифікований україною 2004 року). у ст. 6 протоколу 
серед заходів, можливість реалізації яких має бути розгля-
нута державами-учасницями, згадується медична, психо-
логічна та матеріальна допомога [6]. 

практичні рекомендації щодо забезпечення прав жертв 
торгівлі людьми містяться у керівних принципах управ-
ління верховного комісара оон з прав людини з питань 
прав людини та торгівлі людьми 2002 р., серед яких пер-
винність прав людини, доступ жертв до адекватної фізич-
ної та психологічної допомоги, сенситивність діяльності 
правоохоронних органів, інформування потенційних мі-
грантів, особливо жінок, щодо загроз здоров’ю, які вини-
кають у зв’язку з міграцією, укладення двосторонніх угод 
між державами та, де можливо, між недержавними орга-
нізаціями, із метою запобігання торгівлі людьми, захисту 
прав та гідності осіб, що стали її жертвами та сприяння 
їхньому добробуту [7]. 

захист прав жертв торгівлі людьми є однією з цілей 
конвенції ради Європи про заходи щодо протидії торгів-
лі людьми, відповідно до якої держави-учасниці мають 
гарантувати жертвам рівень життя, достатній для під-
тримання існування, зокрема через доступ до швидкої 
медичної допомоги, належне і безпечне житло, психоло-
гічну допомогу [8]. у контексті пропонування конкретних 
заходів превенції із посиланням на тип країни (країна по-
ходження, транзиту чи призначення), а також підвищення 
інформованості політиків, співробітників правоохорон-
них органів, медичних та соціальних працівників важли-
вою є імплементація плану дій оБсЄ щодо боротьби із 
торгівлею людьми [9].

Забезпечення та захист права на охорону здоров’я 
жертв торгівлі людьми в Україні: існуюча ситуація та 

перспективи вдосконалення
протягом 2011-2012 років було прийнято комплекс 

актів, покликаних вдосконалити механізм протидії тор-
гівлі людьми, що включає закон україни «про протидію 
торгівлі людьми», постанови кабінету Міністрів україни 
«про затвердження порядку взаємодії суб’єктів, які здій-
снюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми», «про 
затвердження порядку встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми» та «про затвердження 
державної цільової соціальної програми протидії торгівлі 
людьми до 2015 року».

у зв’язку із законодавчим закріпленням статусу осо-
би, яка постраждала від торгівлі людьми, відбулася зміна 
у механізму надання соціальних послуг даній категорії 
осіб. до 2012 року жертви торгівлі людьми отримували 
соціальні послуги (зокрема, послуги соціально-медичного 
характеру) відповідно до порядку, у якому ці послуги на-

Статья посвящена исследованию уровня соответствия отечественной законодательной базы по вопросам реализации права жертв 
торговли людьми на охрану здоровья международным и европейским стандартам. Проведен анализ как международно-правовых и ев-
ропейских стандартов по вышеназванной тематике, так и ряда законодательных и подзаконных актов Украины. 

Ключевые слова: торговля людьми, соответствие международным и европейским стандартам, право на охрану здоровья 

The article is dedicated to analyzing the way Ukrainian legal basis on implementation of victims’ of trafficking in human beings right to health 
protection corresponds with relevant international and European standards. International and European standards and a range of Ukrainian laws 
and by-laws are analyzed.
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давалися особам, які опинилися у складних життєвих об-
ставинах. наразі порядок взаємодії суб’єктів, які здійсню-
ють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, передбачає 
процедуру надання допомоги постраждалим від торгівлі 
людьми, зокрема регламентує порядок надання невідклад-
ної медичної допомоги. крім того,відповідно до ст. 16 за-
кону україни «про протидію торгівлі людьми», особа, яка 
має статус постраждалої від торгівлі людьми, має право 
на безоплатне одержання медичної, психологічної, соці-
альної, правової та іншої необхідної допомоги, а також на 
тимчасове розміщення до 3 місяців у закладах допомоги 
для осіб, які постраждали від торгівлі людьми [10]. 

в рамках державної цільової соціальної програми 
протидії торгівлі людьми до 2015 року передбачено роз-
робку спеціалізованих програм допомоги постраждалим 
від торгівлі людьми, зокрема, планів першочергових за-
ходів, здійснення соціального супроводження виконання 
даних програм, а також надання таким особам медичної 
допомоги та проведення консультацій психолога. [11]

незважаючи на значне оновлення законодавчої бази з 
питань протидії торгівлі людьми, як міжнародними огля-
дачами (наприклад, в рамках доповіді сШа щодо торгівлі 
людьми 2012), так і представниками вітчизняних нуо, по-
ряд із прогресивністю даних змін, виокремлюється низка 
проблемних питань. у контексті охорони здоров’я жертв 
торгівлі людьми хотілося б виокремити такі моменти, як 
необхідність стандартизації послуг, що надаються держа-
вою жертвам торгівлі людьми; необхідність розширення 
можливостей державного фінансування нуо, які надають 
жертвам допомогу, особливо невідкладного характеру [12, 
с. 354]; потреба у впровадженні «дружніх до жертви» (з 
оглядом на її психологічне здоров’я, зокрема загрозу стиг-
матизації) методів ведення кримінального процесу, а та-
кож у проведенні інформаційних кампаній щодо торгівлі 
людьми у контексті загроз здоров’ю потенційних жертв. 

2010-2011 року неурядовою організацією «ла страда» 
було проведено роботу щодо розробки стандартів надання 
послуг із запобігання торгівлі людьми, зокрема для осіб, 
що знаходяться в уразливому стані; осіб, які постражда-
ли від торгівлі людьми, а також для дітей, які постражда-
ли від торгівлі людьми [13]. ці стандарти передбачають 
опис послуг, які надаються особі, умови і порядок надан-
ня таких послуг, вимоги до кваліфікації надавача послуг, 
управління процесом надання послуг, а також моніторинг 
та оцінка якості послуг. тим не менш, слід зазначити, що 
ці стандарти носять загальний характер. на нашу думку, 
необхідно провести більш ретельну стандартизацію даних 
послуг, якій має передувати вивчення потреб цільової гру-
пи. по-друге, для якісної стандартизації необхідно виро-
бити критерії диференціації послуг, що надаються. так, в 
залежності від ситуації можна виявити потреби, що вини-
кають на стадії, яка передує торгівлі (здебільшого потреби 
у медичній інформації), на стадії подорожі та транзиту, 
знаходження у країні призначення, на стадії депортації та/
чи участі у кримінальному процесі та на стадії інтеграції 
чи реінтеграції. крім того, диференціація потреб має бути 
проведена в залежності від статі жертви та типу експлуа-
тації, жертвою якої вона стала. вивчення потреб цільової 
групи та послуг, які необхідні для задоволення цих потреб 
дозволять скласти широкий структурований список до-
ступних послуг та визначити кваліфікацію надавача даних 
послуг. під час розробки стандартів доречно використати 
кращі практики допомоги жертвам інших форм насилля 

та моделі інтеграції та реінтеграції інших категорій осіб, 
наприклад, біженців. 

приведена нами класифікація стадій досвіду особи, 
пов’язаного із торгівлею людьми, може бути використа-
на не лише у контексті надання медичних послуг та по-
слуг, пов’язаних із наданням медичної інформації, а також 
під час складання планів дій щодо боротьби із торгівлею 
людьми, координації роботи державних органів між со-
бою та із нуо, співпраці із державними органами та нуо 
інших держав тощо. державою мають бути розглянуті 
можливості підтримки проектів нуо, направлених на до-
помогу жертвам торгівлі людьми, особливо невідкладного 
характеру, а також ширшого залучення нуо до процесу 
прийняття рішень із питань боротьби із торгівлею людьми 
та інформаційного забезпечення даної діяльності. 

з метою забезпечення права жертв торгівлі людьми 
на психічне здоров’я, необхідно розробити «дружні до 
жертви» методи проведення кримінально-процесуальних 
заходів, а також програму впровадження цих методів у 
практику, зокрема шляхом забезпечення працівників пра-
воохоронних органів відповідними «керівними принципа-
ми» та проведення спеціалізованих тренінгів. додаткові 
заходи щодо підтримки осіб, які свідчать проти підозрю-
ваних торгівців людьми, мають бути передбачені під час 
судового розгляду справи, зокрема надання психологічної 
підтримки до й після процесу, надання свідчень за відсут-
ності підсудного тощо. 

висновки. за результатами дослідження можливо зро-
бити висновок про те, що законодавство україни в цілому 
відповідає міжнародним та європейським стандартам в 
частині забезпечення реалізації права на здоров’я жертв 
торгівлі людьми. при цьому, із метою удосконалення імп-
лементації положень, які гарантують жертвам торгівлі 
людьми право на безоплатне отримання медичних та пси-
хологічних послуг, сформулюємо наступні рекомендації:

1. під час реалізації положень вітчизняного законодав-
ства щодо протидії торгівлі людьми необхідно звертатися 
до актів міжнародних організацій, зокрема, доречним є роз-
глянути можливість втілення рекомендацій, викладених у 
плані дій оБсЄ щодо боротьби із торгівлею людьми.

2. необхідно розглянути додаткові шляхи підтримки 
державою діяльності нуо, які надають допомогу жертвам 
торгівлі людьми.

3. у процесі створення різнорівневих програм щодо 
протидії торгівлі людьми взагалі та спеціалізованих про-
грам із забезпечення права на охорону здоров’я жертв тор-
гівлі людьми доречним є групувати заходи відповідно до 
стадій досвіду жертви: від стадії, що передує поїздці до 
стадії інтеграції/реінтеграції

4. з метою забезпечення рівного доступу жертв торгів-
лі людьми до відповідних послуг соціально-медичного та 
психологічного характеру необхідно провести глибинне 
дослідження потреб цільової групи та створити диферен-
ційовані стандарти надання даних послуг 

5. впровадити додаткові заходи захисту психічного 
здоров’я шляхом розробки та розповсюдження «дружніх 
до жертви» методів слідства та програм підтримки жертви 
під час свідчення проти підозрюваного у торгівлі людьми 

6. зробити наголос на інформацію щодо потенційних 
загроз фізичному та психічному здоров’ю жертв торгівлі 
людьми під час проведення відповідних соціальних кам-
паній, а також упевнитися в тому, що інформація розміщу-
ється у місцях потенційного перебування жертви 
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постановка проблеми. Методологічні питання захис-
ту прав та свобод іноземців на сучасному етапі безпосе-
редньо пов’язані з вирішенням методологічних проблем 
усієї юридичної науки, ефективним застосуванням мето-
дологічного інструментарію аналізу державно-правових 
процесів, підвищення ролі науки конституційного права у 
державотворчому процесі.

стан дослідження. в юридичній літературі часто за-
значається, що правильно обрана методологія дає можли-
вість поєднувати як загально-філософські, загально-со-
ціологічні методи, так і приватноправові методи і засоби 
дослідження. у будь-якому випадку методологія повинна 
бути достатньо «операційною», тобто такою, що наближає 
до істини, а не віддаляє від неї. дослідження проблемати-
ки захисту конституційних прав і свобод іноземців вима-
гає відповідності застосовуваних методів об’єктивним ре-
аліям і конкретним властивостям (у широкому розумінні) 
досліджуваного предмета.

Мета публікації полягає у подальшому пошуку кон-
структивного поєднання методів, за допомогою яких буде 
можливе покращення юридичного механізму конститу-
ційного захисту прав та свобод іноземців.

виклад основного матеріалу. права і свободи люди-
ни постійно збагачуються і розвиваються. змінюється не 

лише обсяг, а й внутрішній зміст, матеріальні умови і юри-
дичні засоби їх забезпечення.

 зважаючи на те значення, яке надається проблемі за-
безпечення прав людини на світовому і європейському 
рівнях, загальний концептуальний підхід полягає в тому, 
що на перший план виходить людина з її життєво важли-
вими потребами, а досконалість юридичного механізму 
визначається саме як здатність останнього забезпечити ці 
потреби. зокрема, визначено основні тенденції та напрями 
трансформації методології вітчизняного правознавства, 
зумовлені важливими видозмінами її предмета [1, c. 61].

Як вважав в. п. казимирчук, «наукова методологія – 
це застосування обумовлених діалектичним методом (як 
теорією пізнання) сукупності відповідних теоретичних 
принципів, логічних прийомів і конкретних способів до-
слідження предмета науки». на його думку, «методологія 
правової науки включає в свою сферу систему правових 
понять, принципів і теорій, а також конкретні прийоми і 
способи дослідження правових явищ» [2, с. 44].

в. Шейко та н. кушніренко зазначають: «Методологія 
(гр. methodos – спосіб, метод і logos – наука, знання) – вчен-
ня про правила мислення при створенні теорії науки». вони 
також уточнюють, що методологія – це «концептуальний 
виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують 
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Стаття присвячена пошуку найоптимальнішого комплексу методів, за допомогою яких можна всебічно дослідити захист прав і свобод 
іноземців, що сприятиме чіткому розумінню проблем у цій сфері.
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Статья посвящена поиску самого оптимального комплекса методов, с помощью которых можно всесторонне исследовать защиту 
прав и свобод иностранцев, что будет способствовать четкому пониманию проблем в этой сфере.
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The article is devoted of the most optimal complex of methods by means of that it is possible all-round to investigate the protection of rights 
and freedoms of foreigners, that will assist the clear understanding of problems in the field of it.
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отримання максимально об’єктивної, точної систематизо-
ваної інформації про процеси та явища» [1, c. 56].

певне загострення в дослідженні зазначених питань 
вносить термінологічна і лінгвістична невизначеність, 
різні методологічні підходи і різні погляди щодо напрямів 
розвитку системи захисту прав та свобод іноземних гро-
мадян в україні.

дослідження проблематики захисту конституційних 
прав і свобод іноземців вимагає відповідності застосову-
ваних методів об’єктивним реаліям і конкретним власти-
востям (у широкому розумінні) досліджуваного предмета.

в основу даного дослідження покладено сукупність 
методів та прийомів наукового пізнання, як загальнона-
укових (діалектичний, історичний, формально-логічний, 
системний, структурний аналіз, тощо), так і спеціальних 
(документального, порівняльно-правового, аналізу тощо), 
способи виявлення відповідності національних юридич-
них явищ європейським стандартам.

кожен з них дозволяє вирішити конкретні завдання, 
що ставляться на різних етапах аналізу. за допомогою 
діалектичного методу конституційне забезпечення прав та 
свобод іноземців було досліджено не з конфронтаційних, 
а з консенсуальних позицій, як складний процес взаємо-
дії різних інститутів конституційного права. завдячую-
чи історико-ретроспективному методу можна дослідити 
причинно-наслідкові зв’язки у історичному розвиткові 
конституційних правовідносин та інститутів конституцій-
ного права пов’язаних із забезпеченням і захистом прав і 
свобод іноземців в україні. структурний та функціональ-
ний методи дозволяють з’ясувати особливості гарантій 
здійснення в системі конституційного захисту прав та 
свобод іноземних громадян та охарактеризувати структур-
но-функціональні властивості конституційного механізму 
забезпечення захисту прав іноземців в україні [3, с. 53]. 
системний метод дає змогу розглянути конституційний 
механізм забезпечення прав іноземних громадян як ціліс-
ну, комплексну і динамічну систему. водночас, цей метод 
дає змогу визначити правові властивості конституційного 
механізму забезпечення захисту прав іноземців у комп-
лексі, врахувати властивості елементів конституційного 
забезпечення прав та свобод іноземців та їх взаємну де-
формацію.

крім цих загальних методів пізнання конституційно-
правових явищ, можна використовувати ряд спеціальних 
методів, які властиві науці конституційного права. це – 
метод конституційної компаративістики, конституційно-
соціологічний метод, метод динамічної інтерпретації кон-
ституційних норм.

за допомогою методу аналізу пізнають саму систему 
державно-правових явищ в її цілісності, а також права та 
свободи в їх єдності, їхні властивості, набуті саме завдя-
ки цьому поєднанню (і яких вони позбавляються у «від-
окремленому» стані). це дозволяє встановити наявність 
зв’язків різних елементів системи між собою, а також із 
зовнішнім середовищем, допомагає урізноманітнити уяв-
лення щодо комплексності функціональної сфери держави 
та ролі прав і свобод людини та громадянина в цьому кон-
тексті. формально-юридичний метод – дає змогу чіткіше 
визначити специфічні властивості, що потребують удоско-
налення. натомість лібертарний метод полягає у пізнанні 
та моделюванні дійсності з позицій права та досягнення 
«рівності» між досліджуваними державно-правовими ін-
ститутами, процесами, явищами тощо. в. нерсесянц за-
уважував: «рівність становить певну абстракцію, тобто 
є результатом свідомого (мисленнєвого) абстрагування 
від відмінностей, притаманних порівнюваним об’єктам. 
порівнювання передбачає розрізнення порівнюваних 
об’єктів і водночас неістотність цих відмінностей (тобто 
можливість і необхідність абстрагування від таких відмін-
ностей) з точки зору відповідної підстави (критерію) для 
порівняння» [4, с. 53].

тому цей метод є конструктивнішим та ефективні-
шим в аспекті дослідження правової дійсності, дозволяє 
враховувати реалії середовища й різні аспекти державно-
правових реалій (що є передумовою належного бачення 
діалектичної єдності та взаємовпливу права, економіки, 
політики, моралі й інших аспектів життєдіяльності сус-
пільства [5, c.78].

саме два окреслені вище методи в їх поєднанні можуть 
надати нові можливості для вивчення сфери прав людини. 
інші методи, які не належать до загально філософських, 
мають фактично доповнювати комплексну характеристи-
ку та глибше розкривати сутнісні аспекти проблематики 
захисту конституційних прав та свобод іноземців.

формально-логічний (догматичний) метод передусім 
використовується для вивчення та пояснення самого права 
в різних його проявах. при цьому розглядаються і зовніш-
ня, і внутрішня форми права (або ж сама його «догма»). 

формальна логіка при застосуванні в контексті права 
набуває рис одного зі спеціальних методів вивчення дер-
жавно-правової дійсності. праву властиві такі риси, як 
формальна визначеність, логічна послідовність викладу 
приписів і норм. 

це дозволяє формулювати визначення, закріплені в за-
конодавстві, які відповідали б правилам формальної логіки.

але недоліком формально-логічного методу є насам-
перед неврахування рівності у контексті моніторингу за-
хисту конституційних прав і свобод іноземців, коли необ-
хідно брати до уваги свободу індивідів у сфері соціальних 
відносин.

порівняльний метод – є важливим аспектом розробки 
різноманітних класифікацій. застосування цього методу 
при дослідженні захисту конституційних прав і свобод 
іноземців потребує використання належних (відповідних) 
критеріїв «порівняння», що має здійснюватися з ураху-
ванням таких властивостей чи якостей, як динамічність і 
непорушність. тож слід брати до уваги відповідність за-
конодавчих положень нормам міжнародних угод або ж 
усталеним моральним критеріям, які склалися в цій сфері. 
у різних джерелах виокремлюють порівняльно-правовий 
метод (полягає безпосередньо в порівнянні понять, явищ і 
процесів у межах одного (сучасного) історичного зрізу або 
чітко окресленої теоретичної моделі), а також порівняль-
но-історичний (використовується під час дослідження 
прав і свобод людини та громадянина в контексті історич-
ної ретроспективи). запровадження такого розмежування 
у практиці видається теоретично обґрунтованим під час 
роботи з відповідною джерельною базою а також, поза 
сумнівом, підвищує ефективність моніторингу захисту 
конституційних прав та свобод іноземців.

соціологічний метод передбачає урізноманітнення 
врахованих аспектів державно-правової дійсності шляхом 
включення до сфери дослідження об’єктивних фактів со-
ціальної дійсності, які відіграють важливу роль у запро-
вадженні змін до законодавства. при цьому має бути чітко 
визначено їх взаємозв’язок саме з реаліями забезпечення 
та захисту прав і свобод іноземців. задля цього передусім 
здійснюємо аналіз документів і статистичних даних (що 
відповідають суті саме цього методу), соціально-правовий 
експеримент, анкетування, опитування населення тощо. 
цей метод дозволяє з високим ступенем ймовірності ви-
значити рівень правової свідомості в суспільстві (отже, і 
стан законності та правопорядку), ставлення громадян до 
влади в державі.

інструментальний метод – один із порівняно нових у 
юридичній науці. він «дозволяє визначити правову форму 
як специфічну систему правових засобів» [1, с. 31]. саме 
цей метод може використовуватися для внесення істотних 
поправок до нових нормативно-правових актів під час їх 
розробки.

Як відзначав в. грібанов, «проблема ефективності за-
конодавства буде стояти перед юридичною наукою доти, 
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доки існуватиме законодавство, оскільки зрозуміло, що 
розвиток суспільства вимагає його вдосконалення, а для 
вирішення подібних завдань потрібною є й постійна на-
уково-дослідна база» [6, с. 7]. саме тому вітчизняна 
юридична наука у свій час зосередила значну увагу на 
дослідженні загальної теорії ефективності правового ре-
гулювання, перед усім ефективності правової норми [7; 8; 
9, с. 308-334; 4, с. 499-514]. спеціальні дослідження про-
водились і в галузевих юридичних науках [10; 9; 11; 12]. 
Ґрунтовні розробки в рамках цієї теорії, беззаперечно, по-
винні максимально враховуватись й у загальнотеоретич-
ному дослідженні ефективності захисту прав та свобод 
іноземних громадян. 

радянська методика виявлення загально-соціальної 
ефективності ґрунтувалася в основному на математич-
них та соціологічних методах [13, с. 140-276]. «проблеми 
ефективності права, можуть бути вивчені лише при засто-
суванні соціологічних методів дослідження» – стверджу-
вала н. ф. кузнєцова [9, с. 27]. натомість існування про-
гнозованої ефективності часто не визнавалось. а між тим, 
виявлення якраз цієї складової ефективності вимагало б 
використання вже не емпіричних, а теоретичних методів 
змістовного аналізу.

використовуючи згадану формулу ефективності (спів-
відношення реального результату та цілі), радянські вчені 
приступили до статистичних вимірів власне показника 
ефективності юридичної норми. а після встановлення по-
казника ефективності – якщо він виявлявся незадовільним 
– пропонувалося приступити до висування та аналізу гі-
потез про те, чому ця норма не є достатньо ефективною.

втім, емпірична методика вимірювання показника 
ефективності зазнала критики з боку деяких авторів з 
огляду, зокрема, на такі аргументи:

критерій оцінки ефективності – ціль норми – нерідко 
не фіксується у законодавстві, а виявити його надто склад-
но. Якщо ж взяти до уваги те, що норми права майже за-
вжди використовуються не ізольовано, а в сукупності, то 
виділення цілей та встановлення їх співвідношення пе-
ретворюється в завдання, вирішити яке неможливо [14, 
с.207]. не можна не враховувати того факту, що хоча ціль 
правової норми має об’єктивну основу, її вибір все ж таки 
в значній мірі має суб’єктивний характер [15, с. 113]. про-
блема використання емпіричних методів при виявленні 
ефективності права ще більше ускладнюється, якщо зга-

дати, що об’єктом правового впливу є не тільки суспіль-
ні відносини, але й виховання їх учасників, тобто сфера 
свідомості. відкидання цієї другої частини впливу є по-
ловинчатим підходом у методиці [16, с. 54].

такий підхід до встановлення ефективності вимагає 
дещо іншої методики: перш за все не кількісного, а зміс-
товного, якісного аналізу даного юридичного явища (ска-
жімо, потрібно з’ясовувати, наскільки цей засіб захисту 
є адекватним для досягнення конкретної правозахисної 
мети; наскільки він є доступним для людини; чи не влас-
тива йому заздалегідь передбачувана безперспективність 
у досягненні мети). щоправда, у такій методиці викорис-
товуються також і кількісні, емпіричні методи (зокрема, 
для встановлення реальної ефективності засобу захисту).

усі досягнення минулого були опрацьовані у вигляді 
діалектичного методу пізнання реальної дійсності, в осно-
ву якого було покладено зв’язок теорії і практики, прин-
ципи пізнанності реального світу, взаємодії зовнішнього 
і внутрішнього, об’єктивного і суб’єктивного тощо. про-
блеми наукового пізнання стали предметом постійного 
протистояння різних наукових поглядів на світ, на сутність 
науки та знання через антиномію в гносеології – антино-
мію раціоналізму – емпіризму [17, c. 110-115].

висновки. слід відзначити, що завдяки методологіч-
ним можливостям структуралізму дослідники спроможні 
визначити й зафіксувати нові аспекти нормативного регу-
лювання суспільних відносин, котрі раніше розглядалися 
як належність, але не досліджувалися [18, c. 26]. у про-
цесі розробки різних аспектів теми було враховано резуль-
тати досліджень, які містяться в спеціальній юридичній та 
загальноправовій літературі, тобто в працях з конститу-
ційного права, теорії держави і права, адміністративного 
права, судоустрою в тій мірі, в якій вони належать до про-
блем конституційного забезпечення захисту прав та сво-
бод іноземців в україні. отримана таким чином система 
методологічних настанов, у яких загальнонаукові принци-
пи цілісності, конкретності та об’єктивності знайшли своє 
конкретне втілення, і складає методологічну основу даної 
проблематики захисту прав та свобод іноземців. певне 
загострення в дослідженні зазначених питань вносить 
термінологічна і лінгвістична невизначеність, різні мето-
дологічні підходи і різні погляди щодо напрямів розви-
тку системи захисту прав та свобод іноземних громадян 
в україні.
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юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка

Проаналізовано історіографію дослідження конституційно-правового статусу інвалідів в Україні як одного із спеціальних правових 
статусів людини і громадянина. Досліджено основні українські та зарубіжні наукові джерела, присвячені конституційно-правовому регу-
люванню статусу інвалідів.

Ключові слова: конституційно-правовий статус інвалідів, наукові дослідження конституційно-правового статусу інвалідів в Україні. 

Проанализирована историография исследования конституционно-правового статуса инвалидов в Украине как одного из специальных 
правовых статусов человека и гражданина. Исследованы основные украинские и зарубежные научные источники, посвященные консти-
туционно-правовому регулированию статуса инвалидов. 

Ключевые слова: конституционно-правовой статус инвалидов, научные исследования конституционно-правового статуса инвали-
дов в Украине.

The historiography of the constitutional and legal status of disabled people in Ukraine, as one of the special statuses of a person and citizen, 
was analyzed. The basic Ukranian and foreign scientific sources, devoted to constitutional and legal regulation of the status of people with 
disabilities were researched.

Key words: constitutional and legal status of persons with disabilities, scientific researches on constitutional and legal status of disabled 
people in Ukraine. 

постановка проблеми. формування україни як пра-
вової, демократичної та соціальної держави вимагає ре-
формування правової політики держави крізь призму 
ставлення до людини, її життя, здоров’я, честі, гідності, 
недоторканності, безпеки як найвищої соціальної ціннос-
ті. на сучасному етапі розвитку україни відчувається го-
стра потреба як докорінних конституційно-правових пере-
творень, так і впровадження нових підходів до ставлення 
та нормативного закріплення відносин між людиною та 
органами державної влади, органами місцевого самовря-
дування, їх посадовими і службовими особами. вважаємо, 
що у цьому аспекті важливе значення має проблема опти-
мального та ефективного механізму конституційно-право-
вого закріплення статусу інвалідів в україні.

стан дослідження. питання дослідження окремих 
аспектів конституційно-правового статусу інвалідів були 
предметом досліджень таких вчених, як о. в. скрипнюк, 
д. о. Єрмоленко, в. ф. веніславський, о. з. панкевич, д. 
М. сковронський, п. М. рабінович, р. о. павлюков. разом 
з тим слід зазначити, що у вітчизняній юридичній науці 
наразі немає комплексного дослідження конституційно-
правового статусу інвалідів в україні. 

Метою статті є узагальнення наукового матеріалу, ево-
люції наукової думки щодо проблем правового регулюван-
ня конституційно-правового статусу інвалідів в україні. 

виклад основного матеріалу. проведення в україні у 
2003 році року людей з інвалідністю [1], парламентських 
слухань у 2004 році щодо забезпечення соціальних, еконо-
мічних, правових і конституційних гарантій у сфері соці-
ального захисту та реабілітації інвалідів, ратифікація вер-
ховною радою україни у 2009 році конвенції оон про 
права інвалідів від 13 грудня 2006 року [2], затвердження 
кабінетом Міністрів україни у 2012 році національного 
плану дій з реалізації конвенції про права інвалідів на 
період до 2020 року [3] свідчить про те, що дослідження 
конституційних засад статусу інвалідів має як теоретичне, 

так і практичне значення для сучасного правотворення та 
державотворення україни. 

основний закон україни не містить норм, присвячених 
статусу інвалідів в україні. тому однією із першочергових 
проблем сучасної науки конституційного права україни є 
проведення теоретико-правового аналізу конституційно-
правового статусу інвалідів та його складових елементів. 

у зв’язку з цим підвищився інтерес до наукових по-
шуків у цій сфері з боку як науковців, так і представників 
громадських об’єднань інвалідів та практичних працівни-
ків соціальної сфери, про що свідчить захист дисертацій, 
видання монографій, посібників, значна кількість статей 
на сторінках спеціалізованих періодичних видань та до-
повіді представників органів влади. однак не всі пробле-
ми реалізації та захисту прав, свобод та гарантій інвалідів 
можна вважати вирішеними, а можливості для наукових 
пошуків – вичерпаними. актуальність вивчення теоретич-
них і практичних проблем становища інвалідів зростає не 
тільки через необхідність наукового дослідження елемен-
тів їх конституційно-правового статусу, але й через визна-
чення подальших кроків у реформуванні законодавства 
про статус інвалідів. деякі важливі проблемні питання або 
взагалі не були предметом глибокого правового аналізу, 
або вивчались фрагментарно (права інвалідів та гарантії 
їх реалізації та захисту). у переважній більшості наукові 
аналізи цих питань стосувалися окремих галузевих аспек-
тів правового становища інвалідів, і тому не враховували 
зміни правової реальності останніх років в україні. на 
нашу думку, це стосується як монографічних видань, так 
і дисертаційних робіт, захищених останніми роками. не 
проведено порівняльно-правового аналізу нормативно-
правових актів україни про статус інвалідів та актів за-
рубіжного законодавства, хоча вважаємо, що таке дослі-
дження дозволило б ефективно використати позитивний 
досвід провідних країн для україни. 

на сьогодні в українській юридичній літературі ґрун-
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тований теоретико-методологічний аналіз конституційно-
правових аспектів статусу інвалідів, зокрема законодавчої 
бази регулювання, поняття та елементів правового стату-
су, реалізації та захисту особистих, соціальних, економіч-
них, політичних та культурних прав, обов’язків та гаран-
тій прав інвалідів, ще не є достатнім. до того ж сучасні 
погляди щодо місця правового статусу інвалідів у системі 
конституційного статусу людини і громадянина є катего-
рично іншими, порівняно з радянським періодом. 

питання пов’язані з визначенням правого статусу ін-
валідів набули актуальності після проголошення незалеж-
ності україни та стали об’єктом наукових пошуків бага-
тьох науковців гуманітаріїв, у тому числі правознавців, які 
вивчали проблеми конституційного, адміністративного, 
трудового права, права соціального забезпечення тощо. 

викладення доктринальних досліджень конституцій-
но-правового статусу інвалідів, на нашу думку, необхідно 
представити за схемою, відповідно до якої, спочатку про-
аналізуємо дослідження права і свобод людини і грома-
дянина з точки зору формування україни як правової та 
соціальної держави, конституційно-правового статусу лю-
дини і громадянина, а потім охарактеризуємо дослідження 
присвячені конституційно-правовому статусу інвалідів. 

на розгляді питання про права і свободи людини та 
громадянина в контексті висвітлення проблем форму-
вання україни як правової та соціальної держави, скон-
центровували так чи інакше свою увагу чимало вітчиз-
няних дослідників. одним із перших спроб дослідження 
зв’язаності держави правами й свободами людини і гро-
мадянина є монографія а. п. зайця «правова держава в 
контексті сучасного українського досвіду» [4]. дослідник 
вказує, що правова держава – це та держава, в якій реаль-
но функціонує режим зв’язаності влади правами і свобо-
дами людини й громадянина, яка юридично зобов’язана 
захищати і гарантувати ці права та свободи. зв’язаність 
держави правами й свободами означає не що інше, як об-
меження держави цими правами й свободами, правову і 
юридичну детермінованість [5, c. 20]. на відміну від а. п. 
зайця, який акцентує увагу при аналізі прав людини на по-
нятті «правова держава», для д. о. Єрмоленка [6] та о. в. 
скрипнюка [7] провідним є поняття «соціальна держава». 
науковці розкривають генезис соціально-економічних 
прав людини як найбільш важливий в умовах формування 
в україні соціальної держави. зокрема, на думку д. о. Єр-
моленка, ключовими принципами соціально-економічних 
прав в соціальній державі є принципи відповідальності 
останньої за забезпечення прожиткового мінімуму і роз-
поділ національного прибутку, визнання та забезпечення 
яких є важливою задачею соціальної держави [6, c. 16]. 

серед наукових доробків вітчизняних науковців-пра-
вознавців, які активно розробляли та розробляють питання 
конституційно-правового статусу людини і громадянина, 
міститься інформація про поняття та складові елементи 
конституційно-правового статусу, що є предметом нашого 
дослідження.

вагомий внесок у дослідження міжнародно-правового 
захисту прав людини належить М. М. антонович [8]. у 
своїх працях вона звертається до проблеми міжнародної 
системи захисту прав людини з точки зору участі україни в 
цих процесах, сучасного стану та перспектив участі нашої 
держави у міжнародному механізмі захисту прав людини.

у спільних роботах а. М. колодія та а. ю. олійни-
ка «права людини і громадянина в україні» [9] та «права, 
свободи та обов’язки людини і громадянина в україні» [10], 
на основі конституції та законодавства україни розглянуто 
правовий статус, конституційні права, свободи та обов’язки, 
механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 
роль судових та правоохоронних органів у їх забезпеченні. 

в інших дослідженнях а. ю. олійника висвітлено пра-
вовий статус людини і громадянина та його елементи, кон-
ституційні права, свободи та обов’язки, конституційно-

правовий механізм забезпечення реалізації прав та свобод 
людини і громадянина, діяльність судових, правоохорон-
них та контрольно-наглядових органів у забезпечені прав, 
свобод і обов’язків особи.

в. М. Малишко у статті «конституційно-правовий ста-
тус людини та гарантії його забезпечення» проаналізував 
концепції конституційно-правового статусу та охаракте-
ризував його складові елементи. на думку дослідника, 
законодавство україни приведено у відповідність з уні-
версальними стандартами прав людини і розроблений ме-
ханізм реалізації конституційних положень [11]. 

значний внесок у дослідження прав людини і грома-
дянина належить п. М. рабіновичу. серед його праць вар-
то виділити такі, як: «права людини і громадянина» [12], 
«права людини громадянина в україні: конституційна 
перспектива» [13] та ін. у своїх наукових роботах п. М. 
рабінович висвітлює загальнотеоретичні підходи до розу-
міння прав людини і громадянина, класифікації конститу-
ційних прав людини та громадянина, проблеми загально-
теоретичної інтерпретації конституційно-правого статусу 
людини і громадянина в конституції україни, міжнарод-
них стандартів прав і свобод людини і громадянина та ви-
значає основні тенденції сучасного розвитку прав людини. 

провідний спеціаліст у галузі загальної теорії держави 
і права та загального порівняльного правознавства акаде-
мік о. ф. скакун, у праці «теорія права і держави» [14] 
вагому роль відводить висвітленню питання людини та 
її правового статусу. зокрема, у цій праці розкриває: те-
оретичні аспекти правового статусу людини, його ознак, 
структури та видів; теорію поколінь прав людини; осново-
положні права та свободи людини і громадянина; основні 
обов’язки людини і громадянина; національні та міжна-
родні гарантії прав і свобод людини і громадянина. 

окремі теоретичні проблемні питання, що стосуються 
предмету нашого дослідження розкриті в роботах провід-
них вчених-конституціоналістів, а саме: а. с. головіна [15], 
в. в, Молдаван [16], а. с. пазенюк [17], в. ф. погорілка 
[18], о. в. скрипнюка [19], о. ф. фрицького [20], н. к. 
Шаптали [21], н. г. Шукліної [22] та інших. у своїх дослі-
дженнях вказані автори значну увагу приділяють питанням 
поняття та змісту конституційно правового статусу особи, 
класифікації та гарантій прав та свобод людини і громадя-
нина. 

оскільки після прийняття конституції україни у 1996 
році збільшився інтерес до наукового аналізу проблем кон-
ституційного права як науки, то відповідно і зросла кіль-
кість дисертаційних робіт, в яких розглядається питання 
конституційно-правового статусу особи та його елементів. 

теоретичні та практичні проблеми правового статусу 
особи, гарантій прав, свобод та обов’язків людини і гро-
мадянина, а також забезпечення конституційно-правового 
статусу людини і громадянина в україні вирішують у сво-
їх дисертаційних роботах: т. о. Бринь [23], е. в. горян 
[24], т. М. заворотченко [25], д. о. Єрмоленко [6], о. о. 
кравченко [26], л. і. летнянчин [27], о. а. Михайлюк [28], 
ж. М. пустовіт [29], о. в. пушкіна [30], т. а. француз-
Яковець [31] тощо.

в загальному вищевказані дослідники правовий статус 
особи розглядають як комплексну категорію, яка відобра-
жає увесь спектр зв’язків людини та громадянина із сус-
пільством, державою та міжнародним співтовариством. 
Базис правового статусу особи становлять її права, свобо-
ди, законні інтереси та обов’язки, передбачені у консти-
туції та законодавстві україни, а також основоположних 
міжнародно-правових актах. це загалом визначає правове 
становище особи в житті держави та її місце, роль і зна-
чення у регулюванні суспільних відносин. 

у загальній теорії права та науці конституційного 
права існують різні підходи до класифікації правового 
статусу особи. з усіх існуючих класифікацій науково об-
ґрунтованими та практичними є ті, що відображають види 
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правового статусу особи. о. ф. скакун класифікує їх на 
загальний (конституційний) статус, спеціальний статус та 
індивідуальний статус.

проблемні аспекти спеціально-правових статусів роз-
глядалися у дослідженнях: Б. в. Бабіна [32], о. М. Бикова 
[33], і. г. ковалишина [34], і. г. лиска [35], т. і. Мендеграл 
[36], в. й. пашинського [37] та інші. 

важливе теоретичне і практичне значення, для прове-
дення нашого дослідження є розгляд наукових доробків про 
правовий статус інвалідів, механізм та гарантії його реалі-
зації. після проголошення незалежності україни було захи-
щено дисертаційні роботи, предметом яких виступали різні 
складові правового статусу інвалідів. однак переважно ці 
дослідження присвячувалися розгляду питань соціального 
захисту та реабілітації інвалідів. проте менше уваги приді-
лено конституційно-правовому статусу інвалідів. 

вважаємо, що необхідно коротко висвітлити основні 
положення кандидатських та докторських дисертацій, які 
захищенні за останні 20 років в україні. так, л. п. Шумна у 
2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «пра-
вові основи реабілітації інвалідів в україні» [38]. у роботі 
розглянуто правову природу, мету та принципи реабілітації 
інвалідів. заслуговують на увагу підходи автора до визна-
чення понять: «інвалідність», «соціальний захист інвалі-
дів», «правовий статус інвалідів», «реабілітація інвалідів», 
«реабілітаційні заходи, що надаються інвалідам», «медична 
реабілітація інвалідів», «соціальна реабілітація інвалідів», 
«професійна реабілітація інвалідів». сформульовано поло-
ження щодо вдосконалення юридичного механізму забезпе-
чення та гарантування права інваліда на реабілітацію. при 
цьому дослідник доводить в роботі про виключну перевагу 
судового порядку вирішення спорів, що виникають у сфе-
рі реабілітації, над адміністративним. однак л. п. Шумна, 
висвітлюючи питання правового статусу інвалідів, розкри-
ває його тільки крізь призму права на соціальний захист та 
права на реабілітацію. інші елементи правового статусу до-
слідниця не досліджує та не розкриває. 

дисертаційну роботу «правове забезпечення соціаль-
ного захисту дітей-інвалідів» в.с. тарасенко присвячено 
комплексному дослідженню правових засад формування 
системи соціального захисту дітей-інвалідів [39]. автор 
визначила складові механізми соціального захисту дітей-
інвалідів та розкрила правові аспекти їх матеріального, со-
ціально-побутового та медичного забезпечення. питання 
правового статусу дітей-інвалідів розкрито фрагментарно, 
оскільки охарактеризовано лише права та гарантії дітей-
інвалідів у сфері освіти та забезпечення працею та обґрун-
товано необхідність встановлення додаткових гарантій 
щодо отримання дітьми-інвалідами освіти та працевла-
штування. не погоджуємося із пропозицією дослідниці 
про прийняття закону україни «про соціальний захист 
дітей-інвалідів», адже нагромадження та розгалуження за-
конодавчих актів з питань правового статусу інвалідів-до-
рослих та інвалідів-дітей може призвести до збільшення 
колізій та прогалин у цій сфері правового регулювання.

у 2009 році М. в. чічкань захистила дисертацію на 
тему «правове регулювання соціального захисту інвалідів 
в україні» [40]. праця присвячена теоретичним і прак-
тичним аспектам встановлення та розвитку права на со-
ціальний захист як одного із провідних прав інвалідів у 
соціальній державі. у роботі проаналізовано аспекти пра-
вового статусу інвалідів лише через характеристику цих 
осіб як: 1) суб’єктів трудових відносин, з особливою ува-
гою щодо спеціальних правових гарантій у забезпеченні 
умов їх праці; 2) суб’єктів пенсійних правовідносин для 
визначення підстав та умов отримання пенсій у зв’язку із 
інвалідністю. 

у цьому ж 2009 році подібну за предметом досліджен-
ня дисертацію «соціального-правовий захист інвалідів в 
україні», захистив р.о. павлюков [41]. у роботі узагаль-
нено наукові здобутки та погляди щодо правового регу-

лювання суспільних відносин, що виникають у результаті 
взаємодії між інвалідами і суспільними та середовищним 
бар’єрами. аналізуючи нормативно-правові акти щодо 
соціально-правового захисту інвалідів, автор вказує що 
їм властиві деякі негативні ознаки, які стосуються всього 
законодавства україни. законодавство щодо соціально-
правового захисту інвалідів, хоча у цілому і відповідає 
міжнародним і європейським стандартам, однак характе-
ризується розпорошеністю нормативного матеріалу, тоб-
то норми, що регулюють це питання, містяться у великій 
кількості нормативно-правових актів різного рівня (понад 
500 нормативно-правових актів). при цьому не з метою 
подолання та усунення цієї негативної тенденції, а «з ме-
тою забезпечення більшої поінформованості населення, 
зокрема інвалідів, та сприяння правозастосовчій діяль-
ності пропонується провести певну систематизацію нор-
мативного матеріалу». погоджуємося із пропозицією про 
видання офіційного збірника документів присвяченого 
соціально-правовому захисту інвалідів в україни. однак, 
не підтримуємо пропозицію про прийняття соціального 
кодексу, який «забезпечить більш ефективний вплив на 
правове регулювання соціально-забезпечувальних відно-
син за участю інвалідів». зважаючи на особливий статус 
інвалідів та їх категоріальну різноманітність, вважаємо за 
доцільне прийняття кодифікованого акту, який закріплю-
ватиме та деталізуватиме правовий статус інвалідів.

дослідження правового регулювання пенсійного за-
безпечення по інвалідності в солідарній пенсійній системі 
здійснив н. п. коробенко [42]. на підставі історико-право-
вого аналізу етапів виникнення, становлення та розвитку 
пенсійного забезпечення інвалідів формулює нові підходи 
до визначення понять «пенсія внаслідок загального захво-
рювання» та «пенсійні правовідносини по інвалідності в 
солідарній пенсійній системі». здійснено класифікацію 
пенсійних правовідносин по інвалідності у разі настання 
інвалідності внаслідок загального захворювання чи трав-
ми, не пов’язаної із трудовою діяльністю особи. сформу-
льовано також пропозиції щодо удосконалення законодав-
ства у сфері пенсійного забезпечення по інвалідності в 
солідарній пенсійній системі. 

основним завданням дисертації н. М. Биби «правове 
регулювання трудових відносин з інвалідами» [43], стало 
вирішення питання про необхідність у диференціації ре-
гламентації трудових відносин з інвалідами, яка не супер-
ечила б ідеям рівності й соціальної справедливості, у меж-
ах реалізації інвалідами свого конституційного права на 
працю. у роботі розглянуто історичний розвиток інститу-
ту працевлаштування інвалідів, охарактеризовано підходи 
до визначення дефініцій «інвалід» та «працевлаштування 
інвалідів». звернено увагу на особливості реалізації права 
інвалідів на працю та гарантій його забезпечення. автор 
зробив аналіз основних засад правової політики держави 
щодо інвалідів і розробив пропозиції щодо приведення на-
ціонального законодавства у відповідність до норм між-
народно-правових актів, але обмежився тільки сферою 
трудових правовідносин з інвалідами. 

у дисертації с. в. попова «правовий механізм реалі-
зації конституційного права на працю в сучасних умовах» 
підрозділ 4.4. присвячено особливостям працевлаштування 
інвалідів. на основі критичного аналізу існуючої системи 
працевлаштування інвалідів, дослідник розкриває основні 
недоліки її організації, що спричинили неефективність цієї 
системи. звертається увага на внесенні відповідних змін до 
чинного законодавства з метою об’єктивного визначення 
для підприємств, праця на яких має серйозні протипоказан-
ня, кількості робочих місць для працевлаштування інвалі-
дів, які можливо привести у відповідність до чинного за-
конодавства про робочі місця й порядку працевлаштування 
інвалідів, а також сприянні зменшенню витрат на сплату 
штрафів через об’єктивну неможливість таким підприєм-
ствам дотримуватись установленого законодавством нор-
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мативу, що дозволить використовувати ці кошти на реаліза-
цію виробничих і соціальних завдань [44].

дослідження окремих аспектів правового статусу інва-
лідів здійснювали у свої дисертаціях к. с. Міщенко «Меха-
нізми державного управління соціальним захистом інвалі-
дів в україні» [45], о. к. лаптінова «правове регулювання 
реабілітації засуджених з інвалідністю в умовах відбування 
покарання» [46] та в. і. петрусевич «адміністративно-пра-
вове регулювання зайнятості інвалідів» [47].

окресливши основні проблеми, висвітлені у дисерта-
ційних роботах вчених-правознавців, вважаємо, що біль-
ша їх частина стосується соціального захисту, соціального 
забезпечення, реабілітації, трудових прав інвалідів та га-
рантій їх захисту. із цього вбачаємо, що в україні відсутні 
дисертації, в яких розглядається питання саме конститу-
ційно-правового статусу інвалідів. 

зважаючи на те, що переважно нормативно-правові 
акти в україні приймаються з огляду на законодавство ро-
сійської федерації, вважаємо за доцільне розглянути деякі 
дисертації російських дослідників, які розкривають пра-
вовий статус інвалідів у сусідній державі. особливу увагу 
приділено працям, що захищені по спеціальності 12.00.02. 
так, а. г.чепурний у докторській дисертації «конститу-
ційно-правове регулювання державної політики щодо 
соціальної політики інвалідів бойових дій» [48] здійснив 
правовий аналіз сутності соціального захисту населення 
як конституційно закріпленої функції соціальної держави, 
її місце в різних концепціях соціальної політики. охарак-
теризував конституційно-правові засади визначення інва-
лідів бойовий дій як об’єкту соціального захисту в росій-
ській федерації. розкриває конституційно-правові основи 
формування, сутність і зміст державної політики бойових 
дій в умовах соціальної держави, а також структуру та 
функції механізму її реалізації. автор пропонує практичні 
заходи щодо вдосконалення конституційно-правових за-
сад державної політики щодо соціального захисту інвалі-
дів бойових дій в умовах реформування соціальної сфери. 

к. Б. Бароцька частково у своїй дисертації висвітлює 
питання законодавчого забезпечення надання соціальної 
допомоги інвалідам та реалізації державної соціальної по-
літики щодо інвалідів, розглядаючи їх як найбільш гострі 
проблеми та пріоритетні напрямки сучасного розвитку со-
ціальної сфери в російській федерації [49]. 

у своїй дисертації «особливості конституційно-пра-
вового статусу інвалідів в російській федерації» рахимлі 
араз паша огли визначив поняття, зміст та елементи пра-
вового статусу інвалідів в російській федерації, місце пра-

вового статусу інваліда в системі конституційно-правових 
статусів фізичних осіб, особливості реалізації особистих 
і соціально-економічних прав та свобод людини і грома-
дянина в конституційно-правовому статусі інваліда [50]. 

розгляд конституційних та законодавчих положень, 
які закріплюють гарантії реалізації конституційного пра-
ва на освіту дітей-інвалідів, а також комплекс проблем, 
пов'язаний із практикою їх застосування, став предметом 
дослідження о. с. ільїної у роботі «конституційне право 
на основну загальну освіту і гарантії його реалізації ді-
тьми-інвалідами в російській федерації» [51].

с. ю. алімов аналізує публічно-правову сутність, до-
свід організації і діяльності органів державної влади та 
місцевого самоврядування щодо конституційного та зако-
нодавчого забезпечення прав ветеранів та учасників бойо-
вих дій в країнах снд, які стали інвалідами [52]. 

т. а. лихіна у своїй дисертації «права інвалідів: про-
блеми міжнародно-правового регулювання і міжнародні 
зобов’язання російської федерації» [53] піднімає питання 
проблем міжнародно-правових актів і рішення міжнарод-
них органів (оон та ради Європи), а також законодавство 
і практику росії у сфері прав інвалідів. на думку російської 
дослідниці, специфіка прав інвалідів в порівнянні з правами 
людини полягає в змістовному розширенні і особливій формі 
здійснення деяких загальновідомих суб’єктивних прав. 

розгляд проблем суспільних відносин, що складають-
ся в процесі законодавчого забезпечення конституційних 
прав інвалідів в російській федерації здійснив с. М. Брі-
зецький у дисертації «законодавче забезпечення конститу-
ційних прав інвалідів у російській федерації» [54]. автор 
здійснив науковий аналіз проблем теорії і практики реалі-
зації прав інвалідами та розглянув закономірності, понят-
тя, правові форми, ефективність конституційно-правового 
механізму забезпечення прав інвалідів та його елементів. 

висновки. опрацювання доктринальних досліджень 
щодо проблем конституційно-правового статусу інвалідів 
в україні дає підстави констатувати, що, не зважаючи на 
значне теоретичне і практичне значення досліджуваної 
нами теми, спеціальних праць, які б розкривали консти-
туційно-правовий статус інвалідів немає. з питань консти-
туційно-правового статусу інвалідів існують лише «фраг-
ментарні» напрацювання на рівні статей, глав, параграфів 
у навчальних посібниках, підручниках, монографіях та 
дисертаційних роботах. системного дослідження динамі-
ки сучасного розвитку конституційно-правового статусу 
інвалідів в україні не здійснювалося, але потреба у цьому 
є як з теоретичної сторони, так і з практичної. 
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у сучасній юридичній науці спостерігається тенденція 
дослідження прав людини лише на юридико-догматично-
му рівні, з точки зору їх законодавчого закріплення, або в 
широкому загальногуманному контексті [1]. однак на сьо-
годні є серйозна потреба у вивченні практичних аспектів 
реалізації та захисту прав людини, що відображатиме їх 
реальність та цінність у суспільстві. проблема прав лю-
дини є складною та багатоплановою, але головне в ній на 
сьогодні – це не лише теоретичні пошуки, не академічні 
спори про дефініції, а створення необхідних передумов, 
гарантій та механізмів реалізації прав індивіда, подолання 
кризи в цій галузі.

серед основних недоліків інституту захисту прав лю-
дини в юридичній літературі вченими наголошується на 
наступних:

а) послаблення соціального призначення прав від 
анархії та слабкості державної влади, посилення криміно-
генної обстановки, наявність колізій у законах, конфрон-
таційних процесів у суспільстві;

б) наявність дисбалансу у розвитку соціального серед-
овища для функціонування прав і свобод людини;

в) послаблені гарантії соціальних прав [2].
тому головним завданням на сьогодні є необхідність 

наповнити відповідним змістом права людини та зба-
лансувати співвідношення між правами та обов’язками 
суб’єктів [2].

аналіз прийнятих протягом останніх років норматив-
них, у першу чергу законодавчих, актів у галузі захисту 
прав людини дає підстави стверджувати, що:

1) кількість правових актів всіх рівнів зростає, але в 
той же час ефективність організаційного механізму у сфе-
рі захисту конституційних прав не покращується;

2) зближення, що спостерігається в розумінні міжна-
родних та національних підходів у правоустановчій ді-
яльності, практично не зачіпає організаційного механізму 
правореалізації;

3) законодавче регулювання охоплює все більш широке 
коло конституційних правовідносин, проте в той же час істот-
но відстає реалізаційна діяльність правоохоронних органів.

отже, місце україни у світовому співтоваристві за-
лежить від того, чи стане український громадянин, його 
права і свободи частиною загальнонаціональної ідеї і чи 
буде вона втілена в життя, оскільки в XXI ст. майбутнє 
належить тим країнам, в яких головною турботою влади 
є людина, належне забезпечення, захист її прав і свобод. 
тому в сучасних умовах ми повинні усвідомлювати, що 
захист прав і свобод людини є необхідною умовою і стра-

тегією стійкого розвитку нашої країни на демократичних 
засадах, створенням гарантій проти повернення суспіль-
ства назад до тоталітаризму, одним із ключових факторів 
побудови демократичної, правової, соціальної держави.. 
сьогоднішніми завданнями держави повинно бути:

- створення дієвих механізмів охорони й захисту прав 
та свобод людини;

- систематизація та вдосконалення законодавства; 
- зміцнення начал громадянського суспільства та зміц-

нення державно-правової системи;
- вдосконалення практики правотворення, правореалі-

зації і контролю за виконанням закону;
- підвищення рівня правової культури, правосвідомос-

ті громадян і подолання правового нігілізму [3].
окрім того, серед пропозицій щодо вдосконалення меха-

нізму захисту прав і свобод людини на сучасному етапі роз-
витку держави і права, вченими обґрунтовуються наступні:

1) необхідно вдосконалювати національні засоби за-
хисту прав людини, а також впровадити систему націо-
нальних фільтрів для звернення до Європейського суду з 
прав людини [4];

2) необхідно забезпечити доступність постанов та рі-
шень Європейського суду з прав людини, що мають бути 
враховані в процесі прийняття національних правозасто-
совних рішень по конкретним життєвим випадкам і щодо 
конкретних суб’єктів [5];

3) впровадити юридичну відповідальність щодо тих 
осіб, які винні у порушені прав та свобод людини, що на-
дало б змогу, з однієї сторони, підняти рівень дотримання 
прав та свобод людини, а з іншої сторони – перекласти 
відповідальність з самої держави на винних осіб [6];

4) вироблення спеціальної процедури щодо недопущен-
ня в подальшій правозастосовній практиці прийняття відпо-
відних рішень, що порушують права і свободи людини [7];

5) впровадження судового прецеденту як джерела пра-
ва, до складу якого можна віднести рішення Європейсько-
го суду з прав людини [8] тощо. 

у свою чергу М. о. куц в контексті вдосконалення 
імплементаційних процедур, в тому числі і щодо імпле-
ментації механізмів захисту прав людини, пропонує:

1) при впроваджені рекомендацій міжнародних органі-
зацій та виконанні зобов’язань, взятих україною згідно з 
міжнародними актами у національному законодавстві, для 
відображення цього процесу застосовувати термін «імпле-
ментація» як узагальнюючий;

2) при реалізації положень актів Єс, гатт/сот та 
приведенні норм національного права до стандартів, вста-
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новлених європейськими співтовариствами, застосовува-
ти поняття «адаптація» та «гармонізація» законодавства, з 
метою правильного розуміння практиками та теоретиками 
процесів, що відбуваються;

3) узгодити положення чинного законодавства україни 
щодо вживання вказаних термінів;

4) доцільним є розробка та прийняття законодавчого 
акту з питань приведення до дії норм міжнародного права 
на території україни [9].

с. п. кубієвич зробив спробу у своїх наукових дослі-
дженнях виокремити систему «імплементаційних шля-
хів», відповідно до яких здійснюється вдосконалення ін-
ституту захисту прав людини в україні. до таких шляхів 
вчений відносить:

- по-перше, вироблення та запровадження ефективно-
го національного шляху виконання рішень Європейського 
суду з прав людини в україні;

- по-друге, приведення національного законодавства 
відповідно до вимог Європейської конвенції про захист 
прав людини і основних свобод;

- по-третє, впровадження у правозастосовну практику 
органів україни можливості безпосереднього застосуван-
ня норм Європейської конвенції про захист прав людини і 
основних свобод;

- по-четверте, забезпечення правильного тлумачення 
норм Європейської конвенції про захист прав людини і 
основних свобод;

- по-п’яте, активізація роботи конституційного суду 
україни щодо оцінювання відповідності положень міжна-
родних документів, що ратифіковані в україні, положен-
ням конституції україни;

- по-шосте, вплив на правосвідомість посадових осіб 
щодо застосування у власній роботі положень Європейської 
конвенції про захист прав людини і основних свобод [10].

науковцями підтверджується той факт, що права лю-
дини, закріплені в україні, за формою вираження цілком 
відповідають міжнародно-правовим актам, але їх реаліза-
ція залишається ще досить актуальною проблемою. осно-
вним завданням на нинішньому етапі розвитку україн-
ської держави у сфері особистих прав і свобод громадян 
має бути їх максимальне гарантування всіма національни-
ми правовими засобами [11]. Ми погоджуємось з тим, що 
сучасні реалії захисту прав людини мають недоліки та по-
требують відповідного удосконалення, проте ідея «макси-
мального гарантування всіма національними правовими 
засобами прав людини» має бути вивчена та реалізована 
як окремий напрям в контексті вдосконалення всієї систе-
ми механізмів гарантування та захисту прав людини. 

серед ключових перепон розвитку як наукових дослі-
джень прав людини, так і їх практичної реалізації й захис-
ту вченими називають низку наступних причин:

- по-перше, неоднозначність розуміння сутності само-
го поняття феномена прав людини;

- по-друге, законодавча невизначеність конкретного 
змісту та обсягу прав людини; 

- по-третє, неоднозначність тлумачення прав людини, 
що є умовою належної їх реалізації, охорони, захисту й 
можливості їх офіційної уніфікації на всесвітньому та ре-
гіональному рівні [12].

вченими також обґрунтовувалась позиція щодо ви-
окремлення системи «завдань у сфері прав і свобод люди-
ни». до таких завдань відносять:

- створення системи механізму та процедур, що гаран-
тують суб’єктивні права на основі об’єктивного, заснова-
ного на праві, порядку державної діяльності;

- запровадження процедури попереднього контролю 
нормативно-правових актів з погляду їх відповідності 
міжнародним стандартам у сфері прав людини;

- створення системи засобів правового, організаційно-
го та морального характеру, що забезпечать глибоку по-
вагу до прав та свобод людини у суспільстві;

- становлення відповідальності посадових осіб за не-
ефективне гарантування прав людини [13].

з огляду на це можливо відзначити, що до кола завдань 
вченими відносяться положення щодо забезпечення ді-
євості і реальності прав і свобод людини, в тому числі і 
за допомогою вдосконалення інституту захисту прав лю-
дини в частині створення системи механізму та процедур, 
що гарантують (захищають) суб’єктивні права на основі 
об’єктивного; запровадження процедури попереднього 
контролю нормативно-правових актів з погляду їх відпо-
відності міжнародним стандартам у сфері прав людини; 
створення системи засобів правового, організаційного та 
морального характеру, що забезпечать глибоку повагу до 
прав та свобод людини у суспільстві.

у контексті співвідношення міжнародного та вну-
трішньодержавного права щодо прав людини о. грищук 
робить висновок про необхідність визнання і широкого 
застосування принципу верховенства міжнародного права 
в цій сфері. застосування цього принципу сприятиме фор-
муванню міжнародного права прав людини як певної уні-
версальної конструкції, що сприяє уніфікації у розумінні 
змісту та обсягу прав людини, виробленню певних етало-
нів, принципів чи стандартів, що закріплюють особливе 
місце і значення людини в суспільстві, а отже повсюдне 
визнання та захист людської гідності, прав і свобод люди-
ни [14], в контексті зміни соціальних факторів розвитку 
суспільства [15]. н. і. цись пропонує розробити галузевий 
механізм імплементації з урахуванням загальних методів 
і основоположних принципів галузей права [16]. тим са-
мим забезпечити комплексний підхід до імплементації по-
ложень міжнародних норм, що охопить всі галузі і інсти-
тути права. в такому ж самому напрямку вчений розглядає 
необхідність вдосконалення національних механізмів за-
хисту прав людини, що зумовлено: 

- з одного боку, політико-правовими та соціальними 
перетвореннями в незалежній україні, орієнтованими на 
світові та європейські стандарти демократичної країни;

- з другого боку, приєднанням нашої держави до сис-
теми міжнародно-правових гарантій захисту прав люди-
ни, передбаченою конвенцією про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 р. [17], що своїм зворот-
ним ефектом має вдосконалення національних механізмів 
утвердження та забезпечення прав і свобод людини на 
внутрішньодержавному рівні [18].

М. антонович у контексті аналізу процедури імпле-
ментації Міжнародного пакту про громадянські та полі-
тичні права в україні робить спробу виокремити шляхи 
вдосконалення її здійснення в україни, до яких відносить:

1) безпосередню реалізацію прав, гарантованих пак-
том;

2) ратифікацію інших міжнародно-правових актів;
3) скасування статей конституції та інших законодав-

чих актів, які суперечать нормам пакту;
4) прийняття нового законодавства, як, наприклад, 

створення правової бази для реальної багатопартійної 
системи, регулювання надзвичайного стану, зайнятості 
населення тощо;

5) доповнення чинного законодавства новими норма-
ми, які впроваджують стандарти пакту;

6) вдосконалення судової процедури захисту прав і 
свобод людини та звуження адміністративних повнова-
жень у цій сфері тощо [19].

серед цих шляхів необхідно відзначити напрям щодо 
вдосконалення судової процедури захисту прав людини, при 
чому вченим пропонується звузити адміністративні повно-
важення в сфері захисту прав людини. необхідність вдоско-
налення судової влади в контексті вдосконалення механізмів 
захисту прав людини відзначається і іншими вченими [20].

незважаючи на досить неоднозначні та несистематизо-
вані погляди вчених на проблематику вдосконалення меха-
нізмів захисту прав людини, все ж слід акцентувати увагу 
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на характерній особливості цього процесу, змістом якого є 
необхідність зміни формату відносин між особою та дер-
жавою, зокрема: необхідно змінити загальне бачення сус-
пільства щодо ролі держави в сторону розуміння держави 
як гаранта та надійного суб’єкта захисту прав людини. 

таким чином, відносини між суспільством та дер-
жавою мають базуватися та розвиватися на основі парт-
нерства та взаємності прав і обов’язків, а не на засадах 

підпорядкування. також слід максимально за допомогою 
правових норм впорядкувати відносини між державою, 
суспільством та громадянином в сфері гарантування та 
захисту прав і свобод людини. необхідно максимально 
відійти від ідеологічного та політичного впливу на розви-
ток прав людини і механізмів їх захисту, забезпечивши їх 
об’єктивний розвиток та відповідність стандартам міжна-
родного співтовариства.
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У статті досліджується історія розвитку уявлень про сутність та зміст народного суверенітету у радянській юридичній науці. Виявля-
ються особливості досліджень народного суверенітету у різні періоди розвитку радянської науки. Автором встановлюються сутність та 
причини протиріч, що існують між дослідженнями, присвяченими народному суверенітету в радянський період.

Ключові слова: народний суверенітет, дослідження народного суверенітету, радянська юридична наука, радянський період.

В статье исследуется история развития представлений о сущности и содержании народного суверенитета в советской юридической 
науке Выявляются особенности исследований народного суверенитета в разные периоды развития советской науки. Автором уста-
навливаются сущность и причины противоречий, существующих между исследованиями, посвященными народному суверенитету в 
советский период.

Ключевые слова: народный суверенитет, исследования народного суверенитета, советская юридическая наука, советский период.

The article examines the history of ideas about the nature and meaning of popular sovereignty in the Soviet legal science research identified 
features of popular sovereignty in different periods of development of Soviet science. The author has determined the nature and causes of 
conflicts that exist between research devoted to national sovereignty in the Soviet period.
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постановка проблеми. розуміння народного сувере-
нітету не лишалося незмінним, воно постійно змінювало-
ся з розвитком юридичної науки. тривалий час предметом 
дослідження був суверенітет як політичне явище, сувере-
нітет як конституційний принцип, теорія обмеженого су-
веренітету. у період існування срср у житті суспільства 
відбувалися серйозні соціально-економічні, політичні та 
правові зміни, які вплинули на розвиток юридичної науки, 
зокрема на еволюцію поглядів щодо народного суверені-
тету. саме тому існує нагальна потреба проведення у пер-
шу чергу наукового аналізу проблем формування поглядів 
на народний суверенітет як конституційного принципу в 
працях вчених-правознавців радянського періоду.

ступінь розробленості проблеми. у сучасних ві-
тчизняних наукових дослідженнях питання сутності та 
змісту народного суверенітету досліджені недостатньо. 
Більшість вчених лише побічно аналізують проблеми 
становлення народного суверенітету. водночас маємо від-
значити, що у науці конституційного права відсутнє спеці-
альне узагальнення наукового доробку вчених-конститу-
ціоналістів радянського періоду щодо сутності та змісту 
народного суверенітету. 

Метою цієї статті є відстежити історію розвитку уяв-
лень про сутність та зміст народного суверенітету у радян-
ській юридичній науці, виявити особливості досліджень 
народного суверенітету у різні періоди розвитку радян-
ської науки, встановити сутність та причини протиріч, що 
існують між цими дослідженнями.

виклад основного матеріалу. у радянській юридич-
ній літературі розробка проблеми народного суверенітету 
була вкрай недостатньою. зарубіжний досвід досліджу-
вався заідеологізовано. в науковій літературі, особливо 
в підручниках, переважало твердження про повну непри-
йнятність різноманітних буржуазних концепцій в теорії 
держави і права. у зв’язку з цим фактично протягом всієї 
історії радянської держави розроблялись, втілювались в 
життя нові, інші рішення, які не відповідали завданням і 
потребам ні держави, ні її громадян. ігноруючи світовий 
досвід, радянська держава будувалась та функціонувала 
відповідно до принципу єдності влади, яка, на думку іде-
ологів того часу, була втіленням повновладдя трудящих. 
заперечувалась одна із найгуманніших державно-право-
вих ідей – ідея правової держави. радянські ідеологи та 
вчені вважали цю концепцію помилковою. заперечувався 
парламентаризм, який забезпечував в країні чільну роль 
парламенту як верховного органу народного представни-
цтва. на його місці з’явились нові органи – ради, які поєд-
нували законодавство і управління. в основі їх організації 
і діяльності був закладений принцип «робітничої корпо-
рації», який був розроблений в. і. леніним за типом па-
ризької комуни. його основною сутністю було те, що ради 
«повинні поєднувати в особі виборних представників на-
роду і законодавчу функцію та виконання законів» [24, 
c. 271]. з прийняттям конституції урср 14 березня 1919 
року, державною формою диктатури пролетаріату консти-
туція визначала республіку рад, де вся повнота держав-
ної влади належить трудящим у формі рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів. це означало, 
що республіка рад проголошена классовою організацією. 
в результаті відкидався загальнолюдський, загальнодемо-
кратичний принцип народу як носія, джерела суверенітету 
держави, існували обмеження у виборчому праві. виборча 
система 1919 року забезпечувала робітникам більшість в 
органах державної влади в порівнянні з іншими групами 
населення. вибори були багатоступеневими: депутати ви-
щих органів влади обирались вищестоящими органами 
державної влади з їх складу. в перші роки соціалізму за-
стосовувалось відкрите, а не таємне голосування. ці об-
меження були скасовані конституцією срср 1936 року. 
поняття ж «народ» було введено лише конституцією 
срср 1977 року. народ оголошувався суб’єктом, якому 

належить вся влада. у статті 2 зазначалось: «вся влада в 
срср належить народу», а стаття 5 вперше встановила, 
що найважливіші питання державного життя виносяться 
на всенародне обговорення, а також ставляться на всена-
родне голосування (референдум). стаття 95 уперше закрі-
пила завдання народного контролю, а стаття 48 характери-
зувала його як одну з форм участі громадян у управлінні 
державними і громадськими справами. Б. М. топорнін у 
колективній монографії «конституція розвинутого со-
ціалізму» під редакцією в. М. кудрявцева відзначав, що 
«повновладдя народу є важливою передумовою та гаран-
тією побудови безкласового суспільства. поняття «народ» 
розкривалось в статтях конституції срср: це робітничий 
клас, селянство та інтелігенція» [18, с. 41]. виділялись 
матеріальні гарантії народовладдя (економічна система 
суспільства) та соціальні засади (єдність всіх трудящих), а 
політична влада характеризувалась глибоко народним ха-
рактером (загальнонародна демократія). також конститу-
ція срср 1977 року визначала такі форми участі народу в 
управлінні державними справами: громадяни обирають та 
можуть бути обраними в ради народних депутатів, в інші 
виборні державні органи (наприклад, в суд); вони беруть 
участь у обговоренні та розробці проектів законів та рі-
шень як загальнодержавного, так і місцевого значення [18, 
с. 144]. іншими формами залучення народу до управлін-
ня державою визнавались залучення громадян до роботи 
державних органів і громадських організацій (як правило, 
на громадських засадах), участь у нарадах на підприєм-
ствах, зборах за місцем проживання, у формуванні органів 
громадської самодіяльності – народних дружин, товарись-
ких судах. тобто ці форми були спрямовані на розширення 
народної ініціативи та залучення населення в державну і 
громадську діяльність [18, с. 145]. не дивлячись на прого-
лошення цих засад, влада народу була фіктивною, прого-
лошені демократичні підходи на практиці не реалізовува-
лись, служили для прикриття фактичного тоталітаризму, 
диктатури правлячої комуністичної партії, оскільки ефек-
тивності народовладдя, залучення в політичну діяльність 
широких прошарків населення сприяє принцип політич-
ного плюралізму, який в срср був відсутній.

у зв’язку з цим варто відзначити таких радянських 
вчених, як г. с. гурвіч, а. і. денисов, в. к. дябло, д. а. 
Магеровський, а.Маліцкий, п.і. стучку, н. п. фарберова, 
які активно почали досліджувати проблему повновладдя 
радянського народу. так, н. п. фарберов у підручнику 
«державне право країн народної демократії», виданому у 
1949 році, зазначав, що «вся влада в народних республі-
ках походить від народу та належить народу. народ здій-
снює свою владу через представницькі органи, починаючи 
з місцевих та закінчуючи вищими державними органами, 
які обираються народом шляхом загальних, рівних і віль-
них виборів, без будь-яких обмежень чи переваг для окре-
мих груп або осіб, що обмежують участь мас в народно-
му представництві, що має місце в буржуазних країнах… 
основним принципом організації та діяльності системи 
органів державної влади народних республік є суверені-
тет трудящих класів, тобто переважної більшості народу, 
очолюваної робочим класом. в народних республіках 
широкі народні маси постійно контролюють роботу дер-
жавних органів, що є однією із найважливіших умов за-
безпечення роботи органів державної влади в дусі справж-
ньої демократії. народні представники зобов’язані в своїй 
діяльності слідувати наказу своїх виборців, відповідальні 
перед ними та можуть бути відкликані до закінчення стро-
ку їх повноважень» [49, с. 77-78]. н. п. фарберов різко 
критикував позиції акад. і. п. трайніна, Є. с. варги, проф. 
і. д. левіна, доц. д. с. карева [5; 17; 21; 42] щодо поняття 
«народ». н. п. фарберов стверджував, що перекручуван-
ням марксистсько-ленінського вчення про керівну роль 
робочого класу в союзі трудящих класів є підміна науко-
вого вирішення питання про класову природу народної де-
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мократії загальним поняттям «народ». а участь населення 
у народних фронтах є способом залучення громадян до 
управління державою та сприяють єдності [48, с. 61]. «су-
веренітету єдиної радянської союзної держави, – пише і. 
п. трайнін, – не суперечить суверенність кожної окремої 
радянської нації, яка вирішує свої національні справи са-
мостійно на основі рад. виходячи з радянського демокра-
тичного централізму, кожна нація повністю самостійна у 
вирішенні питань, які стосується національних форм своєї 
участі в загальному соціалістичному будівництві» [43, с. 
95]. це говорить про спробу в науці державного права зня-
ти протиріччя між суверенітетом народу та суверенітету 
нації (союзного та республіканського суверенітету).

радянською юридичною наукою був створений теоре-
тичний фундамент, який визначає концептуальні положен-
ня, що стосуються розуміння державного суверенітету, 
його співвідношення з народним і національним суверені-
тетами, визнання неможливості абсолютного сувереніте-
ту. серед робіт того періоду варто виділити дослідження 
с. а. авак’яна [1], а. а. Безуглова [4], л. а. григоряна [6], 
г. с. гурвіча [7], ю. а. дмитрієва [10], в. дорогіна [11], в. 
і. зуєва [13], в. і. ілюхіна [14], в. т. кабишева [15], р. М. 
кочкарова [19], а. н. кудінова [20], і. д. лєвіна [23], л. с. 
Мамута [26], р. о. ромашова [31], ю. і. скуратова [32; 33; 
34; 35; 36], ю. г. судніцина [39; 40], і. Є. фарберова [46; 
47; 48], в. а. четверніна [51], в. Є. чіркіна [52; 53], в. с. 
Шевцова [54; 55].

російський вчений-конституціоналіст, професор ж. 
й. овсепян провела диференційовану характеристику 
соціальних інститутів та установ, які втілюють в собі на-
родний (державний, особистий) суверенітет. оскільки пи-
тання суверенітету в плані співвідношення з державою і 
державною владою – одне з найбільш дискусійних питань 
в науковій теорії, ж. й. овсепян [27, с. 64-85] наукові по-
гляди з цього приводу систематизувала у такі групи:

1. на думку а. і. денисова, і. д. лєвіна, д. л. зла-
топольського, г. і. тункіна, М. а. Шафіра [8; 23; 45; 54 ] 
носієм суверенітету є держава.

за словами й. д. лєвіна, «суверенітет – це юридично 
реалізована незалежність держави» [22, с. 258]. й. д. лє-
він продемонстрував у своєму дослідженні «суверенітет», 
написаному у 1948 році, що з самого початку свого ви-
никнення держава не мала виключної, переважної влади 
у суспільстві. й. д. левін вважає, що суверенітет держави 
розповсюджується і на територію іншої держави. він від-
стоює позицію, що «суверенітет, як «imperium» і терито-
ріальне верховенство – це право повелівати всіма людь-
ми, які знаходяться на території держави, тобто право 
здійснення повноти політичної влади на даній території, 
в тому числі і з питань влаштування самої території» [22, 
с. 287-289]. на думку й. д. лєвіна, «безспірними елемен-
тами, що конституюють верховну владу, є її постійність, 
самостійність та необмежена компетенція. не може вва-
жатися верховною владою у державі влада тимчасова (на-
приклад, тимчасовий уряд або установчі збори з наперед 
обмеженим строком повноважень), влада, делегована на 
певних умовах іншим органом, влада, чия компетенція 
встановлюється, обмежується і контролюється іншим ор-
ганом держави» [22, с. 58-59].

2. інші автори, зокрема М. о. ушаков [55, с. 40], від-
значають, що суверенітет належить державі, але власти-
вості суверенітету характеризують і державу, і державну 
владу. М. о. ушаков визначає «суверенітет» через «само-
визначення націй» [44].

3. згідно з третьою позицією, суверенітет належить 
державі, але не безпосередньо, а через державну владу, 
яка володіє суверенітетом, точніше – володіє істотними 
властивостями, які при наявності всій їх сукупності до-
зволяють говорити про державний суверенітет (в. а. до-
рогін, в. с. Шевцов). на думку в. с. Шевцова, державна 
влада при різноманітності її проявів у внутрішньодержав-

ній системі суспільних відносин, «а також в міжнародно-
правовому спілкуванні виявляє ряд істотних властивос-
тей, які відповідають поняттю державного суверенітету» 
[11, с. 56; 55, с. 40].

4. сутність четвертої точки зору полягає в тому, що 
суверенітет визначається як властивість державної влади, 
«в силу якої вона є самостійною і незалежною від будь-
якої іншої влади у здійсненні своїх функцій як всередині 
країни, так і у взаємовідносинах з іншими державами» (о. 
і. лепешкін) [25, с. 200]. аналогічне визначення дає о. 
п. таранов. на його думку, суверенітет, це єдина власти-
вість державної влади, елементами якого є верховенство, 
самостійність і незалежність. «по відношенню до мети 
і функцій держави, вибору форм і методів їх здійснення 
суверенітет означає самостійність державної влади. по 
відношенню до влади інших держав суверенітет означає 
незалежність державної влади» [41, с. 96].

5. відповідно до поглядів п’ятої групи вчених, сувере-
нітет – це сукупність властивостей державної влади, але 
мова йде про юридичну, а не фактичну її незалежність 
(автори – і. Є. фарбер, в. о. ржевський, в. т. кабишев). 
і.Є фарбер та в. о. ржевський обґрунтували своє бачення 
проблеми таким чином: «влада пануючого класу (народу), 
вручається держапарату. щоб він міг функціонувати, його 
влада наділяється суверенністю, тобто незалежністю від 
інших – недержавних влад. Мова, звичайно, йде про юри-
дичну незалежність, а не про фактичну, оскільки фактич-
но держапарат в цілому залежить від того класу, волю яко-
го він повинен виражати і втілювати в життя» [48, с. 100]. 
за визначенням в. т. кабишева, «державна влада дійсно 
залежить від економіки, класів та інших суспільно-полі-
тичних факторів, але, оскільки її органам належить моно-
полія правотворчості, можна говорити про юридичну не-
залежність державної влади» [29, с. 31-33]. така позиція, 
за твердженням ж. й. овсепян, була ще сформульована 
німецьким вченим г. Єллінеком у ХіХ, який писав: «іс-
торичний розвиток теорії суверенітету свідчить, що «неза-
лежність державної влади від якого б не було іншого авто-
ритету завжди конструювалась як правова, а не фактична 
незалежність» [13, с. 458].

6. відповідно до шостої наукової позиції, сувереніте-
том володіє держава, а не державна влада, інше ж розумін-
ня рівносильне визнанню державного свавілля, свавілля 
державної влади. зокрема, проф. і. М. степанов вважав, 
що якщо і говорити про суверенітет державної влади, 
то визначати його в якості «вторинного». при цьому він 
відкидав характеристику державної влади як незалежної 
(хоча незалежність – найважливіша ознака суверенітету). 
і. М. степанов писав: «Якщо у відомому сенсі ще можна 
говорити про похідний, вторинний (від суверенітету на-
роду) характер радянської державної влади, то про не-
залежність державно-владних повноважень – ні в якому 
разі» [37, с. 85]. це застереження і. М. степанова є спра-
ведливим, оскільки з позицій класичних підходів держава 
визначається як єдність трьох елементів: території, насе-
лення, влади. в цій тріаді державна (публічна) влада є сис-
темо утворюючим елементом. народ, органи держави, те-
риторію держави об’єднує те, що всі вони так або інакше 
пов’язані з державною владою: або є її джерелами та (або) 
суб’єктами державної влади (народ, органи державної 
влади), або об’єктами державної влади (територія). тому, 
з точки зору ж. й. овсепян, державна влада виконує роль 
системо утворюючої «несучої» конструкції в системі дер-
жави, тому суверенітет повинен бути приписаний власти-
востям державної влади. «разом з тим, – продовжує ж. й. 
овсепян, – суверенітет як властивість державної влади де-
дукується на державу в цілому, стає її втіленням, набуває 
характеру державного суверенітету» [27, с. 67].

лише з 70-початку 80-х років вітчизняні вчені почали 
визнавати окремі цінності конституціоналізму, зокрема і 
конституціоналізм. народний суверенітет поряд з соціаліс-
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тичним інтернаціоналізмом, керівною роллю комуністич-
ної партії в конституційному будівництві виділялись в якос-
ті ознак радянського конституціоналізму [36, с. 230-232].

в радянській юридичній літературі поширеною була 
характеристика суспільно-політичного ладу як втілення 
суверенітету народу. у 1974 році була видана монографія 
в. а. ржевського «суспільно-політичний лад як втілення 
суверенітету радянського народу» [30], в якій центром 
дослідження був не суверенітет як властивість суспіль-
но-політичного ладу, а суспільно-політичний лад як фор-
ма втілення суверенітету. тому повністю погоджуємось з 
твердженням ж. й. овсепян про те, що «перед державно-
правовою наукою стоїть завдання створення нової теорії 
суверенітету. «список» історичних вчень про суверенітет 
(монархічне (ж. Бодена і т. гоббса), демократичне (дж. 
локка, ж. ж. руссо), державно-правове (німецька юри-
дична школа лабанди-Єллінека, г. кельзена), російських 
дореволюційних теорій суверенітету та сучасних вчень 
про суверенітет можна доповнити новою концепцією 
суверенітету, назвавши її «суспільствознавчою теорією 
суверенітету». сутність цієї теорії полягає в тому, щоб 
форму втілення суверенітету ідентифікувати не тільки з 
державою та (або) державною владою, але із сукупністю 
громадських об’єднань та союзів (як державних, так і не-
державних), які функціонують в межах відповідних тери-
торій [27, с. 84-85].

на думку в. цимбурського, приблизно до 1987 року 
поняття «суверенітету» в радянському офіціозі мало 
яскраво виражену «антиімперіалістичну спрямованість» 
[50, с. 4]. це виражалося як у валоризації «права націй на 

самовизначення», так і в критиці концепцій суверенітету 
[38 , с. 90].

незважаючи на велику кількість робіт, що розглядають 
ті чи інші аспекти суверенітету, спеціальних монографіч-
них досліджень, присвячених даній проблематиці, напи-
сано зовсім не багато, зокрема на початку-середині 90-х 
років 20-го сторіччя з’явилися праці г. Б. агабекова, і. М. 
Барцица [2; 3], у 2006 р. н. Б. пастухова, досліджуючи 
проблему державного суверенітету, безпосередньо про-
блемі суверенітету на сучасному етапі присвятила лише 
одну главу з чотирьох [28, с. 128-164].

висновки. таким чином, можна дійти висновку, що у 
радянський період наукові погляди щодо поняття та змісту 
народного суверенітету розвивалися нерівномірно та су-
перечливо.

наукові праці радянського періоду, зокрема, дослі-
дження проблематики народного суверенітету, розвивали-
ся слабко і не виходили за рамки, встановлені їм партій-
ною і державною верхівкою. фундаментальні монографії 
з’являлись вкрай рідко, носили переважно ідеологізова-
ний та публіцистичний характер та присвячувались, як 
правило, радянській конституції – її сутності, поняттю, 
класовій природі, правової охорони основного закону. з 
середини 50-х років радянська юридична наука розвива-
лася більш поступово, хоча жорстка ідеологічна заданість 
та політизація серйозно звужували можливості наукового 
пошуку. проте саме до цього періоду відносять найбільш 
змістовні дослідження народного суверенітету у радян-
ській юридичній науці, які є підґрунтям для подальшого 
розроблення теорії народовладдя.
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концептуальні підходи роЗуМіннЯ ЮридиЧноЇ природи докаЗового права
coNceptUal approacheS to UNderStaNdINg the legal NatUre  

of the law of eVIdeNce

андрійцьо в.д.,
кандидат юридичних наук,

Голова Закарпатського окружного адміністративного суду

У даній статті автор систематизує та аналізує існуючі на даний час в доктрині цивільного процесуального права концепції, які пояс-
нюють юридичну природу доказового права у системі цивільного процесуального права.

Ключові слова: доказове право, концепції, цивільне процесуальне право.

В данной статье автор систематизирует и анализирует существующие на данное время в доктрине гражданского процессуального 
права концепции, которые объясняют юридическую природу доказательного права в системе гражданского процессуального права.

Ключевые слова: доказательное право, концепции, гражданское процессуальное право.

In this article the author systematizes and analyzes the existing concepts in the doctrine of civil procedure law at this time that explain the 
legal nature of the law of evidence in the system of civil procedure law. 

Key words: law of evidence, concepts, civil procedure law.

РОЗДІЛ 3
цивІЛьне пРавО І цивІЛьний пРОцес; 

сІмейне пРавО; мІжнаРОДне пРиваТне пРавО

постановка проблеми. з об’єктивної точки зору дока-
зове право у системі цивільного процесуального права ви-
ступає системою правових норм, що регламентує процес до-
казування у цивільній справі. Характер правових норм, які 
регламентують судове доказування у цивільному процесі, їх 
рівень та місце у системі права україни дають можливість 
побачити не тільки відмінні риси судового доказування у 
цивільному процесі, але й спільні, що проявляються у ді-
яльності судових органів по іншим видам судового проце-
су: кримінального, господарського, адміністративного. крім 
того, визначення меж доказового права у рамках цивільного 
процесуального права дасть змогу побачити джерела регла-
ментування судового доказування у цивільній справі. 

стан дослідження. питаннями юридичної природи 
доказового права займалися такі вчені, як т. М. Барабаш, 
н. а. громов, Є. ю. жога, н. в. кузнєцов, в. а. новіц-
кий, Є. о. нахова, і. в. решетнікова, т. в. сахнова, т. с. 
таранова, в. і. тертишніков, М. а. фокіна, с. Я. фурса, 
т. в. цюра, в. М. Шерстюк тощо. оскільки поглядів на 
юридичну природу доказового права висловлено багато, 
то метою даної статті є узагальненні існуючих підходів у 
доктрині цивільного процесуального права щодо юридич-
ної природи доказового права. 

виклад основного матеріалу. доказування виступає 
важливою складовою цивільної процесуальної діяльності. 
норми, які його регламентують органічно входять у сис-
тему норм цивільного процесуального права, утворюючи 
у ньому певну правову сукупність. таким чином, дока-
зове право співвідноситься із цивільним процесуальним 
правом як частина до цілого. але з іншого боку, доказове 
право виступає самостійною (виділено нами – Авт.) час-
тиною, якій притаманна певна системність у його фор-
муванні. крім того, по відношенні до більш нижчих пра-
вових утворень доказове право буде виступати цілісним 
правовим формуванням, яке утворилося, переслідуючи 
певну мету та завдання правового регулювання в галузі 
цивільного процесуального права. 

таким чином, доказове право, будучи системним пра-
вовим формуванням, разом з тим володіє власною струк-
турою, яка показує внутрішню організацію доказового 
права.

по відношенню до доказового права у сучасній пра-
вовій літературі вироблено три концепції, що поясню-
ють юридичну природу даного правового феномену. так, 
доказове право розглядають як правовий інститут, як 
об’єднання правових інститутів або як галузь права. 

1. Доказове право як правовий інститут. правовий 
інститут – основний структурний підрозділ галузі пра-
ва. розвиток галузей права, вдосконалення законодав-
ства повинні відбуватися через розвиток саме правових 
інститутів [1, с. 61-67]. з точки зору теорії права право-
вий інститут повинен характеризуватися принаймі трьо-
ма ознаками: 1) однорідність фактичного матеріалу; 2) 
комплексність, юридична єдність; 3) законодавча відосо-
бленість у вигляді глав, розділів [2, с. 161]. Якщо сліду-
вати вказаним параметрам, то дійсно можна виокремити, 
наприклад, у структурі цпк україни окрему главу, яка 
присвячена доказуванню – глава 5 розділу і, де одно-
манітно регламентуються різні аспекти, що пов’язані із 
доказуванням обставин цивільної справи. ставлення до 
доказового права як до правового інституту є загально-
поширеною точкою зору в рамках правової літератури 
серед представників цивільного, кримінального, госпо-
дарського та адміністративного процесу.

вперше на доказове право як на правовий інститут 
була звернена увага ще у радянські часи. радянське до-
казове право у післяреволюційний період розвивалося 
повільно та у чітко визначеному напрямку, де воно мало 
пристосуватися до «слідчого» типу судового процесу, 
який панував у союзі [3, с. 74-75]. внаслідок жорсткого 
диктату зверху та у період суворого панування поділу га-
лузей права за предметом та методом правового регулю-
вання була сформована та розвинута теза про існування 
доказового права у якості правового інституту галузей 
процесуального права. 

разом з тим науковці як радянського, так і сучасного 
періоду не можуть до сих пір зійтися у поглядах юридич-
ної природи інституту доказового права. загалом можна 
виділити чотири підходи у розглядуваному питанні: дока-
зове право виступає загальним правовим інститутом, до-
казове право виступає загальнозакріплюючим правовим 
інститутом, доказове право виступає міжгалузевим пра-
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вовим інститутом, доказове право виступає комплексним 
правовим інститутом.

Хронологічно першим у доктрині цивільного проце-
су виник підхід, за яким доказове право розглядалося в 
якості загального правового інституту. так, а. а. добро-
вольский поділяє норми і інститути цивільного процесу-
ального права на ті, що мають загальне і спеціальне зна-
чення. доказування відноситься до загальних інститутів 
відповідно до його загального значення і розташування в 
загальній частині цивільного процесуального права [4, с. 
15-16]. інший учений, в. М. Шерстюк, вказує, що предме-
том регулювання загальних інститутів є загальні сторони, 
які властиві системі процесуальних відносин [5, с. 29] та, 
на цій підставі, доказування відносить до загальних інсти-
тутів цивільного процесуального права [6, с. 113].

віднесення інституту доказового права до загально-
закріплюючих правових інститутів тематично пов’язано 
із попереднім підходом, оскільки загальнозакріплюючий 
інститут розглядається як різновид загального інституту 
цивільного процесуального права. так, Я. ф. фархтдінов 
виділяє загальні (основні і загальнозакріплюючі) і спеці-
альні правові інститути. основні правові інститути визна-
чають завдання та принципи цивільного процесу. вони 
мають визначальне значення для галузі права. загально-
закріплюючі правові інститути здійснюють наскрізне ре-
гулювання найбільш загальних процесуальних відносин. 
вони нібито сумують загальні сторони різноманітних 
процесуальних відносин, висуваючи їх вперед, у загаль-
ну частину права. до таких інститутів можна віднести 
інститути підвідомчості, доказування тощо. [7, с. 32-33]. 
у 50-ті роки обґрунтовується теза про міжгалузевий ха-
рактер доказового права як правового інституту. так, М. 
с. строговіч висловився про наявність загальних інститу-
тів для цивільного процесуального та кримінального про-
цесуального права, до яких він відносив також доказове 
право [8, с. 106]. слідом за М. с. строговічем тезу про 
існування міжгалузевого характеру інституту доказового 
права у цивільному процесуальному праві висунув ю. 
к. осіпов [9, с. 81-82]. проте окремі вчені як у радянські 
часи, так і тепер заперечують існування доказового права 
як міжгалузевого. так, Я. ф. фартхадінов зазначав, що де-
які процесуальні інститути мають пограничний характер, 
оскільки вони притаманні для різноманітних галузей пра-
ва. але це не означає, що варто виділяти міжгалузеві пра-
вові інститути, так як кожна галузь права має самостійний 
предмет регулювання і правові інститути утворюються за 
рахунок норм цієї галузі [7, с. 33-34]. інший учений, в. а. 
новицький, розробляючи загальнотеоретичну концепцію 
доказування у рамках теорії права, заперечує існування 
міжгалузевого інституту доказування, оскільки у такому 
разі він втрачає своє загальнотеоретичне значення для всі-
єї системи права [3, с. 71-72].

у 90-ті роки ХХ ст. обґрунтовується існування у дока-
зовому праві не тільки міжгалузевого, але й комплексно-
го характеру, де норми доказового права представлені не 
тільки нормами процесуального, але і матеріального права 
[10]. в межах цивільного процесуального права інститут 
доказового права носить комплексний характер, оскільки 
він складається із загальних та спеціальних норм, де спе-
ціальні норми можуть міститися в галузях матеріального 
права [10, с. 21-22]. аналогічну позицію займають науков-
ці з Білорусії [11, с. 179].

окремі учені займають одночасно декілька позицій по 
розглядуваному питанні, відносячи доказове право до за-
гальних та комплексних інститутів або до комплексних і 
міжгалузевих тощо. зокрема, н. в. кузнєцов та Є. а. на-
хова зазначають, що доказування є комплексним правовим 
інститутом, оскільки норми, що регулюють доказування, 
містяться в цивільному процесуальному праві, а також в 
нормах матеріального права. доказування виступає між-
галузевим інститутом цивільного процесуального і арбі-

тражного процесуального права, оскільки схожі завдання, 
способи доказування [2, с. 164-165].

таким чином, питання віднесення доказового права до 
окремого правового інституту цивільного процесуального 
права знайшли чимало прихильників у теорії цивільного 
процесу, причому більшість із них все-таки відносять його 
до загальних інститутів цивільного процесуального права, 
оминаючи його міжгалузевий чи комплексний характер 
[12, с. 11; 13, с. 13]. 

2. Доказове право як об’єднання правових інститу-
тів. вперше звернув увагу існування доказового права на 
вищому рівні від правового інституту, але у рамках кри-
мінального процесуального права, г. М. Міньковський, 
який, аналізуючи норми цієї галузі, зазначає, що доказове 
право виступає у якості підсистеми кримінального проце-
суального права. Якщо розглядати сукупність норм кри-
мінально-процесуального законодавства як систему, тобто 
відносно стабільний цілісний комплекс взаємозв’язаних 
елементів, то норми доказового права складають усеред-
ині неї підсистему, що утворює з іншими підсистемами 
норм кримінально-процесуального права зв’язок коорди-
нації (взаємодії) і субординації, цілеспрямовану на реалі-
зацію завдань судочинства [14, с. 6]. і хоча даний вчений 
не використовує термін «підгалузь» права, але інакше як 
підгалузь ту підсистему, що він виділяє розуміти не мож-
на. до аналогічних висновків прийшла й інша учена [15, 
с. 192-193].

інший представник кримінального процесу ю. к. 
орлов під доказовим правом розуміє сукупність норм, що 
регулюють доказову діяльність. він чітко визначає, що 
доказове право є складовою частиною кримінально-про-
цесуального права (його підгалуззю) [16, с. 10]. у якості 
підгалузі кримінального процесуального права доказове 
право розглядають такі вчені, як н. о. громов та Є. ю. 
жога [17, с. 8-9].

у теорії цивільного процесу вперше на можливість 
існування доказового права на більш високому рівні ніж 
правовий інститут звернула увагу т. в. сахнова у 1993 
році, яка, при визначенні його місця у цпк, розглядала 
доказове право як укрупнене правове утворення цивільно-
го процесуального права [18, с. 52-53]. інший учений – в. 
М. Шерстюк – відмітив неоднорідність інституту доказів, 
який включає в себе правові утворення (субінститути); але 
з іншого боку автор відмічає, що складні інститути не ти-
пові для цивільного процесуального права [6, с. 66].

М. а. фокіна, аналізуючи норми, що регулюють дока-
зування, зазначає, що вони дозволяють виділити в системі 
доказового права структурні утворення, які дають можли-
вість віднести його до більш високого рівня в ієрархії сис-
теми цивільного процесуального права, і розглядати його 
як системне утворення на рівні об’єднання інститутів 
(виділено нами – Авт.) [19, с. 27-28]. детально розглядаю-
чи доказове право як об’єднання правових інститутів, М. 
а. фокіна, тим не менше, не робить чіткого висновку, що 
дане об’єднання формує таку структурну частину галузі 
цивільного процесуального права, як підгалузь, а продо-
вжує його називати «системне утворення на рівні право-
вих інститутів», «цільний структурний підрозділ галузі 
цивільного процесуального права», «самостійне систем-
но-структурне утворення на рівні об’єднання правових 
інститутів» [15, с. 191-201].

отже, як представники кримінального процесу, так і 
представники цивільного процесу висловлюються про 
функціонування доказового права на рівні об’єднання 
декількох правових інститутів. але якщо наука кримі-
нального процесуального права доволі чітко говорить про 
існування доказового права в якості підгалузі криміналь-
ного процесуального права, то представники цивільного 
процесу поки що уникають таких категоричних суджень, 
виходячи з того, що підгалузь права виступає вищою фор-
мою розвитку об’єднання правових інститутів. 
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3. Доказове право як галузь права. вказаний підхід до 
доказового права більше характерний для країн англо-аме-
риканської правової сім’ї, де доказове право наразі пред-
ставлене у вигляді великої кодифікованої галузі права, що 
розвинулася на базі діяльності судів присяжних [20, с. 50]. 

ще на початку ХХ ст., російські науковці, описуючи до-
казове право англії, називали його загальним по відношен-
ні до цивільного та кримінального процесу (п. і. люблін-
ський) [21, с. Хі]. і. в. решетнікова, досліджуючи сучасне 
доказове право англії та сШа, зазначає, що доказове право 
цих країн є великою галуззю права, проте американські і 
англійські учені рідко оперують терміном «галузь права» і 
не застосовують його до доказового права [20, с. 50]. дана 
ситуація зумовлена тим, що теорія доказового права носить 
прикладний характер, тобто націлена на введення правил 
про докази, і в літературі важко знайти навіть натяки на на-
укову полеміку про поняття доказів або доказового права, 
належність і допустимості доказів тощо. розробляються 
сутнісні аспекти цих правових явищ, а не правова терміно-
логія, тут немає суперечки по словам [20, с. 50].

в україні серед науковців в. і. тертишніков стоїть 
на позиціях необхідності формування галузі доказового 
права. зокрема, він пише, що на певному рівні галузевих 
досліджень виникла проблема порівняльного та комплек-
сного аналізу галузевих норм, які регулюють доказову ді-
яльність, докази, місце суду у доказовій діяльності тощо. 
тому саме у зазначених науках і з’явилось поняття дока-
зового права. далі автор резюмує: вважаємо за необхідне 
прийняття в україні загального нормативного акта, який 
регулював би процедуру діяльності усіх органів щодо за-
стосування правових норм чи хоча б тих, які уособлюють 
собою форми захисту суб’єктивних прав [22, с. 77-78]. 
окремі вітчизняні науковці пропонують розробити проект 
кодексу з доказування [23, с. 15]

висновки. отже, як бачимо, у доктрині цивільного 
процесу по відношенню до юридичної природи норм, що 
регулюють доказування, у цивільному судочинстві скла-
лись різноманітні підходи, які з теоретичних і норматив-
них позицій обґрунтовують існування різноманітних кон-
цепцій. 
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 У статті описуються проблемні питання, пов’язані з процедурою укладення, нотаріального посвідчення, державної реєстрації, зміни 
та розірвання договору припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно.

 Ключові слова: нотаріальне посвідчення, державна реєстрація, аліменти, нерухоме майно.

В статье описываются проблемные вопросы, связанные с процедурой составления, нотариального удостоверения, государственной 
регистрации, смены и разрыва договора о прекращении права на алименты на ребёнка в связи с приобретением права собственности 
на недвижимое имущество.

 Ключевые слова: нотариальное удостоверение, государственная регистрация, алименты, недвижимое имущество.

 The controversial issues connected with a procedure of the notarial certification settlement, state registration, alteration and breaking a 
contract on termination of rights to receive alimony for child support on grounds of the acquisition of real estate title are described in this article.

Key words: notarial certification, state registration, alimony, real estate. 

постановка проблеми. в радянському союзі сімейні 
відносини мали суто публічний характер, тільки суд мав 
право визначати режим поділу майна, умови, строк та роз-
мір аліментних виплат. на сьогодні сторони аліментних 
відносин мають право самостійно, в договірному порядку 
визначити режим та форму надання утримання. в актуаль-
ності договірного врегулювання аліментних зобов’язань 
немає сумніву, оскільки з кожним роком зростає кількість 
розлучень, а від цього страждають в першу чергу діти. 
щоб дещо компенсувати дитині увагу, сімейне законо-
давство закріплює обов’язок того з батьків, хто проживає 
окремо, надавати їй утримання. аліментний договір в та-
кому випадку являє собою найефективніший спосіб врегу-
лювання аліментних правовідносин між батьками дитини, 
адже надає змогу самостійно визначати розмір аліментних 
виплат, форму та режим надання утримання, наслідки не-
виконання або неналежного виконання зобов’язань щодо 
утримання тощо. проте бувають ситуації, коли один з 
батьків дитини знаходиться за кордоном, а тому щомісячне 
виконання аліментних зобов’язань виявляється складним. 
сімейний кодекс (далі ск) передбачає можливість пога-
шення аліментних зобов’язань іншим способом – шляхом 
передачі нерухомого майна. зокрема, стаття 190 сімейно-
го кодексу передбачає, що той з батьків, з ким проживає 
дитина, і той із батьків, хто проживає окремо від неї, з до-
зволу опіки та піклування мають право укласти договір 
про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з 
набуттям права власності на нерухоме майно [2, ч. 1 ст. 
190]. досить складно визначити юридичну природу тако-
го договору. зокрема, в доктрині сімейного права не існує 
єдиної позиції з приводу того, чи вважати подібний до-
говір різновидом аліментного договору, або ж договором, 
що припиняє зобов’язання щодо утримання. складною 
також виявляється процедура нотаріального посвідчення 
договору, оскільки законодавство не закріплює перелік 
документів необхідних для його посвідчення. також на 
сьогодні не існує ефективного механізму забезпечення ви-
конання зобов’язань, передбачених договором.

аналіз останніх досліджень. отже, що представляє 
собою подібний договір? законодавство не містить ви-
значення договору про припинення права на аліменти 
на дитину у зв’язку з набуттям права власності на неру-
хоме майно. і. в. жилінкова зазначає, що такий договір є 

спеціальним видом договору, що передбачає припинення 
обов’язку щодо утримання дитини [6, с. 115]. с. Я. фурса 
стверджує, що договір про припинення права на аліменти 
на дитину у зв’язку з набуттям права власності на неру-
хоме майно представляє собою окрему варіацію алімент-
ного договору. при цьому вчена наголошує, що в такому 
випадку аліментні зобов’язання не припиняються, а «по-
гашаються» за рахунок об’єкта нерухомості на майбутній 
період [7, с. 66]. протилежної позиції дотримується л. в. 
афанасьєва: «слід виходити з головної мети аліментного 
зобов’язання, що полягає у забезпеченні утримання пев-
ної особи. тому ми пропонуємо закріпити у законі норму, 
згідно з якою за загальним правилом є неприпустимим 
зворотнє стягнення аліментів. а також у будь-яких випад-
ках заборонено їх зарахування, аліментні платежі повинні 
мати періодичний характер» [5, с. 103]. таким чином, від-
сутність офіційного тлумачення такого договору створює 
певні труднощі з розумінням його природи та сутності. з 
одного боку, аліментні платежі припиняються, а з іншого 
боку, утримання здійснюється, але в інший спосіб – утри-
мання здійснюється «на майбутнє» шляхом передачі у 
власність нерухомого майна. 

виклад основного матеріалу. незважаючи на те, що 
укладення договору про припинення права на аліменти на 
дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме 
майно було предметом наукового дослідження багатьох 
вчених нез’ясованим залишається питання щодо його 
суб’єктного кола. згідно зі статтею 190 сімейного кодек-
су, договір про припинення права на аліменти на дитину 
у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно 
підлягає нотаріальному посвідченню, а тому встанов-
лення кола його сторін має принципове значення [ч. 1 ст. 
190]. сторонами договору є батьки дитини, один з яких 
передає у власність нерухоме майно, погашаючи таким 
способом обов’язки щодо утримання. стаття 190 ск та-
кож закріплює право дитини, що досягла 14 років, брати 
участь в укладенні договору, проте обсяг її участі не кон-
кретизується і не уточнюється [2, ч. 1 ст. 190]. слід зазна-
чити, що участь дитини в укладенні договору ще не озна-
чає, що вона є власником нерухомого майна. враховуючи 
безумовний характер ч. 2 статті 190 ск, набувачем права 
власності на нерухоме майно є сама дитина, проте стаття 
179 ск передбачає, що аліменти, одержані на дитину, є 
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власністю того з батьків, на ім’я кого вони сплачуються [2, 
ст. 179, ч. 2 ст. 190]. а тому з метою запобігання порушен-
ня прав та інтересів дитини, правочини щодо відчуження 
нерухомого майна здійснюються за участю органів опіки 
та піклування [2, ст. 190]. таким чином, орган опіки та 
піклування також є рівноправною стороною договору. зо-
крема, орган опіки та піклування зобов’язаний пересвід-
читись у відсутності права на це майно інших неповно-
літніх осіб, оскільки відчужувач нерухомого майна може 
бути аліментозобов’язаний декілька разів. крім того, до 
досягнення дитиною повноліття нерухоме майно не може 
відчужуватись без дозволу органу опіки та піклування. 
договір про припинення права на аліменти на дитину у 
зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно має 
особливий правовий режим. зокрема, згідно з ч. 4 статті 
190 ск, на майно, одержане за договором не може бути 
звернене стягнення. така заборона триває до досягнення 
дитиною повноліття або у випадку переходу права влас-
ності на нерухоме майно до іншої особи [2, ст. 190]. 

для укладення договору важливе значення має пере-
вірка вартості нерухомого майна, оскільки розмір алімен-
тів на утримання не має верхньої межі, але мінімальний 
розмір аліментів обумовлений законодавством. не має 
сумніву, що в такому випадку принципового значення на-
буває питання щодо часового періоду, на який поширю-
ється дія договору. в першу чергу необхідно враховувати 
можливість погашення об’єктом нерухомості зобов’язань 
щодо утримання до досягнення дитиною повноліття. с. Я. 
фурса підкреслює важливість визначення строку дії тако-
го договору, зокрема вчена зазначає: «термін дії договору 
має відповідати ціні об’єкта нерухомості, а тому потрібно 
конкретизувати оцінку об’єкта, інакше право на одержан-
ня аліментів у повному обсязі може бути порушеним» [7, 
с. 67]. необхідно також враховувати, що строк алімент-
ного зобов’язання також залежить також від того, чи буде 
продовжувати навчатися дитина до 23 років [7, с. 67].

 Як вже зазначалося, договір про припинення права на 
аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності 
на нерухоме майно підлягає обов’язковому нотаріально-
му посвідченню. процедура нотаріального посвідчення 
договору на законодавчому рівні не конкретизована, що, 
в свою чергу, створює певні складнощі перед нотаріусом. 
так, конкретизація дій нотаріуса в різних проміжках часу 
надає змогу попередити можливі помилки, а тому сприяє 
більш ефективному забезпеченню прав та інтересів сторін 
договору. згідно з існуючою теорією нотаріального про-
цесу, нотаріальне посвідчення договору відбувається в 
декілька взаємопов’язаних стадій. с. Я. фурса зазначає, 
що нотаріальний процес має такі стадії: перша – виник-
нення нотаріальних правовідносин, порушення нотаріаль-
ного провадження, підготовка до вчинення нотаріального 
провадження і одночасно розгляд справи по суті; друга 
– вчинення дій щодо посвідчення договору [8, с. 175]. 
отже, перша стадія нотаріального посвідчення договору 
про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку 
з набуттям права власності на нерухоме майно передба-
чає певну сукупність нотаріальних дій, спрямованих на 
вчинення нотаріального провадження. починається дана 
стадія з порушення нотаріального провадження, а саме з 
моменту звернення громадянина до нотаріуса. проте, по-
рушенню нотаріального провадження повинні передувати 
певні дії, зокрема нотаріус встановлює суб’єктне коло до-
говору та перевіряє їх дієздатність, наявність родинних 
стосунків між аліметнозобов’язаною та утримуваною осо-
бою, підстави надання утримання, відсутність заборони 
відчуження нерухомого майна, а також наявність дозволу 
органів опіки та піклування на посвідчення правочину 
тощо. далі нотаріус здійснює підготовчі дії: роз’яснює 
зміст та наслідки посвідчуваного правочину, встановлює 
коло заінтересованих осіб, перевіряє відсутність запере-
чень заінтересованих осіб, витребовує необхідні відомос-

ті та документи від посадових осіб, підприємств, установ, 
організацій, у разі необхідності направляє документи на 
експертизу, складає проект договору. саме на підготовчій 
стадії нотаріусу подаються всі необхідні документи, проте 
наказ Міністерства юстиції «про затвердження порядку 
вчинення нотаріальних дій нотаріусами україни» не ви-
значає перелік документів, необхідних для нотаріально-
го посвідчення правочину. в свою чергу, в розділі іі гл. 
5 п. 4.19 наказу зазначено, що посвідчення договорів 
про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку 
з передаванням права власності на нерухоме майно здій-
снюється з дотриманням загальних правил посвідчення 
правочинів щодо відчуження нерухомого майна [4, іі гл. 
5 п. 4.19]. отже, такими документами є, по-перше, доку-
мент, що підтверджує право власності на нерухоме майно, 
по-друге, витяги з державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, що підтверджують відсутність заборон 
щодо відчуження нерухомого майна, обтяжень, податко-
вої застави, по-третє дозвіл органу опіки та піклування 
[4, розділ іі, гл. 2, п. 2.1-2.4]. крім того, враховуючи, що 
вартість нерухомого майна має бути достатньою для по-
гашення аліментних зобов’язань, необхідно надавати до-
кумент, що визначає дійсну вартість об’єкта нерухомості. 
також нотаріус перевіряє його місцезнаходження, а також 
можливість одного з батьків дитини утримувати це майно, 
інакше будуть порушені права та інтереси дитини. іноді, 
вартість такого майна може бути нижчою, ніж розмір ко-
штів, необхідних на утримання дитини до її повноліття, 
тому було б доцільно передбачити доповнення до статті 
190 ск і поєднати два способи утримання: передача неру-
хомого майна та сплата щомісячних аліментних платежів. 

слід зазначити, що платник аліментів, може бути 
аліментозобов’язаний декілька разів, а тому нотаріус по-
винен перевірити наявність інших малолітніх та неповно-
літніх дітей. у разі неможливості отримання необхідних 
для посвідчення договору відомостей або документів но-
таріус відмовляє у вчиненні нотаріального провадження 
[4, розд. і, гл. 13, п. 1]. наступним кроком нотаріуса буде 
розгляд справи по суті, що можна вважати завершенням 
підготовчої стадії нотаріального процесу. за підсумком 
вчинених нотаріальних дій нотаріус розглядає заяву по 
суті та приймає остаточне рішення щодо можливості вчи-
нення нотаріальних дій. 

 після підготовки та розгляду заяви по суті нотаріус пе-
реходить до наступної стадії нотаріального процесу – без-
посереднє вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення 
договору про припинення права на аліменти на дитину у 
зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно. 
стадія вчинення нотаріальних дій починається з вчинення 
первісного запису в реєстрі вчинюваних нотаріальних дій 
та заповнення нотаріальних бланків. с. Я. фурса зазначає, 
що саме з цього моменту процесуальні правовідносини по-
винні набувати чітко визначеного законом характеру щодо 
послідовності вчинення нотаріальних дій та їх змісту [ 8, с. 
179]. на даній стадії нотаріусом перевіряється справжність 
підпису учасників договору, а також здійснюється держав-
на реєстрація. реєстрація договору є обов’язковою складо-
вою посвідчення такого договору, оскільки право власності 
на нерухоме майно виникає у набувача саме з моменту та-
кої реєстрації [1, ст. 640]. процедура державної реєстрації 
договорів закріплена на законодавчому рівні, зокрема в зу 
«про державну реєстрацію речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року № 1952-IV. згідно 
зі статтею 15 закону, порядок проведення реєстрації прав 
на нерухоме майно здійснюється в такій послідовності:

1) прийняття і перевірка документів, що подаються для 
державної реєстрації права, реєстрація заяви;

2) встановлення факту відсутності підстав для відмо-
ви в державній реєстрації прав та їх обтяжень, зупинення 
розгляду заяви про державну реєстрацію прав та/або їх об-
тяжень;
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3) прийняття рішення про державну реєстрацію прав, 
відмову в ній або зупинення державної реєстрації;

 4) внесення записів до державного реєстру прав;
5) видача свідоцтва про право власності на нерухоме 

майно;
6) надання витягів з державного реєстру прав про за-

реєстровані права [3, ст. 15].
згідно з розділом і гл. 6, п. 4 наказу, громадяни, що 

звертаються до нотаріуса за посвідченням правочину, по-
винні розуміти його зміст, значення та правові наслідки 
[4, розд. і гл. 6, п. 4 наказу]. Як вже зазначалося, перш ніж 
посвідчити договір про припинення права на аліменти для 
дитини у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме 
майно, нотаріус має пояснити правові наслідки правочи-
ну. так, укладення будь-якого правочину щодо відчуження 
нерухомого майна передбачає перехід права власності від 
однієї особи до іншої. згідно з ч. 2 ст. 190 ск, за таким 
договором набувачем права власності на нерухоме майно 
є сама дитина або дитина і той з батьків, з ким вона прожи-
ває, на праві спільної часткової власності [2, ч. 2 ст. 190]. 
отже, враховуючи, що співвласником нерухомого майна є 
неповнолітня особа, то таке майно має особливий правовий 
режим, зокрема його відчуження до досягнення повноліт-
тя може здійснюватись виключно за участі органів опіки 
та піклування. також нотаріус повинен пояснити сторо-
нам договору, що його укладення передбачає припинення 
права на аліменти внаслідок набуття за договором права 
власності на нерухоме майно. враховуючи, що періодичні 
аліментні виплати, в такому випадку припиняються, той з 
батьків з ким проживає дитина зобов’язується самостійно 
її утримувати [2, ч. 2 ст. 190 ск]. проте, одночасно стаття 
190 ск вказує, що укладення договору не звільняє того з 
батьків, хто проживає окремо, від обов’язку брати участь 
у додаткових витратах на дитину, що викликані розвитком 
особливих здібностей дитини або її каліцтвом, хворобою 
тощо [2, ч. 3 ст. 190 ск].

згідно зі статтею 651 цивільного кодексу договір може 
бути змінено або розірвано тільки за згодою сторін [1, ст. 
651 цк]. водночас ч. 6 ст. 190 ск передбачає право від-
чужувача звернутися з позовом до суду щодо його розі-
рвання у разі невиконання тим з батьків, з ким проживає 
дитина, обов’язку по її утриманню [2, ч. 6, ст. 190]. зміна 
та розірвання договору про припинення права на аліменти 
для дитини у зв’язку з набуттям права власності на неру-
хоме майно здійснюється шляхом складання окремого до-
говору. договір про зміну та розірвання договору підпису-
ється сторонами і посвідчується нотаріусом [4, розд. іі, гл. 
7, п. 7.1]. нотаріусу подаються всі примірники основного 

договору, на яких проставляються відмітка про його зміну 
або розірвання, у якій зазначається номер за реєстром та 
дата посвідчення договору [4, розд.іі, гл. 7, п. 7.1].

договір про припинення права на аліменти для дитини у 
зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно може 
бути визнаний судом недійсним. так, крім підстав зазначе-
них в статті 215 цк, договір визнається судом недійсним за 
вимогою відчужувача нерухомого майна у разі виключення 
його імені як батька з актового запису про народження ди-
тини [2, ч. 6 статті 190 ск]. у випадку визнання договору 
недійсним у відчужувача відновлюється право власності на 
нерухоме майно. у разі одержання рішення суду про визна-
ння договору недійсним нотаріус проставляє про це відміт-
ку на примірнику договору, який зберігається в матеріалах 
нотаріальної справи. при цьому до примірника договору 
долучають копію рішення суду, а також проставляється від-
мітка в реєстрі реєстрації нотаріальних дій про його недій-
сність [4, розд. іі. гл. 7, п. 7. 4 наказ].

висновки. отже, на сьогодні договір про припинен-
ня права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям пра-
ва власності на нерухоме майно є гідною альтернативою 
щомісячним аліментним платежам. заслуговує на увагу 
той факт, що договір користується популярністю в краї-
нах снд. так, договір гарантує фінансове забезпечення 
дитини на майбутнє у випадку виїзду одного з батьків за 
кордон, коли один з батьків має нестабільний дохід або 
систематично не сплачує аліментні платежі тощо. проте, 
договір має не тільки позитивні риси, а й суттєві недолі-
ки. невизначеним залишається питання щодо суб’єктного 
кола договору, не конкретизується перелік нерухомого 
майна, що може бути предметом договору, не визначена 
роль дитини при укладенні договору. слід також підкрес-
лити, що на відміну від аліментного договору, договір про 
припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з на-
буттям права власності на нерухоме майно не має ефек-
тивного механізму забезпечення виконання зобов’язань 
передбачених договором. так, ст. 190 ск не передбачає 
можливість витребування нерухомого майна на підставі 
виконавчого напису нотаріуса. в свою чергу, ск росій-
ської федерації передбачає право законного представника 
дитини у випадку невиконання договору звернутися до 
виконавчої служби для його виконання в примусовому по-
рядку. таким чином, представляється, що на сьогодні не 
існує ефективної системи забезпечення реалізації права 
дитини на утримання. складною також виявляється про-
цедура нотаріального посвідчення договору, оскільки за-
конодавство не закріплює перелік документів необхідних 
для його посвідчення. 
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Стаття присвячена дослідженню договору про влаштування дитини в прийомну сім’ю. Проаналізовано комплекс істотних умов да-
ного договору. Автор пропонує положення для вдосконалення змісту договору, що дозволять підвищити рівень ефективності діяльності 
прийомних сімей, посилять відповідальність прийомних батьків та всебічно забезпечити дотримання прав дитини, яка виховується в 
прийомній сім’ї.

Ключові слова: договір; істотні умови договору; прийомна сім’я; дитина, позбавлена батьківського піклування, невід’ємні права 
дитини.

Статья посвящена исследованию договора об устройстве ребенка в приемную семью. Проанализирован комплекс существенных 
условий данного договора. Автор предлагает положения для совершенствования содержания договора, которые позволят повысить 
уровень эффективности деятельности приемных семей, усилят ответственность приемных родителей и всесторонне обеспечить со-
блюдение прав ребенка, который воспитывается в приемной семье.

Ключевые слова: договор; существенные условия договора; прийомная семья, ребенок, лишенный родительской опеки, 
неотьемлемые права детей.

The article is investigation the contract of arranging the children to the foster family. Complex of the essential terms of this contract is 
analysed. By offering the position to improve the content of the contract that will increase the effectiveness of foster care responsibilities of foster 
parents and comprehensively enforce the rights of a child brought up in a foster family.

Key words: contract, the essential terms of the contract; foster family, children deprived of parental care, inalienable rights of the child.

постановка проблеми. враховуючи світовий досвід з 
розвитку системи піклування над дітьми, які опинилися 
у кризових умовах, кількості соціальних закладів, видів і 
форм соціального супроводу, що забезпечується держав-
ними органами та громадськими організаціями у розви-
нутих демократичних країнах, слід зазначити, що система 
форм влаштування дітей, які позбавлені батьківського пі-
клування, що закріплена та діє в україні, має розвиватись 
саме в напрямку розвитку договірних (альтернативних) 
форм влаштування.

адже тільки сім’я як фундаментальний інститут, на 
якому базується механізм реалізації невід’ємного права 
дитини, закріплений ст. 16 конвенції про права дитини 
[1], може розглядатися як основа у побудові системи форм 
влаштування дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня.

при цьому, різноманітність договірних конструкцій, 
що застосовуються при формуванні системи державного 
піклування над дітьми дають можливість поширення саме 
сімейного виховання дітей та зменшення питомої ваги ін-
тернатного виховання у цій системі. 

так, розділом іV сімейного кодексу україни закріпле-
но договірні форми влаштування дітей: патронат, при-
йомна сім’я та дитячий будинок сімейного типу [2]. тобто 
сучасним законодавством україни, що регулює сімейні 
відносини, передбачено порядок влаштування дітей, по-
збавлених батьківського піклування, на сімейне виховання 
через укладення договору. 

одним з таких договорів є договір про влаштування 
дитини в прийомну сім’ю, типова форма якого закріплена 
положенням про прийомну сім’ю, затвердженим поста-
новою кабінету Міністрів україни від 26.04.2002 року № 
565 [3].

стан дослідження. вітчизняними науковцями, зокре-
ма і. в. жилінковою, в. і. Борисовою, розглядались окре-
мі питання правового регулювання влаштування дитини в 
прийомну сім’ю. питання правового регулювання діяль-
ності таких сімей досліджувалися і російськими науков-
цями і. о. Банніковим, в. о. цвєтковим, о. в. фєтісовою, 
р. а. о. Шукуровим, п. в. крашенніковим, п. і. сєдугі-

ним, і. в. лєтовою, л. о. Міхєєвим, о. М. нечаєвою, і. 
н. половцевим та іншими. проте у вітчизняній науковій 
юридичній літературі відсутні окремі наукові досліджен-
ня, присвячені договору про влаштування дитини в при-
йомну сім’ю. 

саме тому системний аналіз договору про переда-
чу дитини в прийомну сім’ю як основного юридичного 
акту, який регулює відносини між прийомними батьками 
та органом опіки та піклування, а також визначає умови 
проживання та виховання дитини, набуває неабиякої ак-
туальності на сучасному етапі розвитку в україні договір-
них форм влаштування дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

у межах цієї статті автор ставить за мету наукового до-
слідження: розглянути договір про влаштування дитини в 
прийомну сім’ю з точки зору комплексу істотних умов да-
ного договору; визначити його особливості та існуючі не-
доліки; запропонувати положення для вдосконалення його 
змісту з метою підвищення рівня ефективності діяльності 
прийомних сімей, посилення відповідальності прийом-
них батьків під час виконання ними зазначених функцій 
та всебічного забезпечення дотримання прав дитини, що 
виховується в прийомній сім’ї.

виклад основного матеріалу. стаття 256-4 сімейного 
кодексу україни визначає, що між прийомними батьками 
та органом, який прийняв рішення про створення прийом-
ної сім’ї, на основі типового договору укладається договір 
про влаштування дітей до прийомної сім’ї. дана норма за-
кону пропонує сторонам укладати договір на основі ти-
пового договору, що затверджується кабінетом Міністрів 
україни.

положенням про прийомну сім’ю, затвердженим по-
становою кМу від 26.04.2002 р. № 565, встановлена типо-
ва форма договору про влаштування дітей на виховання та 
спільне проживання у прийомній сім’ї. чинне законодав-
ство україни, що регулює досліджувані правовідносини, 
не надає роз’яснень або тлумачення щодо конкретизації 
меж застосування типової форми договору. 

і. в. жилінкова у коментарі до сімейного кодексу 
україни зазначила, що хоча коментована стаття і передба-
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чає регулювання відносин між прийомними батьками та 
органом опіки та піклування за допомогою договору, але 
з огляду на те, що права та законні інтереси дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, охороня-
ються державою, більшість його умов має імперативний 
характер. крім того, положення про прийомну сім’ю в 
якості додатку включає типовий договір про влаштуван-
ня дітей на виховання та спільне проживання у прийом-
ній сім’ї. вказані особливості цього договору дають змогу 
твердити, що він є договором приєднання [4, с. 451].

слід погодитися з такою позицією, оскільки беззапере-
чно, що держава у вказаних правовідносинах не втрачає 
прямого зв’язку з дітьми щодо контролю за неухильним 
дотриманням їхніх особистих прав та інтересів і в імпера-
тивному порядку визначає певний спектр умов діяльнос-
ті прийомної сім’ї. крім того, практика укладання таких 
договорів, що існує на даний час, йде шляхом укладення 
всіх договорів про влаштування дітей до прийомних сімей 
виключно за типовою формою.

але якщо розглядати загальну практику укладення до-
говорів на основі типових, вбачається, що сторони можуть 
вносити до договору будь-які зміни, що не суперечать 
чинному законодавству україни. так, стаття 6 цк україни 
визначає, що сторони мають право врегулювати у догово-
рі, який передбачений актами цивільного законодавства, 
свої відносини, які не врегульовані цими актами [5]. але 
при цьому сторони мають дотриматися усіх істотних умов 
договору. 

таким чином, можна дійти висновку, що при укладен-
ні договору про влаштування дитини в прийомну сім’ю 
сторони обов’язково керуються типовим договором, за-
твердженим кабінетом Міністрів україни, але при цьому 
чинне законодавство не забороняє їм вносити додаткові 
пропозиції та зміни до договору.

на нашу думку, в цьому і полягає виключна унікаль-
на функція договору при його застосуванні в конструкції 
альтернативних форм влаштування дітей, позбавлених 
батьківського піклування. адже саме договір може забез-
печити персоніфікований індивідуальний підхід до умов 
функціонування кожної конкретної прийомної сім’ї, а та-
кож умов утримання виховання та розвитку кожної дити-
ни, яка передається до цієї прийомної сім’ї. зазначене до-
водить необхідність розробки в подальшому такої моделі 
типового договору та порядку його укладання, що буде по-
вною мірою забезпечувати реалізацію його основної мети 
– створення найкращих умов для забезпечення особистих 
та майнових прав неповнолітньої дитини, що залишилась 
без піклування батьків.

так, згідно зі статтею 638 цк україни договір вважа-
ється укладеним, якщо сторони в належній формі досягли 
згоди з усіх істотних умов договору. істотними умовами 
договору є умови про предмет договору, умови, що визна-
чені законом як істотні або є необхідними для договорів 
даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою 
хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. 

в розрізі нашого наукового дослідження, істотними 
умовами договору про влаштування дітей на виховання 
та спільне проживання у прийомній сім’ї слід визначити: 
предмет договору; обов’язки та відповідальність прийом-
них батьків; обов’язки органу, що прийняв рішення про 
утворення прийомної сім’ї; строк договору; підстави його 
припинення.

при визначенні предмету договору слід врахувати 
думку а. д. корецького про те, що предмет договору – це 
не лише само благо (об’єкт цивільного права), але і дія, 
яка по відношенню до нього повинна бути здійснена одні-
єю або обома сторонами, тобто ті блага, заради досягнен-
ня яких сторони укладають договір, необхідно називати 
його об’єктами. тоді предмет договору буде представляти 
собою вказівку на його об’єкти, а також ту основну дію, 
яка по відношенню до них має бути здійснена [6, c. 35-36]. 

інакше кажучи, предмет договору – це те, з приводу чого 
він укладається і що має відбутися. отже, предмет дого-
вору в певному розумінні має відображати мету договору. 

на наш погляд, типовий договір про влаштування ди-
тини, який укладається між прийомними батьками та ор-
ганом опіки та піклування, у тому вигляді, що закріплений 
законодавством не повною мірою відображає предмет до-
говору, адже певним чином обмежує його лише фіксацією 
факту передання дитини в сім’ю. оскільки метою дого-
вору про влаштування дитини є не засвідчення факту пе-
редання дитини на виховання на певних умовах, а досяг-
нення такого блага як піклування про дитину, створення 
найкращих умов для забезпечення її особистих та майно-
вих прав – то предметом договору про влаштування ди-
тини слід вважати саме піклування, як благо досягнення 
якого ставиться на меті при укладанні цього договору, 
та діяльність прийомних батьків, що здійснюють таке 
піклування, а також органів опіки, які створюють мож-
ливість для реалізації прийомними батьками своїх прав 
та обов’язків за даним договором.

практичний досвід у системному зв’язку з результа-
тами наукових соціальних досліджень у сфері вивчення 
умов та практики функціонування прийомних сімей дають 
підстави для висновку, що прийомна сім’я має функціо-
нувати, перш за все, на засадах професійної діяльності та 
певної спеціалізації. к. в. ігнатенко зазначає: «доведено, 
що прийомні батьки завжди виконують дві основні функ-
ції: батьківську та професійну. з одного боку, прийомні 
батьки виконують батьківську функцію по відношенню до 
дитини, немає значення, на який термін розміщена вона в 
сім’ю. Як батьки вони люблять дитину, відчувають до неї 
прихильність, пов’язують з нею свою долю. з іншого боку, 
прийомні батьки повинні бути професіоналами, готовими 
до виконання своїх професійних функцій. наявність від-
повідного рівня професійної компетентності прийомних 
батьків є елементом їх готовності до виховання дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» [7].

н. с. пряжников та о. ю. пряжникова виділяють 
основні характеристики професії, серед яких визначаєть-
ся, що професійна діяльність це обмежений вид трудової 
діяльності, який передбачає спеціальну підготовку [8, с. 
386].

так, під час підготовки кандидатів в прийомні батьки 
компетентний орган перш за все має визначити здібнос-
ті потенційних прийомних батьків щодо їх можливості 
працювати з дітьми певних категорій. це стосується, зо-
крема, дітей, що зазнали насильства, віл-інфікованих ді-
тей, дітей, що страждають на інші захворювання, дітей 
з вираженою девіантною поведінкою, тощо. потім слід 
здійснювати заходи з навчання та підготовки потенційних 
прийомних батьків вже за певною спеціалізацією.

адже діяльність з виховання та утримання дітей різ-
них категорій вимагає від батьків-вихователів володіння 
великим спектром знань, умінь та навичок, а також наяв-
ності певних необхідних рис характеру, що дозволять ви-
конувати свої обов’язки на високому професійному рівні 
та досягти позитивних результатів у цій діяльності. 

виходячи із спеціалізації тієї чи іншої прийомної сім’ї, 
в подальшому має проводитися процедура відбору дітей 
для передачі на утримання та виховання до цієї прийомної 
сім’ї та мають вноситися відповідні зміни до типового до-
говору.

отже, предмет договору про передачу дитини до при-
йомної сім’ї в частині визначення діяльності прийомних 
батьків повинен трансформуватись крізь призму спеці-
альних вимог до утримання та виховання певних кате-
горій дітей. Можна виокремити договори про влаштуван-
ня у прийомну сім’ю дітей, які уражені віл-інфекцією, є 
хворими на туберкульоз, інші захворювання; договори про 
влаштування у прийомну сім’ю дітей, які мають хворобу 
дитячого церебрального паралічу, із вадами зору, мовлен-
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ня тощо; договори про влаштування дітей, що мають пси-
хічні захворювання: шизофренію, олігофренію, епілепсію 
тощо. окрім цього, доречним буде і врахування в догово-
рі наявності особливих здібностей у дитини. наприклад, 
якщо дитина має хист до співу, доречним буде покласти за 
договором обов’язок на батьків щодо сприяння розвитку 
таланту дитини. Як зазначено у статті 29 конвенції про 
права дитини «…освіта дитини має бути спрямована на 
розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібнос-
тей дитини в найповнішому обсязі». 

таким чином, індивідуально визначений предмет до-
говору передбачає, наявність не тільки загальновизначених 
обов’язків, що закріплені на сьогодні типовим договором, 
як, наприклад, «…створення належних умов для всебічного 
розвитку дітей, одержання ними освіти, підготовки до са-
мостійного життя та праці», що є досить загальним, та не 
здатен повною мірою забезпечити реалізацію права дити-
ни на розвиток її конкретних здібностей, а і певний пере-
лік спеціальних обов’язків прийомних батьків по реалізації 
своєї діяльності в конкретній прийомній сім’ї по відношен-
ню до конкретної дитини, яка влаштована до цієї сім’ї.

що стосується строків укладення договору, можливим 
видається виокремлення договорів про передачу дити-
ни в прийомну сім’ю на певний термін у зв’язку із зна-
ходженням її батьків у довготривалій відпустці, або для 
реабілітації дитини, яка отримала значний стрес внаслідок 
смерті батьків та довготермінових. особливості предмету 
такого договору будуть, у свою чергу, впливати на строк 

його дії та підстави припинення. наприклад, «у зв’язку з 
поверненням батьків з відрядження», «у зв’язку з завер-
шенням реабілітаційного періоду дитини та готовністю її 
для влаштування до «постійної сім’ї» шляхом передачі на 
усиновлення тощо.

висновки. підводячи підсумки проведеного аналізу 
слід зазначити, що при укладенні договору про влашту-
вання дитини в прийомну сім’ю, у кожному конкретному 
випадку, враховуючи вищенаведені норми цивільного за-
конодавства, він може бути приведений у відповідність 
до індивідуалізованих особливостей та потреб дитини, 
прийомної сім’ї та правовідносин, що складаються між 
сторонами договору. таким чином, пропонується розши-
рити питому вагу саме договору у регулюванні діяльності 
прийомних сімей. при цьому, слід чітко визначити перелік 
обов’язкових умов договору, що є істотними, враховуючи 
можливість трансформації договірних обов’язків сторін 
договору з урахуванням спеціалізації кожної конкретної 
прийомної сім’ї. а також, враховуючи зазначені підстави, 
передбачити можливість укладення як довготривалих, так 
і короткотермінових договорів. вказані зміни на наш по-
гляд повинні істотно вплинути на підвищення рівня якості 
піклування над дітьми, що влаштовуються до прийомних 
сімей та підвищити рівень відповідальності прийомних 
батьків та удосконалити систему взаємодії прийомних 
батьків та органів опіки та піклування по забезпеченню 
захисту найвищих цінностей природних невід’ємних прав 
дитини.
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оскарженнЯ ріШень, дій аБо БеЗдіЯльності посадових осіБ 
державноЇ виконавЧоЇ служБи: проБлеМи теоріЇ та практики

appealS agaINSt decISIoNS, actIoNS or oMISSIoNS of offIcIalS 
of the State eXecUtIVe SerVIce: theory aNd practIce

вінциславська М.в.,
аспірант кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті з’ясовується питання визначення юрисдикції справ щодо оскарження рішення, дій чи бездіяльності посадових осіб державної 
виконавчої служби. Зроблено висновок, що відповідні справи підлягають розгляду в порядку того виду судочинства, в якому ухвалювалось 
рішення, незалежно від суб’єктного складу осіб. Усі інші рішення, у тому числі рішення несудових органів – в адміністративному порядку.

Ключові слова: державний виконавець, скарга, суд, оскарження, юрисдикція, рішення.

В статье выясняются вопросы определения юрисдикции дел по обжалованию решений, действий или бездействия должностных лиц 
государственной исполнительной службы. Сделан вывод о том, что соответствующие дела подлежат рассмотрению в порядке того вида 
судопроизводства, в котором принималось решение, независимо от субъектного состава лиц. Все другие решения, в том числе решения 
несудебных органов – в административном порядке.

Ключевые слова: государственный исполнитель, жалоба, суд, обжалование, юрисдикция, решение.

The issues of defining jurisdiction of cases of appeal against decisions, actions or omissions of officials of the state executive service are 
analysed. The conclusion is made that these cases should be considered under legal proceedings of the adoption of decision, regardless of the 
subjective composition of persons. All other decisions, including decisions of non-judicial authorities – under administrative procedure.

Key words: state executive, appeal, court, appealing, jurisdiction, decision.
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згідно зі ст. 55 конституції україни, кожному гаран-
тується право на оскарження в суді рішень, дій чи без-
діяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб. у ст. 124 
конституції україни передбачено, що юрисдикція судів 
поширюється на всі правовідносини, які виникають в дер-
жаві. із зазначеної вище норми, можна зробити висновок, 
що юрисдикція судів поширюється в тому числі і на ті 
правовідносини, які виникають в процесі примусового ви-
конання рішення суду або іншого юрисдикційного органу. 
однак, на сьогоднішній день, як в теорії так і на практиці 
відсутній єдиний механізм правового регулювання та ви-
значення юрисдикції справ щодо оскарження рішення, дії 
або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої 
служби

питання визначення юрисдикції щодо оскарження рі-
шення, дії або бездіяльності посадових осіб державної ви-
конавчої служби були предметом наукових досліджень ю. 
в. Білоусова, в. а. кройтора, ю. сульженка, с. в. щер-
бак, с. Я. фурсою та іншими. разом з тим постійні зміни 
до законодавства потребують подальшого дослідження 
даного питання.

відповідно до статті 13 закону україни «про держав-
ну виконавчу службу», дії або бездіяльність державного 
виконавця можуть бути оскаржені до вищестоящої поса-
дової особи або до суду у порядку, встановленому законом 
[1]. Хоча у цій статті йдеться лише про оскарження дій та 
бездіяльності державного виконавця, про рішення нічого 
не сказано, вже в ст. 82 закону україни «про виконавче 
провадження» мова йде про оскарження рішення, дії або 
бездіяльність державного виконавця та інших посадових 
осіб державної виконавчої служби стягувачем та іншими 
учасниками виконавчого провадження (крім боржника) на-
чальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований 
державний виконавець, або керівнику відповідного органу 
державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду [2]. 
при цьому слід звернути увагу, що оскарження рішення, 
дії або бездіяльності державного виконавця та інших по-
садових осіб державної виконавчої служби до начальника 
відповідного відділу або керівника вищестоящого в поряд-
ку підлеглості органу цієї служби в передбачених законом 
випадках не може бути підставою для відмови у прийнятті 
скарги судом, оскільки на ці правовідносини поширюється 
юрисдикція суду, закріплена ст. 55, 124 конституції украї-
ни, а також постановою пленуму верховного суду україни 
від 1 листопада 1996 року № 9 «про застосування консти-
туції україни при здійсненні правосуддя» [3].

Як було зазначено вище, згідно з ч. 3 ст. 82 закону 
україни «про виконавче провадження» рішення, дії чи 
бездіяльність начальника відділу можуть бути оскаржені 
до вищестоящого органу державної виконавчої служби. 
однак виникає питання – до якого вищестоящого орга-
ну? оскільки деякі положення підзаконних нормативно-
правових актів мають суттєві неузгодженості з іншими 
нормативними актами. так, закон україни «про державну 
виконавчу службу» та закон україни «про виконавче про-
вадження» визначають вищим керівним органом в системі 
примусового виконання рішень – департамент державної 
виконавчої служби Міністерства юстиції україни. водно-
час указом президента україни від 9 грудня 2010 року № 
1085/2010 «про оптимізацію системи центральних органів 
виконавчої влади» утворена державна виконавча служба 
україни як центральний орган виконавчої влади, на який 
покладено функції з реалізації державної політики у сфері 
організації виконання рішень судів та інших органів (по-
садових осіб) відповідно до законів [4]. положенням «про 
державну виконавчу службу україни», затвердженим 
указом президента україни від 6 квітня 2011 року № 385, 
державна виконавча служба україни відповідно до покла-
дених на неї завдань організовує розгляд звернень грома-
дян та юридичних осіб з питань, пов’язаних з діяльністю 

служби і структурних підрозділів територіальних органів 
Міністерства юстиції україни, що забезпечують реаліза-
цію повноважень державної виконавчої служби україни 
[5]. у той же час ч. 3 ст. 82 закону україни «про виконав-
че провадження» визначає, що департамент державної ви-
конавчої служби Міністерства юстиції україни розглядає 
виключно скарги на рішення, дії чи бездіяльність началь-
ників управлінь державної виконавчої служби головного 
управління юстиції Міністерства юстиції україни в авто-
номній республіці крим, головних управлінь юстиції в об-
ластях, містах києві та севастополі. 

таким чином, склалася ситуація, що вказаними вище 
підзаконними нормативно-правовими актами департа-
мент державної виконавчої служби Міністерства юстиції 
україни на теперішній час не є органом виконавчої служ-
би, оскільки останній виключений із структури Міністер-
ства юстиції україни. у той же час вказаними законами 
визначено вищим керівним органом в системі примусово-
го виконання рішень – департамент державної виконавчої 
служби Міністерства юстиції україни. така колізійна си-
туація не сприяє здійсненню примусового виконання рі-
шень, оскільки не зрозуміло, який вищий орган уповнова-
жений розглядати скарги на рішення, дії чи бездіяльність 
органів виконавчої служби, а також який орган залучати у 
якості відповідача з приводу стягнення збитків з органів 
державною виконавчої служби.

Якщо особа не згодна з рішенням, прийнятим щодо 
скарги, вона має право оскаржити її в судовому поряд-
ку. при цьому, державний виконавець або начальник 
відділу, якому підпорядкований державний виконавець 
зобов’язаний роз’яснити сторонам та іншим учасникам 
виконавчого провадження їх право звернутися до суду, а 
також в який саме суд і в якому порядку, в який строк мож-
ливе оскарження рішення, дії чи бездіяльності державно-
го виконавця. 

переходячи безпосередньо до визначення юрисдикції 
справ по оскарженню рішення, дії чи бездіяльності дер-
жавного виконавця, слід зазначити, що такий порядок 
оскарження встановлюється нормами процесуальних ко-
дексів, а саме розділом VII цивільного процесуального 
кодексу україни, ст. 121-2 господарсько-процесуального 
кодексу україни, ст. 181 і 267 кодексу адміністративного 
судочинства україни. при цьому процедура оскарження в 
різних видах судочинства не є уніфікованою.

так, згідно ст. 383 цпк україни сторони мають пра-
во звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рі-
шенням, дією або бездіяльністю державного виконавця 
або іншої посадової особи державної виконавчої служби 
під час виконання судового рішення, ухваленого відповід-
но до цього кодексу, порушено їх права і свободи. згідно 
ч. 2 ст. 384 цпк україни скарга подається до суду, який 
видав виконавчий документ. в той же час, згідно ч. 1 ст. 
181 кас україни учасники виконавчого провадження 
(крім державного виконавця) та особи, які залучаються 
до проведення виконавчих дій, мають право звернутися 
до адміністративного суду із позовною заявою, якщо вва-
жають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного 
виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої 
служби порушено їхні права, свободи чи інтереси, а та-
кож якщо законом не встановлено інший порядок судового 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності таких осіб.

з аналізу цих норм випливає, що однаково предметна 
справа віднесена до різних видів судочинства, а від так не 
зрозуміло до якого суду звертатися для оскарження рішен-
ня, дій та бездіяльності державного виконавця.

така ситуація потребує скорішого врегулювання у за-
конодавстві, оскільки таке неоднозначне правове регулю-
вання судової юрисдикції щодо одних і тих самих справ по 
оскарженню виконавчих дій в різних видах судочинства 
порушує суб’єктивні права і інтереси осіб, які звертають-
ся за судовим захистом.
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крім того, в цих видах судочинства існують свої відмін-
ності щодо процедури оскарження, що прослідковується 
вже на початку звернення сторін до суду. так, формою звер-
нення до суду в цивільному та господарському судочинстві 
є скарга, а в адміністративному судочинстві – позовна зая-
ва. скарга на відміну від позову не підлягає оплаті судовим 
збором. Хоча в п. 22 постанови пленуму верховного суду 
україни «про практику розгляду судами скарг на рішення, 
дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної 
виконавчої служби та звернень учасників виконавчого про-
вадження» від 26.12.2003 р. йдеться про те, що скарги на 
рішення, дії або бездіяльність посадових осіб державної 
виконавчої служби оплачуються державним митом відпо-
відно до декрету кабінету Міністрів україни від 21 січня 
1993 р. № 7-93 «про державне мито» [6; 7].

наступна відмінність полягає і в суб’єктному складі 
осіб, які мають право подати скаргу (позов). так, в цивіль-
ному судочинстві скаргу мають право подати лише сто-
рони виконавчого провадження. в господарському судо-
чинстві, окрім сторін, передбачений також прокурор. при 
цьому постановою пленуму вищого господарського суду 
україни від 17 жовтня 2012 року № 9 «про деякі питання 
практики виконання рішень, ухвал, постанов господар-
ських судів україни», враховуючи положення статті 121-2 
гпк, роз’яснено, що скарги на дії чи бездіяльність орга-
нів державної виконавчої служби щодо виконання рішень, 
ухвал, постанов господарських судів розглядає лише міс-
цевий господарський суд, яким відповідну справу розгля-
нуто у першій інстанції, тобто той господарський суд, що 
видав виконавчий документ (наказ чи ухвалу), незалежно 
від того, якою саме особою подано скаргу, і в тому ж скла-
ді суду (якщо цьому не перешкоджають об’єктивні обста-
вини, як-от, звільнення судді, його захворювання, перебу-
вання у відпустці тощо) [8]. тобто, згідно з роз’ясненням, 
не лише стягувач, боржник та прокурор мають право 
подати скаргу, але й інші учасники виконавчого прова-
дження. в адміністративному судочинстві цей перелік 
є найширшим, оскільки окрім вказаних вище суб’єктів, 
звертатися з адміністративним позовом мають право та-
кож особи, які залучаються до проведення виконавчих дій 
(перекладачі, експерти, спеціалісти, суб’єкти оціночної 
діяльності-суб’єкти господарювання). незрозумілим за-
лишається логіка законодавця щодо встановлення мож-
ливості оскарження рішень дій та бездіяльності держав-
ного виконавця, особами, які залучаються до проведення 
виконавчих дій виключно в порядку адміністративного 
судочинства. на нашу думку, незалежно від суб’єктного 
складу, справа має розглядатися в порядку того виду судо-
чинства, в якому рішення ухвалювалось. однак тут існує 
виключення з правил, оскільки в п. 6 постанови пленуму 
вищого адміністративного суду україни «про практику 
застосування адміністративними судами законодавства у 
справах із приводу оскарження рішень, дій чи бездіяль-
ності державної виконавчої служби» розтлумачено, що до 
юрисдикції адміністративних судів належать справи про 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної вико-
навчої служби, прийнятих (вчинених, допущених) під час 
примусового виконання постанов державного виконавця 
про стягнення виконавчого збору, витрат, пов’язаних з ор-
ганізацією та проведенням виконавчих дій і накладенням 
штрафу, як виконавчих документів в окремому виконавчо-
му провадженні (із змінами, внесеними згідно з постано-
вами вищого адміністративного суду україни від 21 трав-
ня 2012 року № 5, від 14 вересня 2012 року № 10). тобто в 
даному випадку, незалежно від того, в порядку якого виду 
судочинства ухвалювалося рішення, справи з приводу 
оскарження постанов державного виконавця про стягнен-
ня виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та 
проведенням виконавчих дій і накладенням штрафу, роз-
глядаються виключно в адміністративному порядку. так, 
київським апеляційним адміністративним судом було 

розглянуто апеляційну скаргу за адміністративним позов 
осоБа_1 до підрозділу примусового виконання рішень 
відділу державної виконавчої служби и головного управ-
ління юстиції осоБа_2 у м. києві про скасування поста-
нови та визнання дій незаконними. ухвалою окружного 
адміністративного суду м. києва від 05 серпня 2010 року 
відмовлено у відкритті провадження у справі на підставі 
п. 1 ч. 1 ст. 109 кас україни. не погоджуючися з рішен-
ням суду позивач звернувся до окружного адміністратив-
ного суду м. києва з позовом про скасування постанови 
про стягнення з боржника виконавчого збору від 15.07.10 
р. та визнання незаконними дій осоБа_2. так, суд пер-
шої інстанції ухвалою від 05 серпня 2010 року відмовив 
у відкритті провадження, оскільки справа не підлягає 
розгляду в порядку адміністративного судочинства. крім 
того, зазначив, що вимоги заявлені щодо постанови від 
15.07.10р., пов’язані з виконанням виконавчого листа, ви-
даного у цивільній справі. київський апеляційний адміні-
стративний суд цілком обґрунтовано скасував ухвалу суду 
1-ї інстанції. оскільки, незважаючи на те, що виконавчий 
документ видано в порядку цивільного судочинства, од-
нак оскарженню підлягає постанова про стягнення вико-
навчого збору, що пов’язано з реалізацією цими органами 
владних управлінських функцій, а тому належить до адмі-
ністративної юрисдикції [9].

неоднаковим є і строк розгляду скарги (адміністратив-
ного позову). в цивільному та адміністративному процесі 
такий строк складає 10 днів, з дня, коли особа дізналася 
або повинна була дізнатися про порушення її прав чи сво-
бод (ч. 1 ст. 385 цпк, ч. 2 ст.181 кас україни). однак 
в цпк україни не встановлено порядок обчислення цьо-
го строку. вважаємо, що по аналогії з кас україни слід 
передбачити, що цей строк починає обчислюватись з на-
ступного дня після відкриття провадження у справі. цю 
саму норму, варто передбачити і в господарському проце-
сі, оскільки там строк взагалі не визначений, що на нашу 
думку є упущенням законодавця.

згідно з ч. 2 ст. 385 цпк україни, пропущений з по-
важних причин строк для подання скарги може бути по-
новлений судом. при вирішенні питання про те, які під-
стави можна вважати поважними для поновлення строку 
звернення до суду з відповідною скаргою, то суд має керу-
ватися тим, що вичерпного переліку таких підстав цпк не 
містить, вони у кожному конкретному випадку залежать 
від певних ситуацій. при цьому судом також має врахову-
ватися прецедентна практика Європейського суду з прав 
людини щодо застосування статті 6 конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод, яка гарантує спра-
ведливий судовий розгляд, а виконання рішення суду є 
завершальною частиною розгляду цивільної справи (про 
практику розгляду судами скарг на рішення, дії або безді-
яльність державного виконавця чи іншої посадової особи 
державної виконавчої служби під час виконання судового 
рішення у цивільній справі від 21 грудня 2012 р.). крім 
того, виходячи із ч. 3 ст. 73 цпк, одночасно з клопотан-
ням про поновлення чи продовження строку належить 
вчинити ту дію або подати той документ чи доказ, сто-
совно якого заявлено клопотання. таким чином, на нашу 
думку, клопотання про поновлення строку повинно пода-
ватися одразу зі скаргою на рішення, дію або бездіяльність 
державного виконавця. щодо поновлення строків в адмі-
ністративному судочинстві, то в ст. 100 кас україни, зо-
крема передбачено, що адміністративний позов, поданий 
після закінчення строків, установлених законом, залиша-
ється без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка його по-
дала, не знайде підстав для поновлення строку, про що по-
становляється ухвала. при цьому необхідно пам’ятати, що 
строк встановлений ст. 100 кас україни застосовується 
лише до учасників виконавчого провадження (крім дер-
жавного виконавця) та осіб, які залучаються до проведен-
ня виконавчих дій. щодо інших спірних правовідносин 
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підлягають застосуванню строки передбачені ст. 99 кас 
україни. так, ухвалою окружного адміністративного суду 
міста києва від 16.12.2010 у справі № 2а-14738/10/2670 з 
підстав пропущення позивачем строку звернення до суду 
було залишено без розгляду адміністративний позов осо-
би_1 до Міського відділу державної виконавчої служби 
ужгородського міськрайонного управління юстиції. за-
значена ухвала була скасована київським апеляційним 
адміністративним судом з підстав передчасності висновку 
про залишення позову без розгляду, оскільки суд першої 
інстанції застосував до спірних правовідносин спеціальні 
строки, встановлені статтею 181 кас україни. натомість 
апеляційна інстанція беручи до уваги вимоги статті 181 
кас україни, а також те, що позивач не є учасником ви-
конавчого провадження та його не було залучено до вико-
навчих дій, вважає, що на дані правовідносини поширю-
ється шестимісячний строк, встановлений ч. 2 ст. 99 кас 
україни [10].

за результатами розгляду скарги в цивільному та гос-
подарському судочинстві виноситься ухвала суду, а в ад-
міністративному судочинстві приймається постанова. з 
цього приводу слід зазначити, що на сьогоднішній день 
правова природа скарг на рішення, дії чи бездіяльність 
державного виконавця залишається не визначеною. на 
думку М. к. юкова, в. М. Шерстюка, розгляд скарг на 
неправомірні дії судових приставів підвідомчим судам 
загальної юрисдикції повинні розглядатись в рамках 
уже відкритої і розглянутої судом справи, яка дійшла у 
своєму розвитку до стадії виконання, з винесенням по 
скарзі рішення без порушення нового самостійного про-
цесу [11, c. 220-222]. з такою думкою важко погодитися, 
оскільки скарга на державного виконавця не може роз-
глядатися в рамках єдиного процесу. з цього приводу 
слушно зауважує с. Я. фурса про те, що такий підхід ви-
кликає заперечення, оскільки за правилами ст. 208 цпк 
україни справа не вирішується по суті ухвалою. при 
цьому в цпк україни не сказано, що заявлені вимоги 
щодо неправомірних дій державного виконавця є без-
спірними, навпаки, вони підлягають доказуванню на за-
гальних підставах [12, с. 747]. і справді, це є окремий вид 
судового провадження, оскільки виконавче провадження 
вже не є стадією цивільного процесу. по-друге, як було 
вище зазначено, між сторонами може виникнути матері-
ально-правовий спір. при задоволенні скарги у заявника 
можуть з’явитися підстави для відкриття провадження 
за правилами позовного провадження з метою відшко-
дування завданої держаним виконавцем матеріальної та 
(або) моральної шкоди [12]. з урахуванням вищенаведе-
ного, можна стверджувати, що в процесуальних кодексах 
доцільніше було б закріпити положення, згідно з яким за 
результатами розгляду скарги на дії державного виконав-
ця суд ухвалював би рішення.

отже, з метою встановлення єдиної судової практики і 
виключення конфлікту юрисдикцій, вважаємо, що ч. 4 ст. 
82 закону україни «про виконавче провадження» необхід-
но викласти у такій редакції:

Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця 
чи іншої посадової особи державної виконавчої служби 
по виконанню судового рішення можуть бути оскарже-
ні сторонами та іншими учасниками виконавчого прова-
дження до суду, який видав виконавчий документ.

Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця 
чи іншої посадової особи державної виконавчої служби по 
виконанню рішення виданого несудовими юрисдикційними 
органами можуть бути оскаржені сторонами та іншими 
учасниками виконавчого до відповідного адміністратив-
ного суду, в порядку передбаченому законом.

у зв’язку з чим відповідні зміни необхідно внести до 
ст. 181 кас україни і передбачити:

Сторони, та інші учасники виконавчого проваджен-
ня мають право звернутися до адміністративного суду 
із позовною заявою, якщо вважають, що рішенням, дією 
або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадо-
вої особи державної виконавчої служби під час виконання 
судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, 
порушено їх права чи свободи, а також якщо рішення ви-
дане несудовими юрисдикційними органами.

а також доповнити ст. 383 цпк україни і викласти у 
такій редакції:

Сторони та інші учасники виконавчого провадження 
мають право звернутися із скаргою до суду, якщо вважа-
ють, що рішенням, дією або бездіяльністю державного 
виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої 
служби під час виконання судового рішення, ухваленого 
відповідно до цього Кодексу, порушено їх права чи свободи.

Cт. 121-2 гпк україни доповнити і викласти у такій 
редакції:

Скарги на рішення, дії або бездіяльність державного 
виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої 
служби щодо виконання рішень, ухвал, постанов госпо-
дарських судів можуть бути подані сторонами та інши-
ми учасниками виконавчого провадження протягом деся-
ти днів з дня вчинення оскаржуваної дії, або з дня, коли 
зазначеним особам стало про неї відомо, або з дня, коли 
дія мала бути вчинена.

в цілому аналіз законодавства і судової практики да-
ють можливість зробити висновок, що процесуальні пи-
тання оскарження рішення, дії та бездіяльності держав-
ного виконавця в процесуальних кодексах регулюються 
по-різному, що на наш погляд є неприпустимим. споді-
ваємось, що завдяки запропонованим змінам вдасться 
вирішити деякі труднощі, які виникають при оскарженні 
рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи 
іншої посадової особи державної виконавчої служби.
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У статті досліджується проблема передачі в іпотеку такого специфічного об’єкту, як повітряне судно. Порушена проблема розгляда-
ється шляхом аналізу співвідношення норм цивільного законодавства з нормами іпотечного законодавства та нормами, що регулюють 
діяльність користувачів повітряного простору України при передачі в іпотеку повітряного судна, а також шляхом дослідження значення 
державної реєстрації повітряних суден в Україні при укладенні іпотечних договорів. Акцентовано увагу на особливостях та складнощах, 
що виникають під час укладення іпотечних договорів повітряних суден та запропоновано зміни до чинного законодавства України, спря-
мовані на вдосконалення визначення повітряного судна, як предмету іпотечного договору.

Ключові слова: повітряне судно, об’єкт, майно, іпотечні правовідносини, іпотечний договір.

В статье исследуется проблема передачи в ипотеку такого специфического объекта, как воздушное судно. Поднятая проблема расс-
матривается путем анализа соотношения норм гражданского законодательства с нормами ипотечного законодательства и нормами, ре-
гулирующими деятельность пользователей воздушного пространства Украины при передаче в ипотеку воздушного судна, а также путем 
исследования значение государственной регистрации воздушных судов в Украине при заключении ипотечных договоров. Акцентируется 
внимание на особенностях и сложностях, возникающих при заключении ипотечных договоров воздушных судов и предложены измене-
ния в действующее законодательство Украины, направленные на совершенствование определения воздушного судна, как предмета 
ипотечного договора.

Ключевые слова: воздушное судно, объект, имущество, ипотечные правоотношения, ипотечный договор.

The problem of transferring such a specific object as an aircraft to the mortgage is investigated in the article. The raised problem is considered 
by analyzing the correlation between the civil law rules, mortgage laws and regulations governing airspace users in Ukraine to the mortgage of 
an aircraft, as well as by examining the value of state registration of an aircraft in Ukraine when entering mortgage contracts. Attention is focused 
on the peculiarities and complexities that arise when making aircraft mortgage contracts and changes are proposed to the current legislation of 
Ukraine to improve the definition of an aircraft as the subject of mortgage contract.

Key words: aircraft, object, property, mortgage legal relationships, mortgage contract.

постановка проблеми. на сьогоднішній день іпо-
тека зайняла провідне місце в господарській діяльності 
суб’єктів господарювання серед усіх засобів забезпечення 
виконання зобов’язань. при цьому іпотека застосовується 
не лише при фінансуванні іпотечного кредитування, але й 
для забезпечення виконання зобов’язань як за цивільни-
ми договорами, так і договорами в сфері господарювання. 
однак, сьогодні не можна стверджувати, що законодав-
че регулювання іпотечних правовідносин на належному 
рівні регулює механізм укладення іпотечних договорів, а 
особливо іпотечних договорів, предметом яких виступає 
специфічні об’єкти, тобто об’єкти, що не віднесені чин-
ним законодавством україни до нерухомого майна, але 
передача яких в заставу здійснюється відповідно до вимог 
іпотечного законодавства.

так, з прийняттям цивільного кодексу україни [1] та 
закону україни «про іпотеку» [2] розпочався новий етап 
становлення механізму укладення іпотечних договорів по-
вітряних суден, оскільки саме ці нормативні акти встано-
вили, що застава повітряних суден здійснюється відповід-
но до положень закону україни «про іпотеку».

однак закріплення на рівні закону положень про те, 
що застава повітряних суден регулюється за правилами, 

визначеними законом україни «про іпотеку», жодним 
чином не полегшило механізм укладення іпотечних до-
говорів, а навпаки викликало неоднозначне застосування 
положень чинного законодавства україни при визначені 
предмету договору іпотеки. саме тому, метою цієї статті 
є дослідження питань щодо іпотеки повітряних суден та 
особливостей укладення іпотечних договорів повітряних 
суден.

стан дослідження. на сьогоднішній день питання 
оформлення іпотечних правовідносин досить активно до-
сліджується в науковій юридичній літературі такими вче-
ними, як: М. в. абрамовою, ч. н. азімовим, і. Базановим, 
М. і. Брагінським, в. в. вітрянським, о. головко, о. гри-
бановою, в. друговою, о. а. загорулько, в. М. коссаком, і. 
і. пулковською, с. г. пасічник, і. і. пучковською, л. к. ра-
дзієвською, і. в. спасібо-фатєєвою, н. о. саніахметовою 
тощо. однак більшість наукових праць як вітчизняних, 
так і закордонних авторів присвячена саме дослідженню 
питань матеріального права щодо механізму встановлен-
ня іпотеки та визначення правового статусу такого об’єкту 
цивільних правовідносин, як повітряне судно.

при цьому поза увагою більшості науковців залиша-
ються питання, присвячені дослідженню механізму пере-
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дачі в іпотеку такого специфічного об’єкту, як повітряне 
судно, та механізму укладення іпотечних договорів пові-
тряних суден, з урахуванням новацій у чинному законо-
давстві україни, а також відсутністю порядку оформлення 
таких договорів. так, серед українських науковців саме ю. 
М. козьяков та М. с. долинська присвятили свої роботи 
дослідженню питань, присвячених особливостям передачі 
в іпотеку повітряного судна, що передбачені положеннями 
чинного законодавства україни.

виклад основного матеріалу. іпотека повітряних су-
ден як інститут цивільного права був започаткований саме 
з моменту, коли повітряні судна почали використовуватися 
в цивільному обороті в якості об’єктів цивільно-правових 
договорів.

нині механізм передачі повітряних суден в іпотеку ре-
гламентується положеннями закону україни «про іпоте-
ку» та нормами цивільного кодексу україни. на відміну 
від законодавства німеччини, що містить окремий закон 
«про заставу повітряних суден» від 26 лютого 1959 року 
та законодавства великобританії, що містить положення 
про заставу повітряних суден 1972 року [3, с. 150], в укра-
їні не прийнято спеціального закону, що регулював би ме-
ханізм передачі в іпотеку саме повітряних суден. 

на сьогоднішній день, однією з головних особливос-
тей договору іпотеки повітряного судна є предмет такого 
договору – повітряне судно та механізм його передачі в 
іпотеку.

для визначення механізму передачі в іпотеку повітря-
ного судна доцільно дослідити правовий статус повітряно-
го судна, як об’єкта цивільних правовідносин та механізм 
передачі такого об’єкту в іпотеку. при цьому слід врахо-
вувати, що повітряне судно є специфічним предметом до-
говору іпотеки, оскільки чинним законодавством україни 
повітряне судно віднесено до рухомого майна. 

Беручи до уваги той факт, що основним елементом 
іпотечних правовідносин виступає предмет договору іпо-
теки, що визначає сферу застосування іпотечних право-
відносин, слід особливу увагу приділити саме предмету 
договору – повітряному судну.

відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 181 цивільного кодексу 
україни, режим нерухомого майна може бути поширено 
законом на повітряні, морські судна, судна внутрішнього 
плавання, космічні об’єкти, а також інші речі, права на 
які підлягають державній реєстрації. законодавець перед-
бачив, що режим нерухомості поширюється на ці об’єкти 
лише у випадках передбачених законом, а не законодав-
ством україни в цілому, що «охоплює закони україни, чин-
ні міжнародні договори україни, згода на обов’язковість 
яких надана верховною радою україни, а також поста-
нови верховної ради україни, укази президента україни, 
декрети і постанови кабінету Міністрів україни, прийняті 
в межах їх повноважень, відповідно до конституції украї-
ни та законів» [4]. таким чином, законодавець дією закону 
обмежив випадки застосування положень абзацу 2 ч. 1 ст. 
181 цивільного кодексу україни при оформленні цивіль-
них правовідносин.

так, до прийняття закону україни «про внесення 
змін до деяких законодавчих актів україни» від 15 груд-
ня 2005 року № 3201-IV [5] діяв лише один закон, тобто 
закон україни «про іпотеку», який в статті 1 передбачав, 
що правовий режим нерухомого майна поширюється й на 
повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання 
та космічні об’єкти. таким чином, враховуючи, що закон 
україни «про іпотеку» є спеціальним нормативним ак-
том по відношенню до цивільного кодексу україни, при 
оформленні іпотеки слід було враховувати, що на повітря-
не судно, в межах іпотечних правовідносин було пошире-
но режим нерухомого майна.

однак, з прийняттям закону україни «про внесення 
змін до деяких законодавчих актів україни» від 15 грудня 
2005 року № 3201-IV законодавцем були внесені зміни до 

ст. 1 закон україни «про іпотеку», якими було встановле-
но, що застава повітряних та морських суден, суден вну-
трішнього плавання, космічних об’єктів, майнових прав 
на нерухомість, будівництво якої не завершено, регулю-
ється за правилами, визначеними законом україни «про 
іпотеку». тобто законодавець, при визначенні термінів, 
що вживаються в законі україни «про іпотеку», даючи ви-
значення нерухомості вже не поширив режим нерухомого 
майна на повітряні судна, а лише зазначив, що саме заста-
ва повітряних суден здійснюється за правилами, визначе-
ними законом україни «про іпотеку». таким чином, закон 
україни «про внесення змін до деяких законодавчих актів 
україни» від 15 грудня 2005 року № 3201-IV виключив з 
чинного законодавства україни єдину спеціальну норму, 
що поширювала на повітряні судна статус нерухомого 
майна.

такий підхід законодавця відповідає поглядам, що 
були запропоновані ще за часів радянського союзу і. с. 
перетерським, який стверджував, що загальна форма за-
стави, що встановлювала передачу речі, що знаходиться в 
заставі заставодержателю, є неприйнятною по відношен-
ню до літаків не лише тому, що заставодержатель повинен 
мати спеціальні пристосування для зберігання літака, але 
й тому, що по корінному правилу заставодержатель не по-
винен користуватися заставленою річчю. у цьому випадку 
може мати місце лише особливий, іпотечний порядок за-
стави, що повинен здійснюватися шляхом внесення від-
мітки про іпотеку в реєстр повітряних суден, з продовжен-
ням подальшої експлуатації повітряного судна [6, с. 155].

таким чином, чинне законодавство україни, як і зако-
нодавство більшості закордонних країн, виходить з того, 
що повітряні судна хоч є майном з особливим правовим 
режимом, але все ж таки мають статус рухомого майна.

Беручи до уваги той факт, що чинне законодавство 
україни відносить повітряне судно по рухомого майна, 
а також той факт, що на сьогоднішній день не прийнято 
жодного закону, який би поширював режим нерухомого 
майна на повітряні судна, то можна дійти висновку, що 
положення ст. 1 закону україни «про іпотеку» суперечать 
положенням ч. 1 ст. 575 цивільного кодексу україни, що 
передбачає, що іпотекою є застава саме нерухомого май-
на, що залишається у володінні заставодавця або третьої 
особи. оскільки, законодавець не передбачає можливос-
ті передачі в іпотеку іншого майна ніж нерухоме, тобто 
в іпотеку може передаватися лише нерухоме майно, тоб-
то майно (нерухомі речі), що визначене ч. 1 ст. 181 ци-
вільного кодексу україни та деталізоване законі україни 
«про іпотеку» та інших спеціальних нормативних актах. 
в зв’язку з цим виникає питання щодо співвідношення 
положень цивільного кодексу україни та закону україни 
«про іпотеку». необхідно враховувати той факт, що не 
дивлячись на те, що закон україни «про іпотеку» носить 
спеціальний характер щодо регулювання іпотечних право-
відносин по відношенню до цивільного кодексу україни, 
не можна не враховувати положення ст. 575 цивільного 
кодексу україни при оформленні іпотечних правовідно-
син, оскільки саме цивільний кодекс україни передбачив 
необхідність прийняття спеціального закону для регулю-
вання іпотечних правовідносин.

проте, незважаючи на певні протиріччя в чинному за-
конодавстві україни, іпотечні договори повітряних суден 
укладаються саме з урахуванням положень закону украї-
ни «про іпотеку».

частина 1 статті 18 закону україни «про іпотеку» 
встановлює істотні умови іпотечного договору, серед яких 
передбачена й така умова, як опис предмета іпотеки, до-
статній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні 
дані. 

так, при укладенні договору іпотеки повітряного суд-
на, на виконання положень п. 3 ст. 18 закону україни «про 
іпотеку» необхідно описати предмет іпотеки, при цьому 
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такий опис повинен бути достатній для ідентифікації 
предмету договору – повітряного судна.

однак для того, щоб описати такий предмет іпотечно-
го договору, як повітряне судно, необхідно розуміти, яке 
саме майно може мати правовий статус «повітряне судно».

так, чинне законодавство україни містить визначення 
такого поняття, як повітряне судно, в ст. 1 повітряного 
кодексу україни [7], що аналогічне визначенню, що було 
наведено в ст. 15 повітряного кодексу україни 1993 року 
[8]. однак, беручи до уваги визначення поняття повітря-
ного судна як апарату, що підтримується в атмосфері у ре-
зультаті його взаємодії з повітрям, відмінної від взаємодії 
з повітрям, відбитим від земної поверхні, слід також вра-
ховувати сферу дії положень повітряного кодексу украї-
ни. так, відповідно до преамбули до повітряного кодексу 
україни, останній встановлює правові основи діяльності 
в галузі авіації, а його положення направлені на державне 
регулювання діяльності в галузі авіації та використання 
повітряного простору україни та спрямовані на гаранту-
вання безпеки авіації, забезпечення інтересів держави, 
національної безпеки та потреб суспільства і економіки у 
повітряних перевезеннях та авіаційних роботах. 

повітряний кодекс україни не містить положень, що 
були б присвячені цивільно-правовому регулюванню пра-
вовідносин, що виникають щодо повітряних суден. окрім 
того, на відміну від повітряного кодексу російської фе-
дерації [9], повітряний кодекс україни не містить статті, 
що прямо б встановлювала, що положення повітряного 
кодексу застосовуються до цивільних правовідносин.

таким чином, сфера дії повітряного кодексу україни 
розповсюджується на публічно-правові відносини щодо 
використання повітряного простору україни, гаранту-
вання безпеки авіації, забезпечення інтересів держави, 
національної безпеки та потреб суспільства і економіки у 
повітряних перевезеннях та авіаційних роботах, а не на 
приватноправові відносини, що виникають щодо повітря-
них суден, як об’єктів цивільних правовідносин.

окрім цього, визначення повітряного судна як судна, 
зареєстрованого у державному реєстрі цивільних пові-
тряних суден, міститься в постанові кабінету Міністрів 
україни «про затвердження тимчасових правил контролю 
з метою забезпечення безпеки цивільної авіації» від 02 
серпня 1995 року № 592 [10], положення якої спрямовані 
на визначення порядку здійснення контролю на безпеку 
ручної поклажі, багажу, вантажу, поштових відправлень, 
бортових припасів і особистого контролю на безпеку па-
сажирів і членів екіпажу повітряного судна цивільної авіа-
ції під час виконання перевезень на внутрішніх і міжна-
родних авіалініях, тобто визначення «повітряного судна» 
наведене в цьому нормативному акті також не може бути 
застосованим до цивільних правовідносин, що виника-
ють при передачі в іпотеку повітряного судна. також на-
каз Міністерства транспорту україни «про затвердження 
правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в україні» 
від 07 грудня 1998 року № 486 [11], наказ державного де-
партаменту авіаційного транспорту україни «про затвер-
дження правил супроводження в контрольованих зонах 
авіапідприємств матеріальних цінностей і пасажирів» від 
11 червня 1996 року № 168/397 [12] визначають повітряне 
судно, як літальний апарат, що підтримується в атмосфері 
за рахунок його взаємодії з повітрям, виключаючи взаємо-
дію з повітрям, відбитим від земної поверхні. окрім цих 
нормативних актів, чинне законодавство україни також 
містить визначення поняття «повітряне судно» і в інших 
нормативних актах, при цьому кожен з таких норматив-
них актів має вузьку сферу дію, при цьому такі нормативні 
акти не містять єдиного визначення цього поняття, кожен з 
них містить своє визначення повітряного судна. 

таким чином, на сьогоднішній день чинне законодав-
ство україни не містить визначення такого поняття, як по-
вітряне судно, що може застосовуватися для врегулюван-

ня питань щодо визначення повітряного судна як об’єкта 
цивільних правовідносин, у тому числі і іпотечних право-
відносин.

однак, незважаючи на сферу дії повітряного кодексу 
україни, й беручи до уваги той факт, що чинне законодав-
ство україни не містить іншого нормативного акта, при-
свяченого визначенню правового статусу повітряного суд-
на, на сьогоднішній день, положення повітряного кодексу 
україни застосовуються й до цивільних правовідносин, 
що виникають щодо повітряних суден.

так, відповідно до ст. 38 повітряного кодексу україни, 
повітряні судна поділяються на державні та цивільні. 

повітряне судно є державним, якщо воно застосову-
ється у військовій, митній та прикордонній службі, службі 
цивільного захисту, в органах внутрішніх справ.

повітряне судно є цивільним, якщо воно не належить 
до державних повітряних суден.

таким чином, виникає питання, чи можна передавати 
в іпотеку будь-який з видів повітряних суден. виходячи з 
того, що повітряний кодекс україни, на відміну від пові-
тряного кодексу російської федерації, не містить жодного 
положення, що стосується передачі повітряного судна в 
заставу та/або іпотеку, будемо досліджувати це питання 
виходячи з положень цивільного кодексу україни, закону 
україни «про іпотеку», наказу Міністерства оборони укра-
їни «про затвердження правил реєстрації державних пові-
тряних суден україни та правил сертифікації екземпляра 
державного повітряного судна україни» № 63 від 07 люто-
го 2012 року [13] та наказу Міністерства інфраструктури 
україни «про затвердження авіаційних правил україни, 
частина 47 «правила реєстрації цивільних повітряних су-
ден в україні» № 636 від 25 жовтня 2012 року [14].

 так, спочатку зупинимося на питанні, що стосується 
можливості передачі в іпотеку державного судна, тоб-
то повітряного судна, що використовується у військовій, 
митній та прикордонній службі, службі цивільного захис-
ту та в органах внутрішніх справ.

враховуючи положення наказу Міністерства оборони 
україни «про затвердження правил реєстрації державних 
повітряних суден україни та правил сертифікації екземп-
ляра державного повітряного судна україни» № 63 від 07 
лютого 2012 року, у реєстрі державних повітряних суден 
можуть бути зареєстровані повітряні судна, що мають ста-
тус державних повітряних суден і не входять до держав-
ного реєстру цивільних повітряних суден. 

таким чином, враховуючи той факт, що чинне законо-
давство україни не містить норм, що свідчили б про те, 
що обіг державних повітряних суден в цивільному обороті 
обмежений, при укладенні іпотечного договору слід вра-
ховувати наступні умови:

- державне повітряне судно повинно належати іпоте-
кодавцю на праві власності або на праві господарського 
відання, при цьому в останньому випадку іпотекодавцем 
повинно виступати державне підприємство, установа чи 
організація.

- нерухоме майно може бути відчужене іпотекодавцем 
і на нього відповідно до законодавства може бути звернене 
стягнення;

- нерухоме майно зареєстроване у встановленому за-
коном порядку як окремий виділений у натурі об’єкт пра-
ва власності, якщо інше не встановлено законом україни 
«про іпотеку». 

відповідно до п. 2.1. наказу Міністерства оборони 
україни «про затвердження правил реєстрації державних 
повітряних суден україни та правил сертифікації екземп-
ляра державного повітряного судна україни» № 63 від 
07 лютого 2012 року реєстр державних повітряних суден 
україни ведеться службою реєстрації та сертифікації дер-
жавних повітряних суден україни. 

слід враховувати, що законодавець у ст. 5 закону укра-
їни «про іпотеку» встановив, що в іпотеку може бути пе-
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редане нерухоме майно зареєстроване у встановленому 
законом порядку як окремий виділений у натурі об’єкт 
права власності, якщо інше не встановлено законом укра-
їни «про іпотеку». 

однак виникає питання, чи є реєстрація у реєстрі дер-
жавних повітряних суден україни підтвердженням факту 
реєстрації державного повітряного судна як окремо ви-
діленого у натурі об’єкта права власності. так, відповід-
но до п. 2.3. наказу Міністерства оборони україни «про 
затвердження правил реєстрації державних повітряних 
суден україни та правил сертифікації екземпляра держав-
ного повітряного судна україни» № 63 від 07 лютого 2012 
року державні повітряні судна підлягають обов’язковій 
реєстрації у реєстрі державних повітряних суден україни 
і така реєстрація визначає саме його національну належ-
ність до україни, а не підтверджує реєстрацію державного 
повітряного судна, як окремо виділеного у натурі об’єкта 
права власності.

при цьому, на сьогоднішній день відсутній механізм 
реєстрації державного повітряного судна як окремого 
об’єкта права власності, а отже це дає підстави вважати, 
що положення ст. 5 закону україни «про іпотеку» повинні 
застосовуватися до повітряних суден з урахуванням осо-
бливостей, встановлених на рівні чинного законодавства 
україни, спрямованого на врегулювання питань держав-
ної реєстрації повітряних суден на території україни.

таким чином, враховуючи той факт, що державне по-
вітряне судно відповідає всім умовам, визначеним в ст. 5 
закону україни «про іпотеку», отже, державне повітряне 
судно може виступати предметом іпотеки. 

Хотілося б зазначити, що на відміну від чинного зако-
нодавства україни, законодавство російської федерації на 
рівні постанови уряду рф «про використання державної 
та експериментальної авіації в комерційних цілях» № 862 
від 30 червня 1999 року [15] не передбачає можливості пе-
редачі в іпотеку державних повітряних суден.

Більш детально хотілося б зупинитися на дослідженні 
питання передачі в іпотеку цивільного повітряного судна, 
оскільки на сьогоднішній день існують на території укра-
їни непоодинокі випадки укладення договорів іпотеки 
саме цивільних повітряних суден.

так, відповідно до ст. 39 повітряного кодексу украї-
ни, цивільне повітряне судно є цивільним, якщо воно за-
реєстровано у державному реєстрі цивільних повітряних 
суден. на сьогоднішній день реєстрація цивільних пові-
тряних суден в україні здійснюється відповідно до наказу 
Міністерства інфраструктури україни «про затвердження 
авіаційних правил україни, частина 47 «правила реє-
страції цивільних повітряних суден в україні» № 636 від 
25 жовтня 2012 року.

перевіримо, чи відповідає цивільне повітряне судно 
всім умовам, встановленим в ст. 5 закону україни «про 
іпотеку» щодо того, яке майно може бути предметом іпо-
теки. 

так, відповідно до п. 1.3. наказу Міністерства інфра-
структури україни «про затвердження авіаційних правил 
україни, частина 47 «правила реєстрації цивільних пові-
тряних суден в україні» № 636 від 25 жовтня 2012 року 
власником цивільного повітряного судна може виступати 
юридична або фізична особа, право власності якої на по-
вітряне судно підтверджене відповідними документами. 

таким чином, іпотекодавцем може виступати як фізич-
на так і юридична особа, отже цивільне повітряне судно 
відповідає першій умові, що встановлена для предмету 
іпотеки.

цивільне повітряне судно може бути відчужене іпо-
текодавцем і на нього відповідно до законодавства може 
бути звернене стягнення. 

окрім того, цивільне повітряне судно на виконання по-
ложень ст. 39 повітряного кодексу україни повинно бути 
зареєстроване в державному реєстрі цивільних повітряних 

суден, однак, відповідно до ч. 2 ст. 39 повітряного кодек-
су україни та п. 2.4. наказу Міністерства інфраструктури 
україни «про затвердження авіаційних правил україни, 
частина 47 «правила реєстрації цивільних повітряних су-
ден в україні» № 636 від 25 жовтня 2012 року реєстраційне 
посвідчення на цивільне повітряне судно, що видається на 
підтвердження факту реєстрації останнього в державно-
му реєстрі цивільних повітряних суден в україні, визначає 
саме факт національної належності відповідного цивіль-
ного судна (підтверджує факт його перебування під юрис-
дикцією україни), й жодним чином не підтверджує право 
власності на відповідне цивільне повітряне судно.

таким чином, внесення повітряного судна до дер-
жавного реєстру цивільних повітряних суден в україні 
необхідне саме для визначення національної належності 
відповідного цивільного повітряного судна, що відповідає 
вимогам ст. 17 чиказької конвенції про міжнародну ци-
вільну авіацію 1944 року [16], яка прямо встановлює, що 
повітряні судна мають національність тієї держави, в якій 
вони зареєстровані.

отже, державна реєстрація цивільних суден в держав-
ному реєстрі цивільних повітряних суден в україні носить 
публічно-правовий характер, й не має приватноправового 
значення. 

у зв’язку з цим цивільне повітряне судно, як і держав-
не повітряне судно, не відповідає всім ознакам, що висува-
ються до предмету іпотеку в межах статті 5 закону украї-
ни «про іпотеку».

однак, це твердження не відповідає правовій приро-
ді іпотечних правовідносин, що виникають щодо тако-
го об’єкту, як повітряне судно, оскільки на рівні закону 
україни «про іпотеку» зазначено «застава повітряних .... 
суден, ... регулюється за правилами, визначеними законом 
україни «про іпотеку»», при цьому, законодавець не вста-
новлює виключень з цього положення. 

окрім того, вважаємо, що вимоги, передбачені в ст. 5 
закону україни «про іпотеку» таки стосуються нерухомого 
майна, й законодавець повинен був встановити виключення 
на рівні закону україни «про іпотеку» щодо умов, при на-
явності яких повітряне судно може бути передано в іпотеку. 

в зв’язку з цим, пропонуємо доповнити статтю 5 зако-
ну україни «про іпотеку» частиною 11 в наступній редак-
ції: «предметом іпотеки може бути цивільне та державне 
повітряне судно, що належить іпотекодавцю на праві при-
ватної власності або на праві господарського відання. іпо-
тека цивільних та державних повітряних суден можлива 
без дотримання умов, передбачених в ч. 4 статті 5 цього 
закону. цивільне повітряне судно передається в іпотеку 
лише при підтвердженні реєстрації такого повітряного 
судна в державному реєстрі цивільних повітряних суден 
україни, а державне повітряне судно – при підтвердження 
реєстрації в реєстрі державних повітряних суден украї-
ни». 

слід також враховувати, що окрім опису достатнього 
для ідентифікації предмету договору – повітряного судна, 
на виконання положень ст. 18 закону україни «про іпоте-
ку» можна в іпотечному договорі зазначити й реєстраційні 
дані відповідного повітряного судна. 

висновки. отже, враховуючи той факт, що чинне за-
конодавство україни не регулює питання щодо передачі 
в іпотеку повітряних суден, доцільно доповнити закон 
україни «про іпотеку» окремою статтею в якій визначити 
особливості передачі в іпотеку повітряних суден.

пропонуємо викласти положення статті закону укра-
їни «про іпотеку» «особливості передачі в іпотеку пові-
тряних суден» в наступній редакції:

«предметом іпотеки можуть бути державні та цивільні 
повітряні судна, якщо інше не встановлено чинним зако-
нодавством україни.

в іпотеку передаються державні повітряні судна, що 
є об’єктом права державної чи комунальної власності за 
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підприємствами, установами та організаціями на праві 
господарського відання. 

державне повітряне судно передається в іпотеку з до-
триманням положень ст. 14 цього закону. при цьому пе-
редача в іпотеку державного повітряного судна здійсню-
ється при підтвердженні факту його реєстрації в реєстрі 
державних повітряних суден україни та наявності посвід-
чення про придатність до польотів.

в іпотеку передаються цивільні повітряні судна, що є 
об’єктом права власності фізичної або юридичної особи, 
або є власністю декількох юридичних та/або фізичних осіб. 

передача в іпотеку цивільного повітряного судна здій-
снюється при підтвердженні факту реєстрації відповід-
ного судна в державному реєстрі цивільних повітряних 
суден україни та наявності сертифікату льотної придат-
ності й сертифікату типу». 
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постановка проблеми. тенденція розвитку ринку фі-
нансових послуг україни та вплив передових технологій 
на сферу розрахункових операцій призвели до того, що з 
усіх наявних платіжних інструментів найбільш широкого 
використання набувають банківські платіжні картки. по-
пулярність даного інструменту постійно зростає, оскільки 
характерним є наявність низки переваг. проте, з іншого 
боку, дедалі частіше постають проблеми поширення та 
правомірного використання платіжних карток у сфері ци-
вільного обігу. тому дослідження правових аспектів роз-
рахункових операцій із застосуванням платіжних карток в 
україні набуває все більшої актуальності та потребує по-
дальшого вивчення.

стан дослідження. дане питання досліджували Б. 
п. адамик, в. в. вітлинський, а. с. гальчинський, о. в. 
дзера, о. о. довгаль, к. о. катюха, к. о. кірєєва [6], ко-
валенко, в. М. котечков, в. М. кравець, а. і. кредісов, 
в. і. Міщенко, о. М. роїна, і. в. сало, М. і. савлук, в. с. 
стельмах, в. і. успаленко, Я. о. Хірс [5], о. й. Шевцова, 
в. п. Шеломенцев та інші.

у своїх працях науковці звертали увагу на особливості 
розрахунків із застосуванням платіжних карток в україні, 
на стан розвитку ринку платіжних карток та перспективи 
його реформування і подальшого удосконалення. авто-
ри вказують на те, що сьогодні в україні ринок пласти-
кових карток є одним з найбільш динамічно розвиваючих 
у сфері розрахункових відносин. вчені наголошують на 
значний потенціал для його подальшого розвитку. Метою 
даної статті є дослідження особливостей розрахунків із за-
стосуванням платіжних карток та розкриття проблем, які 
перешкоджають динамічному розвитку даного сегмента 
ринку.

виклад основного матеріалу. на сьогодні платіжна 
картка є найбільш зручним засобом розрахунків населення 
і суб’єктів господарювання, який активно витісняє готівку. 
проте даний платіжний інструмент прямо не врегульова-
ний цивільним кодексом україни в главі 74 як певний вид 
безготівкових розрахунків. 

правову основу регулювання операцій з платіжними 
картками складають: закон україни «про платіжні сис-
теми та переказ коштів в україні», закон україни «про 
банки і банківську діяльність», положення про здійснен-
ня операцій з використанням спеціальних платіжних за-
собів, затверджене постановою нБу україни № 223 від 
30.04.2010, тощо.

відповідно до ч. 3 ст. 341 господарського кодексу 
україни, платіжна картка є однією з форм безготівкових 
розрахунків. стаття 51 закону україни «про банки і бан-
ківську діяльність» визначає банківські платіжні картки 
платіжними інструментами на рівні із векселями, чеками, 
платіжними дорученнями, платіжними вимогами, вимога-
ми-дорученнями. 

згідно із законом україни «про платіжні системи та 
переказ коштів в україні», платіжна картка визначається 
як електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в 
установленому законодавством порядку пластикової чи 
іншого виду картки, що використовується для ініціюван-
ня переказу коштів з рахунка платника або з відповідного 
рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, 
перерахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших 
осіб, отримання коштів у готівковій формі в касах банків 
через банківські автомати, а також здійснення інших опе-
рацій, передбачених відповідним договором [1, ст. 1].

досліджуючи особливості використання платіжних 
карток, варто наголосити, що їх випуском та обслугову-
ванням займаються банківські установи. до основних 
операцій банку з цими платіжними інструментами нале-
жать: емісія карток, еквайрінг, видача готівки за картками.

відповідно до положення про здійснення операцій з 
використанням спеціальних платіжних засобів, передба-
чається емісія:

- фізичним особам, які не здійснюють підприємниць-
кої діяльності, особистих спеціальних платіжних засобів;

- суб’єктам господарювання – корпоративні спеціальні 
платіжні засоби [2].

у вказаному положенні встановлено, що клієнти та їх 
довірені особи застосовують платіжні картки відповідно 
до умов договору з емітентом як засіб для:

- безготівкової оплати за товари (послуги), у тому чис-
лі в системах електронної торгівлі (комерції);

- перерахування коштів із своїх картрахунків на інші 
власні рахунки та на рахунки інших осіб;

- одержання готівки в касах банків, інших фінансових 
установ, торговців і через банкомати.

емісія платіжних карток в межах україни проводиться 
виключно банками, які мають ліцензію нБу на здійснення 
таких операцій, та уклали договір з внутрішньодержавною 
або міжнародною платіжною системою. у цілях емісії та 
обслуговування платіжних карток, призначених для засто-
сування в україні, банківські установи можуть ініціювати 
створення внутрішньодержавних платіжних систем. 

законом україни «про платіжні системи та переказ ко-
штів в україні» встановлено, що вид платіжної картки, що 
емітується банком, тип її носія ідентифікаційних даних 
(магнітна смуга, мікросхема тощо), реквізити, що нано-
сяться на неї в графічному вигляді, визначаються платіж-
ною організацією відповідної платіжної системи, в якій 
ця картка застосовується. обов’язковими реквізитами, що 
наносяться на платіжну картку, є реквізити, що дають змо-
гу ідентифікувати платіжну систему та емітента. важливо 
підкреслити, що у межах україни переказ за операціями, 
які ініційовані із застосуванням платіжних карток, вико-
нується тільки у грошовій одиниці україни. при цьому 
видача готівки через банківські автомати в межах україни 
здійснюється в національній валюті, а через банківські ав-
томати уповноважених банків-емітентів – у валюті рахун-
ка платіжної картки.

платіжні картки є власністю банку, що здійснив їх емі-
сію, і передаються клієнту відповідно до умов договору 
про надання та обслуговування платіжних

карток. у договорі про надання та обслуговування 
платіжних карток зазначаються предмет договору, права, 
обов’язки клієнта та емітента, їх відповідальність, поря-
док розгляду спорів та інші визначені сторонами умови. 
не потребують укладення договору операції банків за на-
перед оплаченими платіжними картками [3, с. 298].

перед укладенням договору банківська установа 
зобов’язана ознайомити клієнта з умовами одержання 
платіжної картки, переліком необхідних документів, тари-
фами на обслуговування та правилами користування пла-
тіжною карткою.

для забезпечення обслуговування платіжних карток 
банки-емітенти укладають цивільно-правові договори з 
іншими банками-резидентами, фінансовими установами, 
що не є членами платіжних систем, суб’єктами господа-
рювання про видачу ними готівкових коштів за платіжни-
ми картками через власні каси або банкомати, а також з 
торговельними організаціями про приймання ними пла-
тіжних карток для проведення розрахунків за придбаними 
товарами та послугами.

операції з платіжними картками здійснюються з ура-
хуванням обмежень, установлених вказаним положенням 
та іншими законодавчими актами україни. за допомо-
гою платіжних карток забороняється здійснення інвести-
цій в україну та за її межі. держатель платіжної картки 
зобов’язаний використовувати її відповідно до вимог зако-
нодавства україни й умов договору, укладеного з емітен-
том, не допускати використання платіжної картки особа-
ми, які не мають на це законного права або повноважень. 
держатель платіжної картки зобов’язаний зберігати пла-
тіжну картку та інформацію, яка дає змогу користуватися 
нею (у тому числі пIн), контролювати рух коштів за своїм 
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картрахунком та повідомляти емітента про операції, які 
не виконувалися держателем. держатель зобов’язаний на-
дійно зберігати спеціальний платіжний засіб, пін та інші 
засоби, які дають змогу користуватися ним. в той же час, 
торговець зобов’язаний здійснювати операції з викорис-
танням спеціального платіжного засобу лише в присут-
ності користувача, якщо інше не узгоджено з користува-
чем або не передбачено правилами платіжної системи для 
окремих видів операцій.

с. о. поліщук зазначає ряд особливостей використан-
ня платіжних карток в україні, а саме:

- видача готівки за картками через банкомати в меж-
ах україни здійснюється в національній грошовій одиниці 
україни, а через банкомати уповноважених банків-емітен-
тів – у валюті рахунку платіжної картки;

- видача готівки в іноземній валюті з карткових рахун-
ків проводиться через каси уповноважених банків-емі-
тентів та їх агентів, а також через каси уповноважених 
банків-еквайрів і небанківських фінансових установ за 
платіжними картками, що емітовані нерезидентами; 

- переказ грошових коштів із застосуванням платіжних 
карток в межах україни може бути здійснений у націо-
нальній грошовій одиниці україни;

- переказ коштів в іноземній валюті за операціями, що 
здійснюються із застосуванням платіжних карток, може 
бути проведений лише між власними рахунками фізичної 
особи, які відкриті банком-емітентом;

- за допомогою платіжних карток не дозволяється здій-
снення інвестицій в україну та за її межі [4, с. 59]. 

Я. о. Хірс до вищевказаного ще додає те, що для кож-
ної картки відкривається окремий картковий рахунок, опе-
рації з яким можуть відбуватися лише із застосуванням 
платіжної картки (інші форми розрахунків не допускають-
ся) [5, с. 162].

 також розрахунки платіжними картками мають багато 
переваг, серед яких: відсутність необхідності спілкування 
із представниками банків при користуванні банкоматом; 
зручне користування в будь-який момент часу (завдяки 
банкомату); відсутність необхідності заповнювати відпо-
відні документи; до того ж сьогодні також через банкомат 
власник рахунку може не тільки отримати готівку, але і 
проводити операції щодо безготівкового зарахування ко-
штів на поточні рахунки своїх контрагентів [5, с. 162]. 

крім зазначених, к. о. кірєєва відносить до переваг 
те, що платіжна картка дає можливість держателю вигідно 
та зручно одержувати заробітну плату, пенсію, субсидію, 
медичну страховку та інші соціальні виплати. також автор 
наголошує на ефективності забезпечення захисту грошей 
– «якщо платіжна картка втрачена/украдена, то це ще не 
означає втрату грошових коштів» [6, с. 23].

також до позитивних аспектів належить те, що пере-
везення грошових коштів, що на банківській платіжній 
картці через кордон здійснюється без зайвих митних про-
цедур, при цьому сума грошових коштів на картрахунку 
необмежена. 

із застосуванням платіжних карток цілком можна вва-
жати ще однією ефективною формою безготівкових роз-
рахунків.

але поряд з перевагами використання платіжних кар-
ток варто виділити й їх негативні сторони, а саме:

- цей вид фінансових послуг знаходиться на стадії роз-
витку, тому використання карток можливе лише у великих 
населених пунктах;

- недостатній рівень поінформованості суспільства 
про різновиди платіжних карток, їх характеристики та 
сфери використання; 

- деякі види карток можуть обслуговуватися лише в 
окремих банкоматах;

- можливість використання картрахунку іншими осо-
бами: хакерами, шахраями, зловмисниками тощо;

- можливі зломи комп’ютерних мереж банку хакерами, 
перехоплення даних про банківські платіжні картки і його 
власників при розрахунках через мережу Internet. така си-
туація може призвести до того, що хтось може скористати-
ся грошовими коштами на картрахунку [7, с. 119];

- додаткові витрати, якщо власник забув або втратив 
пін-код;

- затримки зі здійсненням карткових операцій у випад-
ках кризи банківської системи або банкрутства конкрет-
ного банку;

- слабка захищеність інформації платіжних карток;
- відставання україни від рівня правового забезпечен-

ня та розвитку карткових ринків європейських країн.
з. п. урусова та о. ю. Штепа запропонували конкрет-

ні заходи, необхідні для вдосконалення безготівкових роз-
рахунків з використанням платіжних карток, зокрема:

- законодавчо визначити зобов’язання підприємств по-
слуг і торгівлі приймати оплату за товари й послуги з ви-
користанням платіжних карток;

- визначити на нормативному рівні відповідні категорії 
торговельних підприємств і критерії відповідно до яких ці 
підприємства сфери торгівлі та послуг мають право при-
ймати платежі готівкою;

- законодавчо відкоригувати правила використання ка-
сових апаратів при здійсненні платежів з використанням 
платіжних карток; 

- відповідні стандарти та технології повинні стати на-
ціональними стандартами, широко використовуватись 
торгівлею та банками; 

- організувати та проводити постійно просвітницьку 
кампанію, тобто здійснювати відповідну роботу з підви-
щення фінансової грамотності населення; 

- з боку держави необхідно приділяти пильну увагу замі-
ні готівкових коштів інструментами безготівкового обігу [8].

вважаю, що вказані заходи є необхідними для подаль-
шого розвитку використання платіжних карток в цивільно-
му обороті та підвищення ефективності його функціону-
вання. державне стимулювання впровадження платіжних 
карток як засобу безготівкових розрахунків сприятиме не 
тільки розвитку суб’єктів господарювання в банківській 
сфері, але й економіки країни в цілому. запропоновані ре-
комендації щодо створення відповідної правової бази, а 
також внесення змін до існуючої дозволять удосконалити 
ринок платіжних карток.

висновки. таким чином, у процесі дослідження ви-
значеної проблеми проаналізовано особливості викорис-
тання платіжних карток в україні, наведено переваги та 
недоліки цього платіжного інструменту, досліджено за-
пропоновані шляхи підвищення ефективності функціону-
вання даної форми безготівкових розрахунків.
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постановка проблеми. згідно з цивільним законодав-
ством існує певний проміжок часу з моменту відкриття і 
до прийняття спадку. на спадкоємця переходить обов’язок 
утримання спадкового майна з моменту відкриття спадщи-
ни та до часу її прийняття. здійснювати юридичні дії щодо 
спадкового майна, спадкоємець має право лише після при-
йняття спадщини та офіційного оформлення своїх прав.

стан дослідження. актуальність теми обумовлена 
недостатнім рівнем її наукової розробленості, наявністю 
значної кількості дискусійних теоретичних і правових 
проблем, суперечливим застосуванням у юридичній прак-
тиці правових норм, що регулюють спадкову трансмісію 
та право представлення.

вивченню питань охорони спадкового майна присвя-
чено праці таких відомих учених, як М. ю. Барщевський, 
М. і. Бондарєв, н. с. глусь, М. в. гордон, о. в. дзера та 
інші.

важливе положення щодо здійснення спадкових прав 
закріплено нормою ч. 5 ст. 1268 цк україни. згідно з нею, 
незалежно від часу прийняття спадщини, вона належить 
спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. цю норму слід 
розуміти таким чином, що спадкоємець, який прийняв 
спадщину, набуває право не лише на майно, що виявилося 
на момент прийняття спадщини, але й на майно, що було в 
наявності на момент її відкриття. відповідно, у випадках, 
коли спадкове майно перейшло до не уповноважених на 
те осіб в проміжку між моментом відкриття та моментом 
прийняття спадщини, спадкоємець в силу цієї норми на-
буває право витребування цього майна з чужого незакон-
ного володіння, а також право не пред’явлення позову про 
відшкодування збитків, заподіяних внаслідок незаконного 
володіння, користування або розпорядження зазначеним 
майном. крім того, на час відкриття спадщини визнача-
ється і його вартість, що має важливе значення при роз-
рахунках з кредиторами спадкодавця. Будь-які прибутки, 
одержані спадкоємцем внаслідок використання спадково-
го майна, не тягнуть за собою збільшення його вартості. 

у свою чергу видатки, понесені ним у зв’язку з утриман-
ням цього майна, є видатками самого спадкоємця, який не 
вправ віднести їх на рахунок спадщини.

з моменту відкриття спадщини і до її прийняття спад-
коємцями проходить певний час, протягом якого спадкове 
майно перебуває у невизначеному стані [1, с. 222]. для 
науковців дане питання є предметом дослідження, кому 
саме належить майно? спадкодавцю? – ні, у зв’язку з 
його смертю. спадкоємцю? – теж ні, бо він ще не прийняв 
спадщину. у римському праві така спадщина отримала на-
зву «лежачої спадщини» [2, с. 272]. суб’єктами прав та 
обов’язків заповідача після його смерті стають спадкоєм-
ці, однак до прийняття ними спадщини й особливо у ви-
падку, коли спадкоємці не знають про відкриття спадщи-
ни, суб’єктний склад учасників спадкових правовідносин 
деякий час залишається невизначеним. саме в цьому ви-
падку майно померлого потребує охорони.

виникає запитання, як надійно гарантувати права 
власності, у який період і якими засобами пропонується 
це робити? частина 4 ст. 41 конституції україни чітко 
встановлює, що ніхто не може бути протиправно позбав-
лений права власності і право власності є непорушним. 
забезпечити виконання цього положення конституції не 
тільки при житті власника, а й після його смерті.

невипадково в континентальній системі права охорона 
спадкового майна виділяється в окремий етап спадкових 
правовідносин. деякі вчені, наприклад, о. о. кармаза, 
обґрунтовують доцільність відокремлення спадкових від-
носин з охорони спадщини в окремий етап спадкових від-
носин [3, с. 95]. Метою вживання заходів щодо охорони 
спадкового майна є забезпечення його збереження, а та-
кож запобігання можливому його псуванню, загибелі чи 
розкраданню.

питання охорони спадкового майна в юридичній літе-
ратурі розглядається по-різному. так, в. в. васильченко 
визначає охорону спадкового майна як комплекс заходів, 
спрямованих на забезпечення збереження майна, поперед-

7. Макарова М. В. Електронна комерція: посіб. / Макарова М. В. – К.: Академія, 2008. – 272 с. – С. 118–119.
8. Урусова З., Штепа О. Проблеми використання платіжних карток в Україні та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=54921.
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У статті досліджується питання охорони спадкового майна під час оформлення спадкових прав. Аналізується цивільне законодав-
ство України та думки науковців щодо питання, як надійно гарантувати права власності, у який період і якими засобами. Робиться висно-
вок, що саме власник має дбати про збереження та охорону права власності.
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В статье исследуется вопрос охраны наследственного имущества при оформлении наследственных прав. Анализируется граждан-
ское законодательство Украины и мнения ученых по вопросу, как надежно гарантировать право собственности, в какой период и какими 
средствами. Делается вывод, что именно владелец должен заботиться о сохранении и охране права собственности.
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This article explores the question of ancestral property at the time of inheritance rights. Analyzes civil legislation of Ukraine and opinions of 
scholars on the question of how reliable guarantee of property rights, in what period and by what means. It is concluded that the owners must 
care for the preservation and protection of property rights.
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ження його псування або знищення [4, с. 117]. підтримує 
даний погляд і. л. корнєєва, відзначаючи, що під охороною 
спадкового майна розуміється вживання заходів із забез-
печення безпеки майна з метою виключення можливостей 
його псування, знищення чи розкрадання [5, с. 179]. поді-
бною є думка ю. о. заіки, який зазначає, що охорона спад-
кового майна полягає у з’ясуванні складу спадкового майна 
та у передачі спадкового майна на відповідальне зберігання 
спадкоємцям чи третім особам [6, с. 91-94].

стаття 1283 цк україни передбачає, що охорона спад-
кового майна здійснюється в інтересах спадкоємців, від-
казоодержувачів та кредиторів спадкодавця з метою збе-
реження його до прийняття спадщини спадкоємцями.

у частині першій статті йдеться про прямі інтереси в 
охороні спадщини, але при вживанні заходів до охорони 
спадкового майна не завжди відомо, хто її отримає, тому, 
на нашу думку, зацікавленою особою повинна бути і тери-
торіальна громада у випадку отримання права на спадщи-
ну через визнання її відумерлою. стаття 1277 цк україни 
передбачає, що в разі відсутності спадкоємців за заповітом 
та за законом усунення їх від права на спадкування, непри-
йняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття 
суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного 
органу місцевого самоврядування за місцем відкриття 
спадщини. така заява подається через один рік після від-
криття спадщини. спадщина визнається відумерлою та 
переходить до територіальної громади за місцем відкриття 
спадщини. процесуальний порядок визнання спадщини 
відумерлою регулюється главою 9 цпк україни та роз-
глядається у судовому порядку. так, відповідно до уза-
гальненої судової практики за заявами визнання спадщи-
ни відумерлою та передання її у власність територіальної 
громади за місцем відкриття спадщини у провадженні су-
дів у I півріччі 2006 року перебувала 731 справа. судами 
розглянуто 554 справи, або 75,8 % від тих, що перебували 
на розгляді. ухвалено рішення у 487 справах, у тому числі 
про визнання спадщини відумерлою та про передучу її те-
риторіальній громаді – у 450 справах [7, с. 575].

зазначимо, що територіальна громада не має права 
спадкувати за спадковою трансмісією чи спадковим пред-
ставленням, названі види спадкування можливі тільки для 
фізичних осіб.

саме власник має дбати про збереження і охорону пра-
ва власності. тому саме йому слід вказати правові меха-
нізми, за допомогою яких він буде здатен захистити право 
власності від посягання третіх осіб.

згідно з п. 1 ч. 1 ст. 1290 цк україни, виконавець за-
повіту вживає заходів щодо охорони спадкового майна. ці 
заходи належать до повноважень охоронного характеру. 
зазначаємо, що згадані повноваження виконавця заповіту 
в законодавстві україни чітко не прописані, відповідно до 
закону україни «про нотаріат» та інструкції про порядок 
вчинення нотаріальних дій нотаріусами україни аналогіч-
не повноваження закріплене за нотаріусом.

за порядком вчинення цей процес можна віднести до 
багатоетапних, що дає можливість встановити певну по-
слідовність вчинення та зміст кожного етапу.

Мета управління спадщиною відрізняється від мети 
охорони – управління спадщиною – це не тільки недопу-
щення зменшення цінності, а перш за все отримання до-
даткового прибутку.

і. Б рябцева зазначає, що правовідносини щодо охоро-
ни та управління спадковим майном є обов’язковими ци-
вільними правовідносинами, суб’єктами якого є управля-
ючий спадщиною, з одного боку, та спадкоємці – з іншого 
[8, с. 141]. 

договір на управління спадщиною не реєструється в 
реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, а заноситься до 
книги обліку таких договорів.

у разі надходження до нотаріуса за місцем відкриття 
спадщини заяви спадкоємців про прийняття спадщини, 

про відмову від спадщини на користь інших спадкоємців, 
про вживання заходів щодо охорони спадкового майна 
тощо нотаріус повідомляє особу, з якою укладений договір 
на управління спадщиною, про припинення дії договору.

нотаріус попереджає охоронця та інших осіб, яким 
передано на зберігання спадкове майно, про кримінальну 
відповідальність у разі розтрати або його приховування, а 
також про матеріальну відповідальність за завдану шкоду.

нотаріус за місцем відкриття спадщини за заявою 
спадкоємців або з власної ініціативи вживає заходів щодо 
охорони спадкового майна.

заходів щодо охорони спадкового майна вживають ви-
щевказаний нотаріус або нотаріус за місцем знаходження 
майна, якому нотаріус, який веде спадкову справу, наді-
слав доручення. 

нотаріус повинен вжити заходів щодо охорони окре-
мих видів спадкового майна, які потребують спеціального 
зберігання. нерухоме майно, на перший погляд, не потре-
бує вживання заходів щодо охорони, оскільки відсудити 
його може тільки власник при наданні всіх правовстанов-
лювальних документів. але під час життя власника ним 
могли бути посвідчені довіреність або доручення щодо 
відчуження об’єкта нерухомості. зрозуміло, що зі смертю 
спадкодавця дія цих документів припиняється, але про це 
необхідно своєчасно повідомити особу, якій надані від-
повідні повноваження щодо відчуження майна. тому для 
того, щоб об’єкт нерухомості не був відчужений неповідо-
мленою особою необхідно або накласти заборону відчу-
ження об’єкта нерухомості, що надійніше, або встановити 
наявність уповноважених на відчуження майна осіб і по-
відомити їх про припинення дії їх повноважень.

нотаріус повинен з’ясувати, чи було вжито попередніх 
заходів щодо збереження спадкового майна. Якщо таких 
заходів було вжито, – то ким, коли і чи було приміщен-
ня опечатано, де знаходяться ключі від цього приміщення 
тощо.

у деяких випадках потрібно говорити про необхід-
ність проведення опису спадкового майна, коли інші спад-
коємці заперечують проти цього. тобто в цьому випадку 
буде можливість встановити наявність спору про право 
і примусове вчинення нотаріальної дії. на погляд дис-
ертанта, така форма діяльності не властива нотаріусам і 
потребується її здійснення посадовими особами, що наді-
лені владними повноваженнями, а саме державними вико-
навцями. Ми вважаємо, що суд також може застосовувати 
заходи охоронного характеру.

про проведення опису майна спадкодавця нотаріус 
повідомляє житлово-експлуатаційні органи, а за необхід-
ності – органи внутрішніх справ та інших заінтересованих 
осіб ( кредитора).

Ми погоджуємося з думкою М. е. Харитонова та за-
значаємо, що нотаріальна форма захисту спадкових прав 
може сприяти ускладненню системи захисту цивільних 
прав та законних інтересів суб’єктів спадкового права [9, 
с. 11-12].

 на практиці нотаріус вживає охоронних заходів дуже 
рідко: якщо бачить реальну загрозу спадковому майну до 
часу його розділення або коли до нього звертаються відпо-
відні органи із заявою про вчинення охоронних дій.

важливість та необхідність своєчасного вживання 
заходів щодо охорони спадкового майна є можливістю 
підкреслити ті негативні наслідки, які можуть суттєво 
ускладнити правову ситуацію для спадкоємців та інших 
осіб. за день до прийняття спадщини спадкоємцями майно 
може зникнути, стати непридатним, якщо вчасно не вжити 
необхідних заходів. аналізуючи промови видатних доре-
волюційних адвокатів, можна з упевненістю вважати, що 
такі випадки існували і в минулому. так, з аналізу промо-
ви а. ф. коні по справі, у якій було підроблено духовний 
заповіт, можна зробити висновок, що за тодішнім законо-
давством з дня смерті спадкодавця обов’язок охороняти 
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майно померлого покладався на поліцію. при цьому на 
день смерті спадкодавця мав проводитися опис майна і 
складатися відповідний акт. через те, що поліцією не було 
вжито передбачених заходів, справа розглядалася протя-
гом 14 років [10, с. 446-447].

іншою є думка дореволюційного автора в. ніколь-
ського, який стверджував, що «меры охраны наследства 
должны быть применимы в случаях действительной в 
них необходимости, дабы не стеснить права частных лиц 
ненадлежащим вмешательством общественной власти, 

которые здесь, как показывает опыт, приносят более вре-
да, нежели пользы» [11, с. 174].

висновки. важливість та необхідність своєчасного 
вживання заходів до охорони спадкового майна є важли-
вою умовою захисту спадкових прав та інтересів спадко-
ємців.

зазначимо, що питання охорони спадкового майна 
є цікавим і для подальшого дослідження. суперечли-
вим та дискусійним залишається тема процесу охорони 
спадщини.
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відМежуваннЯ договору З наданнЯ послуг патентних досліджень 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена висвітленню різниці між договорами про надання послуг патентних досліджень та іншими різновидами договорів. 
Проаналізовано підходи провідних вчених щодо договорів про надання послуг патентних досліджень, про надання послуг патентного 
пошуку, про виконання науково-дослідних робіт, підряду, купівлі-продажу. Автор акцентує увагу на розкритті змісту договору про надання 
послуг патентних досліджень.

Ключові слова: договір про надання послуг патентних досліджень, патентне дослідження, патентна інформація, патентний пошук.

Статья освещает различия между договорами о предоставлении услуг патентных исследований и другими разновидностями до-
говоров. Проанализированы подходы ведущих ученых относительно договоров о предоставлении услуг патентных исследований, о 
предоставлении услуг патентного поиска, о выполнении научно-исследовательских работ, подряда, купли-продажи. Автор акцентирует 
внимание на раскрытии содержания договора о предоставлении услуг патентных исследований.

Ключевые слова: договор о предоставлении услуг патентных исследований, патентное исследование, патентная информация, 
патентный поиск.

Article is devoted to the differences between patent research service agreements and other agreements. Approaches of leading scientists 
concerning patent research service agreement, patent search service agreement, scientific – research service agreement, purchase and sale 
agreement are analyzed. The author focuses on the disclosure of the content of patent research service agreement.

Key words: patent research service agreement, patent research patent information, patent search.

постановка проблеми. розвиток підприємницької ді-
яльності, зростання рівня інформатизації суспільства, під-
вищення ролі та значення патентних досліджень в умовах 
ринкової економіки зумовили необхідність формування 
комплексу цивільно-правових конструкцій, спрямованих 
на опосередкування відносин у сфері патентного пошуку 
та патентних досліджень. комерціалізація патентних до-
сліджень в україні та світі зростає, а нормативно-правого 
регулювання у даній сфері не відповідає вимогам сього-
дення. це в сою чергу призводить до широкого переліку 

дискусійних цивільно-правових питань, а також до чис-
ленних зловживань при здійсненні патентних досліджень. 
з метою усунення останніх у статті проведено відмеж-
ування договору з надання послуг патентних досліджень 
від інших різновидів цивільно-правових договорів.

стан дослідження. М. і. Брагінський, в. в. вітрян-
ський, о. в. кохановська, т. к. несчетна, а. і. рябець, а. і. 
добриніна [3; 4; 6; 7; 8] та інші не тільки розвинули, але й 
суттєво оновили традиційні наукові уявлення в даній сфе-
рі. дослідження відмежування договору з надання послуг 
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патентних досліджень від інших різновидів цивільно-пра-
вових договорів неможливе без врахування та аналітично-
го розгляду їх наукового внеску. водночас варто визнати, 
що в доктрині цивільного права україни мають місце поки 
що початкові спроби залучити аналітичний потенціал су-
часної науки до аналізу питань відмежування договору з 
надання послуг патентних досліджень від інших різнови-
дів цивільно-правових договорів. саме тому метою статті 
є подальша теоретична розробка питань відмежування до-
говору з надання послуг патентних досліджень від інших 
різновидів цивільно-правових договорів.

виклад основного матеріалу. відповідно до дсту 
3575-97 «патентні дослідження. основні положення та 
порядок проведення» (далі – дсту 3575-97), метою па-
тентних досліджень є визначення патентної ситуації щодо 
об’єкта господарської діяльності. патентні дослідження 
являють собою системний науковий аналіз властивостей 
об’єкта господарської діяльності протягом його життєвого 
циклу, які випливають з правової охорони об’єктів про-
мислової власності [1].

за договором про надання послуг патентних дослі-
джень одна сторона (виконавець) зобов’язується за за-
вданням другої сторони (замовника) надати послугу 
патентних досліджень, яка отримується у процесі здій-
снення патентного пошуку, проведення порівняльного 
аналізу, дослідження і акумуляцію патентної та іншої ін-
формації, надання звіту про патентні дослідження, а за-
мовник зобов’язується оплатити ці послуги, якщо інше 
не передбачено договором. таке розуміння договору про 
надання послуг патентних досліджень можна вивести із 
загальної про надання послуг ст. 901 цк україни. відпо-
відно до ч. 2 ст. 901 цк україни, положення гл. 63 «по-
слуги. загальні положення» можуть застосовуватися до 
всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить 
сутності зобов’язання [2].

під предметом будь-якого цивільно-правового догово-
ру слід розуміти передбачувані ним дії, які має здійснити 
зобов’язана сторона (або зобов’язані сторони) [3, с. 1006].

що ж стосується предмету договору про надання по-
слуг патентних досліджень, то ним виступають дії обслу-
говуючого характеру, а саме здійснення патентного пошу-
ку, порівняльний аналіз та дослідження, акумуляції певної 
науково-технічної та будь-якої іншої інформації, необхід-
ної для того, щоб визначити чи відповідає патентна інфор-
мація умовам надання правової охорони або здійсненню 
інших цілей патентного дослідження. отже, предметом 
договору є надання послуг патентних досліджень за за-
вданням замовника. особливість об’єкта цивільно-право-
вого договору з надання послуг патентних досліджень по-
лягає у його нематеріальному характері.

відмінність договірних зобов’язань з надання послуг, 
до яких належить договір про надання послуг патентних 
досліджень, із договором підряду, проявляється достатньо 
чітко і може слугувати сучасним підтвердженням відомо-
го поділу, який ввели ще римські юристи щодо договорів 
найму, розрізняючи «найом робіт» та «найом послуг».

слід зазначити, що цк 1964 р. не виділяв договори 
про надання послуг, але термін «послуги» згадувався, а в 
радянській літературі ще й активно досліджувався. зокре-
ма не виключалася можливість відмежування договорів 
про надання послуг від договорів підряду. договори про 
надання послуг патентних досліджень на той час не були 
предметом окремих досліджень.  

у результаті договору про надання послуг патентних 
досліджень замовник отримує особливий різновид послуг, 
оскільки до жодного з відомих видів договорів про надан-
ня послуг їх не можна віднести. патентна інформація, яку 
набуває замовник носить немайновий характер. йдеться 
про нематеріальні послуги, результат яких хоча і має то-
варну форму, але не існує окремо від виконавця, а сама 
послуга споживається замовником водночас з наданням 

її виконавцем. таке положення виключає виникнення для 
замовника (отримувача послуги) будь-яких речових прав 
на результат послуги і тим самим перешкоджає поширен-
ню на данні відносини дії більшості норм про підрядні до-
говори [4, с. 149]. 

вирішальне значення для розмежування договорів 
підряду і договору про надання послуг патентних дослі-
джень має загальний для всіх договорів послуг особливий 
характер інтересу замовника як сторони договору. такий 
інтерес для замовника патентних досліджень пов’язаний 
не лише із здійснення патентного пошуку та патентного 
дослідження, але їх результат – отримання звіту про па-
тентне дослідження є невід’ємною частиною з пошуку па-
тентної інформації та її дослідження. таким чином, якщо 
немає результату – звіту про патентні дослідження (вклю-
чаючи висновок про неможливість проведення повного 
патентного дослідження через особливий режим доступу 
до окремої патентної інформації та іншої інформації, не-
обхідної для досягнення цілей конкретного патентного до-
слідження), – немає і дій. отже, наявність чи відсутність 
результату (у позитивному чи негативному контексті) до-
зволяє визначити, чи здійснювалися дії, прийняті на себе 
виконавцем. 

договори про надання послуг патентних досліджень  
тісно пов’язані й з іншими договорами, в тому числі з до-
говорами на виконання науково-дослідних або дослідно-
конструкторських робіт. 

договори на виконання науково-дослідних або дослід-
но-конструкторських робіт, як і договори підряду відрізня-
ються від договорів про надання послуг патентних дослі-
джень в першу чергу предметом регулювання та правовою 
спрямованістю. договори на виконання науково-дослід-
них або дослідно-конструкторських робіт, як і договори 
підряду, спрямовані на виконання робіт та передачу їх ре-
зультату замовнику. при цьому договір підряду, відповід-
но до ч. 2 ст. 837 цк україни, може укладатися на виготов-
лення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання 
іншої роботи з переданням її результату замовникові [2]. у 
свою чергу, предметом договору на виконання науково-до-
слідних та дослідно-конструкторських робіт є проведення 
наукових досліджень, експериментів, розробка конструк-
торської документації чи нової технології. результати та-
ких робіт передбачають не лише виготовлення, переробку 
чи ремонт речі, а насамперед створення немайнового бла-
га, що може виражатися у відповідній документації, до-
слідних зразках, наукових звітах тощо. тобто результати 
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт є 
нематеріальними благами, створення яких пов’язується 
з високою інтелектуальною та творчою діяльністю вико-
навця. вони можуть отримати правову охорону як об’єкти 
авторських чи патентних прав [4, с. 453].

предметом договору на виконання науково-дослідних 
робіт є результати одержані у процесі проведення фунда-
ментальних чи прикладних наукових досліджень. ними 
можуть бути нові технічні рішення у відповідній сфері на-
уки і техніки, винаходи та інші результати інтелектуальної 
діяльності, що характеризуються достатньо високим рів-
нем творчості.

у свою чергу, предмет договору на виконання дослід-
но-конструкторських робіт має більш практичне застосу-
вання. ним є, як правило, науково-прикладні результати, 
одержані у процесі розробки чи удосконалення конструк-
торських чи технологічних рішень. зокрема зразок нового 
виробу, конструкторська документація, нова технологія, їх 
зміна чи поліпшення тощо [4, с. 453]. отже, рівень твор-
чості, виражений у результаті дослідно-конструкторських 
робіт може бути нижчим, ніж у договорі про здійснення 
наукових та патентних досліджень.

найбільш близьким за своїм змістом до договорів про 
надання послуг патентних досліджень є договір про на-
дання послуг патентного пошуку. він являє собою окре-
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мий вид договорів про надання послуг. у зобов’язаннях 
про надання послуг результат діяльності виконавця немає 
оречевленого змісту [5, с. 513]. при наданні послуг патент-
них досліджень та патентного пошуку продається не сам 
результат, а дії, які до нього призвели. до складу патент-
ного дослідження належить підготовка такого документа 
як звіт про патентні дослідження, на основі якого розро-
бляється ряд інших документів, пов’язаних з діяльністю 
суб’єкта цивільних правовідносин. оскільки підготовка 
звіту про патентні дослідження є невід’ємною складовою 
при здійсненні патентного дослідження його виконавцем, 
то такі відносини є також предметом договору про надан-
ня послуг патентних досліджень.

договір про надання послуг патентних досліджень є 
консенсуальним. він вважається укладеним з моменту до-
сягнення згоди за всіма істотними умовами. форма дого-
вору про надання послуг патентних досліджень у чинному 
законодавстві прямо не визначена. виходячи з природи па-
тентних досліджень договір про надання послуг патент-
них досліджень має укладатися у письмовій формі.

за договором про надання послуг патентного пошуку 
одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням 
другої сторони (замовника) надати послугу патентного 
пошуку, яка отримується у процесі здійснення патентно-
го пошуку та надання звіту про патентний пошук, а за-
мовник зобов’язується оплатити ці послуги, якщо інше 
не передбачено договором. договори про надання послуг 
патентних досліджень часто включають в себе проведення 
патентного пошуку. окрім патентного пошуку договори 
про надання послуг патентних досліджень передбачають 
порівняльний аналіз та дослідження, акумуляцію додатко-
вої науково-технічної та іншої інформації, необхідної для 
того, щоб визначити чи відповідає патентна інформація 
умовам надання правової охорони або здійсненню інших 
цілей патентного дослідження тощо.

на практиці зустрічаються договори про надання по-
слуг патентних досліджень, які поіменовані договорами 
про патентний пошук (або про надання послуг патентного 
пошуку), хоча суть зобов’язання передбачає проведення не 
тільки патентного пошуку, але й наступного патентного до-
слідження. патентний пошук обов’язковий і при проведенні 
експертизи заявок по суті на об’єкти промислової власнос-
ті. Як відомо, кваліфікаційна експертиза заявок здійснюєть-
ся на прохання заявника чи іншої заінтересованої особи і за 
їх рахунок. патентний пошук необхідний також і при здій-
сненні науково-дослідних, дослідно-конструкторських та 
інших подібних робіт. патентні дослідження, у свою чергу, 
складаються з послідовності процесів розробки, пошуку, 
систематизації, аналізу та оформлення [6]. а отже, крім 
патентного пошуку, при здійснення патентних досліджень 
здійснюються ще й систематизація та аналіз.

главою 62 цк передбачені договори на виконання 
проектних та пошукових робіт, яким притаманний твор-
чий характер, як і договорам про науково – дослідні та 
дослідно-конструкторські роботи. основою для регулю-
вання відносин у сфері науково-дослідних та дослідно-
конструкторських робіт є норми глави 62 цк україни та 
субсидіарного положення кодексу, присвячені підряду (§1 
глава 61 та праву інтелектуальної власності). на договори 
про надання послуг патентних досліджень застосовують-
ся норми глава 63 цк україни «послуги. загальні поло-
ження» [2].

треба звернути увагу, що виконання договорів на ви-
конання проектних та пошукових робіт здійснюється у 

процесі будівництва та є одним з його етапів. тому зако-
нодавець не безпідставно поряд з будівельним підрядом 
відніс виконання проектних та пошукових робіт до групи 
підрядних правочинів [4, с. 454].

слід також відрізняти договори про надання послуг 
патентних досліджень від договорів про надання інформа-
ційних послуг. за договором про надання інформаційних 
послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за за-
вданням другої сторони (замовника) надати інформаційну 
послугу, яка отримується у процесі здійснення інформацій-
ної діяльності з пошуку, отримання, зберігання і надання 
інформації, а замовник зобов’язується оплатити ці послуги, 
якщо інше не передбачено договором [4, с. 1141]. інфор-
мація має ряд специфічних для неї ознак, а саме фізична 
невідчужуваність, універсальність, якість, системність, 
здатність до багаторазового використання, можливість 
збереження її у особи, яка передає і приймає інформацію і 
тощо [7, с. 6-42]. таким чином, договір про надання послуг 
патентних досліджень різниться від договору про надання 
інформаційних послуг, у тому числі предметом і об’єктом 
договору. предметом договору про надання інформацій-
них послуг є діяльність з пошуку, отримання, зберігання 
і надання інформації. а предметом договору про надан-
ня послуг патентних досліджень виступають дії обслу-
говуючого характеру, серед яких здійснення патентного 
пошуку, порівняльний аналіз та дослідження, акумуляції 
науково-технічної, патентної, іншої інформації, необхідної 
для того, щоб визначити чи відповідає патентна інформація 
умовам надання правової охорони або здійсненню інших 
цілей патентного дослідження. отже, об’єктом договору 
про надання послуг патентних досліджень є в першу чергу 
патентна інформація. патентна інформація містить не тіль-
ки відомості, які містяться в самому патентному документі, 
але і відомості про патентне документі або групі патентних 
документів [8, с. 57]. при виконанні договорів про надан-
ня послуг патентних досліджень може використовуватися 
окрім патентної інформації ще додаткова пов’язана з па-
тентною інформація. 

порівняння договору про надання послуг патентних 
досліджень з купівлею-продажем представляється ціка-
вим з огляду на поширений вислів про «купівлю-продаж 
патентної інформації». Як відомо це договір на відміну 
від договору підряду не передбачає створення будь-яких 
речей (оскільки патентна інформація – не річ), не її по-
дальшої передачі у власність замовнику (оскільки ніхто 
не може мати права власності на патентну інформацію). 
норми, які закріпили право володіти, користуватися та 
розпоряджатися інформацією (в тому числі патентною) в 
законі україни «про інформацію» [9], інших законах та 
підзаконних актах україни, потребують змін як такі, що не 
узгоджені з положеннями цк україни, зокрема, глави 15 і 
20, ст. 200 цк україни тощо. право власності на матері-
альний носій патентної та іншої інформації при цьому не 
може ототожнюватися з самою інформацією як немайно-
вим благом. а отже, й право власності на звіт про патент-
не дослідження як матеріальний носій не може ототож-
нюватися з самою інформацією, яка у ньому міститься, як 
немайновим благом. 

висновки. автором вперше в науці цивільного пра-
ва проведено відмежування договору з надання послуг 
патентних досліджень від інших різновидів цивільно – 
правових договорів. проведений аналіз дає підстави для 
висновку про самостійний, а не змішаний договірний тип 
даних правочинів.

списОК виКОРисТаних ДжеРеЛ:
1. Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення : ДСТУ 3575-97. – [Чинний від 1998-01-01]. – К. : Держспожив-

стандарт України 1997. – 38с. – (Національний стандарт України). 
2. Цивільний кодекс України: прийнятий 16.01.2003 р. № 435-IV) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356 

: Із змінами, внесеними згідно із Законами України станом на 22 грудня 2006 року // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : http://
zakon.rada.gov.ua.



210

Серія ПРАВО. Випуск 21. Частина 1. Том 1
♦

постановка проблеми. стаття присвячена визна-
ченню істотних умов договору зберігання на товарному 
складі. у статті розмежовано предмет та об’єкт договору 
зберігання на товарному складі як істотні умови договору, 
а також проведено класифікацію прав та обов’язків сторін 
даного договору.

стан дослідження. дослідження інституту зберігання 
на товарному складі для сучасного цивільного права укра-
їни є новим. окремі аспекти застосування положень цк 
україни щодо регулювання відносин зберігання на товар-
ному складі аналізували е. М. грамацький, о. в. дзера, 
а. р. домбругова. разом із тим можна констатувати, що в 
українській цивільній науці питання договору зберігання 
на товарному складі висвітлювалися лише при коменту-
ванні положень цивільного кодексу україни (далі – цк 
україни)та в окремих наукових статтях. визначення істот-
них умов договору зберігання на товарному складі є важ-
ливою складовою такої договірної конструкції.

стан дослідження. у нормі ст. 628 цк україни чітко 
зазначено, що зміст договору становлять умови, визна-
чені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є 
обов’язковими відповідно до актів цивільного законодав-
ства. 

істотними умовами вважаються насамперед умови про 
предмет договору і ті, які названі такими за законом. коло 
таких умов можна визначити, виходячи з аналізу норм цк 
україни і тих спеціальних нормативних актів, що регулю-
ють цей вид договірних відносин.

цк україни, на відміну від цк уPCP 1963 p., як 
обов’язкову істотну умову для цивільно-правового дого-
вору закріплює лише умову щодо предмета договору (ст. 
638 цк україни). 

чітке та однозначне розуміння поняття предмета та 
об’єкта договору має велике практичне значення, оскільки 
будь-який договір є неукладеним, якщо не визначений його 

предмет. у цк україни наукові позиції щодо розмежуван-
ня предмета і об’єкта договору закріплення не знайшли. у 
нормах цк україни спостерігається ототожнення предме-
та і об’єкта чи підміна цих понять. Будучи визначеними як 
об’єкти цивільних прав за нормами глави 12 цк україни, 
речі законодавчо «трансформуються» у предмет договорів. 

на нашу думку, під предметом договору зберігання 
на товарному складі варто розуміти саме ті послуги, які 
спрямовані на досягнення інтересів суб’єктів правовідно-
син. оскільки зберігання на товарному складі є особливим 
різновидом договору зберігання, тому договір зберігання 
і договір зберігання на товарному складі мають спільний 
предмет. отже предметом договору зберігання на товар-
ному складі є послуга, що полягає у здійсненні корисних 
дій, спрямованих на прийняття, зберігання та подальше 
повернення зберігачем певного об’єкта. 

зобов’язання щодо надання послуг характеризують-
ся такими ознаками (виходячи із загальноприйнятого в 
українській цивілістиці правового поняття послуги): при 
наданні послуги її результат є невід’ємним від самого 
процесу надання послуги; процес споживання послуги 
збігається в часі з процесом його виробництва; послуга 
не має уречевленого результату і не може існувати поза 
суб’єктом, який її надає;[1] корисний ефект; непомітність 
та невідчутність; якість, диференційованість якості по-
слуги; ексклюзивність; неможливість збереження; неви-
черпність. тому слід вважати, що для цілей цивільного 
обороту послуга загалом, як і посередницька діяльність, 
можуть бути визначеними, як діяльність (що є господар-
ською за своєю суттю та здійснюється послугонадавачем з 
метою отримання винагороди), структурними складовими 
елементами якої є окремі юридично значимі дії суб’єкта 
господарювання.

зберігання на товарному складі є не лише окремим ви-
дом договору зберігання, а й спеціальним видом договору 
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істотні уМови договору ЗБеріганнЯ на товарноМу складі
INdISpeNSaBle coNdItIoNS of coNtract of cUStody IN warehoUSeS

демчук а.М.,
старший викладач кафедри цивільного права і процесу

 юридичного факультету 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

У статті здійснено аналіз істотних умов договору зберігання на товарному складі. Автор акцентує увагу на розмежуванні предмета та 
об’єкта договору зберігання на товарному складі.

Ключові слова: договір зберігання на товарному складі, предмет, об’єкт, умови, права, обов’язки.

В статье проведен анализ основных условий договора хранения на товарном складе. Автор акцентирует внимание на разделении 
объекта и предмет договора хранения на товарном складе.

Ключевые слова: договор хранения на товарном складе, акцепт, оферта, складской документ, складское свидетельство.

In the article analyzes the indispensable conditions contract of custody in warehouses. The author focuses on the separating object and 
subject of the contract of custody in warehouses.

Key words: contract of custody in warehouses, indispensable conditions, object, subject, rights, obligations.
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про надання послуг. законодавець таким чином підтвер-
див віднесення договору зберігання на товарному складі 
до договорів, предметом яких є надання різного роду по-
слуг. таке визначення предмета договору зберігання (зо-
крема, на товарному складі) є найбільш поширеним серед 
цивілістів. у свій час г. ф. Шершеневич відзначав, що 
зберігання речі – «це особливого роду послуга, особиста 
дія, і з цього боку зберігання наближається до особистого 
найму».[2]. у сучасній науковій літературі цю позицію по-
діляють також М. і. Брагінський, в. в. вітрянський,[3] н. 
а. новокшонова,[4], з. і. цибуленко [5] та ін. 

отже предметом договору зберігання на товарному 
складі слід розуміти діяльність зберігача, спрямовану на 
забезпечення збереження майна, а також на забезпечення 
оборотоздатності товару (послуги), а об’єктом договору – 
товар.

науковці висловлювали різні погляди щодо визначен-
ня категорії «товар». у широкому розумінні, з погляду 
ринкової економіки, термін «товар» охоплює все, що може 
бути об’єктом відплатних угод (правочинів) [6, с. 48].

з погляду цивільного права, товаром у договорі збері-
гання на товарному складі можуть бути будь-які рухомі, 
індивідуально визначені або визначені родовими озна-
ками речі. варто зазначити, що, з точки зору публічного 
договору, зберігання на товарному складі під терміном 
«товар» слід розуміти майно. Хоча при зберіганні на то-
варному складі найчастіше фігурують речі, які визнача-
ються родовими ознаками, для такого виду послуг презю-
мується роздільне зберігання. при роздільному зберіганні 
товар має зберігатися окремо від інших товарів без змішу-
вання з однорідними речами. при такому зберіганні склад 
зобов’язаний розмістити цей товар окремо від інших, щоб 
мати можливість у будь-який момент ідентифікувати його 
і видати власникові. з юридичної точки зору, в цьому ви-
падку право власності на товар не піддається ніякій зміні 
– товаровласник (поклажодавець) залишається власником 
товару.

враховуючи особливості відносин зберігання на то-
варному складі, під об’єктом договору зберігання на то-
варному складі варто розуміти зазвичай рухомі речі, які 
можуть мати як індивідуально визначені ознаки так і родо-
ві [7]. а тому на практиці під поняттям «об’єкт» договору 
слід розуміти товар, який передається на зберігання.

відмінність об’єктів договору зберігання і договору 
складського зберігання, з одного боку, вимагає з’ясування 
причини такого підходу законодавця до визначення 
об’єкта складського зберігання, а з іншого – вимагає ви-
значити поняття «товар».

у цк україни визначення поняття «товар» немає, про-
те саме поняття використовується у низці статей загальної 
частини цк україни. в особливій частині цк україни ви-
значення поняття «товар» дано стосовно об’єкта договору 
купівлі-продажу. відповідно до ч. 1 ст. 656 цк україни, 
товаром за договором купівлі-продажу може бути будь-
який товар, який є у продавця на момент укладення до-
говору або буде створений. у цьому випадку під терміном 
«товар» стосовно договору купівлі-продажу слід розуміти 
будь-які речі, не вилучені з цивільного обороту. слід ви-
знати, що в нормативних актах, що регулюють ті чи інші 
види правовідносин термін «товар» може мати дещо різне 
змістове навантаження, іноді більш конкретизоване сто-
совно певної галузі [1].

а тому це поняття не повинне беззастережно засто-
совуватися до об’єкта договору складського зберігання, 
насамперед унаслідок того, що об’єктом договору купів-
лі-продажу, отже – «товаром» може бути нерухоме майно, 
тоді як на склад таке майно поміщене бути не може.

різні визначення поняття «товар» закріплені у низці 
інших нормативних актів. так, визначення поняття «то-
вар», що міститься в ст. 1 закону україни від 22 грудня 
1998 р. «про захист національного товаровиробника від 

демпінгового імпорту», характеризує товар як будь-яку 
продукцію, призначену для продажу.[8] згідно зі ст. 1 за-
кону україни від 11 січня 2001 р. «про захист економічної 
конкуренції», товар – це будь-який предмет господарсько-
го обороту, в тому числі продукція, роботи, послуги, доку-
менти, що підтверджують зобов’язання та права (зокрема 
цінні папери) [9]. згідно зі ст. 1 закону україни від 3 липня 
1996 р. «про рекламу», товар це – будь-який предмет гос-
подарського обороту, в тому числі продукція, роботи, по-
слуги, цінні папери, об’єкти права інтелектуальної влас-
ності [10].

очевидно, що свідоцтво, видане у зв’язку зі зберіган-
ням товарів, обмежених в обороті, має також бути това-
ром, обмеженим в обороті. проте в цку відсутні поло-
ження, які могли б врегулювати подібну ситуацію. на 
наш погляд, цю прогалину слід було б заповнити, інакше 
у суб’єктів цивільного обороту виникне можливість зло-
вживання нормами цку і інших законів, присвячені ре-
чам, обмеженим в обороті [11, с. 43].

однак усі наведені вище визначення не підпадають 
під визначення товару як об’єкта договору зберігання на 
товарному складі через те, що товарний склад приймає 
на зберігання товари з урахуванням оборотоздатності. 
в умовах ринкової економіки більшість об’єктів пере-
буває в обороті без обмежень. однак є визначений пере-
лік товарів, які вилучені з цивільного обороту, обмежені 
в цивільному обороті, та товарів, щодо яких встановлено 
особливий правовий режим. це має місце у випадках, пе-
редбачених нормативно-правовими актами, з метою за-
хисту основ конституційного ладу, моральності, здоров’я, 
прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення обо-
рони країни і безпеки держави. так, зокрема, постанова 
верховної ради україни від 17 червня 1992 р. «про право 
власності на окремі види майна» затверджено «перелік 
видів майна, що не може перебувати у власності громадян, 
громадських об’єднань, міжнародних організацій та юри-
дичних осіб інших держав на території україни», а також 
«спеціальний порядок набуття права власності громадя-
нами на окремі види майна», які викладено відповідно в 
додатках № 1 і № 2 [12].

окрім цього, обмеження щодо товарів, які переда-
ються на зберігання, може визначати сам товарний склад, 
виходячи зі специфіки його діяльності і технічних мож-
ливостей забезпечення необхідних умов зберігання, а та-
кож особливих властивостей товарів, що передаються на 
зберігання. Як обґрунтовано зазначає М. а. ковалевський, 
передаючи товари на зберігання, мають на меті не лише 
захистити речі від псування і викрадання, але також об-
межити негативну дію самого об’єкта зберігання на зо-
внішнє середовище [13, с. 36].

крім цього, товарний склад може пред’являти вимо-
ги до якості об’єктів, які передаються на зберігання, якщо 
це обумовлено специфікою діяльності зберігача. так, у ст. 
959 цк україни встановлено обов’язок товарного складу 
оглянути товар під час прийняття його на зберігання для 
визначення кількості та зовнішнього стану.

отже, можна визначити об’єкт договору зберігання на 
товарному складі як товари, які є рухомими об’єктами ма-
теріального світу, індивідуально визначені або визначені 
родовими ознаками, що їх не використовує поклажодавець 
в особистих цілях, а розглядає лише як об’єкт господар-
ського обороту, вони не обмежені та не вилучені з цивіль-
ного обороту й не визначені такими, на які не поширюєть-
ся дія закону «про сертифіковані товарні склади та прості 
і подвійні складські свідоцтва». на підставі такого визна-
чення поняття «товар» стають очевидними причини різно-
го підходу до визначення об’єктів договору зберігання за-
галом і договору зберігання на товарному складі зокрема.

таким чином, послуга зі зберігання, тобто діяльність 
зберігача, спрямована на забезпечення збереження майна, 
є його предметом. а об’єкт договору складського збері-
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гання становлять речі, що характеризуються властивостя-
ми товару.

невизначеною є позиція законодавця щодо визнання 
істотною умовою договору зберігання на товарному складі 
строку. протягом цього строку сторони можуть здійснити 
свої права і виконати свої обов’язки відповідно до догово-
ру. строк дії договору визначається на розсуд сторін, якщо 
тільки в законі чи акті державного органу, обов’язкового 
для сторін, не обмежується строк його чинності.

М. а. ковалевський виділяє три основні види строків, 
пов’язаних із договором зберігання на товарному складі, з 
яких перші два існують тільки в консенсуальних договорах: 
строк передачі речі на зберігання, строк повідомлення про-
фесійного зберігача про відмову від передачі речі на збері-
гання і строк зберігання речі [13]. параграф 2 глави 66 цк 
україни не містить норм, присвячених строку в договорі 
складського зберігання. тому можна зробити висновок, що 
це питання регулює ст. 938 цк україни (загальні положен-
ня про зберігання). разом із тим до визначення строків за 
договором складського зберігання зерна слід застосовувати 
норми ст. 27 закону україни «про зерно та ринок зерна в 
україні». зокрема, відповідно до положень згаданої стат-
ті зерновий склад зобов’язаний зберігати зерно протягом 
строку, встановленого у договорі складського зберігання 
зерна. Якщо строк зберігання зерна в договорі складсько-
го зберігання зерна не встановлений і не може бути визна-
чений з його умов, зерновий склад зобов’язаний зберігати 
зерно до подання поклажодавцем вимоги про його повер-
нення. Якщо строк зберігання зерна визначено моментом 
пред’явлення власником зерна вимоги про його повернен-
ня, зерновий склад має право зі спливом звичайного за цих 
обставин строку зберігання вимагати від власника зерна за-
брати цей товар у розумний строк [14, с. 711].

договір зберігання є строковим, оскільки обов’язок 
зберігача завжди обмежений у часі. однак сам по собі 
факт строковості того чи іншого договору ще не робить 
строк його істотною умовою з огляду на те, що саме за-
кон може визначати або строк дії договору, або механізм 
його припинення. так, відповідно до ч. 2 ст. 938 цк, якщо 
строк зберігання в договорі не встановлено і не може бути 
встановлено, виходячи з його умов, зберігач зобов’язаний 
зберігати річ до висування поклажодавцем вимоги про її 
повернення. невиконання цієї вимоги має розглядатися як 
порушення умов договору та підстава для застосування 
відповідних санкцій.

тому договір зберігання на товарному складі може 
бути укладений як на певний строк, так і без вказівки 
конкретного строку, протягом якого товари повинні збе-
рігатися на складі. відповідно до норми ч. 2 ст. 938 цк 
україни, у випадку, якщо строк зберігання у договорі не 
встановлений і не може бути визначений з його умов, збе-
рігач зобов’язаний зберігати річ до пред’явлення покла-
жодавцем вимоги про її повернення. це ж положення під-
тверджує і норма ст. 953 цк україни. при цьому зберігач 
наділяється правом після закінчення звичайного при цих 
обставинах строку зберігання речі зажадати від поклажо-
давця забрати річ назад, надавши йому для цього розум-
ний строк (п. 3 ст. 938 цк україни).

для того, щоб збалансувати інтереси обох сторін, за-
конодавець повинен обмежити передбачене п. 3 ст. 938 цк 
україни право зберігача, унаслідок чого зберігач зможе 
ним скористатися не завжди, а тільки у випадках, коли є 
на те законні підстави.

отже, щодо умови про строки дії договорів норми 
ст. 631 цк україни, і ч. 7 ст. 180 господарського кодексу 
україни містять у принципі однакові положення, але у цк 
україни немає загальної вказівки на те, що строк є істот-
ною умовою всякого договору, в тому числі й того, що за-
стосовується у сфері господарювання [14].

особливість відносин зі зберігання на товарному скла-
ді полягає в тому, що товар передається на зберігання на 

певний строк або без визначення такого строку, до звер-
нення особи з вимогою про повернення товару. врахову-
ючи викладене, пропонуємо доповнити норму ч. 3 ст. 938 
цк україни і викласти її в такій редакції: «Якщо строк 
зберігання речі визначений моментом пред’явлення по-
клажодавцем вимоги про її повернення, зберігач має право 
зі спливом звичайного за цих обставин строку зберігання 
і за відсутності в нього можливості забезпечити подальше 
підтримання її якості або її збереження та вправі вимага-
ти від поклажодавця забрати річ назад, надавши йому для 
цього розумний строк». тому строк слід віднести до істот-
них умов договору зберігання на товарному складі.

стаття 629 цк україни проголошує принцип 
обов’язковості договору. інакше кажучи, цк україни за-
кріплює принцип непорушності досягнутих сторонами 
правочину домовленостей, а отже й закріплених у дого-
ворі відповідних умов. однак, по-перше, після укладення 
договору в процесі його виконання може виникнути по-
треба у внесенні змін до умов договору за ініціативою од-
нієї або обох сторін; по-друге, договір узагалі може бути 
припинено його розірванням або іншими способами.

договір зберігання на товарному складі регулюється 
загальними нормами глави 66 цк україни і спеціальни-
ми, такими, що містяться в § 2 цієї глави. на цій підставі 
всі права і обов’язки за договором складського зберігання 
можна поділити на такі групи: 

1) загальні права і обов’язки сторін, що встановлені 
нормами § 1 глави 66 цк україни; 

2) спеціальні права і обов’язки, встановлені нормами 
§ 2 глави 66 цк україни, а також іншими нормативними 
актами, прийнятими для детальнішого регулювання поло-
жень цк україни про спеціальний вид зберігання – збері-
гання на товарному складі.

цю класифікацію можна доповнити ще однією гру-
пою, що включає ті права і обов’язки, які сторони встанов-
люють для себе виключно через особливості відносин, що 
виникають між ними, і за взаємною згодою. до цієї групи 
входитимуть права і обов’язки, які випливають з послуг, 
що надаються, пов’язаних зі зберіганням, виконання яких 
сторони додатково передбачили в договорі. наприклад, 
товарний склад може надавати товаровласникові разом зі 
зберіганням послуги з вантаженням-розвантаженням то-
варів, їх сортування, і т.п.

у юридичній літературі трапляється й інша класифі-
кація прав і обов’язків сторін за договором зберігання на 
товарному складі. так, л. н. терехова пропонує умовно 
розділити їх на такі групи:

 1) права і обов’язки, що виникли у зв’язку з прийомом, 
забезпеченням належних умов зберігання, видачею товарів:

 а) права і обов’язки товарного складу,
 б) права і обов’язки поклажодавця (товаровласника);
 2) права і обов’язки з розпорядження товарами, що 

зберігаються на складі, які нерозривно пов’язані з оформ-
ленням складського зберігання [15].

однак ця класифікація неповною мірою розкриває 
особливості прав та обов’язків сторін у договорі зберіган-
ня на товарному складі. 

не менш важливим є поділ прав та обов’язків договору 
за послідовністю дій сторін. до них слід віднести права 
й обов’язки сторін щодо приймання товару (наприклад, 
обов’язок зберігача за свій рахунок оглянути, визначити 
кількість і зовнішній стан товару під час його приймання), 
права й обов’язки щодо умов зберігання (наприклад, пра-
во поклажодавця на контроль за товаром, що зберігається), 
права й обов’язки щодо умов видачі товару (наприклад, 
зберігач зобов’язаний повернути товар у повній схорон-
ності), права й обов’язки щодо розпорядження товаром, 
що зберігається на складі (наприклад, право відокремити 
складське свідоцтво від заставного).

крім викладеного вище, обсяг прав і обов’язків сторін 
залежить ще й від того, яким є договір, що укладається, 
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– реальним чи консенсуальним. при укладенні реального 
договору зберігання на товарному складі права і обов’язки 
сторін виникають лише після передання товару зберігаче-
ві. Якщо договір має консенсуальний характер, права й 
обов’язки у сторін виникають з моменту досягнення згоди 
з усіх істотних умов договору, наслідком чого є укладен-
ня договору зберігання на товарному складі з одночасним 
отриманням складського документа.

висновки. до істотних умов договору слід віднести 
предмет та об’єкт договору, а також положення про строк 
дії договору, з вказівкою на те, що: «Якщо строк збері-
гання речі визначений моментом пред’явлення поклажо-
давцем вимоги про її повернення, зберігач має право зі 
спливом звичайного за цих обставин строку зберігання і 
за відсутності в нього можливості забезпечити подальше 
підтримання її якості або її збереження та вправі вимага-
ти від поклажодавця забрати річ назад, надавши йому для 
цього розумний строк». дослідження прав та обов’язків 
сторін як умов дійсності договору за послідовністю їх 
здійснення у їх взаємозв’язку та взаємозалежності дає 
змогу сформулювати найбільш оптимальні варіанти пра-
вового регулювання. 

Беручи до уваги послідовність дій сторін, спрямова-
них на виконання договору, доцільно класифікувати їх 
права та обов’язки на такі групи: 

1. права та обов’язки сторін щодо передання та при-
ймання товару на товарний склад: прийняття товару на 
зберігання, якщо договір зберігання на товарному складі 
є консенсуальний; огляд за свій рахунок товарів під час 
прийняття їх на зберігання для визначення їхньої кількості 
та зовнішнього стану (ч. 1 ст. 959 цк україни); видача по-
клажодавцеві складського документа.

2. права та обов’язки сторін щодо забезпечення схо-
ронності товару та оплати послуг зі зберігання на товар-
ному складі: забезпечення збереження прийнятих това-
рів; надання поклажодавцеві можливості оглядати товар 

або його зразки протягом усього часу зберігання, а якщо 
об’єктом зберігання є речі, визначені родовими ознака-
ми, – взяття проб та вжиття заходів, необхідних для за-
безпечення його схоронності (ч. 2 ст. 959 цк україни); 
страхування товару, прийнятого на зберігання, від ризи-
ків утрати, загибелі, нестачі або пошкодження у порядку, 
встановленому законом україни «про страхування», якщо 
інше не передбачено договором зберігання на товарному 
складі. Якщо договір не передбачає страхування товару, на 
складському свідоцтві робиться напис «Без страхування» 
(ст. 15 закону україни «про сертифіковані товарні склади 
та прості і подвійні складські свідоцтва»); вжиття заходів, 
передбачених законом або договором щодо збереження 
переданого йому товару (ч. 1 ст. 19 закону україни «про 
сертифіковані товарні склади та прості і подвійні склад-
ські свідоцтва»); самостійне вжиття невідкладних заходів 
щодо зміни умов зберігання, якщо це потрібно для забез-
печення схоронності товару, та повідомлення про них по-
клажодавця (ч. 1 ст. 960 цк україни); у разі виявлення по-
шкодження товару негайне складання акта і повідомлення 
про це поклажодавця (ч. 2 ст. 960 цк україни); отримання 
винагороди за зберігання на товарному складі.

3. права та обов’язки сторін щодо видачі та прийняття 
товару: повернення товару у стані, визначеному договором 
зберігання на товарному складі, на першу вимогу покла-
жодавця, навіть якщо строк його зберігання не закінчився, 
за умови пред’явлення та наступного передання зберігаче-
ві з метою погашення простого складського свідоцтва або 
обох частин подвійного складського свідоцтва (ст. 16, ч. 2 
ст. 19 закону україни «про сертифіковані товарні склади 
та прості і подвійні складські свідоцтва»); поклажодавець 
зобов’язаний прийняти товари назад від зберігача в строк, 
передбачений договором. 

4. права та обов’язки сторін щодо розпорядження то-
варом, що зберігається на товарному складі. 

5. інші права та обов’язки сторін. 
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Стаття присвячена визначенню шляхів розвитку доктрини джерел цивільного права України на сучасному етапі розвитку української 
держави. Проаналізовано законодавчі передумови та новітні наукові здобутки, які, на думку автора, повинні враховуватися під час цього 
процесу. Запропоноване авторське бачення обраного аспекту проблематики та шляхи подальшого розвитку цивільно-правової доктрини 
в частині системи джерел цивільного права України.

Ключові слова: доктрина цивільного права, джерела цивільного права, цивільне законодавство, праворозуміння, правозастосуван-
ня, цивільний процес. 

Статья посвящена определению путей развития доктрины источников гражданского права Украины на современном этапе развития 
украинского государства. Проанализированы законодательные предпосылки и новейшие научные достижения, которые, по мнению 
автора, должны учитываться во время этого процесса. Предложено авторское видение избранного аспекта проблематики и пути даль-
нейшего развития гражданско-правовой доктрины в части системы источников гражданского права Украины.

Ключевые слова: доктрина гражданского права, источники гражданского права, гражданское законодательство, правопонимание, 
правоприменение, гражданский процесс.

Article is devoted to definition of ways of development of the doctrine of sources of civil law of Ukraine at the present stage of development of 
the Ukrainian state. Legislative preconditions and the latest scientific developments which, according to the author, have to be considered during 
this process are analyses. The author’s image of the chosen aspect of a perspective and way of further development of the civil doctrine regarding 
system of sources of civil law of Ukraine is offered.

Кey words: doctrine of civil law, sources of civil law, civil legislation, use of law, understanding of law, civil procedure.

постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. після проголошення україною незалежності 
реформування законодавства зачепило усі його галузі. 
внесення численних змін до нормативних актів, прийнят-
тя нових, зокрема кодексів, які з принципово інших по-
зицій регламентують правовідносини на базі конституції 
україни, стало вже історією.

цк україни став новою епохою в регламентації ци-
вільно-правових відносин, основою для розвитку приват-
ного права в україні. Базуючись на принципово інших іде-
ологічних та доктринальних засадах цк україни оновив 
правове регулювання багатьох інститутів, включив нові 
норми, і навіть поновив зв’язок між здобутками минулого 
та новітніми розробками українських науковців.

відродження ідеї дихотомії права об’єктивно зумови-
ло необхідність перегляду всієї системи джерел цивіль-
ного права україни та формування нового цілісного уяв-
лення про цей соціально-правовий феномен. виходячи з 
дихотомії права можна зробити висновок, що всі джерела 
права можуть бути поділені на джерела приватного права 
та джерела публічного права. при цьому, результат тако-
го поділу безпосередньо залежить від вирішення питання 
про розмежування «приватного» та «публічного», спів-
відношення понять «приватного права» та «цивільного 
права», а також типу праворозуміння дослідника. останнє 
безпосередньо впливає на побудову ієрархічної системи, 
якою є система джерел цивільного права та включення/ви-
ключення з неї окремих джерел.

сьогодні всі розуміють, що доктрина правових дже-
рел, яка утворилася в позитивіській теорії права, більше 
не відповідає сучасним методам здійснення правосуддя. 
при цьому втрата монопольного положення закону серед 
джерел цивільного права та закріплення в цк україни за-
гальних принципів дає великий простір для застосування 
альтернативних джерел. разом з тим нормативізм є час-
тиною сучасного правового менталітету українців, що 
можна проілюструвати «важкістю» сприйняття цивільно-
го договору в якості джерела цивільного права україни. 
з точки зору позитивіста, цивільний договір позбавлений 

ряду ознак норми права, а тому він може виступати дже-
релом тільки в межах індивідуальних договірних відно-
син. відповідно, внесення його в загальну систему дже-
рел цивільного права для позитивіста виглядає вельми 
проблематичним. проте якщо стати на позицію послідов-
ної реалізації конституційних положень, які закріплюють 
норми природного права та принцип верховенства права, 
слід зробити висновок, що суттєвого доктринального та 
законодавчого оновлення потребують підходи до системи 
джерел цивільного права.

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких за-
початковано розв’язання цієї проблеми. виклад осно-
вного матеріалу дослідження. результати досліджен-
ня джерел цивільного права не можуть існувати самі по 
собі, а напряму залежать від здобутків теорії держави та 
права. еволюція розуміння права та його джерел відбува-
лась протягом багатьох століть. проблема джерел права 
пов’язана з розумінням права як такого і не знайшла в на-
уці свого остаточного вирішення. Більш того, зміна пози-
ції в розумінні права, призводить до зміни систем джерел 
права, через що визначення системи джерел права стає не 
менш проблематичним ніж визначення самого феномену 
права [11].

питання джерел цивільного права з різних позицій 
традиційно висвітлюється в межах курсів цивільного пра-
ва [16; 21; 22], що є цілком логічним з точки зору підготов-
ки майбутніх юристів. проте, навряд чи це можна визнати 
достатнім для розкриття проблематики джерел сучасного 
цивільного права україни.

окремі аспекти проблематики висвітлювалися на рівні 
дисертаційних досліджень та монографій з теорії держави 
та права: т. в. колісник («внутрішне законодавство укра-
їни як джерело міжнародного приватного права»), н. Є. 
толкачева («звичаєве право»). інші дослідження, напри-
клад, с. в. Місевич («джерела канонічного права»), і. М. 
овчаренко («закон в системі джерел (форм) права та їх 
класифікація»), М. о. томашевська («корпоративні акти 
в системі джерел права»), р. Б. тополевський («системні 
зв’язки юридичних джерел права»), проте приведені до-
слідження стосувались або загальних або спеціальних те-



215

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013
♦

оретичних аспектів проблематики системи джерел права. 
окремо слід відзначити праці л. о. корчевної (про-

блема різноджерельного права: досвід порівняльного-
правознавства, 2005), н. М. пархоменко (джерела права: 
проблеми теорії та методології), теоретичні здобутки яких 
не просто були враховані, але й суттєво вплинули як на ме-
тодологію, так і на окремі результати цього дослідження, 
хоча і вони виконані в загально – теоретичному аспекті.

у той самий час взагалі відсутні спеціальні дослі-
дження системи джерел цивільного права україни, а якщо 
йдеться про монографічне дослідження, то воно було ви-
конане на теренах ще радянського цивільного права іва-
ном Борисовичем новицьким у 1959 році («источники 
советского гражданского права») до його другої кодифи-
кації.

слід відзначити, що такий «вакуум» характерний не 
тільки для радянського періоду. Якщо звернутися до до-
революційної цивілістики, то і там розгляд питань щодо 
джерел цивільного права здійснювався в межах відповід-
них курсів з цивільного права [10; 2; 18; 1; 23]. виклю-
ченням стала опублікована вступна лекція л. кассо, яка 
була ним прочитана в Московському університеті 17 січня 
1900 р. звісно питання джерел права виникали і під час 
проведення кодифікаційних робіт, проте вирішувались 
вони відповідно до традиції, що панувала на той момент в 
доктрині, з урахуванням ідеологічних концептуальних за-
сад характерних для суспільства [19; 12; 8].

окремо слід вказати на дисертаційне дослідження с. 
о. погрібного, який у зв’язку з обраною ним проблемати-
кою досліджував цивільно-правовий договір як джерело 
цивільного права україни [13] та колективну моногра-
фію «цивільне право україни: традиції і новації» (одеса, 
2010), в якій в. в. дудченко з врахуванням здобутків тео-
рії, поділяючи в цілому позицію Є. о. Харитонова, запро-
понувала власне бачення проблем джерельності цивільно-
го права україни [5].

проте, в цілому аналіз російської літератури свідчить, 
про наявність тенденції схожої з українською. звертає на 
себе увагу монументальна праця М. М. Марченко («ис-
точники права», 2007), видана у вигляді навчального по-
сібника, якої передувала низька публікацій різного рівня 
та форми, російського дослідника. вказана робота стала 
підсумком багаторічної праці автора з проблематики дже-
рел права в загальнотеоретичному аспекті [9].

цієї праці передувала низка кандидатських дисерта-
цій, захищених з теорії держави та права в рф [6; 3]. крім 
того, було проведено декілька загальнотеоретичних дослі-
джень системи джерел права [14; 20].

джерела, які безпосередньо присвячені обраній про-
блематиці та комплексно підходять до її рішення можуть 
бути зведені до дисертаційного дослідження а. а. діден-
ко (система гражданского права российской федерации, 
2008) [4], монографічних досліджень о. М. родіонової 
(источники гражданского права россии: история и совре-
менность, 2009) [15], М. М. семякіна (источники россий-
ского гражданского права: проблемы теории и практики, 
2010) [17].

незважаючи на значний шлях щодо вдосконалення 
цивільного законодавства в умовах проголошеної неза-
лежності україни його співставлення зі станом розвитку 
доктрини цивільного права, зокрема в частині джерел, 
свідчить про розрив між юридичною практикою та тео-
ретичними здобутками. при цьому останні у порівнянні 
з результатами отриманими російськими дослідниками, 
які працювали в аналогічних умовах, різняться. російська 
цивілістична доктрина продовжує традиційну позитивіст-
ку побудову, пропонуючи зручну в застосуванні систему 
джерел права, кожне з яких отримало закріплення в якості 
джерела на рівні законодавства. це не означає, що в меж-
ах цієї системи не залишилося спірних питань, проте го-
ловною ідеєю, яка характерна для її дослідників, є норма-

тивність джерела права, що забезпечує його регуляторний 
вплив на суспільні відносини.

українська цивілістична наука також не стояла на міс-
ці. зміна цивільної доктрини частково була відображена 
в цк україни, проте подальшому розвитку вчення про 
систему джерел цивільного права заважають декілька об-
ставин:

1. в теорії права не було остаточно вирішено питан-
ня сутності права, його природи, змісту. це створює до-
даткові перешкоди к дослідженню інших, нерозривно 
пов’язаних з поняттям права явищ, категорій і понять, та-
ких як джерело права, механізм правового регулювання, 
механізм правозастосування тощо. 

2. особливого значення розуміння права набуває при 
дослідженні джерел та форм права, визначення яких за-
лежить від типу праворозуміння дослідника. у прихиль-
ників природно-правової концепції мається одне уявлення 
про зміст і форму існування права, у нормативістів – дру-
ге, у прихильників інтегрального підходу до права – третє 
і т. д. разом з тим для всіх них спільним є характеристика 
права як системи загальнообов’язкових правил поведінки, 
що об’єктивуються в доступних для сприйняття джерелах. 

в умовах визнання та закріплення принципу верхо-
венства права дієвість (ступень впливу) джерела цивіль-
ного права не залежить від його формального закріплення 
в якості нормативного джерела, проте суттєво ускладнює 
його застосування, оскільки сучасний правозастосовчій 
механізм розрахований виключно на нормативні регуля-
тори. послідовна реалізація конституційних положень, 
які закріплюють норми природного права та принцип 
верховенства права, потребує суттєвого доктринального 
та законодавчого оновлення підходів до системи джерел 
цивільного права та суттєвого корегування цивільного та 
процесуального законодавства україни. 

система джерел цивільного права україни включає 
формально закріплені та незакріплені джерела. незважа-
ючи на проголошення верховенства права як орієнтиру 
для правозастосувача в судовій практиці та антропогене-
зу в науці, формальне закріплення джерела в такої якості 
в законодавстві сприяє стабільності його застосування. 
встановлення процесуальної форми захисту обумовлює 
обов’язкову формалізацію джерел права в української 
правової традиції. відповідно, будь-яке джерело для його 
застосування повинно бути формально закріплене в такій 
якості. 

наведене дозволяє стверджувати, що суттєвих змін в 
сприйнятті джерел цивільного права так і не відбулося. ра-
зом з тим, згідно з природним або невідчужуваним правом 
і суспільним договором, людина наділена юрисдикцією 
від природи, вона є приватним законодавцем, тому саме 
в ідеї природної або приватної юрисдикції теорія джерел 
права (різноджерельного права – прим. а. д.) знаходить 
своє обґрунтування і виправдання [7, с. 10].

центральним пунктом будь-якої оновленої природно-
правої доктрини є прагнення до справедливості, яке зна-
ходить своє вираження в наділенні всіх людей рівними 
правами і свободами, в тому числі для захисту своїх прав 
та свобод. забезпечення справедливості можливе тільки у 
разі, якщо вона стає вищою метою для правосуддя. досяг-
нення цієї мети можливе не тільки через прийняття спра-
ведливих законів, але й через судову правотворчість. при 
цьому введення заборони законодавцем на відмову в здій-
сненні правосуддя в умовах визнання верховенства права 
разом з закріплення в цивільному законодавстві механізму 
«аналогії права», свободи договору, створює нормативні 
передумови для суддівського правотворення в приватно-
правовій сфері. останнє повинне сприйматися не тільки 
як творіння права, але і як його застосування. 

при цьому виникає необхідність суттєвого корегуван-
ня цивільного та цивільно-процесуального законодавства 
україни. формальна закріпленість (в значенні санкціону-
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вання державою на рівні закону) залишається головною 
ознакою джерела цивільного права, що забезпечує його за-
стосування у практичній діяльності. відповідно, основним 
джерелом системи джерел цивільного права залишається 
закон та інші нормативні акти. виходячи з того, що систе-
ма джерел це певна ієрархічна конструкція, необхідність 
якої обумовлена потребами правозастосовчої діяльності, 
на нашу думку існує всього два шляхи до подальшого роз-
витку цивільного права україни у цій частині. подальший 
розвиток цивілістичної думки повинен здійснюватися та-
ким чином, щоб створити цілісне уявлення про цивільне 
право в межах юридично андропологічно орієнтованої 
системи права, з системою джерел яка б включала не тіль-
ки формально закріплені джерела, але й те, що традиційно 
відноситься до теорії (наприклад, доктрина), а потім по-
винно відбутися її законодавче закріплення, або можливе 
внесення змін у існуючу систему джерел, в тому числі 
процесуальні кодекси, з фіксацією тих джерел цивільного 
права, які будуть відповідати природно-правої доктрині та 
цінностям, які вони проголошують. доктрина як джерело 
цивільного права є способом формулювання ідей, загаль-
них цінностей, принципів. саме вона в судовому застосу-
ванні набуває форму правоположення і фактично повинна 
слугувати підосновою вирішення будь-якого проблемного 
питання в судовій практиці, наведене не виключає зворот-
ній зв’язок – під час правозастосування може виникнути 
практична ситуація, яка не знайшла свого теоретичного 
осмислення та вирішення, а тому суд буде сам формувати 
підоснову майбутньої доктрини.   

оскільки перший шлях, з нашої точки зору, є «еволю-
ційний», то зміна системи джерел права та схеми право-
застосування буде проходити більш природним шляхом, 
але тільки за умови наявності розробленої доктрини дже-
рел права, яка, отримавши наукове визнання, поступово 
буде впроваджуватися в правозастосовчу діяльність. ра-
зом з тим, мова йде про формування принципово іншо-
го підходу до права, тобто до праворозуміння, але на це 
необхідні роки.

інших шлях – адаптаційний, передбачає підготовку 
узгодженого пакету змін до матеріального та процесу-
ального законодавства, які враховують сьогоднішній стан 
правозастосування, зокрема практику Європейського 
суду, прецедентність в судовій практиці тощо. незважа-
ючи на простоту другого варіанту, який базується на ідеї 
легалізації фактично існуючого стану правозастосування, 
під час підготовки змін необхідно чітко притримуватися 
системного характеру та максимально врахувати наслідки 

можливих процедурних змін з точки зору «звичайної су-
дової практики».

система джерела цивільного права україни є ієрархіч-
ною системою, елементи якої мають самостійне значен-
ня проте взаємовпливаючі та пов’язані між собою через 
людину як центру її застосування. кожен елемент систе-
ми джерел цивільного права має відносну самостійність 
та одночасну пов’язаність з іншими елементами системи 
джерел цивільного права україни, що означає, що в залеж-
ності від конкретних соціально-економічних, політичних 
умов та стану розвитку громадського суспільства одні 
елементи можуть набувати більш вагомого регуляторного 
впливу, а інші – втрачати своє значення.

наприклад, значення судової практики завжди збіль-
шується коли йдеться про застосування нових актів. на 
нашу думку, система джерел цивільного права україни 
повинна включати як формально закріплені так і фор-
мально незакріплені на сьогоднішній момент джерела. 
незважаючи на проголошення верховенства права як 
орієнтиру для правозастувача в судовій практиці та ан-
тропогенезу в науці, формальне закріплення джерела 
в такої якості в законодавстві сприяє стабільності його 
застосування, а наявність процесуальної форми захис-
ту обумовлює формалізацію джерел права в української 
правової традиції. 

подальший розвиток цивілістичної думки повинен 
здійснюватися таким чином, щоб створити цілісне уявлен-
ня про цивільне право з системою джерел, яка б включала 
не тільки формально закріплені джерела, але й ті джерела, 
що традиційно відноситься до ідеологічних джерел права, 
в межах юридично андропологічно орієнтованої системи 
права.

доцільним уявляється поступова відмова від традицій-
ного підходу до джерел цивільного права як формально 
закріплених та санкціонованих державою форм права, до 
їх розуміння як регуляторів цивільних відносин, які мають 
об’єктивний характер.

проте внесення змін до процесуальної форми та «ле-
галізація» формально незакріплених джерел на рівні 
процесуальних актів зніме питання про судову практику, 
доктрину як джерело цивільного права та дозволить по-
будувати не тільки теоретичну, але й практично обґрун-
товану ієрархію джерел цивільного права україни. таким 
чином, компромісним та найбільш обґрунтованим є одно-
часне застосування обох вищевказаних варіантів, що до-
зволить в максимально короткі строки привести практику 
та теорію цивільного права до єдиного знаменника.  
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після прийняття конституції україни – основного за-
кону держави відбулась переорієнтація суспільних відно-
син на охорону і захист прав та інтересів громадян, по-
будову демократичної, правової держави, що зумовлює 
необхідність дослідження та аналізу на науковому рівні 
сучасного стану забезпечення охорони, захисту прав та 
інтересів [1, с. 3].

на теренах становлення української державності осо-
бливої уваги заслуговує питання розвитку, охорони прав та 
свобод людини і громадянина. питання прав людини і гро-
мадянина стає надзвичайно актуальними на фоні суспільних 
перетворень, які сьогодні відбуваються в україні. з набуттям 
нашою державою незалежності україна почала розбудовува-
тися як демократична правова держава, зорієнтована на по-
будову громадянського суспільства, в центрі якого є людина, 
а охорона та захист її законних прав і інтересів – найпріори-
тетніший напрямок державної діяльності [1, с. 3]. 

забезпечення основних конституційних прав і сво-
бод людини в україні характеризується активізацією 

правозахисної діяльності у національних та міжна-
родних інституціях і імплементацією міжнародних 
стандартів у національне законодавство та юридичну 
практику.

непорушність прав та охоронюваних законом ін-
тересів є необхідною умовою правопорядку та стабіль-
ності в державі. відповідно до основного закону нашої 
держави «людина її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека визначаються найвищою со-
ціальною цінністю» [2, с. 18]. правозастосовча діяль-
ність органів цивільної юрисдикції, яка направлена на 
захист і охорону прав та законних інтересів фізичних 
та юридичних осіб потребує постійного вдосконален-
ня [3, с. 3]. 

на будь-якому історичному етапі перед суспільством 
постає завдання охорони та захисту особистих та майно-
вих прав осіб, які в силу певних причин не можуть само-
стійно здійснювати свої суб’єктивні права та виконувати 
юридичні обов’язки. 
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забезпечення прав і свобод людини і громадянина на 
думку деяких науковців може включати три елементи (на-
прямки) державної діяльності:

1. створення умов для реалізації прав і свобод людини.
2. охорона прав і свобод людини – шляхом проведення 

профілактики їх порушень.
3. захист прав і свобод людини – шляхом відновлення 

порушеного права.
поняття «охорона» у термінологічних словосполу-

ченнях вживається для позначення досить широкого 
коло повноважень державних органів, що передбачають, 
зокрема, запобігання, недопущення правопорушень та 
поновлення прав і свобод у випадку їх порушення та при-
тягнення винних до юридичної відповідальності. голов-
ною особливістю вживання цього терміна у конституції 
україни є те, що здебільшого він застосовується у змісті 
подібному до терміна «захист» (ст.ст. 8, 10, 13, 17, 24, 25, 
32, 35, 36, 42, 44 конституції україни), [2, с. 808] термін 
«охорона» згадується лише в статтях 14 ( державна охо-
рона землі), ст. 49 (охорона здоров’я), ст. 51 (державна 
охорона сім’ї, дитинства, материнства і батьківства), ст. 
116 (охорона природи), ст.138 (охорона курортів, охорона 
і використання пам’яток історії, сприяння охороні пра-
вопорядку та громадської безпеки), конституції україни 
[2, с. 808], як обов’язок держави та інших зобов’язаних 
суб’єктів до дій із забезпечення прав і свобод людини. 
термін «охорона» вживається у назвах законів у наступ-
них словосполученнях: охорона прав на знаки для това-
рів і послуг [4]; охорона прав на промислові зразки [5]; 
охорона праці [6]; охорона навколишнього природного 
середовища [7]; тощо. 

гарантії основних прав і свобод людини й громадяни-
на становлять собою систему норм, принципів, умов і ви-
мог, які забезпечують у сукупності охорони прав та свобод 
і законних інтересів особи. 

система гарантій прав і свобод людини включає пе-
редумови економічного, політичного, організаційного та 
правового характеру, а також захисту прав і свобод [8]. 
система гарантій – це умови, засоби й методи, які забез-
печують фактичну реалізацію та всебічну охорону прав і 
свобод особи. 

практична реалізація конституційних прав і свобод за-
безпечується двома категоріями гарантій. це, по-перше, 
загальні гарантії, якими охоплюється вся сукупність 
об’єктивних і суб’єктивних факторів, спрямованих на 
практичне здійснення прав і свобод громадян, на усунення 
можливих причин й перешкод щодо їх неповного або не-
належного здійснення, на захист прав від порушень. по-
друге, це спеціальні (юридичні) гарантії – правові засоби і 
способи, за допомогою яких реалізуються, охороняються, 
захищаються права й свободи громадян, усуваються по-
рушення прав і свобод, поновлюються порушені права [8].

спеціально-юридичний та мовний способи тлумачен-
ня змісту наведених юридичних конструкцій у текстах 
нормативно-правових актів дає підставу для висновку, що 
терміни «охорона» і «захист» вживаються як синоніми чи 
подібні за значенням поняття.

тлумачний словник в. і. даля визначає поняття «захис-
ту», як « всякая вещь, предмет, скрывающий, охраняющий, 
ограждающий кого или что; оборона, охрана…» [3, с. 10]. 

словник російської мови с. і. ожегова під поняттям 
«охороняти» визначає такі дії, як «оберегать, стеречь», а під 
поняттям «защищать охраняя, оградить от посягательств, 
от враждебных действий, от опасности…» [3, с. 10].

у свою чергу, т. Є. абова відмічає, що в одних випад-
ках «захист» розуміють, як систему правового регулю-
вання, що містить в собі гарантії належної реалізації прав 
і обов’язків, в інших випадках – її обмежують лише ді-
яльністю щодо застосування примусових засобів, в третіх 
– протиставляють міри захисту і міри відповідальності, 
при цьому автори не приділяють уваги розмежуванню цих 

загалом схожих понять. при цьому, на її думку, захист є 
більш дієвим [9, с. 335].

на думку с. сабікєнова, захист суб’єктивних прав і 
охоронюваних законом інтересів (в широкому розумінні) 
– це здійснювана у визначеному законом порядку право-
застосовча діяльність органів держави, обумовлена пору-
шенням або оскарженням суб’єктивних прав і охороню-
ваних законом інтересів громадян, юридичних осіб, мета 
якої полягає у відновленні прав і інтересів [10]. на нашу 
думку, відмінними ознаками данного визначення є вказів-
ка на факт порушення чи оспорення права чи охоронюва-
ного законом інтересу.

деякі автори розуміють під охороною регламентовану 
діяльність суб’єктів права, яка направлена на попереджен-
ня правопорушення [11, с. 19]. таким чином, характерною 
ознакою охорони права є попередження порушення прав 
від посягань на них.

у науковій літературі розглядаються поняття правово-
го захисту порівняно з правовою охороною. це питання 
було й залишається дискусійним. 

на думку деяких авторів, немає потреби розрізняти ці 
поняття; інші вважають за доцільне віднести термін «охо-
рона» лише до заходів, що їх застосовують до порушеного 
права, а термін «захист» вживати щодо заходів, які засто-
совуються вже після правопорушення [10].

о. с. іоффе розглядав охорону в широкому та вузькому 
значенні, розуміючи за нею ні що інше, як захист відносин 
власності у випадку їх порушення [12, с. 472-473].

с. М. корнєєв під категорією цивільно-правової охоро-
ни розуміє систему заходів, які призначені для того щоб не 
допустити порушення прав та інтересів учасників цивіль-
них правовідносин, а щодо захисту, то дана категорія всту-
пає в дію лише при порушенні прав і інтересів [13, с. 615].

на думку т. і. ілларіонової, «мера охраны есть 
предусмотренный нормой конкретный вариант поведения 
управомоченных лиц (компетентных органов) по пресе-
чению правонарушений, восстановлению нарушенного 
интереса либо иной его защите и активному имуществен-
ному воздействию на нарушителя» [14, с. 9]. у свою чер-
гу, під захистом розуміє «отраслевый вид реакции на факт 
нарушения права (столкновения интересов), состоящий в 
удовлетворении притязания одного (или нескольких) су-
бьекта с учетом факторов приоритета его прав приемами 
пресекательного, охранительно-обеспечительного, вос-
становительного или эквивалентно компенсационного ха-
рактера» [15, с. 86].

а. п. сергєєв вважає, що « к правовым мерам охраны 
относятся все меры, с помощью которых обеспечивается 
как развитие гражданских правоотношений в их нормаль-
ном, ненарушенном состоянии… так и восстановление 
нарушенных или оспоренных прав и интересов» [16, с. 335].

охорону у вузькому розумінні цього терміна він тлу-
мачить як захист цивільних прав, який «направленный на 
восстановление или признание гражданских прав и защиту 
интересов при их нарушении или оспаривании» [16, с. 335].

о. ф. скакун переконана, що охорона кожного права 
існує постійно і має на меті забезпечити дію права. вона 
передбачає превенцію, тобто недопущення протиправних 
дій. охорона прав і свобод – стан правомірної їх реалізації 
під контролем соціальних інститутів, але без їх втручання. 
необхідність звернення до захисту прав з’являється лише 
при перешкоді їх здійсненню, або порушенні, або погрозі 
порушення. захист може здійснюватися шляхом втручання 
органів держави в процес реалізації прав і свобод як охо-
ронна реакція на об’єктивний чинник відхилення від право-
порядку, виражатися в санкції, відповідальності [17, с. 189].

л. о. красавчикова вважає, що охорона особистого 
життя за своєю структурою поділяється на три ланки: 
регулятивну, забезпечувальну та захисну. захист у дано-
му випадку розглядається як окремий вид охорони і ви-
користовується у разі наявного правопорушення. охорона 
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є видом щодо категорії правового регулювання у цілому. 
заходи захисту та відповідальності становлять суть захис-
ної ланки [10].

Як зазначають М. і. Бару та о. а. пушкін, необхідність 
захисту цивільних прав виникає, коли вони порушують-
ся або оспорюються зобов’язаними особами в цивільних 
правовідносинах – охорона існує завжди [18, с. 10].

п. М. рабінович зводить право на захист до можливос-
ті звернутись за захистом лише до органів держави. з цим 
не можна погодитися, тим більше, що така позиція крити-
кувалась ще в. п. грибановим. [19, с.64]

зауважимо, що ще в. п. грибанов звертав увагу на те, 
що навряд чи правильно зводити зміст права на захист в 
матеріально-правовому сенсі лише до можливості зверну-
тися з вимогою захисту права до відповідних державних 
або громадських органів. право на захист в його матері-
ально-правовому значенні, тобто як одна з правомочнос-
тей самого суб’єктивного цивільного права, являє собою 
можливість припинення у відношенні правопорушника 
заходів примусового впливу [20, с. 106]. він включає до 
змісту права на захист:

- можливість управомоченої особи використовувати 
дозволені законом засоби власного примусового впливу 
на правопорушника, захищати належне йому право влас-
ними діями фактичного порядку (самозахист цивільних 
прав);

- можливість застосування безпосередньо самою упра-
вомоченою особою юридичних заходів оперативного 
впливу на правопорушника;

- можливість управомоченої особи звернутися до ком-
петентних або громадських організацій з вимогою спону-
кання зобов’язаної особи до певної поведінки [20, с. 107-
108].

досить поширеною у юридичній літературі є інша по-
зиція, згідно з якою, правовий захист охоплює всю систему 
правових засобів, спрямованих на забезпечення та здійснен-
ня відповідних цивільних прав. один з виразників даної по-
зиції г. М. стоякін зазначив, що правовий захист включає в 
себе: видання норм, які встановлюють права та обов’язки, 
визначають порядок їх здійснення та захисту і загрожують 
застосуванням санкцій; діяльність суб’єктів зі здійснення 
своїх прав та захисту суб’єктивних прав; попереджувальну 
діяльність державних та громадських організацій та діяль-
ність з реалізації правових санкцій [21, с. 34]. у даному разі 
автор дав широке тлумачення правового захисту.

представники іншої позиції пропонують розглядати 
правовий захист як систему юридичних норм, спрямо-
ваних на попередження правопорушень та усунення їх 
наслідків [22, с. 412]. за такого підходу правовий захист 
фактично ототожнюється з правовим інститутом, норми 
якого забезпечують реалізацію захисних функцій щодо іс-
нування та здійснення відповідних прав.

висновки. завершуючи огляд юридичної дискусії з 
приводу цього питання, на нашу думку – правова охорона 
є більш широким поняттям порівняно з правовим захис-
том. в основі правової охорони визначальними є принци-
пи забезпечення непорушності та здійснення цивільних 
прав, у тому числі й права власності, та заходи, спрямова-
ні на попередження порушень цих прав [23, с. 130].

у той же час захисні норми спрямовані насамперед 
на відновлення порушеного права та усунення перешкод 
у його здійсненні шляхом вчинення відповідних дій. у 
нормотворчій діяльності досить часто застосовуються по-
няття «охорона» і «захист» без чіткого розмежування їх і 
без додержання при застосуванні їх у законодавчих актах 
певних однакових критеріїв.
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проБлеМні аспекти оФорМленнЯ повноваженнЯ адвоката 
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У даній роботі проведено аналіз проблемних аспектів оформлення повноважень адвоката у цивільному процесі. Для отримання ре-
ального цивільного процесуального статусу представника особи, яка бере участь у справі, адвокат повинен отримати певну спеціальну 
правосуб’єктність. Момент отримання адвокатом вказаної спеціальної правосуб’єктності (тобто наділення його процесуальними правами 
і обов’язками) залежить від моменту оформлення його повноважень. Єдиною підставою для здійснення адвокатської діяльності є договір 
про надання правової допомоги, у той час як документами, що посвідчують повноваження адвоката, крім вказаного договору є і довіре-
ність, і ордер, і доручення органу (установи), уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги.

Ключові слова: адвокат, договір про надання правової допомоги, довіреність, ордер, правова допомога.

В данной работе проведен анализ проблемных аспектов оформления полномочий адвоката в гражданском процессе. Для полу-
чения реального гражданского процессуального статуса представителя лица, участвующего в деле, адвокат должен получить опред-
еленную специальную правосубъектность. Момент получения адвокатом указанной специальной правосубъектности (наделение его 
процессуальными правами и обязанностями) зависит от момента оформления его полномочий. Единственным основанием для осу-
ществления адвокатской деятельности является договор о предоставлении правовой помощи, в то время как документами, удосто-
веряющими полномочия адвоката, кроме указанного договора являются и доверенность, и ордер, и поручение органу (организации), 
уполномоченному законом на предоставление бесплатной правовой помощи.

Ключевые слова: адвокат, договор о предоставлении правовой помощи, доверенность, ордер, правовая помощь.

In this article an analysis of the problematic aspects of design authority lawyer in civil litigation. For real civil procedural status of representative 
of the person involved in the case, the lawyer must obtain a special personality. Time of receipt of the said special legal counsel (granting certain 
procedural rights and duties) depends on the date of registration of his powers. The sole basis for the implementation of advocacy is a contract 
for legal aid, while the documents certifying the powers of the lawyer, other than that the contract is and the power of attorney, and the warrant 
and commission agency (organization) authorized by law to provide free legal aid.

Key words: attorney, contract for the provision of legal aid, law attorney, a warrant legal aid.

відповідно до ст. 1 конституції україни, наша держава 
є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною 
та правовою. у даному випадку розвиток правової держа-
ви викликає особливу потребу для громадян та організа-
цій у кваліфікованій правовій допомозі, що у свою чергу 
сприяло значному збільшенню попиту на правову допо-
могу, яка надається адвокатами. 

адвокати є основними суб’єктами, на яких покладено 
обов’язок надання такої допомоги, а їх діяльність є індика-
тором рівня розвитку демократії в суспільстві та основною 
ознакою рівня захищеності прав людини. вони апріорі 
розглядаються як суб’єкти, що професійно підготовлені 
для надання правової допомоги, зокрема через судовий 
захист прав і свобод людини і громадянина, який здійсню-
ється шляхом конституційного, цивільного, господарсько-
го, адміністративного і кримінального провадження. крім 
цього, попит на кваліфіковану правову допомогу адвокатів 
пов’язаний і із розвитком в україні ринкових відносин, що 
стало наслідком підвищенням правосвідомості громадян. 

свою діяльності адвокат, зокрема і при здійсненні ним 
представницьких функцій в цивільному судочинстві, по-
винен виконувати лише на підставі оформлення тим чи 
іншим чином своїх повноважень. правильне оформлення 
повноважень адвоката є важливим елементом, гарантією 
успіху всієї як підготовчої, так і в подальшому всієї про-
цесуальної діяльності адвоката.

проблема визначення порядку оформлення повнова-
жень представника в цивільному судочинстві була пред-
метом досліджень багатьох сучасних науковців. серед 
вчених, які досліджували окремі аспекти даної проблеми, 
доцільно виокремити праці, в. М. Богословця, Я. в. зей-
кана, т. в. варфоломеєвої, с. ф. сафульта, д. р. фіолев-
ського та інших. 

для розкриття питання про проблемні аспекти оформ-
лення повноваження адвоката в цивільному процесі автор 
ставить перед собою завдання провести як теоретичний 
аналіз підстав для здійснення адвокатської діяльності, так 

і практичних перешкод в їх реалізації. крім цього, автор 
ставить перед собою завдання на підставі вказаного аналі-
зу виробити власне бачення щодо підстав участі адвокатів 
у цивільному процесі. 

для отримання цивільного процесуального статусу 
представника особи, яка бере участь у справі, адвокат по-
винен отримати певну спеціальну правосуб’єктність. так, 
з моменту отримання статусу адвоката він отримує лише 
певну цивільно-процесуальну правоздатність. у даному 
випадку слід відмітити, що новий закон україни «про ад-
вокатуру та адвокатську діяльність» [1] значно ускладнив 
процедуру отримання статусу адвоката, оскільки перед-
бачає вже складання особою, яка виявила бажання стати 
адвокатом кваліфікаційного іспиту, отримання нею свідо-
цтва про складення кваліфікаційного іспиту, проходжен-
ня стажування протягом шести місяців, складення такою 
особою присяги адвоката, отримання свідоцтва про право 
на зайняття адвокатською діяльністю та занесення даних 
до про нього до Єдиного реєстру адвокатів україни. 

для отримання адвокатом вже реальної цивільно-про-
цесуальної дієздатності, тобто статусу цивільного проце-
суального представника особи, йому необхідно належним 
чином закріпити такі повноважень. отже, момент отри-
мання адвокатом статусу представника особи в процесі та 
наділення його процесуальними правами та обов’язками 
залежить від моменту залежить від моменту оформлення 
його повноважень. з такого моменту адвокат отримує вже 
не тільки загальні права, що надані йому законодавством, 
але й спеціальні повноваження відповідних процесуаль-
них суб’єктів (в цивільному процесі – позивача, відповіда-
ча, третіх осіб).

на жаль, ні в теорії, ні на практиці не вироблені єдині під-
ходи щодо належності оформлення процесуальних повно-
важень адвоката. крім цього, не зважаючи на те, що в біль-
шості процесуальних галузях права досить чітко прописані 
підстави та документи, що підтверджують повноваження 
адвоката, зустрічаються випадки коли суди та інші установи 
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та організації безпідставно не визнають належність оформ-
лення повноваження адвоката на підставі тих чи інших доку-
ментів. так, досить поширеними є випадки невизнання суда-
ми статусу адвоката як представника на основі оформлення 
ним своїх повноважень лише на підставі довіреності, або ж 
навпаки вимагають подання додаткового подання адвокатом 
довіреності (чи ордеру) до вже поданого ним договору про 
надання юридичних (адвокатських) послуг. 

щодо правозастосовної діяльності інших установ та 
організацій, то вона жодним чином не відрізняється від 
діяльності судів у цих питаннях. зокрема, в переважній 
більшості випадків нотаріуси для посвідчення повнова-
жень адвоката, в якості представника особи, вимагають 
від останніх надання належним чином посвідчених до-
віреностей, відмовляючись при цьому приймати договір 
про надання юридичних (адвокатських) послуг. у дано-
му випадку слід відмітити, що така діяльність нотаріусів 
прямо суперечить нормі ч. 7 ст. 44 закону україни «про 
нотаріат» [2], в якій зазначається, що нотаріусу подається 
довіреність або інший документ, що надає повноваження 
представникові. вказана норма не виходить з необхіднос-
ті подання адвокатом довіреності, а вказує на можливість 
подання й інших документів, у тому числі й договорів про 
надання адвокатом послуг.

враховуючи вищевказане, автор ставить перед собою 
завдання проаналізувати положення нормативних актів, 
що регулюють підстави для здійснення адвокатської ді-
яльності та документи, що посвідчують повноваження 
адвоката на надання правової допомоги, зокрема в цивіль-
ному судочинстві, але в межах поставленого завдання. 

насамперед слід відмітити, що це питання регулюєть-
ся вже згадуваним законом україни «про адвокатуру та 
адвокатську діяльність», в ст. 26 якого зазначено, що адво-
катська діяльність здійснюється на підставі договору про 
надання правової допомоги. у той же час дана стаття вка-
зує й на документами, що посвідчують повноваження ад-
воката на надання правової допомоги, якими можуть бути:

1) договір про надання правової допомоги;
2) довіреність;
3) ордер;
4) доручення органу (установи), уповноваженого зако-

ном на надання безоплатної правової допомоги.
виходячи з аналізу вказаної статті, можна зробити ви-

сновок, що незалежно від того, яким документом буде по-
свідчуватися повноваження адвоката в суді, між адвокатом 
і клієнтом повинен бути укладений договір про надання 
правової допомоги. необхідно звернути увагу на значну 
позитивність вказаної норми, оскільки до цього часу (до 
15 серпня 2012 року, тобто до набрання чинності вказаним 
законом) на законодавчому рівні не передбачалася така 
необхідність. подібна норма містилася лише у ст. 15 по-
передніх правил адвокатської етики (втратили чинність у 
зв’язку з прийняттям установчим з’їздом адвокатів укра-
їни 17 листопада 2012 року нових правил адвокатської 
етики [3]), де зазначено, що адвокат надає правову допо-
могу згідно з чинним законодавством про види адвокат-
ської діяльності на підставі угоди з клієнтом про надання 
правової допомоги або за призначенням особи, що здій-
снює дізнання, слідчого чи суду в порядку, передбаченому 
кримінально-процесуальним законодавством україни. 

отже, можна дійти висновку, що єдиною підставою 
для здійснення адвокатської діяльності є договір про на-
дання правової допомоги, у той час як документами, що 
посвідчують повноваження адвоката, крім вказаного до-
говору є і довіреність, і ордер, і доручення органу (уста-
нови), уповноваженому законом на надання безоплатної 
правової допомоги.

у вказаній вище ст. 26 закону україни «про адвока-
туру та адвокатську діяльність» міститься також норма, 
за якою порядок підтвердження повноваження адвоката в 
тому чи іншому провадженні визначається відповідно до 

певного законодавчого акту (як правило процесуального 
кодексу).

Майже всі процесуальні кодекси передбачають досить 
подібний порядок підтвердження повноважень адвоката. 
так, ст. 42 цивільного процесуального кодексу україни [4] 
встановлено перелік документів, що посвідчують повнова-
ження адвоката як представника, а сам: довіреність фізичної 
чи юридичної особи, ордер (до якого обов’язково додаєть-
ся витяг із договору, у якому зазначаються повноваження 
адвоката як представника або обмеження його прав на вчи-
нення окремих процесуальних дій, та який повинен бути 
засвідчений підписами сторін договору), доручення органу 
(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної 
правової допомоги та сам договір. необхідно відмітити, що 
до набуття чинності законом україни «про судоустрій та 
статус суддів» [5], яким було внесено зміни до вказаної ст. 
42 кодексу, фізична особа могла посвідчити повноваження 
представника (у тому числі й адвоката) і за усною заявою, 
яка заносилася до журналу судового засідання.

Майже ідентичні до ст. 42 цивільного процесуально-
го кодексу україни норми про порядок посвідчення по-
вноважень адвоката на ведення справ у суді закріплені і 
в ст.58 кодексу адміністративного судочинства україни 
[6], ст. 28 господарського процесуального кодексу укра-
їни [7] та ст. 271 кодексу україни про адміністративні 
правопорушення. дещо відрізняється порядок підтвер-
дження повноважень адвоката як захисника в криміналь-
ному судочинстві, де у 50 кримінального процесуального 
кодексу україни зазначено, що повноваження захисника 
підтверджуються ордером, договором із захисником або 
дорученням органу (установи), уповноваженому законом 
на надання безоплатної правової допомоги. крім цього, 
повноваження захисника також мають бути підтверджені 
свідоцтвом про право на зайняття адвокатською діяль-
ністю. тобто відмінністю порядку підтвердження повно-
важення адвоката в кримінальному судочинстві від інших 
є відсутність довіреності серед переліку документів, що 
підтверджують оформлення його повноважень та необ-
хідність пред’явлення свідоцтвом про право на зайняття 
адвокатською діяльністю. 

враховуючи те, що свідоцтво про право на зайняття 
адвокатською діяльністю є документом, який підтверджує 
наявність в особи статусу адвоката, тобто наявність у неї 
певної спеціальної цивільно-процесуальної правоздатнос-
ті, автор вважає за необхідне передбачити таку вимогу 
щодо подання копії вказаного свідоцтва і в інших проце-
суальних кодексах.

отже, документами, що можуть посвідчити права ад-
воката як представника особи в цивільному процесі є: до-
віреність фізичної чи юридичної особи, ордер (до якого 
обов’язково додається витяг із договору) доручення орга-
ну (установи), уповноваженого законом на надання без-
оплатної правової допомоги та сам договір про надання 
правової допомоги.

щодо такого документу як доручення органу (уста-
нови), уповноваженого законом на надання безоплатної 
правової допомоги, то його видача здійснюється відповід-
но до положень закону україни «про безоплатну правову 
допомогу» [8], де у п. 8 ч. 1 ст. 17 зазначено, що центр 
з надання безоплатної правової допомоги в автономній 
республіці крим, областях, містах києві та севастополі 
видає доручення на здійснення представництва інтересів 
особи в судах, органах державної влади, місцевого само-
врядування, перед іншими особами. враховуючи те, що 
така допомога надається у спеціальному порядку та на-
дається як правило адвокатами, що працюють у вказаних 
центрах на постійній основі за контрактом, то природа та 
застосування вищевказаного доручення має свою специ-
фіку та потребує окремого наукового дослідження.

інші три документи, що можуть посвідчувати повно-
важення адвоката як представника особи в цивільному 
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процесі, а саме довіреність, ордер та договір про надання 
правової допомоги можуть використовуватися адвокатами 
в загальному порядку. крім того, до прийняття вже вказа-
ного закону україни «про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність» кожен із вказаних документів використовувався 
адвокатами не тільки в якості документу, що посвідчував 
його повноваження, а й у більшості випадків він був і єди-
ною підставою для здійснення адвокатської діяльності. 
тобто багато адвокатів не укладали договори про правову 
допомогу, а здійснювали представництво інтересів особи 
в суді тільки на підставі ордеру або довіреності. 

отже, одним з основних позитивних аспектів закону 
україни «про адвокатуру та адвокатську діяльність» є 

закріплення у ст. 26 положення, за яким будь-яка адво-
катська діяльність повинна здійснюватися тільки на під-
ставі договору про правову допомогу. даний договір, у 
випадку якщо ні клієнт, ні адвокат не ставлять собі за мету 
дотримання адвокатської таємниці, що може міститься 
в умовах такого договору, повинен бути основним і єди-
ним документом, що посвідчує повноваження адвоката як 
представника особи в суді. у той час, як інші документи, 
а саме: довіреність, ордер і доручення органу (установи), 
уповноваженому законом на надання безоплатної право-
вої допомоги, а також і сам вищевказаний договір є лише 
документами, що посвідчують повноваження адвоката в 
суді.
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Статья посвящена правовой характеристике способов создания нематериальных активов организации, а именно: правовой характе-
ристике создания нематериальных активов посредством использования собственных сил организации и/или с привлечением сторонних 
исполнителей.

Ключевые слова: нематериальные активы, создание нематериальных активов, результат интеллектуальной деятельности, 
служебный результат интеллектуальной деятельности, исключительные права.

Стаття присвячена правовій характеристиці способів створення нематеріальних активів організації, а саме: правовій характеристиці 
створення нематеріальних активів за допомогою використання власних сил організації та/або із залученням сторонніх виконавців.

Ключові слова: нематеріальні активи, створення нематеріальних активів, результат інтелектуальної діяльності, службовий резуль-
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The article is devoted to the legal description of how to create intangible assets of the organization, namely, the legal description of the 
creation of intangible assets through the use of its own forces the organization and / or with the assistance of the contractor.

Key words: intangible assets, the creation of intangible assets, intellectual, official results of intellectual activity, exclusive rights.

постановка проблемы. создание нематериальных 
активов организацией, несмотря на то, что является ак-
туальной темой, имеет достаточно широкий круг про-
блематики: начиная с понятий «создание нематериальных 
активов» и заканчивая пробелами в законодательстве от-
носительно вопросов, связанных с их правовой охраной. 
в рамках настоящей работы перед автором поставлены 
следующие задачи: определить понятие «создание нема-
териальных активов», обозначить и дать правовую харак-
теристику способам создания нематериальных активов, 
указать и рассмотреть основные правовые вопросы, воз-
никающие при использовании каждого из способа созда-
ния нематериальных активов.

состояние исследования. стоит отметить, что в силу 
сложности своего рассмотрения круг вопросов в рамках 

данных отношений (либо определенная их часть) явля-
ется самостоятельным объектом современных научно-
правовых исследований [1]. в связи с этим в настоящей 
работе автор рассмотрит лишь те моменты, которые непо-
средственно влияют на правовой режим нематериальных 
активов организации и, как правило, представляют собой 
группу практических проблем.

итак, одним из способов возникновения нематери-
альных активов организации является их создание. по 
нашему мнению, в самом общем виде, под созданием не-
материальных активов следует понимать один из спо-
собов поступления нематериальных активов организации, 
связанный с возникновением нового результата интеллек-
туальной деятельности посредством использования соб-
ственных сил организации и/ или привлечения сторонних 
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исполнителей. так, под собственными силами организа-
ции следует понимать интеллектуальный труд работников 
организации, направленный на создание интеллектуаль-
ной собственности. в свою очередь, под привлечением 
сторонних исполнителей в целях создания нематериаль-
ных активов понимается деятельность подрядчика, на-
правленная на создание интеллектуальной собственности 
по заданию заказчика и в соответствии с условиями до-
говора, заключенного между ними.

остановимся подробнее на каждом из способов созда-
ния нематериальных активов.

1. при создании нематериальных активов собственны-
ми силами организации необходимо учитывать следую-
щие моменты.

первый момент – отношения, складывающие 
между организацией-работодателем и работником. 
сама организация, являясь абстрактной формой, не может 
быть субъектом интеллектуальной деятельности (следова-
тельно, не может обладать правами автора), поскольку не 
способна заниматься творческим трудом. непосредствен-
ными субъектами интеллектуальной деятельности будут 
являться работники организации, получившие соответ-
ствующее служебное задание на создание конкретного ре-
зультата интеллектуальной деятельности. в связи с этим 
при создании нематериальных активов собственными си-
лами организации одним из важных моментов являются 
отношения, складывающие между организацией-работо-
дателем и работником (работниками), творческим трудом 
которого (которых) непосредственно будет создан (либо 
уже создан) результат интеллектуальной деятельности.

в рамках отношений, возникающих между работником и 
работодателем по поводу создания результатов интеллекту-
альной деятельности, существует следующая проблематика: 
а) группа теоретических проблем (например, как определить 
правообладателя на созданный результат интеллектуальной 
деятельности, каковы признаки и обязательные условия слу-
жебного произведения, критерии разграничения); группа 
практических проблем (например, выявление особенностей 
найма сотрудников, создающих объекты интеллектуальной 
собственности, разработка и внедрение системы локальных 
нормативных документов, регламентирующих отношения 
между работников и работодателем по созданию, оформле-
нию, признанию, а также использованию служебной интел-
лектуальной собственности и др.).

как отмечено в абзаце третьем п. 39.1 постановления 
пленума верховного суда рф № 5 от 26.03.2009 «о не-
которых вопросах, возникших в связи с введением в дей-
ствие части четвертой гражданского кодекса российской 
федерации» (далее – постановление пленума вс рф № 5) 
для определения того, является ли созданное работником 
после 31.12.2007 по конкретному заданию работодателя 
произведение служебным, необходимо исследовать во-
прос о том, входило ли это задание в пределы трудовых 
обязанностей работника. если такое задание работодателя 
в его трудовые обязанности не входило, то созданное про-
изведение не может рассматриваться как служебное – ис-
ключительное право на него принадлежит работнику, его 
использование работодателем возможно лишь на основа-
нии отдельного соглашения с работником и при условии 
выплаты ему вознаграждения.

стоит обратить внимание на понятие «трудовые обя-
занности» и «трудовая функция». согласимся с авторами 
[2, с. 31], которые считают, что при определении содер-
жания данных понятий определяющую роль играет такой 
локальный нормативный акт как должностная инструкция 
работника. также в литературе существует мнение, что 
служебные обязанности работника по созданию произ-
ведений могут быть описаны не только в должностной 
инструкции, но и в трудовом договоре [3, с. 35]. в слу-
чае, если это задание не входило в пределы трудовых обя-
занностей работника, исключительное право на данный 

результат интеллектуальной деятельности принадлежит 
работнику, а не работодателю. следовательно, данное ис-
ключительное право не может быть принято к учету в ка-
честве нематериального актива, в том числе по причине 
того, что отсутствует один из элементов правового крите-
рия отнесения исключительного права к нематериальным 
активам организации.

напомним, что, исходя из подпункта «б» пункта 3 пБу 
14/2007 правовой критерий отнесения объектов к немате-
риальным активам состоит из двух элементов, а именно:

- организация имеет надлежаще оформленные доку-
менты, подтверждающие существование самого актива и 
права данной организации на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации;

- имеются ограничения доступа иных лиц к таким 
экономическим выгодам (далее – контроль над объектом).

отметим, что наличие надлежаще оформленных доку-
ментов является одним из ключевых элементов в опреде-
лении нематериального актива по пБу 14/2007, поскольку 
способность контролировать актив, на наш взгляд, должна 
происходить, в первую очередь, из подкрепленных зако-
ном прав.

таким образом, в случае, если это задание не входило 
в пределы трудовых обязанностей работника, у организа-
ции будут отсутствовать надлежаще оформленные доку-
менты, подтверждающие существование самого актива и 
права данной организации на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации. как след-
ствие, данное исключительное право не сможет быть при-
нято к учету в качестве нематериального актива органи-
зации.

в свою очередь, группа практических проблем в об-
ласти регулирования отношений, складывающих между 
организацией-работодателем и работником (работника-
ми), творческим трудом которого (которых) непосред-
ственно создан результат интеллектуальной деятельности, 
включает в себя совокупность таких вопросов, как: а) 
выявление особенностей найма сотрудников, создающих 
объекты интеллектуальной собственности; б) разработка 
и внедрение системы локальных нормативных докумен-
тов, регламентирующих отношения между работников и 
работодателем по созданию, оформлению, признанию, а 
также паспортизации, учету и использованию служебной 
интеллектуальной собственности.

относительно особенностей найма сотрудников, соз-
дающих объекты интеллектуальной собственности необ-
ходимо отметить следующее.

во-первых, сотрудники, несмотря на то, что создают 
объекты интеллектуальной собственности в рамках своих 
трудовых обязанностях, могут использовать некоторые 
упущения работодателя и претендовать на исключитель-
ные права. поэтому необходимо четкое и правильное 
формирование условий трудового договора и соблюдение 
всех требований законодательства относительно правиль-
ного оформления трудовых отношений с данной катего-
рии работников.

во-вторых, данная категория сотрудников в процессе 
выполнения своей трудовой функции получает, находит, 
использует или производит конфиденциальную инфор-
мацию, которая требует определенную правовую защиту. 
в связи с этим требуется введение режима коммерческой 
тайны и ограничения доступа к данной информации тре-
тьим лицам.

обратим внимание, что четкое и правильное формули-
рование условия трудового договора с работником, созда-
ющим объекты интеллектуальной собственности, является 
необходимым и максимально сокращает риски организа-
ции, связанные с охраной ее нематериальных активов.

второй момент – подробное обоснование исклю-
чительного права на созданный результат интеллек-
туальной деятельности в качестве нематериального 
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актива. так, при создании нематериальных активов орга-
низации требуется более подробное содержательное обо-
снование объекта в качестве нематериального актива для 
целей бухгалтерского учета, чем при иных способах по-
ступления (приобретения) данного вида имущества. Это 
связано с особенностями процесса создания результатов 
интеллектуальной деятельности и оценкой полученных 
результатов, поскольку пБу 14/2007 должно применяться 
к работам, во-первых, законченным, во-вторых, в установ-
ленном порядке оформленным и, в-третьих, которые дали 
положительный результат.

согласно Международным бухгалтерским стандартам 
– МБс (IAS) 38 «нематериальные актив» (далее – Между-
народный стандарт) [4, с. 623] компания должна разделить 
процесс создания актива на фазу исследований и фазу раз-
работок. под исследованиями в стандарте понимаются 
оригинальные плановые изыскания, направленные на по-
лучение новых научных или технических знаний и идей.

заметим, что Международный стандарт отвергает воз-
можность признания нематериального актива на стадии 
исследования, обосновывая это тем, что в ходе исследо-
ваний компания заведомо не может создать актив, способ-
ный приносить будущие экономические выгоды. Более 
того, если организация в рамках одного проекта не может 
отделить фазу исследований от фазы разработок, то все за-
траты по нему рассматриваются как понесенные на этапе 
исследований. в связи с этим, нематериальный актив при 
исполнении такого проекта возникнуть не может. следо-
вательно, при создании нематериального актива необ-
ходимо более подробное и содержательное обоснование 
признания объекта в качестве такового, чем при иных 
способах поступления.

заметим, что, согласно пункту 2 пБу 14/2007, поло-
жение не применяется, в частности, в отношении не дав-
ших положительного результата научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
а также не законченных и не оформленных в установлен-
ном законодательством порядке научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских и технологических работ. 
отсюда следует, что пБу 14/2007 должно применяться к 
работам, во-первых, законченным, во-вторых, в установ-
ленном порядке оформленным и, в-третьих, которые дали 
положительный результат.

отметим, что пБу 14/2007 в отличие от Международ-
ных стандартов, не содержит каких-либо упоминаний об 
особенностях учета объектов, которые не удовлетворяют 
установленным требованиям (пункт 3 пБу 14/2007), в том 
числе отсутствуют ссылки на соответствующие докумен-
ты, в частности, на положение по бухгалтерскому учету 
«учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы» пБу 17/02», 
утвержденное приказом Минфина российской федерации 
от 19 ноября 2002 года №115н (далее – пБу 17/02), в кото-
ром нормами пункта 9 определен состав затрат, осущест-
вляемых в процессе выполнения ниокр.

учитывая вышеизложенное, исследования и разра-
ботки, в случае если они дали положительный результат 
и подлежат правовой охране, имеют основания для при-
знания их в качестве нематериальных активов. в свою 
очередь, если они не отвечают данным условиям, на такие 
результаты распространяются нормы пБу 17/02. по мне-
нию в. ф. палия, к ним, в частности, относятся «работы, 
по которым получены результаты, подлежащие правовой 
охране, но не оформленные в установленном законода-
тельством порядке, или полученные результаты, по кото-
рым не подлежат правовой охране по действующему зако-
нодательству, или положительные результаты, по которым 
отсутствуют либо их применение возможно в весьма от-
даленной перспективе» [5, с. 25].

таким образом, в рамках обозначенной проблемы 
предлагаем следующее. во-первых, в целях устранения 

разночтения четко разграничить этапы создания резуль-
татов интеллектуальной деятельности и дать их опре-
деления в нормативных правовых актах рф. во-вторых, 
в целях унификации действующих подзаконных актов и 
устранения внутренних противоречий между ними – объ-
единить нормы пБу 14/2007 и пБу 17/02, поскольку пБу 
17/02 регулирует вопросы учета одного из этапов форми-
рования нематериальных активов организации.

2. в свою очередь, при создании нематериальных акти-
вов с привлечением сторонних организаций следует учи-
тывать следующие моменты.

во-первых, правовой формой привлечения сторонних 
организаций будет являться не трудовой договор, а дого-
вор гражданско-правового характера. из п. 9 пБу 14/2007 
вытекает, что подобными договорами могут быть дого-
вор заказа, договор подряда, договор авторского заказа 
либо договор на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских или технологических работ. 
во-вторых, при создании нематериальных активов с при-
влечением сторонних исполнителей, организация-испол-
нитель не должна руководствоваться ни Международным 
стандартом, ни пБу 14/2007, ни пБу 17/02, поскольку 
она создает «товар» (оказывает услугу) для контрагента 
по договору, а не собственный «нематериальный актив». 
в-третьих, необходимо рассмотреть ситуацию, связанную 
с созданием нематериальных активов персоналом, при-
влеченным на основе договора аренды (аутсорсинг, ли-
зинг персонала).

так, в российском действующем законодательстве от-
сутствует легальное определение понятий «аутсорсинг», 
либо «лизинг персонала». по мнению и. с. Шиткиной, 
предметом договора аутсорсинга является «предостав-
ление одной организацией специалистов необходимого 
профиля, квалификации в распоряжение другой органи-
зации для осуществления определенных функций в инте-
ресах этой организации… договор аутсорсинга необхо-
димо отличать от договора возмездного оказания услуг, 
так как организация, предоставляющая персонал, не при-
нимает на себя обязательств на оказание каких-либо ус-
луг (в области управления, производства, строительства 
и так далее), поскольку ее единственное обязательство 
– предоставление определенного количества персонала, 
соответствующего предъявленным к квалификации тре-
бованиям» [6, с. 99]. 

поскольку «арендованный» персонал не является ра-
ботниками организации, занимающейся созданием ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, возникает 
проблема при определении правообладателя созданной 
интеллектуальной собственности. как отмечает н. кор-
чагина, «организация, привлекающая чужих сотрудников, 
чтобы не допустить нарушения своих имущественных 
прав и для осуществления своей хозяйственной деятель-
ности, должна заключить с организацией-«донором» до-
говор о передаче исключительных прав на созданные 
произведения. данная система отношений выглядит до-
статочно сложной. чтобы облегчить ситуацию, с привле-
ченным персоналом – авторами, создавшими конкретное 
произведение, – можно заключить авторский договор о 
передаче имущественных прав» [1, с. 33].

выводы. создание нематериальных активов орга-
низации может быть осуществлено двумя способами: 
собственными силами, либо с привлечением сторонних 
исполнителей. в зависимости от того, какой из способов 
используется организацией, организация несет соответ-
ствующие риски: с привлечением сторонней организации 
– риск признания правообладателем исполнителя зака-
за, при создании нематериального актива собственными 
силами – риск признания правообладателем работника, 
непосредственно создавшего данный результат интел-
лектуальной деятельности, а также риск неправомерного 
принятия к учету нематериального актива.
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Стаття присвячена проблемам правового регулювання державної реєстрації речових прав на житло. Проаналізовано нормативно-
правові акти, які регулюють державну реєстрацію речових прав на житло та цивілістичні засади права власності на житло, виявлено 
проблеми практичного застосування державної реєстрації права власності на житло та запропоновано шляхи їх усунення.

Ключові слова: право власності на житло, державна реєстрація речових прав на житло, момент виникнення права власності на 
житло.

Статья посвящена проблемам правового регулирования государственной регистрации вещных прав на жильё. Проанализированы 
нормативно-правовые акты, которые регулируют государственную регистрацию вещных прав на жильё и гражданско-правовые основы 
права собственности на жильё, выявлены проблемы практического применения государственной регистрации права собственности на 
жильё и предложены способы их устранения.

Ключевые слова: право собственности на жильё, государственная регистрация вещных прав на жильё, момент возникновения 
права собственности на жильё.

The article is devoted to the problems of regulation the state registration of the property rights on accommodation. The problems of state 
registration of property rights on accommodation have been determined and some solutions have been suggested.

Key words: the property rights on accommodation, state registration the property rights on accommodation, the moment of uprising the 
property rights on accommodation.

постановка проблеми. з 1 січня 2013 року вступи-
ли в дію положення нової редакції закону україни «про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень» від 01.07.2004 р. (далі – закон) [1]. на ви-
конання вищезазначеного закону постановою кабінету 
Міністрів україни від 22.06.2011 р. № 703 затверджено 
порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень [2]. державну реєстрацію проводять державні 
реєстратори прав на нерухоме майно в складі державної 
реєстраційної служби, що підпорядкована Міністерству 
юстиції та нотаріуси. станом на сьогодні в україні утво-
рено 583 органи державної реєстрації прав, в яких працює 
2646 державних реєстраторів [3]. Хоча організаційно дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме майно ніби 
то налагоджено, залишаються неврегульованими багато 
питань, які вимагають нагального осмислення та приве-
дення у відповідність до діючого законодавства. так як 
житло складає значний відсоток об’єктів нерухомого май-
на, права на яке підлягає державній реєстрації, то в даній 
статті аналізуються особливості державної реєстрації ре-
чових прав саме на житло. 

стан дослідження. проблеми державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно досліджували такі вчені, 
як а. ю. Бабаскін, і. в. Бандурка о. о. Бойко, в. і. Борисо-
ва, в. в. вітрянський, о. в. дзера, і. в. спасибо-фатєєва, 
о. в. воронова, Є. о. суханов, Є. о. Мічурін та інші. Ме-
тою цієї статті є дослідження проблем щодо проведення 
державної реєстрації речових прав на житло за законодав-
ством україни.

виклад основного матеріалу. відповідно до закону 
державній реєстрації підлягають наступні речові права 

на житло: реєстрація права власності на новозбудований 
житловий будинок; реєстрація права власності на житло 
набуте на підставі цивільно-правових договорів, привати-
зації, виплати останнього пайового внеску до житлово-бу-
дівельного кооперативу, спадкування тощо. до обтяжень, 
які підлягають державній реєстрації, відноситься іпотека 
та податкова застава. отже, державну реєстрацію набуття 
права власності на новозбудований (реконструйований) 
житловий будинок, а також набуття права власності на 
житло членами житлово-будівельних кооперативів, які по-
вністю внесли свої пайові внески, здійснюють державні 
реєстратори – так звана «первинна реєстрація», а пере-
хід права власності за цивільно-правовими договорами, 
спадкуванням – «вторинна реєстрація», здійснюють дер-
жавні реєстратори та нотаріуси, які наділені функціями 
державного реєстратора. до вступу в дію нової редакції 
даного закону перехід права власності на житло за цивіль-
но-правовими договорами здійснювали нотаріуси і реє-
стрували відповідний договір у державному реєстрі пра-
вочинів, відповідно до ст. 210 цк [4] та постанови кМу 
від 26.04.2004 р. № 671 «про затвердження тимчасового 
порядку державної реєстрації правочинів» [5] (яка на сьо-
годні втратила чинність), а державну реєстрацію речових 
права на нерухоме майно в державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно здійснювало відповідне Бті на 
підставі ст. 182 цк та закону україни «про державну 
реєстрацію речових прав та їх обмежень» від 01.07.2004 
р. (стара редакція). таким чином, відповідно до нині ді-
ючого закону (п. 3 ст. 3), права на нерухоме майно та їх 
обтяження, які підлягають державній реєстрації виника-
ють з моменту такої реєстрації. отже, право власності на 
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житло за договором переходить з моменту здійснення дер-
жавної реєстрації речового права, хоча ст. 210 цк вказує, 
що правочин вважається вчиненим з моменту державної 
реєстрації. постановою кМу від 5.09.2012 р. «про деякі 
питання державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» [6] скасовано державну реєстрацію 
правочинів, хоча відповідних змін до ст. 210 цк україни 
внесено не було. натомість були внесені зміни до ряду 
статей цк україни, а саме до ст.ст. 182, 364, 640, 732, 794 
на підставі закону україни «про внесення змін до закону 
україни «про державну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих ак-
тів україни» [7], але послідовність та логічність цих змін 
важко простежити. так відповідно до зміненої ст. 640 (п. 
3) цк україни договір, що підлягає нотаріальному посвід-
ченню є укладеним з дня такого посвідчення, положення 
щодо державної реєстрації були виключені. отже виникла 
правова колізія щодо моменту набуття права власності за 
цивільно-правовим договором. правова природа права 
власності визначена цк україни як безумовне суб’єктивне 
право особи на річ, яке виникає на підставі правочинів і 
не може бути обмежено, та особі не може бути відмовле-
но у його здійсненні, то з прийняттям закону з’явилися 
нові підходи до визначення моменту виникнення права 
власності на майно, а саме з моменту державної реєстра-
ції. Хоча за правовою природою державна реєстрація є 
процесом легалізації, офіційного визнання та технічного 
оформлення волі осіб щодо набуття, зміни, переходу або 
припинення права власності на житло, це й надалі є, по 
суті, технічною процедурою – внесення записів до дер-
жавної інформаційної системи. таким чином, необхідно 
внести відповідні зміни до цк україни щодо державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та впорядку-
вати норми закону та цк україни задля уникнення непо-
розумінь в правозастосовній та науковій діяльності.

відповідно до ст. 15 закону, державна реєстрація здій-
снюється в 6 етапів: 1) прийняття і перевірка документів, 
що подаються для державної реєстрації прав та їх обтя-
жень, реєстрація заяви; 2) встановлення факту відсутності 
підстав для відмови в державній реєстрації прав та їх об-
тяжень, зупинення розгляду заяви про державну реєстра-
цію прав та/або їх обтяжень; 3) прийняття рішення про 
державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відмову в ній 
або зупинення державної реєстрації; 4) внесення записів 
до державного реєстру прав; 5) видача свідоцтва про пра-
во власності на нерухоме майно у випадках, передбачених 
законом; 6) надання витягів з державного реєстру прав 
про зареєстровані права та/або їх обтяження. державна 
реєстрація прав (надання відмови в ній) проводиться в 
строк, що не перевищує чотирнадцяти робочих днів з мо-
менту надходження до органу державної реєстрації прав 
заяви про таку реєстрацію. в той же час, відповідно до п. 
12 ст. 15 закону датою і часом державної реєстрації прав 
та їх обтяжень вважається дата і час реєстрації відповід-
ної заяви. отже, слід розуміти, що момент державної ре-
єстрації визначається моментом (датою і часом) подання 
відповідної заяви про державну реєстрацію, що породжує 
багато питань у випадку відмови або зупинення державної 
реєстрації. тому вважаємо, що необхідно внести зміни до 
вищезазначеного пункту закону та визначити, що датою і 
часом державної реєстрації прав та їх обтяжень вважаєть-
ся дата і час внесення відомостей до державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно.

інше питання пов’язане з повноваженнями держав-
ного реєстратора щодо прийняття рішення про державну 
реєстрацію, відмову або зупинення державної реєстрації. 
закон надає значно розширені повноваження державним 
реєстраторам, які є звичайними державними службовця-
ми, щодо відмови або зупиненні державної реєстрації. 
так, відповідно до ст. 9 закону державний реєстратор 
встановлює відповідність заявлених прав і поданих доку-

ментів вимогам законодавства, а також відсутність супер-
ечностей між заявленими та вже зареєстрованими права-
ми на нерухоме майно та їх обтяженнями, у тому числі 
наявність факту виконання умов правочину, з якими закон 
та/або договір (угода) пов’язує можливість проведення 
державної реєстрації виникнення, переходу, припинення 
прав на нерухоме майно або обтяження таких прав. отже 
державний реєстратор має право відмовити в державній 
реєстрації речових прав на нерухоме майно, якщо на його 
думку нотаріально посвідчений договір не відповідає ви-
могам законодавства. тому ми вважаємо, що необхідно 
внести зміни до закону та привести у відповідність повно-
важення державного реєстратора нормам національного 
законодавства. адже державний службовець не має права 
визнавати чи не визнавати правомірність посвідченого но-
таріусом договору, а також права давати оцінки законності 
чи незаконності зазначених у ньому вимог, так як це є по-
вноваження виключно судової системи та суддів зокрема. 
занадто розширені, не зовсім визначені та не відповідні 
повноваження державних реєстраторів можуть стати під-
ґрунтям для зловживань в сфері набуття права власності 
на нерухоме майно, що призведе по порушень прав та за-
конних інтересів громадян.

для того щоб зареєструвати право власності на жит-
ловий будинок, необхідно звернутися до відповідної реє-
страційної служби за місцем розташування житла, в про-
тилежному випадку державний реєстратор відмовить у 
здійсненні державної реєстрації права власності на житло. 
Якщо перехід права власності здійснюється відповідно до 
укладеного цивільно-правового договору, то можна звер-
татися до будь-якого нотаріуса за місцем розташування 
житлового будинку, так як нотаріальний округ поширю-
ється на визначену адміністративно-територіальну одини-
цю.

також слід зазначити, що законом передбачена дер-
жавна реєстрація права користування (найму, оренди) бу-
дівлею або іншими капітальними спорудами, а відповідно 
до ст. 794 цк україни передбачено, що така оренда по-
винна здійснюватись не менш як три роки. в той же час, 
деякі фахівці висловлювали точки зору, що дана норма 
стосується і найму (оренди) житла. положення параграфу 
4 глави 58 цк україни (найм будівлі або іншої капіталь-
ної споруди) не розповсюджується і не застосовується до 
правовідносин найму (оренди житла), а тому державній 
реєстрації ці права не підлягають. серед переліку прав та 
обтяжень, які підлягають державній реєстрації існує пра-
во користування (сервітут). поряд з земельним сервітутом 
існують житлові (особисті) сервітути. що стосується пра-
ва користування чужою земельною ділянкою на підставі 
земельного сервітуту, то без сумніву таке право підлягає 
державній реєстрації. щодо житлових (особистих) серві-
тутів, то в законодавстві відсутня достатня правова регла-
ментація такого права користування чужим житлом. на 
підставі ст. 405 цк україни члени сімї власника житла, які 
проживають разом з ним, мають право на користування 
цим житлом відповідно до закону. житловий сервітут ви-
никає також на підставі заповідального відказу відповідно 
до ст. 1238 цк україни. так як житловий сервітут, що ви-
никає на підставі заповідального відказу породжує май-
же абсолютне право користування житлом, і зберігається 
у разі зміни власника, що в свою чергу значно обтяжує 
право власності на дане житло, то вважаємо за потрібне 
доповнити ч. 2 ст. 1238 цк україни четвертим абзацом 
такого змісту: «що право користування житловим будин-
ком, квартирою, або іншим нерухомим майном, одержане 
за заповідальним відказом, підлягає державній реєстрації 
відповідно до закону».

відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 4 закону, право власнос-
ті на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може 
бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано 
право власності на житловий будинок, будівлю, споруду 
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(їх окремі частини), в яких вони розташовані. дана стаття 
передбачає можливість здійснення державної реєстрації 
права власності на квартиру як з попередньою реєстраці-
єю права власності на будинок, так і без такої. але слід 
звернути увагу на державну реєстрацію права власності 
на багатоквартирні житлові будинки та квартири в ньому. 
деякі науковці зазначають, що дво- та багатоквартирний 
житловий будинок не може бути об’єктом права власності, 
так як в протилежному випадку можуть існувати два чи 
більше власників на одну й ту ж саму річ – будинок і квар-
тири в ньому [8, c. 6]. очевидно з цим варто погодитися, 
так як не може бути зареєстровано два різних власника на 
квартиру та багатоквартирний житловий будинок, в якому 
розташована дана квартира. тому дво- та багатоквартир-
ний житловий будинок може перебувати тільки на балансі 
відповідного об’єднання співвласників багатоквартирного 
будинку, або на балансі територіальної громади за місцем 
розташування даного житлового будинку. тому необхідно 
внести зміни до ч. 3 ст. 4 закону що не підлягають держав-
ній реєстрації права власності на дво та багатоквартирні 
житлові будинки.

висновки. отже, проаналізувавши норми діючого за-
конодавства щодо здійснення державної реєстрації речо-
вих прав на житло, виявивши певні колізії та проблеми в 
правозастосуванні, пропонуємо внести зміни до відповід-
них нормативно-правових актів за такими напрямами:

1. внести зміни до ряду статей цк україни щодо пе-
реходу права власності за правочином (договором) відпо-
відно до державної реєстрації речових прав та відмінити 
державну реєстрацію правочинів.

2. визначити, що датою і часом державної реєстрації 
прав та їх обтяжень вважається дата і час внесення відо-
мостей до державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно.

3. привести у відповідність повноваження державного 
реєстратора нормам національного законодавства.

4. встановити, що право користування житловим бу-
динком, квартирою, або іншим нерухомим майном, одер-
жане за заповідальним відказом, підлягає державній реє-
страції.

5. визначити, що право власності на багатоквартирні 
житлові будинки не підлягають державній реєстрації. 
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У статті розкриваються особливості захисту житлових прав громадян у нотаріальному, цивільному та виконавчому процесах. Звер-

тається увага на самостійність і можливість паралельного існування нотаріального, цивільного та виконавчого процесів у сфері захисту 
житлових прав громадян в Україні.

 Ключові слова: виконавчий процес, житлові права, захист прав, нотаріальний процес, цивільний процес.

В статье раскрываются особенности защиты жилищных прав граждан в нотариальном, гражданском и исполнительном процессах. 
Обращается внимание на самостоятельность и возможность параллельного существования нотариального, гражданского и исполни-
тельного процессов в сфере защиты жилищных прав граждан в Украине.

Ключевые слова: исполнительный процесс, жилищные права, защита прав, нотариальный процесс, гражданский процесс.

The article discloses peculiarities of protection of housing rights of citizens within notary, civil and enforcement procedures. Special attention 
is pay attention to autonomy and possibility of parallel co-existence of notary, civil and enforcement procedures in the field of protection of 
Ukrainians’ housing rights.

Key words: enforcement procedures, housing rights, notary procedures, civil procedures.

постановка проблеми. згідно зі статтею 3 консти-
туції україни, утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави. держава створює 

умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побуду-
вати житло, придбати його у власність або взяти в оренду 
(стаття 47 конституції). права і свободи громадян захи-
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щаються судом (стаття 55 конституції). судові рішення 
є обов’язковими до виконання на всій території україни 
(стаття 124 конституції україни). таким чином, на законо-
давчому рівні громадянам гарантується та забезпечується 
захист їхніх житлових прав в нотаріальному, цивільному 
та виконавчому процесах.

вибір конкретної державної форми захисту житлових 
прав громадян, а також засобу та способу захисту обу-
мовлений юридичною природою житлових прав. напри-
клад, у разі відкриття спадщини, до складу якої входить 
житло, захист права громадян на житло, здійснюється в 
нотаріальному процесі. однак, коли під час здійснення 
нотаріального провадження виникає спір щодо житла, яке 
входить до складу спадщини, спір вирішується у суді. про 
повноцінне відновлення порушених житлових прав гро-
мадян доцільно говорити лише тоді, коли судове рішення 
не тільки набрало законної сили, а й коли воно добровіль-
но чи примусово виконане. тобто захист житлових прав 
громадян у виконавчому процесі здійснюється у тісній 
взаємодії із захистом їхніх прав в нотаріальному та ци-
вільному процесах.

аналіз взаємозв’язку нотаріального, цивільного та ви-
конавчого процесів є актуальним питанням для правових 
дослідників. воно було предметом обговорення вчених 
та науковців на першій міжнародній науково-практичній 
конференції, присвяченій створенню на юридичному фа-
культеті київського національного університету імені та-
раса Шевченка кафедри нотаріального, виконавчого про-
цесу і адвокатури (21 та 22 лютого 2013 р.).

стан дослідження. у вітчизняній науці проблеми 
взаємозв’язку нотаріального, цивільного та виконавчого 
процесу є предметом дослідження М. костицького [1, с. 
10-13], л. кондратьєвої [2, с. 160-164], М. Мальського [3, 
с. 52-56], с. щербак [4, с. 38-41], с. фурси [5, с. 7-10] та 
інших. 

наприклад, дослідивши розвиток правовідносин в 
юридичному процесі, с. фурса зазначає, що цивільні 
правовідносини перебувають у постійному розвитку, а їх 
трансформація призводить до істотних змін у процесуаль-
них правовідносинах. внаслідок фінансової кризи в укра-
їні підвищилася вартість енергоносіїв, комунальних по-
слуг тощо. це призвело до збільшення кількості відкриття 
проваджень щодо повернення боргів на підставі рішення 
суду чи акту нотаріуса [5, с. 7-10]. с. щербак, зокрема, не-
безпідставно доводить існування паралельності виконав-
чого та цивільних процесів [6, с. 59-67].

натомість, не зважаючи на існування цих та інших 
наукових досліджень взаємозв’язку нотаріального, ци-
вільного та виконавчого процесу, дане питання потребує 
подальшого обговорення та дискусії, оскільки проблеми 
захисту житлових прав громадян в нотаріальному, цивіль-
ному та виконавчому процесах під час їх взаємодії комп-
лексно в правовій науці не досліджено.

Метою статті є теоретико-практичний аналіз захисту 
житлових прав громадян в нотаріальному, цивільному та 
виконавчому процесах, а також їх взаємодія.

виклад основного матеріалу. Як правило, проблема 
захисту житлових прав громадян виникає тоді, коли жит-
лові права порушуються, не визнаються чи оспорюються 
іншими особами. в такому разі особа має право звернути-
ся до компетентних державних органів чи інших органів 
та осіб, які, як слушно вказує о. Мацегорін, обираються 
нею в силу: спеціального закону (цивільного процесуаль-
ного кодексу україни, закону україни «про судоустрій»); 
іншого закону (закону україни «про захист прав спожива-
чів», «про нотаріат»); домовленості сторін; імперативних 
колізійних норм національного законодавства у правовід-
носинах за участю іноземного елемента [7, с. 143-146]. 
крім того, відмітимо, що захист житлових прав громадян 
здійснюється і в інших випадках, які мають безспірний 
характер (наприклад, при зверненні до нотаріуса та по-

свідченні договору купівлі-продажу житла відбувається 
нотаріальний захист житлових прав громадян). таким чи-
ном, серед державних форм захисту нами виділяється но-
таріальна, судова та виконавча форми захисту. слід звер-
нути увагу на те, що державна форма захисту має й інші 
форми захисту, наприклад, адміністративну, консульську 
[8, с. 116-119].

проаналізувавши норми законодавства україни у сфе-
рі нотаріату, ми дійшли висновку, що захист житлових 
прав громадян нотаріусом здійснюється шляхом посвід-
чення правочинів щодо житла, вживання заходів з охорони 
спадкового майна, накладення заборон щодо відчуження 
житла, видачі свідоцтва про право на спадщину, до складу 
якої входить житло, а також свідоцтва про право власності 
на частку в спільному майні подружжя в разі смерті од-
ного з подружжя тощо. тобто, захист житлових прав гро-
мадян в україні здійснюється за допомогою юридичного 
підтвердження та закріплення прав на житло громадян з 
метою попередження можливого їх порушення в майбут-
ньому (посвідчення безспірних прав та фактів, засвідчен-
ня документів), а також шляхом захисту уже порушеного 
житлового права (виконавчий напис).

таким чином, захист житлових прав в нотаріальному 
процесі доцільно розглядати через призму вчинення но-
таріусом процесуальних нотаріальних дій в межах но-
таріального провадження щодо житла із дотриманням 
матеріальних та процесуальних норм, передбачених в за-
конодавчому акті. Беручи до уваги вимоги статей 6 та 19 
конституції україни, відповідно до яких державні органи 
влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на під-
ставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
конституцією та законами україни, нотаріуси здійснюють 
захист житлових прав громадян в межах повноважень, 
наданих їм конституцією україни, цивільним кодексом 
україни, законом україни «про нотаріат» та «про міжна-
родне приватне право», та у спосіб, визначений в законі 
україни «про нотаріат».

наприклад, статтею 18 цк передбачено, що нотаріус 
здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення вико-
навчого напису на борговому документі у випадках і в 
порядку, встановленому законом. отже, здійснення вико-
навчого напису нотаріусом є способом захисту інтересів 
стягувачів, який вчиняється шляхом оформлення у спро-
щеному порядку стягнення грошових сум чи витребуван-
ня майна з недобросовісного боржника без їх виклику в 
нотаріальну контору.

згідно зі ст. 90 закону україни «про нотаріат», стяг-
нення за виконавчим написом провадиться в порядку, 
встановленому законом україни «про виконавче прова-
дження». тобто виконавчий напис нотаріуса є виконавчим 
документом, на підставі якого відкривається та здійсню-
ється виконавче провадження органами державної вико-
навчої служби у порядку та спосіб, визначений законом 
україни «про виконавче провадження». у зв’язку з цим 
виконавчий напис нотаріуса повинен відповідати вимо-
гам, встановленим в ст. 18 закону україни «про виконавче 
провадження».

слід відмітити, що правовідносини, які виникають 
щодо стягнення за виконавчим написом нотаріуса, у ви-
конавчому процесу відрізняють за замістом та суб’єктами 
від правовідносин, які виникають у нотаріальному проце-
сі. дослідивши норми законодавства україни, ми дійшли 
висновку, що виконавче провадження щодо стягнення 
за виконавчим написом нотаріуса відкривається визна-
ченими у законі суб’єктами виконавчого процесу після 
завершення нотаріального процесу. таким чином, про-
цесуальна діяльність посадових осіб органів державної 
виконавчої служби щодо стягнення за виконавчим напи-
сом нотаріуса грошових сум чи витребування майна від 
боржника здійснюється у виконавчому, а не в нотаріаль-
ному провадженні у межах, порядку та у спосіб, перед-
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бачений законом україни «про виконавче провадження». 
отже, в теорії юридичного процесу мова може йти про іс-
нування самостійних юридичних процесів, які стосуються 
захисту одного і того ж житлового права громадян, та які 
слідують один за одним. зазначимо, що с. щербак також 
звертає увагу на те, що після закінчення нотаріального 
процесу і у випадку звернення стягувача до органів дер-
жавної виконавчої служби починається виконавчий про-
цес [9, с. 59-67].

крім того, нотаріальний процес взаємодіє із цивільним 
процесом. так, наприклад, у разі відкриття нотаріусом но-
таріального провадження у спадковій справі (до складу 
спадщини входить житло) та виникнення у спадкоємців 
спору щодо їхніх часток у спадщині, спір вирішується в 
суді. таким чином, подальший захист житлових прав гро-
мадян здійснюється в цивільному процесі у зв’язку з по-
данням позовної заяви до суду першої інстанції.

слід наголосити на тому, що захист житлових прав в 
цивільному процесі займає особливе місце серед держав-
них форм захисту, має універсальний характер, гаранту-
ється конституцією україни. суд не може відмовити у 
правосудді, якщо громадянин вважає, що його житлові 
права порушені або порушуються, створено або створю-
ються перешкоди для їх реалізації, або мають місце інші 
ущемлення прав суб’єктів таких відносин [10, с. 87-90].

судовий захист житлових прав громадян, зокрема, 
проявляється у прийнятті судових рішень, на підставі яких 
не тільки вирішується справа по суті, але і висловлюється 
воля держави щодо вирішення справи, віднесеної до ві-
дання суду загальної юрисдикції. особливістю судового 
захисту житлових прав громадян є процесуальні гарантії 
прав учасників цивільного процесу у конкретній справі, а 
також гарантії законного та обґрунтованого вирішення ци-
вільної справи щодо житла тощо. тобто судами загальної 
юрисдикції здійснюється захист житлових прав громадян 
шляхом визнання цих прав, припинення дій, що порушу-
ють житлове право, припинення або зміни житлових пра-
вовідносин тощо.

про ефективність та повноту механізму захисту жит-
лових прав в україні доцільно говорити лише тоді, коли 
судове рішення, наприклад, про вселення громадянина в 
житло, добровільно чи примусово буде виконано, чи коли 
державною виконавчою службою буде виконано вико-
навчий напис нотаріуса, чи рішення Європейського суду 
з прав людини, що стосується житлових прав громадян 
тощо. зазначимо, що добровільне виконання судового рі-
шення щодо житлових прав, здійснюється поза виконав-
чим процесом, з дотриманням норм законів та моральних 
норм.

захист житлових прав у виконавчому процесі доціль-
но розглядати як завершуючу самостійну стадію в меха-
нізмі захисту житлових прав, яка слідує після цивільного 
чи нотаріального процесу, чи як паралельну самостійну 
стадію, яка існує поряд з цивільним процесом, наприклад, 
виконання ухвали суду щодо забезпечення позову шляхом 
накладення арешту на житло, оскарження до суду рішень, 
дій або бездіяльності державного виконавця тощо.

здійснення захисту житлових прав громадян у ви-
конавчому процесі відбувається на підставі, в межах по-
вноважень суб’єктів виконавчого процесу та у спосіб, 
що передбачені законами україни, а саме: конституцією 
україни, цивільним процесуальним кодексом україни, 

законами україни «про виконавче провадження», «про 
державну виконавчу службу», «про міжнародне приват-
не право», а також чинними міжнародними договорами 
україни тощо.

під час виконавчого провадження усуваються по-
рушення житлових прав громадян шляхом застосування 
процесуальних засобів та способів примусу до осіб, які 
відмовилися добровільно виконати свої обов’язки у сфері 
житлових відносин.

взаємозв’язок нотаріального, цивільного та виконав-
чого процесів, направлених на захист житлових прав гро-
мадян в україні, здійснюється відповідно до вимог законо-
давства. так, наприклад, ухвала суду, яка набирає законної 
сили негайно після її постановлення, крім випадку, коли 
вимога заявника забезпечується заставою, є підставою для 
відкриття нотаріального чи виконавчого провадження від-
повідно до вимог закону україни «про нотаріат» чи зако-
ну україни «про виконавче провадження». тобто виникає 
паралельність юридичних процесів, а саме: цивільного, 
нотаріального чи виконавчого процесу. однак у такому 
разі нотаріальний чи виконавчий процес закінчуються ра-
ніше, ніж цивільний процес. наприклад, виконавчий про-
цес закінчується у разі фактичного виконання в повному 
обсязі рішення згідно з виконавчим документом (накла-
дення арешту на житло). 

крім того, державний виконавець, дотримуючись кон-
ституційного принципу обов’язковості виконання рішень 
суду, з метою недопущення виселення громадян з непо-
внолітніми дітьми в зимовий період без надання іншого 
житла, має право за власною ініціативою чи за заявою 
сторін звернутися до суду, який видав виконавчий доку-
мент, із заявою про відстрочку або розстрочку виконан-
ня, а також про встановлення або зміну способу і порядку 
виконання (ст. 36 закону україни «про виконавче прова-
дження»). тобто, законом передбачено існування одно-
часно цивільного та виконавчого процесу, направлених на 
захист житлових прав громадян.

таким чином, виконавчий процес, направлений на за-
хист житлових прав громадян, – це юрисдикційна діяль-
ність уповноважених законом органів чи посадових осіб, 
яка здійснюється на підставі, у межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені законом, щодо примусового ви-
конання рішень суду та інших юрисдикційних органів з 
метою охорони та захисту житлових прав громадян.

висновки. залежно від характеру житлових прав, а та-
кож існування спору про право громадянин україни, іно-
земець чи особа без громадянства має право звернутися 
за захистом своїх житлових прав до визначених в законі 
органів та осіб, які зобов’язані здійснити захист житлових 
прав громадян на підставі, в межах повноважень та у спо-
сіб, що передбачені конституцією та законами україни.

взаємозв’язок нотаріального, цивільного та вико-
навчого процесів, направлених на захист житлових прав 
громадян, обумовлений законодавчими актами україни, 
а саме: конституцією україни, цивільним процесуаль-
ним кодексом україни, законами україни «про нотаріат», 
«про виконавче провадження», «про міжнародне приват-
не право» тощо. нотаріальний, цивільний та виконавчі 
процеси є самостійними видами юридичного процесу, які 
під час захисту житлових прав громадян в україні можуть 
існувати паралельно, слідувати один після одного чи здій-
снюватися без взаємозв’язку один з одним.
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Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту категорії речових прав на чуже майно. Проаналізовано підходи різних вчених щодо 
визначення категорії речових прав на чуже майно (обмежених речових прав). Автор акцентує увагу на порівняльно-правовому аспекті 
визначення категорії речових прав на чуже майно, їх ознак, конструкції їх системи в Україні та Росії.
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Статья посвящена освещению сущности и содержания категории вещных прав на чужое имущество. Проанализированы подходы 
различных ученых к определению категории вещных прав на чужое имущество (ограниченных вещных прав). Автор акцентирует вни-
мание на сравнительно-правовом аспекте определения категории вещных прав на чужое имущество, их признаков, конструкции их 
системы в Украине и России.

Ключевые слова: вещные права на чужое имущество, ограниченные вещные права, владение, двойное владение, вещные иски.

Article is devoted to review the nature and content of the category of property rights to the property of others. Approaches of various scholars 
on the definition of the category of property rights on someone else’s property (limited property rights). The author focuses on comparative legal 
aspect determine the category of real rights on someone else’s property, their characteristics, the design of their system in Ukraine and Russia.

Key words: property rights to someone else’s property, limited property rights, ownership, possession double, proprietary claims.

постановка проблеми. категорія речових прав на 
чуже майно, незважаючи на тривалий шлях розвитку, до 
цих пір залишається достатньо дискусійною. по-перше, 
відсутня єдність як серед українських, так і серед росій-
ських вчених в поглядах на необхідність існування кате-
горії обмежених речових прав (одні визнають її життєво 
важливою, а інші цілком заперечують). по-друге, і в укра-
їнській, і в російській цивілістичній науці відсутні єдине 
поняття обмежених речових прав, єдиний погляд на їх 
ознаки, на їх перелік, а також на конструкцію системи ре-
чових прав.

крім того, речові права на чуже майно і в даний час є 
неминучим елементом економічного укладу країни. тому 
дослідження інституту речових прав на чуже майно вида-
ється достатньо актуальним.

стан дослідження. категорія речових прав на чуже 
майно є об’єктом достатньої уваги теперішньої цивіліс-
тичної думки. такі автори, як з. а. ахметьянова, а. Б. Ба-
баєв, а. в. коновалов, Є. Є. кузнецова, к. і. скловський, 

Є. а. суханов, л. в. щеннікова та інші пропонують різно-
манітні концепції побудови системи обмежених речових 
прав, визначення ознак таких прав, змісту окремих їх ви-
дів. 

разом з тим слід зазначити, що у вітчизняній цивіліс-
тичній літературі мають місце поки що початкові спроби 
порівняльного аналізу речових прав на чуже майно за за-
конодавством україни та росії.

саме тому метою статті є порівняльний аналіз стану та 
перспектив розвитку українського та російського законо-
давств про речові права на чуже майно. 

виклад основного матеріалу. поділ прав на речові і 
зобов’язальні вперше з’явився у римському праві задовго 
до появи інституцій гая (II ст. н. е.). римському праву ми 
зобов’язані, по-перше, створенням відповідних інститутів 
речового права, на які орієнтувалися всі наступні конти-
нентальні правопорядки, по-друге, діленням прав на ре-
чові і особисті (згодом кілька перетвореним) і виявленням 
основних ознак і властивостей речового права [1, с. 34].
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подальший розвиток господарських умов, збільшен-
ня щільності забудови, виникнення потреби в кредитах і 
т.д., спричинили створення таких юридичних форм, які 
забезпечували б можливість відомої міцної, тобто не за-
лежної від простої особистої згоди, участі однієї особи у 
праві власності іншої. цій меті і служать речові права на 
чужі речі. з одного боку, вони є речовими правами, тому 
що створюють деякий юридичний зв’язок між особою 
та річчю: особа, маючи, наприклад, право проїзду через 
чужу ділянку, не залежить від того, хто є власником цієї 
ділянки – право проїзду залишається і при зміні власника 
. з іншого боку, це права на чужі речі: річ, яку обтяжує це 
право, належить на праві власності іншій особі [2, с. 207].

у деяких випадках користування чужою річчю на-
стільки істотно, що воно видається необхідним для до-
повнення права власності особи, яка користується чужою 
річчю. при цьому необхідно надати цьому користуванню 
значення панування над річчю [3, с. 434].

слід зауважити, що поділ суб’єктивних прав на речо-
ві та зобов’язальні є найвідомішою класифікацією у ци-
вільному праві. перші виражають статичність майнових 
відносин, у других проявляється динаміка обороту. до 
складу речових прав відноситься право власності та пра-
ва на чуже майно, котрі завжди похідні від права влас-
ності і відрізняються меньшим обсягом правомочностей 
(у джерелах цивілістичної доктрини вони частіше іме-
нуються обмеженими речовими правами). проте поділ 
речових прав на необмежені (право власності) та обме-
жені уявляється недостатньо коректним, оскільки право 
власності також має межі та обмеження. так, на думку 
в. і. синайського, право власності на відміну від інших 
речових прав є найменьш обмеженим речовим правом. 
власть власника здійснюється не необмежено, а в межах 
закону [4, с. 205].

сьогодні, на відміну від недавнього часу, рідко зустрі-
чаються пропозиції відмовитися від категорії речових 
прав за відсутністю в ній практичної потреби. значною 
мірою це пов’язано з включенням до цивільного кодек-
су україни (далі – цк україни) розділу II «речові права 
на чуже майно» (глави з 30 по 34) [5], і, відповідно, до 
цивільного кодексу російської федерації (далі – гк рф) 
розділу II, цілком присвяченого речовим правам (глави з 
13 по 20) [6].

гк рф поряд з правом власності називає п’ять видів 
обмежених речових прав: право господарського відання, 
право оперативного управління, сервітут, право довічного 
успадкованого володіння і право постійного (безстроко-
вого) користування земельною ділянкою (ст. 216 цк рф). 
але список, за визнанням більшості юристів, залишився 
відкритим. створився грунт для роздумів і теоретичних 
суперечок. Як наслідок, щодо речових прав у російському 
правознавстві виявилася розбіжність наукових поглядів.

так, на думку с. а. Хохлова, речові права відрізняють-
ся від зобов’язальних тим, що вони, як правило, не вини-
кають з договору [1, с. 245].

абсолютно протилежною є точка зору ю. к. толстого, 
відповідно до якої чітких критеріїв для виділення речових 
прав немає, і тому речові права виступають скоріше не 
точною правовою категорією, а літературним образом, по-
дібно поняттю інтелектуальної власності. [7, с. 106]

ще один підхід до цієї проблеми виразився в обгрун-
туванні так званих речово-зобов’язальних прав і, відповід-
но, речово-зобов’язальних правовідносин [8, с. 222-224].

також існує точка зору, відповідно до якої до речових 
прав потрібно відносити всяке право, що дозволяє його 
власникові безпосередньо впливати на річ в особистих ін-
тересах; на противагу цьому, сферу зобов’язальних прав 
складають права на чужі дії (права вимоги в зобов’язанні). 
у такому сенсі речовими правами потрібно вважати і пра-
во оренди, і право довірчого управління, і всі інші пра-
ва, які хоча і виникають із зобов’язань, але породжують 

абсолютні протиставлення всяких осіб правовласнику у 
зв’язку з володінням річчю [9, с. 67].

тим не менш в російській цивілістичній доктрині мож-
на виділити два основні підходи до поняття речових прав. 
переважною є точка зору, відповідно до якої, до речових 
прав належить право власності та інші (обмежені) речові 
права, зазначені в законі, тобто перелік обмежених речо-
вих прав є вичерпним (наприклад, Є. а. суханов). однак 
в даний час набув поширення і протилежний підхід. при-
хильники цього підходу вважають, що до речових прав на-
лежить право власності, обмежені речові права, зазначені 
в законі, а також інші права на чужі речі, як, наприклад, 
право особи, що володіє річчю в силу набувальної дав-
ності; а перелік обмежених речових прав не є вичерпним 
(а. Б. Бабаєв, а. в. коновалов). але з багатьох питань об-
межених речових прав погляди прихильників останнього 
підходу розрізняються. на думку а. Б. Бабаєва, слід роз-
глядати речові права в системі, при побудові якої доцільно 
відштовхуватися від змісту права власності. критерієм у 
такій системі виступає зміст відповідних прав. виходячи 
з цього, система речових прав включає право власності та 
три групи речових прав: 1) права на володіння; 2) права 
користування; 3) права на володіння і права користування. 
слід зазначити, що в цій системі відсутня правомочність 
розпорядження річчю на свій розсуд, оскільки це право 
невіддільне від права власності, не існує у відриві від ньо-
го, нездатне до самостійного захисту за допомогою окре-
мого речового позову. Будь-які випадки існування право-
мочності розпорядження (у вузькому сенсі) не у власника 
слід розглядати як винятки [1, с. 314-315].

на відміну від останньої точки зору а. в. коновалов 
обгрунтовує конструкцію подвійного володіння. на його 
думку, власник, передаючи річ у володіння іншій особі, 
повинен зберегти «право володіння». у той же час у контр-
агента також за’являється право володіння. таким чином, 
право володіння другої особи, поєднане з фактичним во-
лодінням, становить пряме і безпосереднє володіння, а 
право володіння власника в цьому випадку – опосередко-
ване володіння. в якості критерію для відокремлення об-
межених речових прав, на думку а. в. коновалова, слід 
використовувати лише ступінь віддаленості обсягу право-
мочностей суб’єкта обмеженого речового права від абсо-
лютного обсягу правомочностей власника; стабільність і 
довгостроковість володіння. Характер володіння виступає 
як критерій відмінності множини різновіддалених від аб-
солютного права власності обмежених речових прав від 
прав зобов’язальних.

саме ідея ієрархії обмежених речових прав і втілена 
в чинному російському законодавстві у ст. 216 цк рф, до 
них же і відноситься закріплене п. 2 цієї статті правило 
«своя річ нікому не служить» [10, с. 82].

слід зазначити, що ідеї про необхідність інтеграції в 
чинне російське законодавство самостійного поняття во-
лодіння в тій чи іншій формі набули визнання на найвищо-
му рівні, що підтверджується закріпленням окремих по-
ложень цього підходу в концепції розвитку законодавства 
про речові права [11] та в проекті федерального закону 
№ 47538-6 від 3 квітня 2012 р. «про внесення змін у час-
тини першу, другу, третю і четверту цивільного кодексу 
російської федерації, а також в окремі законодавчі акти 
російської федерації» [12].

так, наприклад, відповідно до проекту федерально-
го закону № 47538-6, пропонується включити до цк рф 
статтю «види речових прав», що містить вказівку про те, 
що речовим правом є право власності, а також вичерп-
ний перелік обмежених речових прав, що складається з 
наступних речових прав: право постійного володіння та 
користування земельною ділянкою; право забудови зе-
мельної ділянки; сервітут; право особистого користово-
лодіння; іпотека; право придбання чужої нерухомої речі; 
право речової видачі; право оперативного управління 
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майном, що належить до державної або муніципальної 
власності [12].

крім того, виходячи зі змісту ст. 216 чинного цк рф, 
стосовно обмежених речових прав можна говорити лише 
про два ознаки, а саме, що речове право захищається в по-
рядку, передбаченому ст. 305 цк рф (абсолютний характер 
захисту), і що перехід права власності на майно до іншої 
особи не є підставою для припинення інших речових прав 
на це майно (право слідування). однак, для визнання того 
чи іншого суб’єктивного права речовим тільки цих ознак 
недостатньо. слід зауважити, що у проекті федерального 
закону № 47538-6 передбачено, що в цк рф буде вклю-
чено окрему статю «ознаки (властивості) речових прав». 
проте, за переважним поглядом, із приведених у вказа-
ному проекті до числа основних, істотних властивостей 
(ознак) речових прав можна віднести не всі, а тільки на-
ступні: юридичний зв’язок суб’єкта з річчю, панування 
над нею; виникнення права відносно речі (майна), тобто 
об’єктом речового права є саме річ (майно); можливість 
володаря речового права задовольнити свій інтерес без 
посередництва інших осіб; обов’язок інших осіб не пере-
шкоджати здійсненню володарем речового права належ-
них йому правомочностей; абсолютний характер захисту; 
право слідування [14, с. 75]. 

слід також зазначити, що останнім часом з’явилося 
досить багато публікацій з приводу таких обмежених ре-
чових прав, як права господарського відання та оператив-
ного управління, автори яких обгрунтовують відсутність 
у останніх визначальних ознак обмежених речових прав 
[13, с. 118]. проте, уявляється, що слід погодитися з дум-
кою з. а. ахметьянової, що і право господарчого відання, 
і право оперативного управління майном за своєю сутніс-
тю є обмеженими речовими правами, оскільки якщо про 
власність можна сказати лише те, що це найбільш повне, 
необмежене право, тоді всі інші права створюються об-
меженням права власності [14, с. 104]. уявляється, що 
нормально функціонуючі в цивільному обороті унітарні 

підприємства повинні продовжувати свою діяльність, тим 
більше, що право оперативного управління майном у по-
дальшому зберігається в цк рф. 

також в юридичній літературі обговорюється можли-
вість встановлення обмежень і обтяжень обмежених речо-
вих прав [15, с. 118].

на відміну від російського законодавства, у ст. 395 
цк україни поіменовані такі види речових прав на чуже 
майно, як право володіння; право користування (серві-
тут); право користування земельною ділянкою для сіль-
ськогосподарських потреб (емфітевзис); право забудови 
земельної ділянки. крім того, у чинному цивільному за-
конодавстві україни закріплена і конструкція подвійного 
володіння. відповідно до п. 2 ст. 397 цк україни, право 
володіння чужим майном може належати одночасно двом 
або більше особам [5].

отже, цк україни, як і цк рф, не містить ознак обме-
жених речових прав (крім абсолютного характеру захисту, 
закріпленого у ст. 396 цк україни).

однак уявляється недоцільним перерахування як у цк 
рф, так і в цк україни тих чи інших видів речових прав, 
оскільки недоцільним бачиться вичерпне перерахування 
суб’єктивних прав учасників цивільного обороту, і, крім 
того, вичерпний перелік не можна вважати ознакою будь-
якого суб’єктивного права.

висновки. таким чином, на теперішній час як росій-
ське, так і українське законодавства не містять ні визна-
чення, ні ознак обмежених речових прав. тому слід вважа-
ти доцільним у подальшому в законодавстві не вказувати 
вичерпний перелік речових прав, а визначити їх суттєві 
ознаки.

крім того, при всій різноманітності підходів до понят-
тя і ознак речових прав, можна виділити основні, визна-
ні прихильниками різних підходів: речові права існують 
з приводу речей і захищаються речовими позовами. цим 
речові права відрізняються від інших суб’єктивних ци-
вільних прав. 
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Стаття присвячена характеристиці сімейно-правового статусу дитини. Розглянуті наукові підходи вчених-правників до тлумачен-
ня категорій: «правовий статус дитини», «сімейно-правовий статус дитини», «сімейна правосуб’єктність дитини», «сімейна правоздат-
ність», «сімейна дієздатність дитини». Автор робить порівняльний аналіз категорій «сімейно-правовий статус дитини» та «сімейна 
правосуб’єктність дитини».

Ключові слова: дитина, статус, сімейно-правовий статус, правосуб’єктність, сімейна правоздатність, сімейна дієздатність.

Статья посвящена характеристике семейно-правового статуса ребенка. Рассмотрены научные подходы ученых-правоведов относи-
тельно розъяснения категорий: «правовой статус ребенка», «семейно-правовой статус ребенка», «семейная правосубьектность ребен-
ка», «семейная правоспособность» и «семейная дееспособность ребенка». Автор делает сравнительный анализ категорий «семейно-
правовой статус ребенка» и «семейная правосубъектность ребенка».

Ключевые слова: ребенок, статус, семейно-правовой статус, правосубъектность, семейная правоспособность, семейная дееспо-
собность.

The article is devoted description family legal status of child. The scientific going of scientists-legislators is considered near interpretation of 
categories: «status of child», «legal status of child», «of child», «family right ability», «family capaciti of child». 

Key words: child, status, family legal status, family right ability, family capacity.

постановка проблеми. процес дослідження поняття 
«сімейно-правовий статус дитини» охоплює сукупність 
прав, інтересів та обов’язків дитини, передбачених у 
змісті правових норм сімейного законодавства. дитина є 
повноцінним учасником сімейних правовідносин, поряд 
з іншими суб’єктами сімейного права. закон наділяє ди-
тину комплексом прав та інтересів у сімейних правовід-
носинах, що свідчить про те, що дитина як суб’єкт сімей-
них правовідносин має власний сімейно-правовий статус. 
питання ж про сутність цієї категорії в правовій науці не 
досліджено, не з’ясовано, які саме елементи входять до сі-
мейно-правового статусу дитини. 

стан дослідження. серед вітчизняних та зарубіжних 
вчених-правників, які визнають доцільність існування цієї 
категорії в праві, можна виділити: з. в. ромовську, с. в. 
ківалова, ю.с. червоного, г. с. волосатого, л. в. кра-
сицьку, н. М. савельєву, в. в. долінську, в. г. касаєва, с. 
а. Муратову. у працях цих науковців вивчаються окремі 
аспекти сімейно-правового статусу дитини, саме ж понят-
тя такого статусу, його складові елементи залишаються не-
дослідженими. Метою даної праці є спроба сформувати 
визначення категорії «сімейно-правовий статус дитини» 
на основі вивчення проблеми її існування у вітчизняному 
сімейному праві.

виклад основного матеріалу. «правовий статус» – це 
галузевий термін у праві і його зміст залежить від того, в 
якій галузі права (цивільне, сімейне, адміністративне) він 
застосовується. на думку ю. і. Мигачова, правовий статус 
– це різноманітні структурні елементи, які являють собою 
сукупність прав, свобод та обов’язків суб’єктів права, пе-
редбачених законодавством та гарантованих державою [1, 
с. 78-82].

загально-правовий статус дитини є недостатньо роз-
робленим, оскільки у загальній теорії права дитини не 
виокремлюються в самостійну групу прав. теоретично 
складно визначити і юридичну природу категорії «право-
вий статус дитини». адже виникають питання, чи є він 
комплексним, тобто включає норми різних галузей права, 
чи, спираючись на загальнотеоретичну модель, слід роз-
глядати загальноправовий і галузевий правовий статус 
дитини, а галузевий – загальний чи індивідуальний? так, 
о. ф. скакун вважає, що: «слід розглядати загальний, 

спеціальний та індивідуальний правовий статус. загаль-
ний статус це статус особи як громадянина держави, який 
закріплений в конституції. спеціальний статус це статус 
особи, як представника певної соціальної групи відокрем-
лений за певним юридично важливим критерієм, який до-
повнює чи обмежує загальний правовий статус. індивіду-
альний статус – статус особи, як індивіда, розкривається 
через персоніфіковані права і обов’язки, враховуючи кон-
кретні природні і набуті здатності та особливості (стать, 
вік, сімейний стан, стан здоров’я тощо)» [2, 704 с.].

професор н. л. гранат визначає правовий статус осо-
би, як: «юридично закріплене положення особистості у 
державі і суспільстві» та виділяє загальний (конституцій-
ний) правовий статус людини і громадянина, спеціальний 
чи родовий статус певної категорії громадян, індивідуаль-
ний правовий статус, що характеризує стать, вік, сімейне 
становище, статус іноземців тощо [3, 263 с.].

враховуючи наведені думки, зазначимо, що правовий 
статус дитини можна віднести до спеціального статусу, 
оскільки дитина належить до певної категорії фізичних 
осіб (які визначаються віковим критерієм), а також, вказує 
на належність дитини до певної родини (роду): дитина ко-
валя, дитина іванова. одночасно правовий статус дитини 
належить і до загально-правового статусу, який визначає 
становище будь-якої дитини в державі.

враховуючи вищенаведені підходи щодо визначення 
загального, спеціального та індивідуального правового 
статусу особи, вважаємо за доцільне тлумачити сімейно-
правовий статус дитини як сукупність прав, інтересів та 
обов’язків, які передбачені сімейним законодавством для 
осіб віком до 18 років і реалізуються у сфері сімейних пра-
вовідносин.

визначення особливостей правового статусу дитини 
є неможливим без аналізу співвідношення його з понят-
тям сімейної правосуб’єктності. Більшість авторів вва-
жають, що правовий статус є ширшим за змістом, ніж 
поняття правосуб’єктності. скажімо, с. с. алексєєв за-
значає, що «правосуб’єктність є однією зі складових пра-
вового статусу» [4, 360 с.]. Ми погоджуємося з думкою, 
що ототожнювати ці поняття було б помилкою, оскільки, 
правосуб’єктність є властивістю суб’єкта, його здатністю 
мати та здійснювати свої права та обов’язки, тоді як пра-
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вовий статус є положенням (станом) суб’єкта у публічній 
сфері.

отже поняття «сімейно-правовий статус дитини» та 
сімейна правосуб’єктність не співпадають за змістом. сі-
мейна правосуб’єктність є передумовою сімейно-право-
вого статусу дитини, невід’ємною властивістю особи, яка 
необхідна для набуття сімейно-правового статусу, а отже 
обіймається змістом останнього. 

у науці не склалося єдиного погляду й відносно 
структури правосуб’єктності. одні науковці порівню-
ють її з правоздатністю. Як вказували о. с. іоффе та М. 
д. Шаргородський: «правосуб’єктність не є природною 
властивістю людини, з точки зору юриспруденції, вона 
являє собою соціально–юридичні якості особи, як та-
кої, яка може володіти правами й обов’язками» [5, 381 
с.]. н. М. савельєва виділяє декілька аспектів категорії 
«правосуб’єктність»: по-перше, вона не є природною 
властивістю людини; по-друге, правосуб’єктність мож-
на тлумачити як взаємний зв’язок особи та суспільства 
з приводу майбутніх відносин першої зі всіма третіми 
особами – суб’єктами права; по-третє, правосуб’єктність 
виступає мірилом здатності осіб брати участь у право-
відносинах [6, 151 с.].

Ми схиляємося до думки, що правосуб’єктність – 
це юридична можливість особи виступати учасником 
правовідносин. правосуб’єктність має у своєму складі 
взаємопов’язані елементи. с.с. алєксеєв [7, 710 с.] та н. 
в. вітрук [8, 230 с.] розуміють правосуб’єктність як «єд-
ність правоздатності та дієздатності». с.н. Братусь ото-
тожнював правосуб’єктність з правоздатністю [9, 70 с.]. 

у сімейному законодавстві україни немає визначення 
сімейної правоздатності. в спеціальній літературі понят-
тя сімейної правоздатності також досліджено неповно: 
висвітлюються лише окремі його складові; не вивчене 
питання про співвідношення сімейної правоздатності 
повнолітньої особи та дитини. крім того, серед вчених-
правників не досягнуто єдиного погляду відносно поняття 
«сімейна правоздатність особи».

категорія «правоздатність» відома за часів стародав-
нього риму. у римському праві сімейний статус впливав 
на правоздатність римського громадянина. д. в. дождьов 
відмічав, що: «слово «caput» набуло значення «правоздат-
ність» достатньо пізно: належність до familia закріплюва-
ло статус особи наділяючи її загальною правоздатністю» 
[10, 704 с.]. сімейна правоздатність – це здатність мати 
права та обов’язки. 

Моментом виникнення правоздатності законодавець 
визначив саме момент народження; при цьому в законі не 
визначено природу правоздатності, чи є вона правом осо-
би чи набуває вона його одразу й у повному обсязі. цей 
висновок випливає зі змісту ч. 1 ст. 6 зу «про охорону 
дитинства» від 26 квітня 2001 р: кожна дитина має пра-
во на життя з моменту визначення її живонародженою та 
життєздатною.

аналогічна позиція завжди підтримувалася в науці. Як 
вказував г. ф. Шершеневич: «правоздатність виникає не 
раніше моменту появи на світ живої істоти» [11, 556 с.]. 

сучасні правники розглядають правоздатність як 
передумову для набуття прав. так, о. в. дзера та н. с. 
кузнецова зазначають, що: «правоздатність це основа для 
правоволодіння, тобто набуття конкретних суб’єктивних 
прав, тим самим відбувається реалізація правоздатнос-
ті»[12, 720 с.]. альтернативний погляд, який підтримує, 
зокрема професор з. в. ромовська, полягає в тому, що 
правоздатність розглядається як «природне право» особи 
[13, 93 с.]. на нашу думку, правоздатність є і природною, 
і юридичною властивостями особи, оскільки належить 
людині від народження і є невід’ємною протягом всього 
життя, але з іншого боку може проявлятися лише у сфері 
права. тому ми погоджуємося з думкою ю. с. червоно-
го, що «сімейна правоздатність – це здатність особи бути 

учасником сімейних правовідносин, тобто здатність мати 
сімейні права та обов’язки» [14, 320 с.].

категорія «сімейна правоздатність» стосується як по-
внолітніх осіб, так і осіб, які не досягли повноліття. вини-
кає питання про залежність обсягу сімейної правоздатнос-
ті від такої обставини, як вік, а також про співвідношення 
сімейної правоздатності повнолітньої особи і дитини.

в цілому, як відмічають вчені, які вивчали цю про-
блему, зміст правоздатності дитини та повнолітньої особи 
співпадає. проте, говорити про повне співвідношення цих 
категорій саме в сімейному праві не можна, адже, як зазна-
чав в. а. рясенцев, сімейна правоздатність, хоч і виникає 
з народження, але розширюється з досягненням певного 
віку [15, 296 с.].

аналіз сімейного законодавства дає підстави зробити 
висновок, що дитина не в змозі володіти окремими сімей-
ними правами з моменту народження. наприклад, укласти 
шлюб може особа, яка досягла шлюбного віку; він скла-
дає вісімнадцять років, а у виняткових випадках право на 
шлюб може бути надане особі, яка досягла шістнадцяти 
років; також, усиновлювачем, опікуном, патронатними 
вихователями, батьками – вихователями та прийомними 
батьками можуть бути лише повнолітні особи. отже обсяг 
сімейної правоздатності поступово розширюється і з до-
сягненням повноліття або наданням особі права на шлюб 
досягає найповнішого обсягу. 

одним з найважливіших елементів сімейно-правового 
статусу особи є сімейна дієздатність; в спеціальній літера-
турі це поняття, як і поняття правоздатності, вивчене не по-
вно. зокрема Я. р. веберс тлумачив сімейну дієздатність, як 
«здатність особи своїми діями набувати для себе права та 
створювати обов’язки у сфері шлюбу та сім’ї»[16, 45 с.]. га-
дається, що наведене визначення не повною мірою відобра-
жає сутність, склад і призначення цієї категорії в сімейному 
праві. на противагу, достатньо повним видається визначен-
ня сімейної дієздатності, сформульоване в. і. даниліним, 
який розглядає цю правову категорію як здатність особи 
«до здійснення сімейно-правових актів, які направленні на 
встановлення, зміну або припинення сімейно-правових від-
носин, а також, здійснення суб’єктивних немайнових прав 
учасників вказаних відносин»[17, 124 с.].

вважаємо, що існують достатні аргументи для відо-
кремлення сімейної дієздатності від цивільної дієздатності 
та ознаки, які не можуть розповсюджуватися на визначен-
ня цивільної дієздатності. для цивільного права характер-
ні майнові відносини між учасниками, що і породжують 
порівняння дієздатності з правочиноздатністю: здатністю 
укладати угоди, передумовою яких, як правило, виступає 
майновий інтерес. в сімейному праві також фігурують 
правочини: укладення шлюбного договору, угода чолові-
ка і дружини про припинення права на аліменти, договір 
про визначення місця проживання дитини при розлученні 
батьків, договір про патронат тощо. але сімейно-майно-
ві відносини виникають на ґрунті особистих немайнових 
відносин. і тому доречно говорити про наявність в сімей-
ному праві сімейно-правових актів: укладення шлюбу, 
усиновлення тощо. юридична природа цих актів суттєво 
відрізняється від правочинів, які є в цивільному праві. пе-
редумовою цього буде здатність суб’єктів сімейних право-
відносин здійснювати сімейно-правові акти та здатність 
укладати сімейно-правові правочини.

дитина з моменту народження, як правило, реалізує 
своє право на утримання її батьками, право на сімейне ви-
ховання. дитина має право, за наявності фізичної і розу-
мової можливості, формулювати свою думку з питань, які 
зачіпають її інтереси.

 отже слід констатувати наявність сімейної правоздат-
ності та сімейної дієздатності як самостійних категорій. 
сімейна дієздатність дитини є динамічною і розвивається 
в сторону збільшення її обсягу з досягненням дитиною 
певних вікових меж.
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поряд з повною сімейною дієздатністю існує сімейна 
дієздатність не в повному обсязі, якою наділені діти. вони 
можуть здійснювати не всі, а лише деякі сімейні права. 
проте, в залежності від віку обсяг сімейної дієздатності 
змінюється. 

в юридичній літературі дискутується питання про 
доцільність поділу сімейної дієздатності на види, ана-
логічні до існуючих у цивільному праві. с. а. Муратова 
пропонує поділяти сімейну дієздатність на: часткову – ві-
ком до 18 років; повну – з 18 років [18, 386 с.]. на нашу 
думку, сімейну дієздатність слід диференціювати деталь-
ніше. а саме: 1) мінімальна сімейна дієздатність повинна 
бути у віці до 10 років; 2) часткова сімейна дієздатність 

у віці від 10 до 14 років; 3) неповна сімейна дієздатність 
у віці від 14 до 18 років; 4) повна сімейна дієздатність з 
настанням 18 років, або внаслідок емансипації неповно-
літньої особи. 

підсумовуючи викладене зазначимо, що для виник-
нення та здійснення відповідної групи сімейних прав та 
обов’язків, учасники сімейних правовідносин наділяють-
ся сімейною дієздатністю. 

висновки. отже, сімейно-правовий статус дитини 
– це складна категорія, яка охоплює сукупність прав, ін-
тересів та обов’язків дитини, передбачених у нормах сі-
мейного законодавства і не співпадає зі змістом сімейної 
правосуб’єктності дитини.
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неЮрисдикційні спосоБи 
Захисту прав споживаЧів житлово-коМунальних послуг

NoN-legal MethodS rIght protectIoN of coNSUMerS hoUSINg SerVIceS

коршакова о.М.,
викладач кафедри правового регулювання економіки

Харківського національного економічного університету

У статті розглянуто основні форми та способи захисту прав споживачів. Досліджено проблеми здійснення самозахисту споживачів в 
сфері надання житлово-комунальних послуг. Проаналізовано практику здійснення неюрисдикційного захисту прав споживачів.

Ключові слова: захист прав, споживачі, житлово-комунальні послуги, самозахист, законодавство.

В статье рассмотрены основные формы и способы защиты прав потребителей. Исследованы проблемы осуществления самозащиты 
потребителей в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. Проанализирована практика осуществления неюрисдикционный 
защиты прав потребителей.

Ключевые слова: защита прав, потребители, жилищно-коммунальные услуги, самозащита, законодательство.

The basic forms and methods of consumer protection are in the article. The problem sof self-realization consumers in the provision of utility 
services. Analys is of the practice self-defense of consumer protection.

Key words: protection, consumers, utilities, self-defense, laws.

житлово-комунальне господарство є комплексом, у 
якому перетинаються інтереси декількох сфер – комерцій-
ні інтереси організацій, що займаються наданням житло-
во-комунальних послуг, функції держави щодо забезпе-
чення належного рівня життя громадян, соціальні потреби 
населення, тобто споживачів даних послуг у комфортних 
умовах проживання. регулювання житлово-комунальним 

господарством здійснюється як законами ринкової еконо-
міки так і посередництвом права – через законодавство. 

національне законодавство про захист прав споживачів 
почало формуватися одразу після отримання незалежнос-
ті україни, і закон україни «про захист прав споживачів» 
був в числі найперших прийнятих законів. розвиток прав 
споживачів, опрацювання нових способів захисту прав та 
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інтересів споживачів отримав і у новому цивільному ко-
дексі 2003 року і в низці інших найважливіших законів. 
у 2004 році був прийнятий основний закон, що регулює 
відносини між учасниками житлово-комунальних послуг, 
– закон україни «про житлово-комунальні послуги». да-
ний закон надав можливість споживачам застосовувати не 
тільки юрисдикційний спосіб захисту своїх порушених 
прав, тобто звертатися до суду, а й вдатися до самозахисту. 

взагалі, у сфері житлово-комунального господарства 
вживаються наступні цивільно-правові способи захисту 
прав споживачів. припинення або зміна правовідношення 
(договору) як спосіб захисту цивільних прав і охоронюва-
них законом інтересів в області захисту прав споживачів 
застосовується в 99% випадків у відносинах «продавець–
покупець» при виникненні конфліктів з приводу якості то-
вару. в галузі надання послуг право висувати вимоги про 
зміну або розірвання правовідносини до виробника (вико-
навця) споживач отримує як у разі виявлення недоліків у 
виконаній роботі чи наданій послузі, так і в разі порушен-
ня термінів її виконання.

відшкодування збитків та стягнення неустойки можна 
віднести до заходів, спрямованих на відновлення майно-
вої сфери. у більшості випадків відшкодування збитків 
та стягнення неустойки застосовуються в сукупності з 
іншими способами захисту прав споживачів. особливіс-
тю їх застосування є те, що збитки, завдані споживачеві, 
підлягають відшкодуванню в повному обсязі понад не-
устойки на відміну від загального правила, відповідно 
до якого в разі невиконання або неналежного виконання 
зобов’язання збитки відшкодовуються в частині, не по-
критій неустойкою. крім того, сплата неустойки і відшко-
дування збитків не звільняють зобов’язану особа від ви-
конання зобов’язання в натурі.

однак, незважаючи на проголошення принципу рівно-
сті сторін в цивільно-правових відносинах, на практиці 
існує чітке зневажання споживача як сторони договору 
надання житлово-комунальних послуг. відповідно до ст. 
20 закону україни «про житлово-комунальні послуги», 
виконавець має право нараховувати споживачу пеню у разі 
несвоєчасної сплати за надані послуги [1]. і жодного зга-
дування щодо права споживача на стягнення неустойки із 
виконавця послуг у разі неякісно наданих послуг або вза-
галі ненадання послуги. згідно із законом україни «про 
тимчасову заборону стягнення з громадян україни пені за 
несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні по-
слуги», у зв’язку із невиконанням державою зобов’язань 
по виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій, інших гро-
шових виплат населенню тимчасово забороняється нара-
ховувати по розрахунках з 1 жовтня 1996 до 1 січня 2011 
року та стягувати з громадян україни пеню за несвоєчасне 
внесення квартирної плати та за житлово-комунальні по-
слуги. але зараз дія закону зупинена, та, крім того, з при-
йняттям нового житлового кодексу і споживачі житлово-
комунальних послуг опинилися у статусі слабкої сторони. 

крім того, нерівність сторін часто спостерігається і в 
судовій практиці. так, наприклад, у рішенні від 19 лютого 
2013 року справа № 2605/13709/12, у справі № 119/142/13- 
ц від 25 березня 2013 року про стягнення заборгованості 
за послуги з водовідведення надано розрахунок боргу, що 
має сплатити споживач. даний борг складається із суми 
фактичного боргу, 3% річних, а також з урахуванням ін-
фляції та судових витрат. у той же час при розгляді справ 
щодо порушень виконавця, наприклад, справа № 712-
557/13-ц від 12 березня 2013 року за позовом осоБа_1 
до комунального підприємства «соснівська служба утри-
мання будинків», третя особа: черкаська міська рада про 
стягнення зайво нарахованих коштів, – жодних розрахун-
ків про інфляційні відрахування, відсотки за користування 
чужими коштами.

також захист прав споживачів житлово-комунальних 
послуг може здійснюватися шляхом самозахисту права.

кожен з цих способів успішно застосовується при 
здійсненні захисту прав споживачів, що підтверджується 
судовою практикою і практикою діяльності громадських 
організацій та органів місцевого самоврядування. особли-
вість способів захисту прав споживачів полягає у тому, що 
в кожній конкретній ситуації вони можуть застосовувати-
ся окремо або в сукупності. 

в юридичній літературі применшується значення са-
мозахисту як способу захисту порушених прав споживачів 
житлово-комунальних послуг. така позиція не є правиль-
ною. адже саме самостійне застосування оперативних 
способів захисту порушених прав є гарантом успішного 
вирішення конфлікту. на жаль, більшість споживачів, 
стикнувшись із проблемою, дуже рідко вживають заходи 
по припиненню порушення. так, наприклад, при низькій 
температурі в приміщенні, що не відповідає встановле-
ним нормативам, споживач самостійно утеплює вікна, 
облаштовує квартиру «теплою підлогою», встановлює 
додаткові секції опалювальних приладів або взагалі на-
магається встановити автономне опалення, тобто робить 
значні майнові витрати замість того, щоб звернутися із 
претензією до виконавця послуги. 

загалом, у споживача житлово-комунальних послуг є 
широкий вибір можливостей для реалізації своїх прав та 
інтересів. обов’язковість укладання договору на надання 
житлово-комунальних послуг, в якому фіксуються права і 
обов’язки як споживача, так і виконавця послуг. існує думка, 
що укладання договору вигідно тільки виконавцю послуг, 
а на споживача такі договори лише накладають обов’язки. 
але, на нашу думку, укладання договору є гарантією перш 
за все для споживача. адже правильно укладений договір 
надає можливість внести такі положення, що влаштовують 
саме споживача, зазначає ступінь відповідальності вико-
навця в разі ненадання або неналежного надання послуг.

отже, у разі порушення виконавцем умов договору 
споживач повинен викликати представника виконавця для 
складання та підписання акта-претензії споживача, в яко-
му зазначаються строки, види, показники порушень тощо. 
в майбутньому, якщо спір не буде розглянуто в добровіль-
ному порядку, споживач зможе звернутися за захистом по-
рушеного права до суду саме із претензією як основним 
доказом вчинення порушення. 

акт складається споживачем та представником вико-
навця і скріплюється їхніми підписами. у разі неприбуття 
представника виконавця в погоджений умовами договору 
строк або відмови від підписання акта він вважається дій-
сним, якщо його підписали не менше трьох споживачі, які 
проживають в будинку, або виборна особа будинкового, 
вуличного, квартального чи іншого органу самоорганіза-
ції населення (наприклад, головний по будинку).

акт-претензія споживача подається виконавцю, який 
у п’ятиденний строк вирішує питання про перерахунок 
розміру платежів або видає споживачеві обґрунтовану 
відмову в задоволенні його претензій. виконавець може 
відмовити в задоволенні претензій споживача про відхи-
лення показників у наданні послуг згідно з умовами до-
говору на підставі даних реєстраційних технічних засо-
бів, атестованих і опломбованих відповідними органами 
держстандарту, та аналізу якості води на підставі проб, 
узятих безпосередньо відповідними органами санітарно-
епідеміологічного нагляду.

для того щоб складений акт-претензія була чинною, 
наприклад, про недотримання температурного режиму в 
квартирі, необхідно дотримуватися наступних вимог:

- при вчиненні вимірювання термометр повинен бути 
спеціальний і повірений держстандартом;

- вимірювання температури повітря проводиться в 
кожному приміщенні (включаючи кухню) на рівні 1,5 м 
від підлоги, їх показники заносяться в акт;

- для визначення середньої температури в квартирі, за 
величиною якої здійснюється нарахування плати, показ-
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ники вимірювань температури повітря складаються, а їх 
сума ділиться на кількість вимірювань;

- в акті-претензії обов’язково має бути зазначено, що 
квартира утеплена, вимірювання проводилися в кожній 
кімнаті, у тому числі на кухні, в туалетній і ванній кімна-
тах (температура в квартирі складається не лише із тепла, 
що надається батареями опалення, а й електричними обі-
грівальними приладами, теплом кухні, утепленнями квар-
тири, вікон – саме тому важливим є здійснення вимірів по 
всій квартирі, а також самої батареї);

- акт-претензія складається у трьох примірниках і роз-
силається листами з повідомленням або надається осо-
бисто споживачем підпис відповідальної особи: перший 
– виконавцю, другий – в теплопостачальну організацію, а 
третій, з копіями квитанцій про їх розсилку або підписами 
відповідальних осіб, залишається у споживача.

період часу, за який здійснюється перерахунок, почи-
нається тільки з моменту складення акта-претензії і про-
довжується до тих пір, поки комісія повторно не зробить 
виміри, які підтвердять підвищення температури до нор-
мативної. саме тому не потрібно зволікати із звернення-
ми, адже ретроспективної дії відповідальність в житлово-
комунальних відносинах не має. 

таким чином, існує необхідність не тільки в матеріаль-
ному забезпеченні та дотриманні норма права, а й дотри-
мання процесуальних норм. 

особливістю, а водночас і складністю житлово-кому-
нальних послуг є складність перевірки якості наданих 
послуг. споживачу, відповідно до закону україни «про 
захист прав споживачів», гарантується право на інформа-
цію, але на практиці здійснити перевірку якості наданих 
послуг дуже складно. навіть в типовому договорі не міс-
тяться точні показники належно температури в квартирі, 
температури гарячої та холодної води, струм подачі води 
та показники інших послуг. типовий договір містить лише 
відсилання на стандарти, нормативи, численні підзаконні 
акти, що значно ускладнює можливість споживача отрима-
ти інформацію про послуги, що надає виконавець. а тому 
і вимога захисту своїх прав споживачу ускладнюється. 

крім перелічених вище прав споживача суттєвим є і 
право споживача звертатися з інформаційним запитом та 
отримувати всю інформацію, яка стосується житлово-ко-
мунальних послуг. часто на практиці виникають ситуації, 
коли споживачів не сповіщають щодо тарифів на житлово-
комунальні послуги, не проводиться надання квитанцій 
для оплати, а дізнатися про те які саме послуги має нада-
вати виконавець – взагалі не є можливим. порушуються 
вимоги щодо надання споживачам інформації про служби, 
які обслуговують будинок, номера телефонів для аварій-
них ситуацій, відсутнє вчасне інформування про встанов-
лення та зміну тарифів та інше.

крім того, актуальним є питання щодо якості наданих 
послуг. відповідно до норм порядку проведення перера-
хунків розміру плати за надання послуг з централізовано-
го опалення, постачання холодної та гарячої води і водо-
відведення в разі ненадання їх або надання не в повному 
обсязі, зниження якості, затв. постановою кабінету Мі-
ністрів україни від 17 лютого 2010 р. № 151 споживачі 
мають право на зменшення плати за неякісно надані по-
слуги. але відстежити, встановити чи відповідають нада-
ні послуги нормативам та стандартам якості звичайному 
споживачу дуже складно.

на жаль, від системи житлово-комунального госпо-
дарства радянського союзу нам дісталась не краща сторо-
на, а саме – занедбана система подачі та транспортуван-
ня теплоносіїв та води, ми загубили систему державних 
стандартів. на сьогодні практично відсутні державні стан-
дарти щодо надання житлово-комунальних послуг, умови 
якості регулюються технічними умовами, які встановлю-
ються самими виконавцями послуг і, звичайно, відобра-
жають інтереси постачальних компаній та виконавців по-
слуг. але навіть такі умови не є доступними споживачам 
і тому довести неякісність та неналежність виконання на-
даних послуг практично неможливо. так, відносини щодо 
теплопостачання регулюються в україні окрім спеціалізо-
ваного нормативного акту – закону україни «про тепло-
постачання» визначаються і іншими документами – сни-
пами, що діяли за часів радянського союзу і практично всі 
були відмінені дБн україни, які в свою чергу також час-
то втрачають силу та зазнають змін, а також ктМ. щодо 
останнього акту – ктМ 204 україна 244-94 «норми та 
вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії 
на опалення житлових та громадських споруд, а також на 
господарсько-побутові потреби в україні», він продовжує 
діяти відповідно до галузевої програми «стандартизація 
та технічне регулювання у сфері житлово-комунального 
господарства на 2009-2020 роки», затв. наказ Міністер-
ства з питань житлово-комунального господарства укра-
їни 12.05.2009 № 133. відповідно до даного наказу, ви-
значаються і деякі інші нормативи житлово-комунальних 
послуг [2]. 

ще одним способом захисту своїх прав у споживача 
житлово-комунальних послуг є право звертатися (скаржи-
тися) в різні інстанції. крім вищестоящих інстанцій, мож-
на звертатися із скаргами до прокуратури, до Міністерства 
юстиції за роз’ясненням окремих положень нормативно-
правових актів або надання консультації щодо ситуації на 
її відповідність чинному законодавству, звертатися до ор-
ганів місцевого самоврядування та, навіть, до президента 
україни. Якщо перелічені способи не нададуть задоволен-
ня у вирішенні конфліктної ситуації, то споживач має пра-
во звертатися з позовами та скаргами до судових органів.
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процесуально-правовий статус органів опіки та піклуваннЯ 
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Стаття присвячена процесуальному становищу органів опіки і піклування у цивільному процесі. Досліджені підходи вчених щодо 
цього питання. Автор сформулював своє бачення вирішення проблеми шляхом введення поняття процесуальний позивач та відповідач.

Ключові слова: органи опіки та піклування, процесуально-правовий статус, процесуальний позивач, процесуальний відповідач, 
процесуальний інтерес.

Статья посвящена процессуальному положению органов опеки и попечительства в гражданском процессе. В статье были 
исследованы подходы ученых относительно этого вопроса. Автор сформулировал свое видение решения проблемы путем введения 
понятия процессуальный истец и ответчик.

Ключевые слова: органы опеки и попечительства, процесуально-правовой статус, процессуальный истец, процессуальный ответ-
чик, процессуальный интерес.

The article is devoted to the procedural position of guardianship in civil proceedings. Study approaches scholars regarding this thesis. Author 
has formulated its vision of the problem by introducing the concept of procedural plaintiff and defendant.

Key words: guardianship authority, procedural status, procedural plaintiff, defendant, procedure interest.

постановка проблеми. на сьогоднішній день органи 
опіки і піклування беруть участь у тих категоріях справ, 
де наявні особи, що самостійно реалізувати свої права на 
захист повною мірою не можуть. участь органів опіки і 
піклування у розгляді окремих категорій цивільних справ 
є надзвичайно важливою, оскільки спрямована на захист 
прав, свобод та інтересів інших осіб. та, не дивлячись на 
таку значну роль у цивільному процесі даних органів, їх 
процесуальний статус залишається не визначеним, норма-
тивне регулювання не повне, що призводить до нехтуван-
ня їхньою участю в процесі.

стан дослідження. Ґрунтовні дослідження цієї тема-
тики здійснювали н. о. кіреєва [1, с. 93], с. а. іванова [2, 
с. 170]. праці вчених стосувалися участі органів опіки і 
піклування у цивільному процесі радянського періоду. о. 
о. грабовська досліджувала це питання в контексті уси-
новлення дітей іноземцями. в. ю. кулакова [3;132] та е. 
в. джандосова вивчали цю проблематику лише частково, 
бо їхні роботи стосувалися участі органів державої вла-
ди та місцевого самоврядування у цивільному процесі. 
до більш пізніх праць можна віднести наукові статті ю. 
с. рожик, але і вони стосуються участі органів місцево-
го самоврядування у цивільному процесі, а не конкретно 
участі органів опіки і піклування. така ситуація ще раз 
свідчить про необхідність проведення досліджень даного 
питання. отож, метою написання статті є дослідження та 
виявлення прогалин у регулюванні участі органів опіки і 
піклування. у більшій мірі у статті буде вивчене питання 
процесуального статусу цих органів у процесі.

виклад основного матеріалу. відповідно до ст. 45 
цивільного процесуального кодексу україни (далі – цпк 
україни) органи опіки і піклування беруть участь у ци-
вільному процесі у двох формах: 1) подання заяви до суду 
про захист прав, свобод та інтересів інших осіб; 2) подан-
ня висновків по справі.

відповідно до ст. 46 цпк україни, органи опіки і пі-
клування є особами, що беруть участь у справі і наділені 
всім комплексом диспозитивних та змагальних прав.

органи опіки і піклування займають процесуальне 
становище заінтересованих осіб, але ця заінтересованість 
має держаний (публічний) характер у зв’язку з покладени-
ми на них державою обов’язками [4, с. 294]. 

М. а. викут вважає, що про юридичний характер за-
цікавленості варто говорити в тих випадках, коли інтерес 

обумовлений правом – законом [5, с. 14]. р. е. гукасян ото-
тожнює юридичний інтерес з процесуальним [6, с. 32-33]. 
тобто орган опіки і піклування у цивільному процесі має 
процесуальну заінтересованість.

орган опіки і піклування не має права укладати миро-
ву угоду, оскільки він не є учасником спірного матеріаль-
ного права і не може розпоряджатися предметом позову.
[7, с. 140].

так як у органів опіки і піклування відсутня матеріаль-
но-правова зацікавленість, то їх не можна назвати позива-
чами. крім того, їхні права не порушувалися. позивачами 
у справах, де з заявами звертаються органи опіки і піклу-
вання, є особи, в інтересах яких звертаються відповідні 
органи.

неправильним є прирівняння процесуального стано-
вища органу опіки і піклування до співучасників, які ді-
ють в порядку ст. 32 цпк україни. тобто він не діє від 
імені кількох позивачів, у яких предметом спору є спільні 
права чи обов’язки або коли вони виникли з однієї під-
стави чи предметом спору є однорідні права і обов’язки. 
орган опіки і піклування діє він власного імені і має ви-
ключно процесуальний інтерес до прийняття законного і 
обґрунтованого рішення. 

а. а. Мельников стверджував, що правовий статус 
органів опіки і піклування аналогічний процесуального 
статусу представників сторін і третіх осіб з тією лише різ-
ницею, що право на пред’явлення позову дано їм не сторо-
нами – учасниками спірних матеріальних правовідносин, 
а законом [8, с. 17]. та, незважаючи на ряд спільних рис, 
процесуальне положення представників сторін та третіх 
осіб й органів опіки і піклування у цивільному процесі є 
відмінним. орган опіки і піклування, як уже зазначалося 
вище, діє від власного імені, а представник від імені осо-
би. орган опіки і піклування не сплачує судового збору, 
оскільки не має матеріально-правового інтересу, а пред-
ставник сторони вносить всі необхідні платежі. таким 
чином, всі судові витрати, у разі звернення до суду орга-
ну опіки і піклування, в залежності від судового рішення 
сплачує або держава, або відповідач.

схожим є процесуальне становище законних пред-
ставників та органів опіки і піклування, коли вони звер-
таються у суд із заявою про захист чужих прав, свобод 
та інтересів. вони обидва діють в інтересах інших осіб 
та в силу закону. але все-таки процесуальне становище 
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даних інститутів не тотожне. законними представника-
ми є батьки і навіть у справах про позбавлення батьків-
ських прав, коли із позовом звернулися органи опіки і 
піклування, вони залишаються ними до закінчення про-
цесу, а якщо не будуть позбавленні, то залишаться ними 
і надалі. 

органи опіки і піклування не мають матеріально-пра-
вової заінтересованості у справі і на них поширюються 
лише процесуальні наслідки набрання законної сили судо-
вого рішення. процесуальні наслідки набрання законної 
сили судового рішення за позовом органу опіки і піклу-
вання полягають у тому, що вони, як, втім, і позивачі в 
матеріально-правовому сенсі, не вправі знову звертатися 
до суду з тотожним позовом, а також оспорювати в іншо-
му процесі встановлені рішенням суду за позовом про-
цесуального позивача факти і правовідносини. що ж до 
матеріально-правових наслідків набрання законної сили 
судового рішення за позовом органу опіки і піклування, 
то такі наслідки на них не поширюються. це означає, що 
відповідний орган, домігшись рішення суду про задово-
лення позову, не має права претендувати на гроші, речі, 
інші майнові та особисті немайнові блага, а також по-
слуги, які відповідач у відповідності з судовим рішенням 
зобов’язаний надати [9, с. 320].

у деяких категоріях справ органи опіки і піклування 
вважаються відповідачами. так, в узагальненні плену-
му верховного суду україни «практика розгляду су-
дами справ, пов’язаних із позбавленням батьківських 
прав, усиновленням, установленням опіки та піклу-
вання над дітьми» від 11.12.2008 р. йдеться про органи 
опіки і піклування як відповідачів у справах про віднов-
лення батьківських прав. але ж відповідач – це суб’єкт 
спірного матеріального права, до якого зверненні вимо-
ги позивача. та, як уже було з’ясовано, орган опіки і 
піклування не має матеріальної заінтересованості. крім 
того, орган опіки і піклування не є особою, що тим чи 
іншим чином порушила права колишніх батьків, собі 
їх не присвоювала. на розгляд суду поставлене від-
ношення, що існувало між батьками та дитиною, а не 
між органом опіки і піклування та батьками. взагалі 
відбувається розгляд цієї справи не тому, що попереднє 
рішення було неправильне, а тому, що змінилися обста-
вини. крім того, роль органів опіки і піклування зали-
шається тією ж- захист прав та інтересів особи, але вже 
в ролі відповідача. отже ми бачимо, що відповідачем 
орган опіки і піклування є лише формально, маючи ви-
ключно публічний процесуальний інтерес. 

помилковим є прирівнювання органів опіки і піклу-
вання до третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог 
щодо предмету спору.

на відміну від третьої особи, що бере участь у спра-
ві на стороні позивача чи відповідача та має особисту за-
інтересованість у результатах справи, оскільки рішення 
суду може вплинути на права та обов’язки третіх осіб 
без самостійних вимог щодо предмету спору, органи опі-
ки і піклування вступають в процес не для захисту своїх 
суб’єктивних, цивільно-правових інтересів, а для захисту 
суспільних інтересів. вони не пов’язані з жодною із сторін 
цивільно-правовими відносинами, а тому за правом ре-
гресу не відповідають. їх заінтересованість у результатах 
справи випливає з тих обов’язків , що покладені на них 
законом. тим більше, ніяких висновків відповідно до цпк 
україни треті особи не надають [10, с. 236-237].

невірним є також ототожнення органів опіки і піклу-
вання з спеціалістом. відповідно до ст. 54 цпк україни, 
спеціалістом може бути особа, яка володіє спеціальними 
знаннями та навичками застосування технічних засобів і 
може надавати консультації під час вчинення процесуаль-
них дій з питань, що потребують відповідних спеціальних 
знань і навичок. спеціаліст – це особа, що сприяє здій-
сненню правосуддя, а орган опіки і піклування є особою, 

яка бере участь у справі, свої висновки відповідний орган 
надає, у більшій мірі, опираючись на досвід, а не на зна-
ння, крім того, діяльність спеціаліста оплатна.

помилковим також є ототожнення процесуальних ста-
тусів органів опіки і піклування та експерта, оскільки екс-
перт – це юридично незацікавлена особа ( відповідно до 
ст.22 цпк україни його зацікавленість є підставою для 
відводу), а орган опіки та піклування є зацікавлений в 
силу своїх повноважень з приводу забезпечення захисту 
прав, свобод та інтересів інших осіб. відповідно до ст. 171 
цпк україни експерт приймає присягу і попереджається 
про кримінальну відповідальність за надання завідома не-
правдивої інформації, орган опіки і піклування таких дій 
не здійснює.

відповідно до ст. 7 закону україни «про судову екс-
пертизу», судово- експертну діяльність здійснюють дер-
жавні спеціалізовані установи, а також у випадках і на 
умовах, визначених цим законом – судові експерти, які 
не є працівниками зазначених установ. у ст. 10 цього ж 
закону визначено, що судовими експертами можуть бути 
особи, які мають необхідні знання для надання висновку з 
досліджуваних питань.

судовими експертами державних спеціалізованих 
установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу 
освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеці-
аліста, пройшли відповідну підготовку та отримали ква-
ліфікацію судового експерта з певної спеціальності. до 
представників органів опіки і піклування таких вимог не 
висувається, 

підсумувавши все, що було викладено вище, можна 
сказати, що орган опіки і піклування займає самостійне 
процесуальне положення, відмінне від сторони, представ-
ника, співучасника, третіх осіб, експерта та спеціаліста. 
органи опіки і піклування, діючи в порядку ст.45 цпк 
україни, займають таке процесуальне становище, що не 
передбачене для жодного з учасників, тобто законодавство 
не передбачає спеціального терміну, що характеризує цей 
специфічний процесуально-правовий статус. 

отож очевидно, що необхідним є вирішення питання 
відносно процесуального статусу органів опіки і піклу-
вання у цивільному процесі на нормативному рівні. необ-
хідним є введення терміну, що буде характеризувати таку 
особливу участь.

с. н. абрамов назвав органи опіки і піклування, що 
звертаються до суду із заявою про захист прав, свобод та 
інтересів інших осіб, «сторонами у процесуальному зна-
ченні», але після наукової критики відмовився від цього.
[11, с. 30]. та його ідея була підтримана і знайшла свій 
розвиток у роботах М. а. гурвича, М. с. Шакарян, н. о. 
кіреєва.

М. а. викут пропонує вживати термін «заявник по-
зову» [12, с. 109]. в основі цього терміну лежить про-
цесуальна дія, спрямована на початок процесу, а це, від-
повідно до цпк україни, можуть робити й інші особи: 
сторони, прокурор. тобто особливість процесуального 
становища органів опіки і піклування не розкриваєть-
ся. тому правильною буде пропозиція про найменуван-
ня органів опіки і піклування у таких випадках проце-
суальними позивачами. таким чином підкреслюється 
процесуальний характер юридичного інтересу і те, що 
діє відповідний орган не в своїх інтересах. але так як 
існують випадки участі органу опіки і піклування у ролі 
формального відповідача, то варто говорити і про понят-
тя процесуального відповідача.

висновки. для вирішення питання щодо процесуаль-
ного становища органів опіки і піклування у цивільному 
процесі цпк україни варто доповнити ст. 30-1 «сторони 
у процесуальному сенсі». у статті необхідно визначити 
процесуальний статус органів опіки і піклування з допо-
могою понять процесуальний позивач, процесуальний 
відповідач:
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договір найМу Як підстава оБМеженнЯ реЧових прав
coNtract of teNaNcy aS foUNdINg of lIMItatIoN of MaterIal rIghtS 

кубара у.М.,
аспірант кафедри цивільного права та процесу 

юридичного факультету 
Львівського національного університету імені Івана Франка

Стаття присвячена характеристиці обмежень речових прав, що мають місце при укладенні договору найму (оренди). Проаналізовано 
особливості використання майна за договором оренди в контексті обмеження речових прав. Основний наголос здійснено на розкриття 
змісту обмежень права власності, що виникають в результаті передачі об’єкта права власності у найм.

Ключові слова: оренда (найм), обмеження, речові права, право користування, право розпорядження.

Статья посвящена характеристике ограничений вещественных прав, которые имеют место при заключении договора найома 
(аренды). Проанализированы особенности использования имущества по договору аренды в контексте ограничения вещественных 
прав. Основное внимание уделено раскрытию содержания ограничений права собственности, которые возникают в результате пере-
дачи объекта права собственности в наём.

Ключевые слова: аренда (найом), ограничение, вещественные права, право пользования, право распоряжения.

The article is sanctified to description of limitations of material rights that take place at the conclusion of treaty of rent (lease). The features of 
the use of property are analysed by agreement of lease in the context of limitation of material rights. A basic accent is carried out on opening of 
maintenance of limitations ownership rights that arise up as a result of transmission of object of right of ownership in rent.

Key words: lease (rent), limitation, material rights, right for the use, right for an order.

договір найму належить до групи договорів про пере-
дання майна у користування. договорами про передання 
майна в користування передбачається, що власник передає 
на певних умовах своє майно з власної волі у володіння та 
користування інших осіб на певних умовах. таким чином, 
власник нібито розділяє своє право користування у струк-
турі права власності разом з іншими особами відповідно 
до договору, що одночасно впливає на обсяг його права 
власності, тобто додатково, в тій чи іншій мірі, обмежує 
володіння та розпорядження майном на час дії договору.

речові права на чуже майно – це завжди обмеження 
прав власника такого майна шляхом надання певних мож-
ливостей користування ним іншим (третім) особам. Біль-
ше того, незважаючи на існування суб’єктивних прав, – як 
стверджує Є. о. Мічурін, їх абсолюту бути не може. на 
думку вченого, самі права можуть існувати лише та завдя-
ки тому, що є певні обмеження, адже безмежне право одні-
єї особи здатне знищити право іншої особи і перетворити 
право на безправ’я [1, c. 59].

договір найму є показовим прикладом обмеження пра-
ва власності орендодавця (власника за договором), в резуль-
таті його вступу у зобов’язально-правові відносини оренди.

за і. в. Борщевським, договір найму (оренди) в системі 
цивільно-правових договорів – це договір, відповідно до 
якого одна сторона передає або зобов’язується передати 
іншій майно у строкове користування за плату [2, c. 11].

після передачі речі орендар набуває фактичну владу 
на неї (тоді як власник втрачає її). у період дії догово-
ру оренди власник не може самостійно використовувати 
свою власністю або передавати її іншим особам. Як і всі 
треті особи, він не може будь-яким чином перешкоджати 
орендарю володіти і користуватися переданою власністю. 
таким чином, правомочність володіння та користування 
може відділятися від складу права власності і передава-
тися власником (на тій чи іншій підставі) іншим особам. 
право на чужу річ, в цьому плані, завжди є виокремлен-
ням з права власності (на відміну від обмежень, що скла-
дають його межу) [3, c. 246].

договір оренди є строковим та платним. Якщо наймач 
продовжує користуватися майном після закінчення строку 
договору найму, то, за відсутності заперечень наймодавця 
протягом одного місяця, договір вважається поновленим 
на строк, який був раніше встановлений договором (п. 1 
ст. 764 цк україни) [4]. тобто користування майном після 
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завершення терміну дії договірних умов найму не вважа-
тиметься протиправним, будучи автоматично продовже-
ним в силу закону чи договору.

таким чином, якщо власнику за певних умов не вда-
лося прослідкувати за моментом спливу строку договору, 
він, в силу цього положення, в недобровільному порядку 
вступає у відносини найму шляхом автоматичного по-
новлення терміну користування майном наймачем. це, у 
свою чергу, обмежує його у розпорядженні своїм майном 
на власний розсуд, так як під час дії умов договору найму 
наймодавець не може передати предмет найму в оренду 
будь-якій іншій особі.

віддаючи річ в оренду, власник, ясна річ, не створює 
сам речового права, оскільки він не може створити той ре-
жим, який надає володінню характер речового, але його 
волевиявлення може мати речово-правові наслідки, якщо 
при передачі речі в чуже володіння правова конструкція 
останнього передбачає речові позови не лише проти тре-
тіх осіб, але й проти власника і передбачає незалежність 
від зміни власника [5, c. 181].

таким чином, власник сам з власної волі, вступаючи у 
договірні відносини найму, обмежує своє право власності 
на річ, передаючи таку річ у володіння та користування 
іншої особи.

при передачі майна в найм (оренду) власник обмежу-
ється у своєму праві. це полягає в неможливості для нього 
використовувати своє майно, якщо воно передане у корис-
тування наймачеві (орендареві). тобто підстава виникнен-
ня цих обмежень права власності (укладення договору за 
волею власника-наймодавця) не впливає на сам факт іс-
нування цих обмежень. неоднаковість правового режиму 
речових та зобов’язальних прав користувачів майна, що 
належить власникові, не відіграє ролі для сутності право-
вого режиму власності, яке внаслідок тих та інших прав 
буде вужчим, ніж за їх відсутності [6, c. 103]. 

наймач зобов’язаний користуватися річчю відповідно 
до її призначення та умов договору (п. 1 ст. 777 цк укра-
їни). у п. 3 цієї ж статті зазначено, що наймач має право 
змінювати стан речі, переданої йому у найм, лише за зго-
дою наймодавця. 

таким чином, право користування майном є обмеже-
ним, у даному випадку для наймача, по-перше, цільовим 
призначенням речі за умовами договору найму, та, по-
друге, необхідністю згоди наймодавця на зміну стану речі, 
передання майна у піднайм, а також неможливістю про-
водити капітальний ремонт речі.

наймач, який належно виконує свої обов’язки за дого-
вором найму, після спливу строку договору та у разі про-
дажу речі, переданої у найм має переважне право перед 
іншими особами на укладення договору найму на новий 
строк (ст. 777 цк україни). 

отже, у даному випадку обмеженню підлягає право 
власності наймодавця, так як, згідно з умовами договору 
найму при відчуженні предмету найму переважне право 
перед іншими покупцями має саме наймач. тому власник 
певним чином обмежений у виборі покупця свого майна, 
так як при відчуженні він зобов’язаний, якщо цього хоче 
наймач, продати таке майно наймачеві.

за правилами статті 778 цк україни наймач може по-
ліпшити річ, яка є предметом договору найму, лише за 
згодою наймодавця. Якщо поліпшення можуть бути від-
окремлені від речі без її пошкодження, наймач має право 
на їх вилучення. Якщо в результаті поліпшення, зроблено-
го за згодою наймодавця, створена нова річ, наймач стає 
її співвласником. частка наймача у праві власності відпо-
відає вартості його витрат на поліпшення речі, якщо інше 
не встановлено договором або законом. Якщо наймач без 
згоди наймодавця зробив поліпшення, які не можна відо-
кремити без шкоди для речі, він не має права на відшкоду-
вання їх вартості. таким чином, для вчинення поліпшення 
стану майна наймачеві необхідна згода наймодавця, інак-

ше, без такої згоди він не набуває жодних прав на ново-
створену річ у випадку, якщо така річ не може бути від-
окремлена від предмету найму. у наймача виникає лише 
обмежене право користування новоствореним, а власни-
ком такої речі стає наймодавець.

право користування чужим майном, яке є елементом 
змісту зобов’язальних правовідносин, тісно пов’язане 
з обов’язками боржника. воно має залежний характер. 
оскільки його здійснення великою мірою забезпечується 
поведінкою боржника [7, c. 8]. 

таким чином, розглядаючи договір найму з позиції 
обмеження речових прав відповідно до його умов, можна 
зробити висновок про те, що право власності наймодавця 
обмежується правом володіння та користування майном, 
що згідно з договором належить наймачеві. одночасно, 
право користування наймача в силу того, що таке право 
є все-таки правом на чужу річ, є обмеженим у реалізації 
необхідністю згоди власника щодо суттєвої зміни стану 
майна та надання його в користування іншим учасникам 
цивільних правовідносин.

найбільш поширеним різновидом договору найму 
є договір найму житла. обмежені речові права користу-
вання чужим жилим приміщенням по суті являють собою 
різновид відомого ще в римський період узуфрукта. узуф-
рукт – речове право певної особи користуватися і вилуча-
ти прибутки з чужої неспоживної речі без зміни її субстан-
ції [8, c. 518].

речові права на житло складаються з двох груп 
суб’єктивних житлових прав: права власності та обмеже-
них речових прав на житло, які виникають у не власників 
житла на підставі закону, договору, заповіту, рішення суду 
[9, c. 41].

власник майна має право на захист права власності 
від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння: 
вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права ко-
ристування та розпоряджання своїм майном (ч. 1 ст. 391 
цк україни). 

таким чином, основним носієм суб’єктивних житло-
вих прав є власник житла, право власності якого на житло 
є первісним. права користувачів чужим житлом є похідни-
ми. при цьому користування чужим житлом є основним 
речовим правом, а тому право володіння житлом має своє 
значення лише в поєднанні з правом користування ним 
[10, c. 9]. 

відповідно до ст. 816 цк україни, у договорі найму 
житла мають бути вказані особи, які проживатимуть разом 
із наймачем. ці особи набувають рівних з наймачем прав 
та обов’язків щодо користування житлом. наймач несе 
відповідальність перед наймодавцем за порушення умов 
договору особами, які проживають разом з ним (п. 2 ст. 
725 цк україни).

потрібно розрізняти поняття обмеження права влас-
ності на житло і обмежені речові права на житло. саме 
перше поняття обумовлюється існуванням другого. право 
власності на житло може бути обмеженим в силу накла-
дення заборони на відчуження житла, тобто обмеження 
права розпорядження, а також в силу існування обмеже-
ного речового права на користування житлом іншою осо-
бою [9, c. 37].

у даному випадку у контексті найму майна має місце 
обмеження права власності наймодавця в силу існування 
обмеженого речового права на користування житлом ін-
шою особою. 

у статті 817 цк україни говориться про те, що наймач 
та особи, які постійно проживають разом з ним, мають 
право за їхньою взаємною згодою та за згодою наймодав-
ця вселити у житло інших осіб для постійного проживан-
ня у ньому. особи, які вселилися у житло відповідно до 
частини першої цієї статті, набувають рівних з іншими 
особами прав користування житлом, якщо інше не було 
передбачено при їх вселенні (п. 2 ст. 817 цк україни).
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отже, наймач та інші особи, які вказані у договорі як 
такі, що проживають з наймачем та набувають рівних з 
ним прав і обов’язків щодо користування житлом, можуть 
за взаємною згодою та за згодою наймодавця вселити ін-
ших осіб для проживання у цьому житлі, які набувають 
рівних з ними прав користування. проте, відповідальним 
за договором найму житла залишається лише сам наймач, 
хоча права на користування житлом належать також ін-
шим особам, що з ним проживають. у даному випадку 
згода наймодавця на вселення є необхідною, на відміну 
від ситуації з тимчасовими мешканцями, які не мають са-
мостійного права користування житлом. тут наймодавець 
повинен бути лише попередньо повідомлений про їх тим-
часове вселення. 

особливість правового регулювання явища тимчасо-
вих мешканців втілена у наступних положеннях ст. 818 
цк україни. наймач та особи, які постійно проживають 
разом з ним, за їхньою взаємною згодою та з попереднім 
повідомленням наймодавця можуть дозволити тимчасове 
проживання у помешканні іншої особи (осіб) без стягнен-
ня плати за користування житлом (тимчасових мешкан-
ців). тимчасові мешканці не мають самостійного права 
користування житлом.

проте наймачеві, як відповідальному користувачеві 
згідно з договором найму, необхідним є узгодження сво-
їх дій щодо тимчасових мешканців з іншими постійними 
користувачами житла. таким чином, обмеженню підлягає 
право користування наймача в частині необхідності отри-
мання згоди на вселення інших осіб від наймодавця, а та-
кож в частині необхідності отримання згоди осіб, які по-
стійно проживають з наймачем, на вселення тимчасових 
мешканців. одночасно, воля власника житла не врахову-
ється при вселенні чи виселенні тимчасових мешканців, 
хоча не можна вважати таку позицію законодавця хибною, 
оскільки тимчасові мешканці не мають права користуван-
ня цим житлом. але вони проживають в цьому житлі, тому 
є співволодільцями відповідного житлового простору, тоб-
то розділяють з наймачем передане в порядку найму пра-
во володіння майном. у такому разі, можливо, доцільним 

було б встановити на вселення тимчасових мешканців та-
кож необхідність згоди власника, що зміцнило б його пра-
вомочності за даним договором. адже, власник повинен 
знати, що відбувається з його майном, під чиїм впливом 
і в якій взаємодії відбувається використання його майна.

Механізм дії обмеженого права на житло ґрунтується 
на позбавленні власника житла можливості безпосеред-
нього користування своїм житлом протягом чинності цьо-
го конкуруючого з власністю речового права [11, c. 17]. 

щодо використання житла наймачем, то наймач 
зобов’язаний використовувати житло лише для проживан-
ня у ньому, забезпечувати збереження житла та підтриму-
вати його в належному стані(п. 1 ст. 518 цк україни).

обмежені речові права на житло є невідчужуваними, 
їх неможливо передати у спадщину. вони не можуть нале-
жати членам сім’ї особи, на користь якої було встановлено 
особистий сервітут [9, c. 39]. таким чином, право корис-
тування житлом неможливо передати у спадщину, так як 
воно належить особисто і лише в частині користування 
житлом тільки наймачеві.

відповідно до п. 2 ст. 815 цк україни для переоблад-
нання чи реконструкції житла, що істотно змінить умови 
користування житлом, наймачеві потрібна згода власника. 
також власник має право у будь-який час розірвати до-
говір найму у разі необхідності використання житла ним 
самим та членами його сім’ї.

Якщо зберігається можливість повернути річ до попе-
реднього стану, то це право користування, а якщо після 
використання речі вона перейшла в інший розряд, то це 
право розпорядження [3, c. 189]. така точка зору ще раз 
підтверджує та узагальнює твердження про те, що за дого-
вором найму наймач отримує можливість володіння та ко-
ристування майном. в окремих випадках (напр., піднайм) 
наймач може також розпоряджатися майном, але лише за 
згодою власника. таким чином, обмеження права влас-
ності за договором найму полягає в переданні власником 
правомочностей щодо володіння та користування майном 
іншій особі, а також, в чітко обумовлених випадках, мож-
ливості розпорядження майном лише за згодою власника. 
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сторони у договорі про патронат над дітьМи
partIeS IN the treaty oN the patroNage of chIldreN
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викладач кафедри господарського права

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

У статті зосереджена увага на сторонах договору про патронат над дітьми. Сімейний кодекс України зазначає, що договір про патро-
нат укладається між органом опіки та піклування,з однієї сторони, та особою, яка прагне стати патронатним вихователем, з іншої. Проте, 
Сімейний кодекс України не зазначає, хто саме може бути патронатним вихователем.

Ключові слова: договір про патронат,сторони договору, патронатний вихователь, патронатне виховання, орган опіки та піклування.

В статье сосредоточено внимание на сторонах договора о патронате над детьми. Семейный кодекс Украины отмечает, что 
договор о патронате заключается между органом опеки и попечительства, с одной стороны, и лицом, которая стремится стать 
патронатным воспитателем, с другой. Однако, Семейный кодекс Украины не указывает, кто именно может быть патронатным вос-
питателем.

Ключевые слова: договор о патронате, стороны договора, патронатный воспитатель патронатное воспитание, орган опеки и по-
печительства.

The article focuses on the aspect of the agreement patronage of children. Family Code of Ukraine states that patronage agreement concluded 
between the body of guardianship, on the one hand, and the person who aspires to become a foster parent, on the other. However, the Family 
Code of Ukraine does not specify exactly who can be a foster parent.

Key words: agreement on patronage, contract, foster parent, foster care, guardianship authority.

проблема виховання дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них батьківського піклування – у нашій країні досить 
вагома. патронатна форма виховання таких дітей мала 
б сприяти подоланню цієї проблеми. проте, недоскона-
лість законодавства, що регулює відносини патронатно-
го виховання, робить застосування інституту патронату 
ще більш важким на практиці. у цьому й полягає акту-
альність досліджуваної теми.

автор статті ставить перед собою мету проаналізу-
вати сторони договору про патронат та запропонувати 
шляхи усунення прогалин в законодавстві, що пов’язані 
з невизначеністю цих категорій (сторін договору).

необхідно зазначити, що договір про патронат до-
сліджувало чимало науковців, а саме – н. а. аблятіпова 
«проблеми правового регулювання сімейних форм ви-
ховання дітей, позбавлених батьківського піклування», 
г. с. лісіна «прийомна сім’я як альтернативна форма 
виховання дітей-сиріт», л. ф. кривачук «сімейні фор-
ми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених бать-
ківського піклування» та інші.

керуючись нормами сімейного кодексу україни 
(далі – ск україни), за договором про патронат орган 
опіки та піклування передає дитину-сироту або дитину, 
позбавлену батьківського піклування, на виховання у 
сім’ю іншої особи (патронатного вихователя) до досяг-
нення дитиною повноліття, за плату [1].

сторонами договору про патронат є, з одного боку, 
орган опіки та піклування, а з другого – патронатний 
вихователь [2]. 

стаття 252 ск україни не містить вимог щодо осо-
би патронатного вихователя та переліку осіб, які не мо-
жуть бути стороною в договорі. однак з. в. ромовська 
пропонує цю прогалину усунути за допомогою анало-
гії закону: не може бути патронатним вихователем, які 
опікуном та піклувальником, той, хто зловживає спирт-
ними напоями, наркотичними засобами, позбавлений 
батьківських прав, а також особа, інтереси якої супер-
ечать інтересам дитини [3, с. 475].

такий варіант можливий, але вважаю, що відсут-
ність законодавчого визначення особи патронатного ви-
хователя та необхідність застосування аналогії закону 
тільки знижуватиме рівень застосування патронатного 
виховання на практиці. тому пропоную внести допо-
внення до сімейного кодексу україни, а саме зазначити, 
що патронатним вихователем може бути подружжя або 

особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли для спільно-
го проживання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбав-
лених батьківського піклування. патронатними вихова-
телями не можуть бути особи:

1) визнані в установленому порядку недієздатними 
або обмежено дієздатними;

2) позбавлені батьківських прав, якщо ці права не 
були поновлені;

3) звільнені від повноважень опікуна, піклувальника 
в разі невиконання покладених на них обов’язків;

4) поведінка та інтереси яких суперечать інтересам 
дитини;

5) які за станом здоров’я не можуть виконувати 
обов’язки щодо виховання дітей;

6) які проживають на спільній житловій площі з чле-
нами сім’ї, які мають розлади здоров’я, що можуть не-
гативно вплинути на здоров’я дитини.

також доцільно було б зобов’язати кандидата на 
патронатного вихователя проходити курс підготовки в 
центрі соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді. 

щодо іншої сторони договору – постанова кабінету 
Міністрів україни № 866 від 24 вересня 2008 року зазна-
чає, що органами опіки та піклування є районні, районні 
у мм. києві та севастополі держадміністрації, виконавчі 
органи міських, районних у містах, сільських, селищних 
рад (далі – органи опіки та піклування), які відповідно 
до законодавства провадять діяльність з надання стату-
су дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, встановлення опіки та пі-
клування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, із захисту особистих, майно-
вих та житлових прав дітей [4]. здавалося б, щодо цієї 
сторони договору про патронат немає жодної претензії. 
проте, необхідність звертатися до підзаконних актів для 
з’ясування таких елементарних, базових питань проце-
дури патронату над дітьми ще більш гальмує укладення 
договору про патронат над дітьми.

усунення прогалини шляхом доповнення ск украї-
ни нормами, які конкретизують сторін договору патро-
нату або прийняття нормативно-правового акту, який 
би містив вичерпну інформацію про патронатне вихо-
вання, про сторін включно, вважаю, дало б можливість 
розширити застосовування такої форми виховання дітей 
на практиці.
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Стаття присвячена дослідженню особливостей джерел цивільного процесуального права України та їх впливу на процес правозасто-
сування у цивільному судочинстві. Проаналізовано Цивільний кодекс України, визначено процесуальні норми, які повинні враховуватися 
судом під час вчинення процесуальних дій при розгляді цивільних справ. Внесені пропозиції щодо вдосконалення чинного процесуаль-
ного законодавства України.

Ключові слова: правозастосування, цивільний процес, презумпції, джерела цивільного процесуального права, цивільне процесу-
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Статья посвящена исследованию особенностей источников гражданского процессуального права Украины и их влиянию на про-
цесс правоприменения в гражданском судопроизводстве. Проанализирован Гражданский кодекс Украины, определены процессуальные 
нормы, которые должны учитываться судом во время совершения процессуальных действий при рассмотрении гражданских дел. 
Внесены предложения по усовершенствованию действующего процессуального законодательства Украины.

Ключевые слова: правоприменение, гражданский процесс, презумпции, источники гражданского процессуального права, граждан-
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The article is devoted research of features of sources of civil procedure law of Ukraine and their influence on the process of uses of law in 
the civil legal proceeding. Author analyses the Civil code of Ukraine, judicial norms which must be taken into account a court during the judicial 
actions at consideration of civil cases are certain. Author make a suggestion to improve current judicial legislation of Ukraine.

Key words: use of law, civil procedure, presumption, sources of civil procedure law, civil judicial legislation, Civil code of Ukraine.

постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. Минуло більше двадцяти років після проголо-
шення і визнання світовою спільнотою україни незалеж-
ною державою. прийнята в 1996 році конституція україни 
закріпила принцип верховенства права в умовах коли біль-
шість ідеологічних постулатів, що визначали зміст еконо-
мічних і правових стосунків втратили своє значення, акту-
алізувалися старі і виникли нові проблемні питання в усіх 
сферах суспільного життя, зокрема в правовій. для цих 
років стало характерним прийняття принципово нового по 
суті матеріального і процесуального законодавства з прита-
манними йому прогалинами, колізіями та іншими супереч-
ностями, а інколи й безглуздями. таку недосконалість «пра-
вового поля» законодавець намагається усунути шляхом 
ухвалення нових законів або внесення змін і доповнень в 
чинні законодавчі акти. на жаль, такий природний законот-
ворчий процес нерідко має безсистемний характер, що при-
зводить до того, що не усуваючи старі колізії породжуються 
нові. здійснення судочинства в таких умовах стає непро-
стим, але дуже важливим процесом, чільне місце в якому 
поряд з особистістю правозастувача, його професійних та 
моральних якостей, світогляду, рівня право розуміння [16, 
с. 43-48], займає джерельна складова, тобто той правовий 
матеріал, що має законодавче закріплення, а також механіз-
ми та процедури, які забезпечують його реалізацію.

Метою статті є визначення джерельної складової в 
цивільному процесі та її впливу на процес правозастосу-
вання.

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання цієї проблеми. виклад 
основного матеріалу дослідження. проблемні питання 
правозастосування, і перш за все судового, традиційно 
були предметом наукових досліджень, які почалися ще в 
середині 50-х років XX століття на сторінках провідного 
юридичного наукового журналу радянського періоду «со-
ветское государство и право» [9, с. 47-51], а радянськими 
дослідниками було підготовлено низьку фундаментальних 
розвідок в цій галузі [18; 1; 13; 14; 7; 8; 10; 2; 4; ], в резуль-
таті яких було сформовано радянський підхід до право-
застосування, який можна умовно назвати як «законозас-
тосування». оскільки дослідження питання про концепції 
правозастосування виходить за межі цією публікації об-
межимося лише посиланнями на авторські публікації з 
цього приводу [17, с. 140-151]. 

проголошення незалежності та зміна в суспільно-еко-
номічному ладі колишньої української рср призвели до 
необхідності перегляду підходів до регулювання всіх сус-
пільних відносин.

розробка та прийняття цивільного кодексу україни 
(далі – цк ) стало важливим етапом розвитку регламен-
тації оновлених цивільних відносин, які набули більш ці-
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вільного, послідовного та детального регулювання. слід 
зауважити, що під час підготовки цк, питання джерел 
окремо не обговорювалось [20; 11], хоча сама концепція 
кодексу суттєво вплинула на систему джерел цивільного 
права україни та відобразила частину сучасних на той мо-
мент тенденцій розвитку демократичних правових систем 
[6, с. 361-366]. 

суттєво було оновлено і цивільне процесуальне зако-
нодавство, головним джерелом якого став цпк україни, 
ст. 1 якого закріпила, що одним із основних завдань ци-
вільного судочинства є справедливий, неупереджений та 
своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою 
захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 
свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юри-
дичних осіб, інтересів держави. при цьому, як зазначив 
законодавець, цивільне судочинство здійснюється відпо-
відно до конституції україни, цього кодексу та закону 
україни «про міжнародне приватне право» (ст. 2 цпк 
україни). 

норми цивільного законодавства поділяються на ре-
гулятивні та охоронні. останні набувають свого змісту в 
праві кожної особи на захист свого цивільного права та 
інтересу у разі його порушення, невизнання або оспорю-
вання. новелою є так звані попереджувальні або точніше 
запобіжні позови власника майна про заборону вчинення 
дій, які можуть порушити його право власності або з ви-
могою про вчинення певних дій для запобігання такому 
порушенню (ст. 386 цк). серед способів захисту цивіль-
ного права та інтересу основним є судовий захист, який 
забезпечений державним примусом. 

суд в цивільному судочинстві зобов’язаний засто-
совувати конституцію і міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких дана верховною радою україни. при 
цьому суд, застосовуючи інші закони та підзаконні нор-
мативні акти, встановлює їх відповідність конституції і 
в першу чергу – принципу верховенства права або між-
народному договору. окремо слід зауважити, що застосу-
вання судами сучасного цивільного законодавства, в яке 
як правовий регулятору імплементовані норми моралі 
(моральності) і правовий звичай, представляється вельми 
складним і непростим процесом, який до того ж постій-
но залишається поза увагою науковців [15, с. 69-75]. при 
цьому за загальним правилом цивільним законодавством 
регулюються особисті немайнові та майнові відносини 
(цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, 
вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учас-
ників. основним актом цивільного законодавства україни 
є цк (ч. 1 ст. 1 і ч. 2 ст. 4 цк). тому норми цк мають регу-
лювати саме зазначені відносини. чинний цк передбачає 
можливість субсидіарного застосування його положень до 
врегулювання відносин, які виникають у сферах викорис-
тання природних ресурсів та охорони довкілля, а також до 
трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульова-
ні іншими актами законодавства (ч. 1 ст. 9 цк ). про ре-
гулювання цк інших правових відносин, зокрема цивіль-
но-процесуальних, в цьому акті цивільного законодавства 
прямо не вказується. разом з тим, якщо проаналізувати ст. 
328 цк, згідно з якою, право власності вважається набу-
тим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону 
або незаконність набуття права власності не встановлена 
судом. таким чином, встановлені презумпції правомірнос-
ті володіння, права власності. їх практичне застосування 
означає, що відповідно до ст.ст. 10, 60 цпк доведення не-
законності покладається на сторону, яка заперечує право-
мірність володіння або права власності. Можна назвати 
цілу низку норм процесуального права, які містяться в 
цк. йдеться про положення, які визначають коло учасни-
ків цивільних відносин, що наділяються правом звернення 
до суду у власних інтересах або у інтересах інших осіб з 
позовами або з заявами по справам окремого провадження 
( ч. 5 ст. 32, ч. 2 ст. 35, ч. 1 і 2 ст. 75, 213, ч. 5 ст. 216, ч. 2 ст. 

221, ч. 2 ст. 223, ч. 2 ст. 224, ч. 1 ст. 225, ч. 2 ст. 226, ч. 2 ст. 
232, ч. 2 і 4 ст. 277, ч. 3 ст. 352, ч. 1 ст. 393, ч. 2 ст. 825, ч. 1 
ст. 1277 цк). в інших випадках цк наділяє суд правом ви-
ходу за межі позову – наприклад, правом застосувати на-
слідки недійсності нікчемного правочину з власної ініціа-
тиви. ч. 5 ст. 216 цк. декілька статей цк регламентують 
питання щодо обов’язків доказування, надання доказів, їх 
допустимості. так, обов’язок доведення достовірності не-
гативної інформації покладається на особу, яка її пошири-
ла (ч. 3 ст. 277); на особу, яка завдала шкоди, відсутності її 
вини в завданні шкоди (ч. 2 ст. 1166). цк закріплена пре-
зумпція правомірності володіння, згідно з якими, право 
власності вважається набутим правомірно, фактичне воло-
діння майном вважається правомірним, якщо інше прямо 
не випливає із закону або не встановлено судом (ст.ст. 328 
і 397 цк україни).

статті 218 та 1051 цк розкривають зміст процесуаль-
ної категорії допустимості доказів при оспорюванні пись-
мового правочину. 

цілком зрозумілим було намагання авторів проекту 
цк, законодавця, надати судовому захисту додаткової, 
процесуальної регламентації. цьому сприяли історичні 
традиції цивільного законодавства україни, іноземний до-
свід.

наслідками цих намагань стали як закріплення цивіль-
но-процесуальних норм в цк, так і невдалі спроби вре-
гулювати інші процесуальні питання. йдеться про засто-
сування судом позовної давності лише за заявою сторони 
у спорі, зробленою до винесення судом рішення (ст. 267 
цк). звісно, така заява повинна бути зроблена до судових 
дебатів, тобто до закінчення з’ясування обставин справи 
та перевірки їх доказами. в противному випадку суд зму-
шений повернутися до попередньої стадії процесу. 

слід окремо зауважити, що з нашої точки зору, не від-
повідають формам цивільного, господарського та й адмі-
ністративного судочинства, передбачені низкою статей цк 
право на оскарження до суду дій опікуна (ст. 79), відмови 
у державній реєстрації юридичної особи, а також зволі-
кання з її проведенням (ст. 89), рішення загальних зборів 
(ст. 91) та інші ( ст. ст. 182, 285, 353, 752, 1154, 1293).

головними складовими елементами механізму право-
вого регулювання в юридичній літературі визнаються: 
норми права, зафіксовані в законах та інших правових 
актах, якими визначається модель можливої та необхідної 
поведінки суб’єктів суспільних відносин; факти юридич-
ні, з якими пов’язані виникнення, зміна чи припинення 
правових відносин; власне правові відносини, тобто сус-
пільні відносини, опосередковані нормами права; акти ре-
алізації прав та обов’язків суб’єктів суспільних відносин, 
тобто дії цих суб’єктів у межах приписів відповідних пра-
вових норм; правові санкції щодо порушення норм права 
[22, с. 40-41]. 

у ст. 2 цпк серед нормативних джерел цивільного 
судочинства цк не згадується. Хоча буквальне тлумачен-
ня цієї норми свідчить, що окрім конституції україни, 
цього кодексу та закону україни «про міжнародне при-
ватне право», до законодавства про цивільне судочин-
ство, необхідно віднести й закони україни, які регулюють 
провадження у цивільних справах. до таких законів слід 
віднести і цк, в якому містяться цивільно-процесуальні 
норми. Мова йде про ч. 5 ст. 216 цк україни, яка наділяє 
суд правом вийти за межі заявлених вимог, хоча це буде 
суперечити ст. 11 цпк україни. йдеться також про зазна-
чені вище норми, що регулюють, наряду з цпк, докази і 
процес доказування у цивільному процесі. 

сучасна навчальна література до джерел цивільно-
процесуального права також відносить окремі закони, у 
тому числі цк та ск україни [3, с. 20-21; 21, с. 15-20]. 
слід зауважити, що такий підхід є достатньо традиційним 
[23, с. 16-17], хоча деякі автори не відносять цк до дже-
рел цивільного судочинства, посилаючись на вплив норм 
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матеріального права на процесуальні норми [3, с. 14, 19; 
19, с. 8]. при цьому норми-презумпції в цивільному праві 
були предметом окремого наукового дослідження [12].

наведене свідчить, що матеріальні кодекси містять 
значну кількість норм, які мають безпосереднє значення 
для правозастосування. наприклад, відповідно до ч. 5 ст. 
12 цк, поведінка особи є добросовісною та розумною, 
якщо інше не встановлено судом. при цьому, відповідно 
до ч. 6 ст. 13 цк, суд може зобов’язати її припинити зло-
вживання своїми правами, а також застосувати інші на-
слідки, встановлені законом. право на захист цивільних 
прав та інтересів, а також способи захисту ст.ст. 15, 16, 
20 цк, які логічно пов’язані зі ст.ст. 1,3 цпк, надають 
право суду відмовити у захисті цивільного права та інтер-
есу особи в разі порушення нею положень частин другої-
п’ятої статті 13 цк (порушення меж здійснення цивільних 
прав, використання права з метою завдання шкоди тощо). 
стаття 29 цк, дає визначення місця проживання, а закон 
україни «про свободу пересування та вільний вибір міс-
ця проживання в україні» встановлює додаткові вимоги, 
щодо підтвердження свого місця проживання. встановлю-
ючи обов’язок здійснити його реєстрацію. у свою чергу 
ст.ст. 109, 110 цпк з зареєстрованим місцем проживання 
встановлення територіальної підсудності справ.

проведене дослідження дозволяє зробити наступні 
висновки та внести пропозиції. для сучасного право-

застосування в цивільному процесі характерним є комп-
лексне застосування нормативних актів різної галузевої 
належності. 

норми, які мають процесуальне значення для роз-
гляду певних категорій справ, закріплені в різних дже-
релах матеріального права, а тому сучасний цивільний 
процес вимагає від правозастосувачів досконалого зна-
ння не тільки цивільного процесу, але й джерел мате-
ріального права, які в тій чи іншій мірі регламентують 
процесуальні відносини, встановлюючи певні презумп-
ції, які безпосередньо впливають на проведення цивіль-
ного процесу.

Хоча такий стан речей має історичне підґрунтя, оче-
видно, що для удосконалення цивільного та цивільного 
процесуального законодавства і ефективності їх засто-
сування необхідно внести зміни до цк та цпк україни. 
ці зміни мають полягати в зосередженні процесуальних 
норм в цпк, наприклад в окремому розділі, присвяче-
ному основним правилам тлумачення, особливостям або 
винятковості застосування норм матеріального і процесу-
ального права. разом з тим в очікуванні таких змін слід 
мати на увазі, що суттєвим фактором, що визначає якість 
сучасного правозастосування, є розуміння поліджерель-
ності права, багатогранності сутності права та його спів-
відношення з законодавством, у тому числі процедурним 
(процесуальним).
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Щодо відповідальності приватного нотаріуса 
За поруШеннЯ Законодавства при вЧиненні нотаріальних дій
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У статті проаналізовано положення чинного законодавства, яким врегульовано питання анулювання свідоцтва приватного нотаріуса 
за порушення законодавства та неодноразове грубе порушення порядку вчинення нотаріальних дій. Автор вказує на недоліки Закону 
«Про нотаріат», його непослідовність у цьому питанні та пропонує своє бачення виходу з ситуації, що склалася.

Ключові слова: анулювання, відповідальність, нотаріус, порушення.

В статье проанализированы положения действующего законодательства, регулирующие вопросы аннулирования свидетельства 
частного нотариуса за нарушение законодательства и неоднократное грубое нарушение порядка совершения нотариальных действий. 
Автор указывает на недостатки Закона «О нотариате», его непоследовательность в этом вопросе и предлагает свое видение выхода из 
сложившейся ситуации.

Ключевые слова: аннулирование, ответственность, нотариус, нарушения.

The article are analysed positions of current legislation, regulative questions for cancellation of private notary certificate of legislation violation 
and repeated gross violation of the order of notarial actions. The author points out on the lacks of Law «On notariate», it inconsistencies for this 
question and offers the vision of exit from the folded situation.

Key words: cancellation, responsibility, notary, violations.

оскільки держава наділяє приватних нотаріусів повно-
важеннями та довірою виконувати певні нотаріальні дії 
від імені держави, необхідно також, щоб існували певні 
засоби спонукання їх до добросовісного виконання своїх 
обов’язків. тобто, мають існувати певні засоби контролю 
за їх діяльністю та конкретні підстави притягнення їх до 
відповідальності, у тому числі звільнення з посад в разі 
порушень законодавств, що заподіяли істотну шкоду. при 
цьому необхідність дотримання незалежності приватного 
нотаріуса та уникнення неправомірного тиску на нього зу-
мовлюють потребу обережного ставлення до застосування 
заходів відповідальності. 

відповідальність, як справедливо вказує Є. в. родіо-
нова, є «соціальною властивістю будь-якого суспільного 
організму і виступає в якості ознаки його соціальної орга-
нізації» [1, с. 16].

становище приватного нотаріуса в правовій системі 
україни специфічне. специфічна і його відповідальність, 
яка носить комплексний характер, оскільки будучи уповно-
важеним державою на реалізацію публічно-правової функ-
ції, приватний нотаріус відповідає за правомірність своєї 
діяльності як перед заявниками, так і перед суспільством в 
цілому. при цьому, характер відповідальності визначається 
виходячи з характеру вчиненого делікту. специфічний і по-
рядок притягнення нотаріуса до відповідальності.

Як відмічає п. в. глаголев, відповідальність особи в 
системі різновидів державного примусу займає специ-
фічне місце, яке визначається метою його застосування, 
характером виникнення, функцій застосування, характеру 
наслідків, зв’язку з санкцією правової норми, порядком і 
часом застосування, специфічністю суб’єкта [2, с. 7]. 

звичайно, при здійсненні нотаріальних дій приватний 
нотаріус зобов’язаний діяти у суворій відповідності з за-
коном україни «про нотаріат» [3] (далі – закон «про нота-
ріат»), а також застосовувати нормативні акти професійно, 
чесно і сумлінно, поважаючи права і законні інтереси гро-
мадян, підприємств, установ і організацій.

природно, що при нехтуванні цим обов’язком, приват-
ний нотаріус повинен нести певну відповідальність. але 
підстави цієї відповідальності мають бути максимально 
конкретизованими і виваженими, а заходи впливу – адек-
ватними скоєному правопорушенню. це загальне між-
народне правило, що витікає із Європейської конвенції з 
прав людини та основоположних свобод, а також із кон-
ституції україни. 

актуальність дослідження визначається важливістю 
розгляду питання відповідальності приватного нотаріуса 
за порушення законодавства при вчиненні нотаріальних 
дій та потребою наукового осмислення окремих положень 
Закону «Про нотаріат» в частині підстав анулювання 
свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. 

Хоча окремі науковці, зокрема в. М. Бесчастний, і. в. 
кременовська, с. М. пашков, о. поповченко, в. М. суб-
ботін, а. М. титов, о. в. філонов та інші звертали увагу 
на проблему відповідальності нотаріуса, на сьогодні май-
же немає наукових досліджень та висновків щодо наяв-
них приписів чинного законодавства, яким врегульовано 
питання анулювання свідоцтва про право на зайняття но-
таріальною діяльністю на підставі порушення приватним 
нотаріусом законодавства при вчиненні нотаріальних дій. 

компенсуючи цю прогалину, я, в свою чергу, проана-
лізую підпункти «е» та «з» пункту 2 частини першої ст. 12 
закону «про нотаріат». зокрема, підпунктом «е» пункту 2 
частини першої ст. 12 закону «про нотаріат» передбачена 
можливість анулювання свідоцтва про право на зайняття 
нотаріальною діяльністю (далі – свідоцтво нотаріуса) в 
разі неодноразового порушення нотаріусом чинного за-
конодавства при вчиненні нотаріальних дій або грубого 
порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держа-
ви, підприємств, установ, організацій, громадян. згідно з 
підпунктом «з» пункту 2 частини першої статті 12 того ж 
закону, свідоцтво нотаріуса може бути анульовано і при 
набранні законної сили рішенням суду про порушення 
нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нота-
ріальної дії. 

перш ніж приступити до розкриття теми слід виясни-
ти зміст словосполучення «анулювання свідоцтва нотарі-
уса». на жаль, закон «про нотаріат» не конкретизує цього 
поняття, хоч воно має велике значення для приватного но-
таріуса. немає тлумачення цього поняття і в інших нор-
мативних актах. згідно з великим тлумачним словником 
сучасної української мови, «анулювати» означає визнати 
недійсним. тобто таким, який не має законної сили, який 
не існує. 

таким чином, анулюючи свідоцтво приватного нота-
ріуса, його визнають недійсним, неіснуючим. але за ло-
гікою будь-який документ не може бути до певного часу 
дійсним, а потім недійсним тільки тому, що на його під-
ставі приватний нотаріус вчинив або не вчинив певну дію. 
Якщо він недійсний, то з самого початку його дії. напри-
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клад, саме у відповідності з таким правилом визнаються 
недійсними договори, накази, розпорядження тощо. саме 
такі наслідки має скасоване судове рішення. але законо-
давець у законі «про нотаріат» по іншому підходить до 
цієї проблеми. він вважає, що до тої пори поки приват-
ний нотаріус діє у відповідності з законом, його свідоцтво 
нотаріуса є дійсним. але як тільки він порушує закон, це 
свідоцтво з певного моменту можна визнати недійсним. 
на жаль, такий підхід не відповідає законам логіки та пра-
возастосовчій практиці. він кидає негативну тінь на ті рі-
шення приватного нотаріуса, які прийняті до анулювання 
його свідоцтва, він вносить сумнів у їх законність.

на мою думку, слід не анулювати свідоцтво нотарі-
уса, а припиняти його дію з певного часу або визнавати 
таким, яке втратило чинність. зокрема, так діють щодо 
указів президента україни, постанов кабінету Міністрів 
україни тощо. 

однак я вимушена аналізувати закон у тому вигляді, в 
якому він є.

за аналізом наведених вище вимог закону можна зро-
бити висновок, що для анулювання свідоцтва нотаріуса у 
зв’язку з порушенням законодавства законом передбачені 
три самостійні підстави: 

1) неодноразове порушення чинного законодавства 
при вчиненні нотаріальних дій;

2) грубе порушення закону, яке завдало шкоди інтер-
есам держави, підприємств, установ, організацій, грома-
дян;

3) набрання законної сили рішенням суду про пору-
шення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні но-
таріальної дії.

ключовими словами кожної із названих підстав є «по-
рушення закону, законодавства» і тому для розкриття теми 
слід в першу чергу дослідити проблематику цього понят-
тя. Характерно, що для анулювання свідоцтва нотаріуса 
необхідне не будь-яке порушення закону, а лише те, що 
вчинене при нотаріальних діях. на жаль, жодний із норма-
тивних актів не дає визначення поняттю «порушення зако-
ну» чи «порушення законодавства». в жодній із юридич-
них енциклопедій визначення цих понять також немає. за 
визначенням, яке дано у великому тлумачному словнику 
сучасної української мови, порушувати, це значить робити 
що-небудь усупереч наказові, закону і таке інше. у бага-
тьох нормативних актах вживається слово «порушення», 
але, як правило, конкретних норм права, наприклад, по-
рушення виборчих прав, порушення правил безпеки руху, 
порушення правил та пожежної безпеки тощо [4, с. 887].

у законі «про нотаріат» вжито словосполучення «по-
рушення законодавства при вчиненні нотаріальної дії», 
тобто як узагальнене поняття.

виходячи з того, що визначення поняття «порушення 
закону», «порушення законодавства» немає, що мав на 
увазі законодавець, передбачаючи відповідальність при-
ватного нотаріуса за ці діяння, – сказати важко, оскільки 
воно надзвичайно загальне, не конкретне, а законів та ін-
ших нормативних актів, які застосовує приватний нотарі-
ус в ході виконання нотаріальних дій, дуже багато.

Характерно, що в першій підставі законодавець вживає 
словосполучення «порушення чинного законодавства», у 
другій – «порушення закону» і в третій – «порушення ви-
мог законодавства» і таким чином створює враження, що 
йдеться про щось різне. Між тим йдеться про одне і те 
ж – про невиконання закону, неналежне його виконання 
або про неправильне застосування закону. вжита законо-
давцем різна термінологія свідчить, скоріше за все, про 
поверховий підхід до прийняття закону. про це свідчить 
і така вжита законодавцем формула, як «чинного при 
вчиненні». законодавець, на жаль, не бере до уваги, що 
нотаріус не може застосовувати не чинний закон, він за-
стосовує закон, який набрав законної сили, і тому слово 
«чинного» не тільки зайве, а і неправильне.

слід звернути увагу, що за змістом ст. 12 закону «про 
нотаріат», підставою для анулювання свідоцтва приват-
ного нотаріуса можуть бути порушення як процедурних 
норм, передбачених законом «про нотаріат», так і матері-
альних норм, передбачених конституцією україни, кодек-
сами україни та законами україни. у той же час порушен-
ня постанов верховної ради україни, указів президента 
україни, постанов та рішень кабінету Міністрів україни, 
інструкцій, положень, правил та наказів Міністерства 
юстиції україни та інших міністерств і відомств не є під-
ставою для анулювання свідоцтва приватного нотаріуса, 
оскільки вони не є «законодавством».

поняття «порушення закону, законодавства» має оці-
ночний характер, і тому в кожному конкретному випадку 
має встановлюватися на підставі сукупності обставин. 

передбачаючи анулювання свідоцтва приватного но-
таріуса у зв’язку з порушенням законодавства, законода-
вець, на жаль, не конкретизує причин цього порушення, а 
також форми вини, не придаючи цьому значення. Між тим 
порушення законодавства може відбутися не тільки умис-
но, з прямим або не прямим умислом, але і необережно за 
самовпевненості або недбалості. 

погодьмося, що для відповідальності особи форма 
її вини має визначальне значення. важко уявити, щоб за 
умисні і необережні діяння були однакові стягнення. але в 
підході до приватного нотаріуса законодавець ігнорує цей 
принцип відповідальності.

у правозастосуванні є поняття помилки, тобто не-
правильного уявлення особи про юридичні властивості 
або фактичні ознаки вчинюваного нею діяння. залеж-
но від змісту обставин, що неправильно сприймаються 
суб’єктом, розрізняють два види помилки: юридичну і 
фактичну. юридична помилка полягає в неправильному 
уявленні особи про юридичні властивості вчиненого, його 
правову характеристику (помилка в праві). при юридич-
ній помилці особа може помилятися у правомірності або 
неправомірності свого рішення, інших його властивос-
тях. фактична помилка – це неправильне уявлення особи 
про фактичні об’єктивні ознаки вчинюваного нею діяння. 
фактична помилка може бути в об’єкті, в характері діяння, 
у причинному зв’язку тощо [7].

порушення законодавства може відбутися як у зв’язку 
з помилкою, так і у зв’язку з його складністю, непослідов-
ністю і суперечливістю, в силу різної нотаріальної та судо-
вої практики, а також складнощів обставин справи тощо. 
тобто не завжди воно може пояснюватися несумлінністю 
або умисністю приватного нотаріуса. 

при вирішенні питання про анулювання свідоцтва 
приватного нотаріуса у зв’язку з порушенням законодав-
ства закон не передбачає можливості врахування певних 
обставин, що пом’якшують відповідальність або виклю-
чають її. статтею 12 закону «про нотаріат» лише перед-
бачено, що свідоцтво нотаріуса «може» бути анульовано 
і це дає підставу думати, що члени вккн мають можли-
вість приймати рішення об’єктивно і по совісті. 

закон, передбачаючи можливість анулювання свідо-
цтва приватного нотаріуса за порушення законодавства, 
фактично віддає оцінку цих правопорушень на розгляд 
членів вищої кваліфікаційної комісії нотаріату. і тому 
доля приватного нотаріуса в такому випадку в основному 
залежить від знань, досвіду та моралі членів вккн, що 
суперечить міжнародним нормам з прав людини та кон-
ституції україни. 

щоб зрозуміти природу та суть анулювання свідоцтва 
приватного нотаріуса у зв’язку з порушенням закону при 
вчиненні ним нотаріальних дій, тобто, умовно кажучи, 
фактичного розірвання певного трудового договору з іні-
ціативи уповноваженого органу, слід порівняти підстави 
його звільнення з тими особами, які звільняються з роботи 
на підставі статті 40 кодексу законів про працю україни 
[5] та на підставі закону україни «про державну службу» 
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[6], а також суддів україни. наприклад, у відповідності 
з статтею 53 закону україни «про державну службу» до 
державних службовців застосовуються такі види дисци-
плінарних стягнень: 1) зауваження; 2) догана; 3) сувора 
догана; 4) попередження про неповну службову відповід-
ність; 5) звільнення з посади державної служби. Харак-
терно, що у відповідності з ст. 41 названого закону під-
ставами для припинення державної служби за ініціативою 
суб’єкта призначення в разі якщо державний службовець 
не виконав або неналежно виконав рішення державних 
органів, можливе лише якщо до державного службовця 
застосовувалося дисциплінарне стягнення, яке не знято в 
установленому законом порядку.

аналогічний підхід встановлений законодавцем і 
щодо тих працівників, на яких поширюється кодекс зако-
нів про працю україни. зокрема, згідно зі ст. 40 зазначе-
ного кодексу, для того, щоб розірвати трудовий договір з 
працівником, необхідно встановити, що він систематично 
не виконує без поважних причин обов’язки, покладені на 
нього трудовим договором або правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, якщо до працівника раніше засто-
совувалися заходи дисциплінарного чи громадського стяг-
нення.

суддів загальних судів україни за порушення закону 
також не завжди звільняють з посади. вони можуть в якос-
ті попередження отримати догану. все залежить від тяж-
кості порушення та інших обставин.

звертає на себе увагу той факт, що в законі «про но-
таріат» не передбачено строку давності анулювання сві-
доцтва приватного нотаріуса за порушення ним законо-
давства, що важко сприйняти, враховуючи те, що навіть 
будь-який злочинець не може бути притягнутий до відпо-
відальності і покараний якщо закінчилися передбачені за-
коном терміни.

аналіз наведених фактів свідчить, що підхід україн-
ського законодавця до приватного нотаріуса при порушен-
ні останнім закону в ході нотаріальної дії жорсткий, якщо 
не сказати жорстокий. він не йде ні в яке порівняння ні з 
відповідальністю судді, ні з відповідальністю інших ана-
логічних працівників, бо не передбачає ні попереджень, 
ні доган, ні інших заходів впливу, а за будь-яке порушен-
ня закону, коли б воно не відбулося, відразу ж передба-
чає анулювання свідоцтва нотаріуса, тобто позбавлення 
роботи.

такий підхід не є адекватним, тим більше що пору-
шення порушенню різниця. Як відомо, не є злочином дія 
або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки 
будь-якого діяння, передбаченого кримінальним кодексом 
україни, але через мало значущість не становить суспіль-
ної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти іс-
тотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству 
або державі (ст. 11 кк україни) [7]. ця норма повинна за-
стосовуватися аналогічно і щодо протиправних діянь при-
ватного нотаріуса в ході виконання нотаріальної дії. тобто 
він не повинен відповідати за малозначущі порушення за-
кону. але законодавець не бере цього до уваги.

законодавцю слід звернути увагу на особливу час-
тину кримінального кодексу україни. там немає жодної 
статті, яка б передбачала безальтернативне покарання за 
вчинений злочин. Бо є різні злочини і є різні особи, які їх 
вчинили. Є пом’якшуючі і обтяжуючі обставини. Є багато 
нюансів, які не дозволяють карати всіх однаково. на жаль, 
закон «про нотаріат» всупереч логіці передбачає для всіх 
нотаріусів-порушників закону незалежно від ступеня тяж-
кості цього порушення одне стягнення – анулювання сві-
доцтва нотаріуса.

за логікою закону «про нотаріат» на підставі підпунк-
тів «е» та «з» пункту 2 частини першої ст. 12 свідоцтво 
приватного нотаріуса може бути анульовано за неоднора-
зове порушення закону, якщо ці порушення не були пред-
метом розгляду суду, і за одноразове порушення, якщо 

допущене приватним нотаріусом порушення закону вста-
новлене рішенням суду. тобто рішенню суду надається 
якесь особливе значення. чому так, із закону не витікає. 
Характерно, що порушення приватним нотаріусом закону 
при вчиненні нотаріальної дії, яке зафіксоване рішенням 
суду, законодавець не пов’язує з тяжкістю діяння, якоюсь 
особливою шкодою для держави, підприємства, установи, 
організації чи фізичної особи. тобто, за логікою законо-
давця, приватного нотаріуса можна позбавити роботи за 
будь-яке навіть малозначне необережне або помилкове 
порушення закону, головне щоб воно було зафіксоване в 
рішенні суду, що набрало законної сили. на мою думку, 
такий підхід суперечить здоровому глузду. 

фіксація порушення закону в судовому рішенні не по-
винна бути домінуючим фактором у підході до вирішення 
долі приватного нотаріуса.

слід зазначити, що навіть скасування судового рішен-
ня, а воно завжди скасовується через недотримання зако-
ну, не завжди є підставою для притягнення судді до відпо-
відальності. в цьому плані приватний нотаріус не може 
бути в гіршому стані ніж суддя.

у підпункті «е» пункту 2 частини першої ст. 12 зако-
ну «про нотаріат» передбачається анулювання свідоцтва 
приватного нотаріуса за неодноразове порушення закону 
або грубе порушення закону, тобто за логікою закону два 
і більше порушення закону (неодноразове) прирівнюється 
до грубого порушення закону. але ж два порушення за-
кону можуть бути малозначні. особливо важко сприйма-
ється така підстава для анулювання свідоцтва приватного 
нотаріуса як «грубе порушення закону, яке завдало шкоди 
інтересам держави, підприємств, установ, організацій, 
громадян». 

аналізуючи цю підставу для анулювання свідоцтва 
приватного нотаріуса, звертає на себе увагу той факт, що 
законодавець використав перелік суб’єктів, яким може 
бути завдана шкода, у множині. у зв’язку з цим, за зміс-
том і логікою закону, анулювання свідоцтва приватного 
нотаріуса можливе лише в тому разі, коли шкода завдана 
як мінімум двом підприємствам, двом установам, двом ор-
ганізаціям або двом громадянам. при цьому формула пра-
вової норми так створена, що для анулювання свідоцтва 
приватного нотаріуса недостатньо, наприклад, завдання 
шкоди хоч і двом суб’єктам, але різним, зокрема, підпри-
ємству і установі, бо закон вимагає як мінімум двох під-
приємств і двох установ. абсурд, звичайно. але це закон.

законодавець передбачає анулювання свідоцтва при-
ватного нотаріуса в разі грубого порушення закону, що за-
вдало шкоди інтересам громадян. тобто слід вважати, що в 
законі мова йде про осіб, які мають громадянство україни, 
хоч про це і не сказано в законі. але клієнтом приватного 
нотаріуса може бути і іноземець, і особа без громадянства. 
за логікою і змістом закону «про нотаріат», шкода, що за-
вдана цим особам, не може бути врахована при вирішенні 
питання про відповідальність приватного нотаріуса, тобто 
вони не перебувають під захистом закону. такий підхід 
явно збентежить будь-якого іноземного інвестора.

говорячи про завдання шкоди інтересам підприємств, 
установ, організацій, громадян законодавець не бере до 
уваги, що інтереси цих суб’єктів права можуть бути різні, 
як законні, так і не законі. не роблячи наголос на тому, що 
захищаються лише законні інтереси, законодавець таким 
чином бере під захист і незаконний інтерес, що, звичайно, 
суперечить цілям та меті самого закону. слід сказати, що 
у відповідності з конституцією україни мають захища-
тися не тільки законні інтереси людини, але і її права та 
свободи. на жаль, закон «про нотаріат» не придає цьому 
значення.

перераховуючи суб’єктів права, яким завдано шкоди 
діями приватного нотаріуса, законодавець громадян роз-
міщує на останньому місці, не враховуючи, що в правовій 
державі особа, людина має захищатися в першу чергу. Як 
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відомо, у ст. 3 конституції україни сказано, що людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпе-
ка визнаються в україні найвищою соціальною цінністю, 
а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави [8].

підсумовуючи сказане, на мою думку, в законі має бути 
використана усталена формула, яка сьогодні все ширше 
застосовується в законодавстві: «заподіяння шкоди фізич-
ній або юридичній особі», без перерахування цих осіб.

аналізуючи зазначену норму закону, особлива увага 
притягується до словосполучень «грубого порушення за-
кону» та «шкоди інтересам». що означає «грубе порушен-
ня», в чому має виражатися «шкода» і її обсяги закон «про 
нотаріат» не регулює, він віддає їх на розсуд членів вккн, 
що суперечить міжнародним нормам про права людини та 
конституції україни, оскільки така неконкретність позбав-
ляє приватного нотаріуса можливості захищатися. сьогодні 
поняття «грубе порушення» в законах україни вживається 
все рідше, бо що це таке практично чітко не скаже ніхто. 
в жодному нормативному акті україни не дано визначення 
поняття «грубе порушення закону» бо визначитися в цьому 
плані надзвичайно складно. навіть у великому тлумачно-
му словнику сучасної української мови не надається тлу-
мачення словосполучення «грубе порушення» [4, с. 199]. у 
контексті теми в словнику сказано, що грубий це той, що 
виходить за межі елементарних правил, заслуговує осу-
дження. але хіба не заслуговують осудження інші правопо-
рушення? Як відомо, антиподом «грубого» є «м’яке», «ве-
ликого» – «мале», «товстого» – «тонке» тощо. визначитися 
з тим, що є грубе, а що м’яке можливо лише у тому випадку 
коли річ можна порівняти або пощупати. суспільні явища, 
якими є правопорушення, не поміряєш і не пощупаєш. їх 
класифікувати можливо лише через наслідки, що настали 
або могли настати, в нашому випадку – лише через обсяг 
матеріальної або моральної шкоди. 

передбачаючи анулювання свідоцтва приватного но-
таріуса в разі грубого порушення законодавства, законода-
вець пов’язує це порушення з заподіянням шкоди, але не 
конкретизує її розмір. у зв’язку з цим створює ситуацію, 
при якій анулювати свідоцтво приватного нотаріуса за ба-
жання можна і при заподіянні якоїсь дрібної шкоди. такий 

підхід явно суперечить цілям та меті закону, він сприяє 
зловживанням та корупції. 

недосконалість закону україни «про нотаріат», його 
недостатня продуманість простежується і на непослідов-
ності правових норм. зокрема, передбачаючи в ст. 12 за-
кону «про нотаріат», що свідоцтво приватного нотаріуса 
може бути анульоване в разі неодноразового порушення за-
кону або грубого порушення, яке заподіяло шкоду, законо-
давець у той же час у ст. 33 закону «про нотаріат» зазначає, 
що свідоцтво приватного нотаріуса може бути анульовано 
у разі виявлення під час перевірки неодноразового грубо-
го порушення порядку вчинення нотаріальних дій. тобто 
в одній нормі законодавець вважає можливим анулювання 
свідоцтва нотаріуса при неодноразовому або грубому по-
рушенні закону, а в іншій вважає, що це можливо лише коли 
неодноразове порушення закону буде грубим.

підсумовуючи викладене в цій статті, слід запропону-
вати: 

1) свідоцтво приватного нотаріуса варто не анулювати, 
а визнавати таким, що втратило чинність з конкретної дати; 

2) при цьому за умисне невиконання закону або нена-
лежне його виконання слід визнавати свідоцтво приват-
ного нотаріуса таким, що втратило чинність, лише в разі, 
коли це протиправне діяння заподіяло істотну шкоду пра-
вам та законним інтересам фізичних або юридичних осіб; 

3) істотну шкоду слід конкретизувати за аналогією з тим 
визначенням, яке дано в кримінальному кодексі україни; 

4) слід встановити строк давності для визнання свідо-
цтва приватного нотаріуса таким, що втратило чинність у 
зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням за-
кону. на мій погляд, такий строк має становити один рік; 

5) виключити з закону «про нотаріат» таку підставу, як 
анулювання свідоцтво нотаріуса за порушення закону, яке 
визнане в судовому рішенні, що набрало законної сили;

6) передбачити профілактичний захід щодо порушень 
приватним нотаріусом вимог закону у вигляді поперед-
ження.

на мою думку, запровадження таких правил буде спри-
яти утвердженню законності та справедливості щодо при-
ватного нотаріуса і спонукати його до добросовісності та 
об’єктивності.
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Стаття присвячена деяким проблемам розповсюдження музичних творів у мережі Інтернет. Автором аналізуються досвід цифрового 
розповсюдження музичних творів у США та деякі проблеми такого розповсюдження згідно з чинним законодавством України. У результаті 
проведеного дослідження автор дійшов висновку про необхідність внесення змін до законодавства України.

Ключові слова: музичні твори, виконання, авторське право, суміжні права, Інтернет, законна ліцензія. 

Статья посвящена некоторым проблемам распространения музыкальных произведений в сети Интернет. Автором анализируются 
опыт цифрового распространения музыкальных произведений в США и некоторые проблемы такого распространения согласно дей-
ствующему законодательству Украины. В результате проведенного исследования автор пришёл к выводу о необходимости внесения 
изменений в законодательство Украины.

Ключевые слова: музыкальные произведения, исполнение, авторское право, смежные права, Интернет, законная лицензия.

The article is dedicated to some problems of music distribution in the Internet. The author analyzes the experience of music webcasting, 
tethered downloading, interactive streaming and downloading developed in the USA along with some problems of music distribution in the 
Internet in accordance with the current legislation of Ukraine. As a result of the conducted investigation the author comes to the conclusion about 
the necessity of entering amendments into the current Ukrainian legislation.
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постановка проблеми. з розвитком новітніх техноло-
гій музичні твори та їх виконання як об’єкти авторсько-
го та суміжних прав стають доступнішими українському 
споживачу. наразі у мережі інтернет пропонується все 
більше ресурсів, з яких користувачі можуть завантажити 
ті чи інші музичні твори, які дозволяють подивитися му-
зичні кліпи тощо. у той час як у деяких країнах світу іс-
нує розгалужена система законодавства, а судова практика 
дозволяє ефективно захищати авторські та суміжні права 
від їх порушень в мережі інтернет, законодавство украї-
ни не встигає за новітніми технологіями. Беручи до уваги, 
що основні нормативно-правові акти, які регулюють за-
хист авторських та суміжних прав в україні були прийняті 
більше 10 років тому, виникає необхідність вдосконалення 
чинного законодавства.

стан дослідження. деяким проблемам захисту автор-
ських та суміжних прав у мережі інтернет була присвяче-
на увага таких вчених, як а.п. луцкер, о. Блінов, л. кор-
нева, о. паферова, і. сусліна, в.Б. Белицький та інших, 
однак однозначного вирішення відповідних проблем не 
було запропоновано.

з метою опрацювання шляхів удосконалення механіз-
му правового регулювання зазначених відносин доцільно 
проаналізувати як приписи вітчизняних правових норм, 
що регулюють розповсюдження музичних творів у мережі 
інтернет, так і досвід регулювання цих відносин в інших 
країнах.

виклад основного матеріалу. основні міжнарод-
ні стандарти охорони майнових авторських та суміжних 
прав встановлені Бернською конвенцією про охорону лі-
тературних та художніх творів [1], а також всесвітньою 
конвенцією про авторське право [2], однак зазначені кон-
венції не містять спеціальних норм стосовно захисту ав-
торських та суміжних прав у мережі інтернет. з огляду на 
важливість адаптації існуючих міжнародних стандартів 
до новітніх технологій та з метою забезпечення дотри-
мання прав інтелектуальної власності у мережі інтернет, 
ще у 1996 році всесвітньою організацією інтелектуальної 
власності було укладено два договори, а саме – договір 
всесвітньої організації інтелектуальної власності про ав-
торське право [3], а також договір всесвітньої організа-
ції інтелектуальної власності про виконання і фонограми 
[4]. прийняття згаданих договорів свідчить про те, що, 

по-перше, майнові авторські та суміжні права включають 
використання об’єктів авторського і суміжних прав також 
і в мережі інтернет і, по-друге, суб’єкти авторського та су-
міжних прав отримують право контролювати використан-
ня згаданих об’єктів також у всесвітній мережі.

за приписами ст. 440 цивільного кодексу україни [5] 
та ч. 1 ст. 15 закону україни «про авторське право і суміж-
ні права» [6] (далі – закон про авторське право) виключне 
право на використання твору, а також виключне право на 
дозвіл або заборону використання твору іншими особами 
є майновими правами автора (чи іншої особи, яка має ав-
торське право). згідно з абз. 1 ч. 3 ст. 15 закону про ав-
торське право виключне право автора (чи іншої особи, яка 
має авторське право) на дозвіл чи заборону використання 
твору іншими особами дає йому право дозволяти або за-
бороняти відтворення творів. відповідно до ст. 1 закону 
про авторське право, відтворенням є виготовлення одного 
або більше примірників твору, відеограми, фонограми в 
будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тим-
часового чи постійного зберігання в електронній (у тому 
числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчи-
тувати комп’ютер. згідно з абз. 3 п. 46 постанови пленуму 
вищого господарського суду україни «про деякі питання 
практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав 
інтелектуальної власності» № 12 [7], розміщення творів 
у мережі інтернет у вигляді, доступному для публічного 
використання, є їх відтворенням у розумінні ст. 1 закону 
про авторське право і тому на таке розміщення поширю-
ється дія ст. 15 цього закону. таким чином, якщо осо-
ба розміщує музичні твори у мережі інтернет, вона у 
будь-якому випадку зобов’язана отримати дозвіл ав-
тора твору, або інших осіб, яким належить авторське 
право. дозвіл автора твору може бути надано шляхом 
отримання ліцензії на використання музичного твору 
з текстом чи без тексту, укладення ліцензійного догово-
ру, договору про передання виключних майнових прав 
інтелектуальної власності тощо.

згідно зі ст. 43 закону про авторське право допуска-
ється без згоди виробників фонограм (відеограм), фоно-
грами (відеограми) яких опубліковані для використання з 
комерційною метою, і виконавців, виконання яких зафік-
совані у цих фонограмах (відеограмах), але з виплатою 
винагороди, таке пряме чи опосередковане комерційне 
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використання фонограм і відеограм та їх примірників: 
а) публічне виконання фонограми або її примірника чи 
публічну демонстрацію відеограми або її примірника; б) 
публічне сповіщення виконання, зафіксованого у фоно-
грамі чи відеограмі та їх примірниках, в ефір; в) публічне 
сповіщення виконання, зафіксованого у фонограмі чи ві-
деограмі та їх примірниках, по проводах (через кабель). 
згідно з п. 3 постанови кабінету Міністрів україни «про 
затвердження розміру, порядку та умов виплати винагоро-
ди (роялті) за комерційне використання опублікованих з 
комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірників 
та зафіксованих у них виконань» № 71 [8], до суб’єктів, 
які здійснюють комерційне використання опублікованих 
з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірни-
ків та зафіксованих у них виконань, належать: юридичні 
особи, у тому числі державні та комунальні телерадіоор-
ганізації, які здійснюють публічне сповіщення (публічне 
повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції 
зазначених об’єктів суміжних прав у передачах ефірного, 
супутникового, кабельного телебачення та радіомовлення 
або через інтернет, зокрема провайдери програмної по-
слуги, а також інші суб’єкти господарювання. відповідно 
до п. 4 названої постанови суб’єкти комерційного вико-
ристання зобов’язані до початку здійснення комерційного 
використання опублікованих з комерційною метою фоно-
грам, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них ви-
конань укласти з уповноваженою організацією колектив-
ного управління, що визначена в установленому порядку 
державною службою інтелектуальної власності україни, 
договір про виплату винагороди (роялті) за пряме або 
опосередковане комерційне використання опублікованих 
з комерційною метою фонограм, відеограм, їх примірни-
ків та зафіксованих у них виконань. таким чином, для 
того, щоб легально використовувати музичні твори в 
інтернеті, необхідно укласти договір про виплату ви-
нагороди за використання опублікованих з комерцій-
ною метою фонограм з уповноваженою організацією 
колективного управління. отже, в україні існує лише 
одна модель легального використання музичних творів 
в інтернеті: отримання дозволу від суб’єктів авторського 
права та укладення договору про виплату винагороди із 
організацією колективного управління.

із аналізу чинного законодавства україни випливає, 
що нормативно-правового акта, яким би здійснювало-
ся комплексне регулювання відносин у сфері цифрового 
розповсюдження музики, не існує. наявні у зазначеній 
сфері лише рекомендації державної служби інтелектуаль-
ної власності україни. так, відповідно до п. 4 рекомен-
дацій для інтернет-провайдерів, контент-провайдерів 
та користувачів файлообмінних мереж та інших веб-
сервісів щодо правомірного використання об’єктів 
авторського права і суміжних прав у мережі інтернет 
[9] основні напрямки вдосконалення вітчизняного законо-
давства стосовно використання об’єктів авторського пра-
ва і суміжних прав у цифровому середовищі стосуються 
конкретизації питань відповідальності провайдерів. ре-
комендаціями пропонується адаптація норм вітчизняно-
го законодавства до положень директиви Європейського 
парламенту і ради від 8 червня 2000 року про деякі пра-
вові аспекти інформаційних послуг, зокрема електронної 
комерції, на внутрішньому ринку («директива про елек-
тронну комерцію»), а саме до ст. ст. 12-13 директиви про 
електронну комерцію, які передбачають умови звільнення 
від відповідальності за передану інформацію постачаль-
ника послуг. крім того, згідно з п. 6 рекомендацій щодо 
вдосконалення механізму регулювання цифрового 
використання об’єктів авторського права і суміжних 
прав через мережу інтернет [10] з метою дотримання 
міжнародного та національного законодавства у сфері 
авторського права і суміжних прав інтернет-провайдери 
у своїй діяльності можуть включати до цивільно-право-

вого договору інтернет-провайдерів з користувачами ме-
режі інтернет розділ «використання об’єктів авторського 
права і суміжних прав в мережі інтернет», в якому слід 
врегулювати питання виплати авторської винагороди, ви-
значення відповідальності користувачів за неправомірне 
використання об’єктів авторського права і суміжних прав 
згідно з чинним законодавством україни. інтернет-про-
вайдерам рекомендовано також укласти договори з орга-
нізаціями колективного управління майновими правами 
суб’єктів авторського права і суміжних прав про виплату 
провайдерами добровільної винагороди і включити у вар-
тість провайдерських послуг суми, що підлягають виплаті 
організаціям колективного управління.

таким чином, чинне законодавство україни не всти-
гає за розвитком технологій і потребує подальшого вдо-
сконалення. надання рекомендацій державною службою 
інтелектуальної власності україни є дуже правильною 
ініціативою, однак оскільки рекомендації не носять 
обов’язкового характеру, на нашу думку, слід ініціювати 
внесення змін до чинного законодавства україни.

Як свідчить аналіз наукової літератури та іноземного 
законодавства, у деяких країнах вже вироблено декілька 
бізнес-моделей, які забезпечують легальність використан-
ня музичних творів у мережі інтернет. наприклад, у сШа 
розроблені чотири моделі розповсюдження музичних тво-
рів та їх виконань через мережу інтернет.

першою моделлю є т. зв. інтернет-радіо, або веб-
кастинг (web-casting), що полягає у відтворенні фоно-
грам через інтернет, причому користувачі не мають пра-
ва самостійно обирати музичні твори, які вони бажають 
слухати, а також не мають змоги зупинити, завантажити, 
повторити відтворення музичного твору тощо. прикла-
дами успішних станцій інтернет-радіо можуть слугувати 
Pandora, AOL, Last.fm тощо. для того, щоб відтворення 
музичних творів через інтернет-радіо було легальним, 
інтернет-радіо станції повинні отримати дозволи у воло-
дільців авторського права та суміжних прав. так, для за-
безпечення авторських прав слід отримати ліцензію на 
публічне відтворення у організацій колективного управ-
ління сШа (ASCAP, BMI, SESAC). форми ліцензійних 
договорів, а також ставки ліцензійних платежів відкриті 
для доступу на сайтах згаданих організацій. крім того, 
для використання суміжних прав інтернет-радіостанції 
повинні отримати законну ліцензію (statutory license). для 
того, щоб отримати таку ліцензію, інтернет-радіостанції 
повинні виконати умови, згадані у цифровому Міллені-
ум акті з авторського права (Digital Millenium Copyright 
Act): вони не повинні програвати більше, ніж три пісні із 
окремого альбому, включаючи заборону програвати два 
музичних твори підряд, чи чотири пісні одного виконавця, 
включаючи заборону програвати три пісні одного вико-
навця підряд; при використанні музичного твору повинні 
зазначатися назва пісні, артиста та альбом; радіостанції 
не мають права завчасно оголошувати список пісень, які 
будуть ними програватись, архівне програвання пісень не 
може бути довшим, ніж 5 годин і не повинне бути розмі-
щене на веб-сайті довше, ніж на 2 тижні; програми, які 
продовжуються, не повинні тривати менше, ніж 3 години 
та ін. [11, с. 68]. найголовнішою умовою є те, що викорис-
тання музичних творів не повинно бути інтерактивним, 
тобто користувачі не повинні мати змогу самостійно оби-
рати пісні для прослуховування. деякі радіо-сервіси, такі 
як Launch.com та Pandora, дозволяють слухачам інтернет-
радіостанцій персоналізувати музичні твори, які вони слу-
хають. рішенням апеляційного суду сШа другого окру-
гу у справі Arista Records LLC. BMG RCA LLC UMG v. 
Launch Media Inc. було роз’яснено, що оскільки підбір му-
зичних творів для користувача здійснюється за допомогою 
комп’ютеризованої системи, і користувачі не мають права 
самостійно обирати музичні твори, такий сервіс радіос-
танцій не є інтерактивним [12]. законна ліцензія надаєть-
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ся некомерційною організацією Sound Exchange. розмір 
ліцензійних платежів залежить від того, чи комерційним, 
чи некомерційним є використання музичних творів, типу 
сервісу (велика, маленька, мікро-інтернет станція тощо). з 
розмірами ліцензійних платежів та іншими умовами отри-
мання законної ліцензії можна ознайомитись на веб-сайті 
організації Soundexchange (http://www.soundexchange.com/
service-provider/how-do-i-pay/). у випадку якщо інтернет-
радіостанція не відповідає цим умовам, їй слід отримати 
індивідуальну ліцензію у суб’єкта суміжних прав.

другою моделлю є так звані завантаження під умо-
ву (conditional downloads). прикладом сервісу заванта-
жень «під умову» є сервіси Microsoft, Napster, Rhapsody 
та Yahoo Music. суть сервісу полягає в тому, що корис-
тувач сервісу сплачує за певний період користування му-
зичними файлами, причому після сплати весь музичний 
контент, який пропонується сервісом стає доступним на 
комп’ютері користувача. для користування сервісом по-
стійне підключення до інтернету не є необхідним. продо-
вження періоду користування музичним контентом мож-
ливе лише за умови сплати внеску у встановлений період 
часу. у випадку несплати весь контент одразу стає недо-
ступним для користувача послуги. 

третьою моделлю є інтерактивна передача музики 
(on-demand streams). суть сервісу полягає в тому, що ко-
ристувач сплачує за певний період користування сервісом, 
а в обмін отримує доступ до музичного контенту, причому 
комп’ютер повинен бути постійно підключеним до інтер-
нету. іноді такі сервіси є безкоштовними для користува-
чів, їх функціонування відбувається за рахунок рекламних 
спонсорів – Youtube, Lala, Spotify та MySpace Music. для 
використання музичних творів сервіси, які пропонують 
музичний контент споживачам за двома зазначеними мо-
делями, повинні отримати дозвіл на використання музич-
них творів від авторів. крім того, вони повинні сплатити 
механічні роялті у розмірі 10,5 відсотка від суми доходу. 
необхідним є також отримання дозволу від суб’єктів су-
міжних прав, розмір якого може відрізнятися у кожному 
конкретному випадку. Як зауважує американський до-
слідник стів гордон, розмір ліцензійного платежу може 
встановлюватися за ставкою за один програш пісні, долі 
доходу від сплачених внесків користувачів, авансів, які не 
повертаються [11, с. 68].

також у сШа функціонують сервіси з постійного 
закачування музики, найпопулярнішим з яких наразі є 
iTunes, Amazon Mp3 та Walmart. суть полягає в тому, що 
споживач сам обирає файл, який доставляється сервісом на 

персональний комп’ютер або інший пристрій споживача 
найчастіше у форматі MP3 за допомогою мережі інтернет. 
для легалізації сервісу із закачування музики слід отримати 
ліцензію. уповноваженою компанією з надання відповід-
них ліцензій є компанія Harry Fox. так звана законна ліцен-
зія встановлюється у розмірі 9,1 цента за пісню тривалістю 
5 хвилин, або менше, або 1,75 цента за хвилину чи уривок 
за копію для пісень тривалістю більше 5 хвилин. крім того, 
необхідним є отримання дозволу від володільців прав на 
звукозаписи. наприклад, за інформацією, наданою стівом 
гордоном, iTunes сплачує 70 центів з кожного завантаження 
вартістю 99 центів, повертаючи таким чином майже 70% 
отриманого прибутку компаніям звукозапису [11, c. 68]. 
водночас умовою надання ліцензії від рекордингових ком-
паній може бути також використання сервісу DRM (digital 
rights management), який суттєво обмежує можливість ко-
ристувача копіювати завантажений файл.

висновки. проведене дослідження дозволяє дійти та-
ких висновків:

1. чинне законодавство україни не встигає за розви-
тком технологій і потребує подальшого вдосконалення.

2. Єдиними спеціальними актами у досліджуваній 
сфері є рекомендації державної служби інтелектуальної 
власності україни.

3. у сШа розроблені чотири моделі розповсюдження 
музичних творів та їх виконань через мережу інтернет.

4. Можливим видається інтеграція в законодавство 
україни такого правового інституту, як законна ліцензія 
шляхом доповнення ст. 43 закону україни «про авторське 
право і суміжні права» новою частиною другою такого 
змісту:

«Будь-яка особа може придбати законну ліцензію у ви-
падку, якщо пряме або опосередковане використання фо-
нограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою у 
її діяльності, відповідає таким умовам:

 а) при прямому або опосередкованому використанні фо-
нограм і відеограм зазначається ім’я автора та виконавця;

 б) про пряме або опосередковане використання фоно-
грам і відеограм не повідомляється завчасно;

 в) безперебійне пряме або опосередковане викорис-
тання фонограм і відеограм повинно тривати не менше 3 
годин на день.

розмір ставки законної ліцензії, порядок та умови її ви-
плати визначається кабінетом Міністрів україни». 

5. Можливим видається також запровадження суворі-
шого контролю за використанням музичних творів в ме-
режі інтернет.
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У статті досліджено особливості довірчого управління майном безвісно відсутньої особи. Проведено порівняльний аналіз правового 
регулювання управління майном безвісно відсутньої фізичної особи в Україні, Республіці Молдова, Російській Федерації та деяких єв-
ропейських країнах. На підставі проведеного аналізу запропоновано низку рекомендацій з вдосконалення українського законодавства.

Ключові слова: довірче управління, безвісно відсутня особа, опіка.

В статье исследованы особенности доверительного управления имуществом безвестно отсутствующего лица. Проведен 
сравнительный анализ правового регулирования управления имуществом безвестно отсутствующего физического лица в Украине, Рес-
публике Молдова, Российской Федерации и некоторых европейских странах. На основании проведенного анализа предложен ряд реко-
мендаций по совершенствованию украинского законодательства.

Ключевые слова: доверительное управление, безвестно отсутствующее лицо, опека.

In this article the features of the property trust management of unknown the absent person are investigated. The comparative analysis of 
legal regulation of the property trust management of unknown the absent person in Ukraine, the Republic of Moldova, the Russian Federation 
and some European countries is carried out. On the basis of the carried-out analysis recommendations about improvement of the Ukrainian 
legislation are offered.

Key words: trust management, unknown absent person, guardianship.

постановка проблеми. довірче управління майном 
фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою, встанов-
люється з метою захисту майнових інтересів цієї особи та 
осіб, що знаходяться з останньою у цивільних правовідно-
синах. правові положення про довірче управління майном 
є принципово новими для цивільного законодавства країн 
пострадянського простору. раніше охорона майнових ін-
тересів безвісно відсутніх осіб у вказаних країнах забез-
печувалася за допомогою інституту опіки, але останнім 
часом ефективність опіки над майном безвісно відсутньої 
особи піддалася переоцінці. у таких країнах, як республі-
ка Молдова, російська федерація управління майном без-
вісно відсутніх здійснюється на підставі норм інституту 
довірчого управління майном. у законодавстві україни 
збереглося положення про те, що над майном фізичної 
особи, визнаної безвісно відсутньою, встановлюється опі-
ка, і лише у випадку, якщо вказана особа була підприєм-
цем, призначається управитель майном, що використову-
валося у підприємницькій діяльності, з яким укладається 
договір управління майном.

стан дослідження. проблемам довірчого управління 
майном були присвячені праці р. а. Майданика, і. в. ве-
недіктової, ю. в. курпас, л. ю. Міхєєвої, д. ю. нікітіна, 
д. в. петеліна та інших вчених, проте, дана тема вивчена 
ще недостатньо. до того ж до сьогодні не робилося спроб 
проведення порівняльного аналізу законодавства україни, 
республіки Молдова і російської федерації з питання до-
вірчого управління майном безвісно відсутньої особи.

Метою статті, враховуючи вищевикладене, є порів-
няльний аналіз положень українського, молдовського і 
російського законодавства про довірче управління майном 
фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою, визначен-
ня спільних тенденцій розвитку даного інституту в краї-
нах пострадянського простору та існуючих відмінностей, 
а також виявлення теоретичних та практичних проблем, 
що виникають в даній сфері і пошук можливих шляхів їх 
рішення.

виклад основного матеріалу. аналіз норм інституту 
управління майном безвісно відсутньої особи в зарубіж-
них країнах континентального права, дозволяє дійти ви-

сновку про те, що управління майном безвісно відсутніх 
в цих країнах здійснюється на підставі норм інституту 
законного представництва в таких його формах, як опіка, 
піклування і довірче управління.

у деяких зарубіжних країнах діють спеціальні закони 
про безвісну відсутність. так, у німеччині застосовуєть-
ся закон «про безвісну відсутність», в якому детально 
врегульовані відносини, пов’язані з управлінням майном 
безвісно відсутньої особи. крім того, цивільний кодекс 
німеччини містить спеціальні положення, що стосуються 
управління майном у разі безвісної відсутності подружжя, 
а також окрему норму про піклування щодо відсутньої по-
внолітньої особи, місце перебування якої невідоме (ст.ст. 
1454, 1911 цк німеччини) [1].

у цивільному кодексі франції правовому регулюван-
ню відносин, пов’язаних з управлінням майном безвісно 
відсутньої особи, присвячено окремий титул «про без-
вісно відсутніх», де передбачається, що суддя має право 
призначити одного або декілька родичів або, у разі потре-
би, будь-яких інших осіб для представництва особи, від-
носно якої встановлена презумпція безвісної відсутності, 
для здійснення її прав або для здійснення будь-якого акту, 
який може її стосуватися, а також для управління всім або 
частиною її майна (ст. 113 цк франції) [2].

відповідно до положень французького цивільного за-
конодавства, при призначенні управителя майном, суддя 
визначає, залежно від значності майна, суми, які необхід-
но щорічно виділяти на утримання сім’ї або на сімейні ви-
трати, а також встановлює порядок оплати витрат з управ-
ління майном і винагороди, що може призначатися тому, 
на кого покладається представництво і управління майном 
особи, щодо якої встановлена презумпція безвісної відсут-
ності. згодом суддя має право у будь-який час, у тому чис-
лі і за власною ініціативою, відкликати доручення, дане 
призначеній таким чином особі, а також прийняти заходи 
до заміни останньої (ст.ст. 114, 115 цк франції) [2].

також ст. 121 цивільного кодексу франції передбаче-
но, що управитель майном безвісно відсутньої фізичної 
особи не призначається у разі, коли остання залишила до-
віреність, достатню для її представництва і управління її 
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майном.
отже, у європейських країнах відносини, пов’язані з 

управлінням майном безвісно відсутньої фізичної особи, 
знайшли своє детальне врегулювання. у законодавстві 
вказаних країн цьому питанню присвячені спеціальні за-
кони або окремі розділи цивільних кодексів, положення 
яких висвітлюють всі важливі питання, які можуть виник-
нути при встановленні управління майном безвісно від-
сутньої особи.

у країнах пострадянського простору правове регулю-
вання відносин з довірчого управління майном безвісно 
відсутньої особи на сьогоднішній день далеко не так до-
сконало врегульовані. пояснюється така ситуація новиз-
ною даної конструкції і відсутністю широкої практики її 
застосування. положення про довірче управління майном 
безвісно відсутньої особи досить часто є суперечливими, 
оскільки в такій ситуації укладається договір довірчо-
го управління майном, який був розроблений переважно 
для використання в підприємницькій діяльності і багато 
в чому не враховує специфіку управління майном при ви-
знанні особи безвісно відсутньою.

порівняльний аналіз законодавства україни, респу-
бліки Молдова та російської федерації щодо довірчого 
управління майном фізичної особи, визнаної безвісно 
відсутньою дозволив виявити спільні тенденції розвитку 
даного інституту у вказаних країнах пострадянського про-
стору і відзначити існуючі відмінності.

так, спільними для законодавств згаданих країн є на-
ступні положення. довірче управління майном безвісно 
відсутньої особи пов’язане зі встановленням на підставі 
рішення суду факту безвісної відсутності фізичної особи. 
при цьому під безвісною відсутністю розуміють сукуп-
ність досліджених і встановлених судом фактів, що дають 
підставу визнати особу безвісно відсутньою [6, с. 36]. та-
кими фактами є, по-перше, відсутність в місці проживан-
ня особи відомостей про місце її перебування, по-друге, 
сплив одного року з моменту, коли про особу були отрима-
ні останні відомості (ст. 43 цк україни, ст. 49 цк рМ, ст. 
42 цк рф) [3; 4].

ініціаторами укладення договору довірчого управлін-
ня майном фізичної особи, визнаної безвісно відсутньою 
є, як правило, зацікавлені особи. такими зацікавленими 
особами можуть бути чоловік чи дружина, утриманці, кре-
дитори особи, визнаної безвісно відсутньою.

 довірчим управителем за договором довірчого управ-
ління майном безвісно відсутньої особи можуть бути 
будь-яка особа, за винятком органів державної влади і 
місцевого самоврядування. довірчим управителем може 
бути також зацікавлена особа, за заявою якої особа визна-
ється судом безвісно відсутньою (наприклад, родичі безві-
сно відсутньої особи, кредитори). призначення довірчого 
управителя здійснюється органом опіки та піклування, 
який повинен враховувати можливість майбутнього дові-
рчого управителя забезпечити належне управління май-
ном на користь безвісно відсутньої особи та третіх осіб 
(ст. 54 цк україни, ст. 50 цк рМ, ст. 43 цк рф) [3; 4].

 з урахуванням того, що довірче управління майном 
особи, визнаної безвісно відсутньою, спрямовано не тіль-
ки і не стільки на збереження та примноження цього май-
на на користь безвісного відсутньої особи, але також і на 
задоволення вимог кредиторів, утримання осіб, яких без-
вісно відсутня особа зобов’язана утримувати за законом, 
вигодонабувачами за таким договором є як сама безвісно 
відсутня особа, так і треті особи, майнові інтереси яких 
задовольняються за рахунок майна безвісно відсутньої 
особи, переданого в довірче управління [5, с. 37].

установником управління майном безвісно відсут-
ньої особи виступає орган опіки та піклування (ст. 54 цк 
україни, ст. 50 цк рМ, ст. 43 цк рф) [4, 5]. при цьому 
необхідно враховувати певну специфіку такого договору, 
оскільки у таких випадках орган опіки та піклування, що 

виступає установником управління, не може отримувати 
деяких прав та обов’язків, що звичайно виникають при 
встановленні довірчого управління майном. наприклад, 
орган опіки та піклування не має права на відшкодування 
збитків, заподіяних управителем, або на отримання майна 
у разі припинення довірчого управління. таким правом 
володіє тільки власник майна. тому сторони в договорі 
обов’язково повинні вказати вигодонабувача. відповідно, 
такий договір завжди буде договором на користь третьої 
особи.

зміст договору довірчого управління майном особи, 
визнаної безвісно відсутньою, визначається органом опіки 
та піклування і довірчим управителем (ст. 54 цк україни, 
ст. 50 цк рМ, ст. 43 цк рф) [3; 4]. управитель має пра-
во на передбачену договором винагороду і відшкодуван-
ня понесених у зв’язку зі здійсненням управління витрат, 
але, у свою чергу, несе відповідальність за заподіяні його 
діями збитки (ст.ст. 1042, 1043 цк україни, ст. ст. 1057, 
1058 цк рМ, ст. ст. 1022, 1023 цк рф) [3, 4].

суттєвим недоліком цивільних законодавств україни, 
республіки Молдова та російської федерації є відсутність 
положень про відповідальність органу опіки та піклуван-
ня за збитки, заподіяні неналежним вибором довірчого 
управителя або неналежним контролем за його діями. ви-
дається доцільним законодавче закріплення спеціальних 
положень про відповідальність органу опіки та піклуван-
ня за вибір довірчого управителя і за неприйняття мір при 
вчиненні управителем дій, що призвели до втрати майна 
безвісно відсутньої особи або заподіяння їй інших збитків 
[6, с. 3].

особливість договору довірчого управління майном 
у випадках встановлення управління майном безвісно 
відсутньої особи проявляється також у тому, що, крім за-
гальних підстав, такий договір припиняється також у разі 
якщо фізична особа, що була визнана безвісно відсут-
ньою, з’явилася або одержано відомості про місце її пере-
бування.

щодо відмінностей у правовому регулюванні відно-
син, пов’язаних з управлінням майном безвісно відсутньої 
особи, в україні, республіці Молдова та російській феде-
рації, то проведений аналіз дозволив виявити характерну 
рису підходів законодавців вказаних країн до правового 
регулювання цих відносин.

зіставлення положень російського та молдовського за-
конодавства не виявляє істотних відмінностей в підході 
до правового регулювання відносин довірчого управління 
майном особи, визнаної безвісно відсутньою. основною 
відмінністю можна назвати лише закріплене російським 
законодавцем уточнення про те, що з майна безвісно від-
сутньої особи, переданого в управління, надається утри-
мання особам, яких безвісно відсутня особа зобов’язана 
утримувати, і сплачуються борги по зобов’язаннях безві-
сно відсутньої особи (ст. 43 цк рф). причому дане поло-
ження піддається критиці з боку російських правознавців.

так, д. ю. нікітін вважає, що положення абз. 2 п. 1. 
ст. 43 цк рф, згідно з яким, довірчий управитель може 
вчиняти щодо майна безвісно відсутньої особи лише об-
межене коло дій (надавати утримання особам, яких безві-
сно відсутня особа зобов’язана утримувати, і сплачувати 
борги по зобов’язаннях безвісно відсутньої особи), не від-
повідають нормам п. 2 ст. 1012 цк рф про право управи-
теля здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії. тому, 
вважає науковець, абз. 2 п. 1. ст. 43 цк рф необхідно ви-
ключити із ст. 43 цк рф [5, с. 36]. отже, вказані положен-
ня не можна вважати вдалими та такими, що можуть бути 
запозичені українським законодавцем.

що стосується українського законодавства, то для нього 
характерною є своя специфіка, яка виявляється в тому, що до-
вірче управління майном безвісно відсутньої фізичної особи, 
відповідно до цивільного законодавства україни, встановлю-
ється тільки щодо майна, яке використовувалося у підприєм-
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ницькій діяльності (ст. 54 цк україни). для решти випадків 
українським законодавцем передбачено встановлення опіки 
над майном (ст. 44 цк україни). проте останнє положення 
представляється неактуальним для сучасних економічних 
умов, оскільки довірче управління дозволяє досягти більшої 
ефективності і надійності при здійсненні управління майном 
безвісно відсутньої особи, ніж опіка.

отже, з урахуванням того, що довірче управління май-
ном набагато більш ефективно, ніж опіка, забезпечує май-
нові інтереси осіб, представляється доцільним врахувати 
і законодавчо закріпити можливість передачі майна без-
вісно відсутніх осіб у довірче управління, скоригувавши 
належним чином положення цк україни про опіку над 
майном особи, визнаної безвісно відсутньою, а також ст. 
1029 і ст. 1035 цк україни.

у зв’язку з викладеним представляється доцільним до-
повнити ст. 44 цк україни положенням про можливість 
встановлення довірчого управління щодо майна фізичної 
особи, визнаної безвісно відсутньою, а також фізичної 
особи, місце перебування якої невідоме, у разі, якщо таке 
майно потребує постійного управління.

разом із тим, безперечним плюсом українського законо-
давства в порівнянні з молдавським і російським є поло-
ження про те, що орган опіки та піклування здійснює контр-
оль за діяльністю управителя майном відповідно до правил 
про контроль за діяльністю опікуна та піклувальника, що 
дозволяє уникнути свавілля з боку управителя, наприклад, 
здійснення правочинів, спрямованих на зменшення майна 
безвісно відсутньої особи (ч. 3 ст. 54 цк україни).

висновки. підводячи підсумки, необхідно зазначити, 
що положення цивільного законодавства україни, респу-

бліки Молдова та російської федерації у питаннях регла-
ментації відносин, пов’язаних з управлінням майна без-
вісно відсутньої фізичної особи багато в чому схожі, але 
разом із тим характеризуються певною специфікою, на яку 
доцільно звернути увагу з метою вдосконалення правового 
регулювання вказаних відносин. зокрема, за результатами 
проведеного аналізу можуть бути запропоновані наступні 
рекомендації з вдосконалення українського законодавства.

по-перше, оскільки у випадках встановлення дові-
рчого управління щодо майна безвісно відсутніх осіб, як 
правило, не відбувається використання майна з метою 
отримання прибутку, довірче управління у таких випад-
ках може здійснюватися на безоплатній основі. у зв’язку 
з зазначеним представляється доцільним викласти ч. 1 ст. 
1029 цк україни у такій редакції: «за договором управ-
ління майном одна сторона (установник управління) пе-
редає другій стороні (управителю) на певний строк майно 
в управління, а друга сторона зобов’язується здійснювати 
від свого імені управління цим майном на користь уста-
новника управління або вказаної ним особи (вигодонабу-
вача)». при цьому слід викласти ч. 1 ст. 1042 цк україни 
у такій редакції: «управитель виконує свої обов’язки за 
плату, якщо інше не передбачене законом або договором. 
управитель також має право на відшкодування необхідних 
витрат, зроблених ним у зв’язку з управлінням майном». 
крім того, щоб уникнути суперечностей при допущенні 
можливості встановлення довірчого управління майном 
на безоплатній основі, слід скоригувати положення ст. 
1035 цк україни так, щоб розмір і форма винагороди 
управителю не вважалися істотними умовами договору 
довірчого управління майном.
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Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ

Наукова стаття присвячена комплексному вивченню поняття правоохоронних органів як спеціального суб’єкта відшкодування шкоди, 
завданої внаслідок корупційних діянь, одним з основних завдань яких є ведення боротьби із організованою злочинністю і корупцією з ура-
хуванням положень цивільного законодавства України. Проаналізовано ряд нормативно-правових актів, що регулюють відносини щодо 
відшкодування шкоди, завданої внаслідок корупційних діянь правоохоронними органами, а також внесено ряд пропозицій до чинного 
законодавства України.

Ключові слова: правоохоронні органи, корупційні діяння, відшкодування.

Научная статья посвящена комплексному изучению понятия правоохранительных органов как специального субъекта воз-
мещения вреда, причиненного в результате коррупционных действий, одной из основных задач которых является ведение борьбы 
с организованной преступностью и коррупцией с учетом положений гражданского законодательства Украины. Проанализирован ряд 
нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по возмещению вреда, причиненного в результате коррупционных действий 
правоохранительными органами, а также внесен ряд предложений с действующим законодательством Украины.

Ключевые слова: правоохранительные органы, коррупционные действия, возмещения.
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Безперечно, корупція є злочином, який виявити дуже 
складно, і, очевидно, що одним з найбільш ефективних і 
необхідних заходів подолання корупції та боротьби з нею 
є успішне створення потужної системи правоохоронних 
органів, і це є ключовим завданням для профілактики та 
ефективної боротьби з нею. відповідно, щоб виконати це 
завдання, необхідно докласти немало зусиль щодо ство-
рення величезного потенціалу в системі правоохоронних 
органів.

одним із пріоритетних напрямів боротьби з коруп-
цією, які потребують першочергової уваги, є створення 
належного механізму відповідальності саме правоохо-
ронних органів за корупційні правопорушення, зокрема, 
шляхом чіткого законодавчого врегулювання.

Метою статті є комплексний загальнотеоретичний 
аналіз поняття правоохоронних органів як спеціального 
суб’єкта інституту цивільно-правової відповідальності за 
шкоду, завдану внаслідок корупційних діянь; аналізі тео-
ретичних і практичних проблем, що виникають між пра-
воохоронними органами та іншими учасниками правовід-
носин у разі притягнення посадових осіб правоохоронних 
органів до відповідальності, а також у розробці пропози-
цій щодо вдосконалення чинного законодавства, а також 
формулювання можливих пропозицій щодо вирішення 
проблемних питань, пов’язаних із відшкодуванням шкоди 
правоохоронними органами. 

аналіз останніх досліджень. питання відшкодування 
шкоди, завданої внаслідок корупційних діянь правоохо-
ронними органами, майже не досліджувалося науковця-
ми, оскільки більше уваги приділялося загальним питан-
ням відшкодування шкоди. так, г. к. Матвєєв досліджував 
загальні підстави цивільно-правової відповідальності [6; 
24]. в. М. савицкий та е. а. флейшиц приділяли увагу 
саме майновій відповідальності за шкоду, завдану поса-
довими особами органів дізнання, попереднього слідства, 
прокуратури та суду [7, с. 15-16]. і. а. тактаєв висвітлював 
питання окремих видів відповідальності публічно-право-
вих утворень за шкоду, завдану їх органами та посадовими 
особами [8, с. 13-18].

дослідження загальних питань цивільно-правової 
відповідальності містяться в роботах таких вчених: Б. с. 
антимонова, Б. т. Безлепкіна, A. M. Бєлякова, с. н. Бра-
туся, о. с. іоффе, н. с. Малеина, М. Я. Мариніної, г. к. 
Матвєєва, в. т. нора, л. A. прокудіної, з. М. рамовської, 
в.а. рясенцева, о. н. савицького, в. т. смирнова, A. A. 
собчака, Є. о. суханова, і. а. тактаева, в. а. тархова, ю. 
к. толстого, Є. а. флейшиц, М. д. Шаргородського, A. M. 
ерделевского та інших.

постановка проблеми. на жаль, проблема удоско-
налення правової бази щодо відповідальності право-
охоронних органів за вчинення корупційних діянь на 
сьогоднішній день залишається не вирішеною, оскільки 
стратегічним напрямом боротьби з корупцією є посилення 
відповідальності винних у корупційних правопорушеннях 
осіб та забезпечення їх притягнення до відповідальності 
[1; 2].

незважаючи на проведення цілої низки заходів, спря-
мованих на боротьбу з корупцією, реформування вітчизня-
ного антикорупційного законодавства є незавершеним [3; 
2]. законодавчого врегулювання потребують такі питання, 
як притягнення до відповідальності юридичних осіб за 
вчинення їх уповноваженими особами корупційних пра-
вопорушень; удосконалення інституту конфіскації та при-
тягнення до відповідальності за вчинення корупційних 
правопорушень осіб, які користуються недоторканістю.

виклад основного матеріалу. під правоохоронним 
органом розуміють державну установу (або державну 
юридичну особу), яка діє в системі органів влади й вико-
нує на основі закону державні функції (владні, організа-
ційно-розпорядчі, контрольно-перевірочні тощо) в різних 
сферах внутрішньої та зовнішньої діяльності української 
держави. у статті 2 закону україни «про державний за-
хист працівників суду та правоохоронних органів» по-
дано перелік правоохоронних органів, до яких, зокрема, 
належать: органи прокуратури; органи внутрішніх справ; 
органи служби безпеки; військової служби правопорядку 
у збройних силах україни; митні органи; органи охорони 
державного кордону; органи й установи виконання пока-
рань органи державної податкової служби; органи держав-
ної контрольно-ревізійної служби; органи рибоохорони; 
органи державної лісової охорони; інші органи, які здій-
снюють правозастосовні або правоохоронні функції [5; 2].

до юрисдикції правоохоронних органів відносять охо-
рону, захист та відновлення порушених прав, припинення, 
виявлення та розслідування злочинів. правоохоронні ор-
гани являються тим державним органом, мета якого – до-
тримання закону і порядку в суспільстві. правоохоронні 
органи є відповідальні, в межах повноважень, наданих їм 
державою, за щоденний контакт з громадянами, допомага-
ючи їм здійснювати свої конституційні обов’язки.

таким чином, правоохоронні органи – спеціальні ком-
петентні органи, уповноважені державою виконувати в 
установленому законом порядку функції і завдання щодо 
розслідування та попередження порушень закону, віднов-
лення прав, захисту національної (державної) безпеки, 
підтримці законності і правопорядку, забезпечення права.

говорячи про відшкодування шкоди, завданої внаслі-
док корупційних правопорушень правоохоронними орга-
нами, хотілося б звернути увагу на те, що відшкодувати 
завдану шкоду у досліджуваних відносинах, особливо 
у повному обсязі, як про це зазначає цивільний кодекс 
україни, досить важко [2, с. 46-47].

нерідко при виконанні своїх функцій правоохоронні 
органи заподіюють майнову шкоду фізичним та юридич-
ним особам, у зв’язку з чим виникає необхідність її від-
шкодування. однак, шкода може бути заподіяна як неза-
конними діями (бездіяльністю) правоохоронних органів, 
так і бути наслідком діяльності, передбаченої чинним 
законодавством, оскільки нерідко при виконанні своїх 
обов’язків виникає необхідність заподіяння шкоди, адже 
в іншому випадку неможливо здійснення ефективного ре-
агування на злочин.

специфіка цивільно-правової відповідальності право-
охоронних органів як в деліктних, так і в договірних від-
носинах практично не досліджувалася. у зв’язку з цим ви-
никла необхідність проведення аналізу багатьох аспектів 
цивільно-правової відповідальності правоохоронних ор-
ганів, а саме: необхідно дослідити поняття правоохорон-
ного органу як спеціального суб’єкта цивільно-правової 
відповідальності; поняття посадової особи правоохорон-
ного органу; поняття та правову природу, а також підстави 
відповідальності правоохоронних органів, зокрема, осо-
бливості змісту протиправних дій правоохоронних орга-
нів та їх винність у заподіянні шкоди, як в деліктних, так 
і в договірних відносинах; особливості відповідальності 
правоохоронних органів за шкоду, заподіяну при здійснен-
ні функцій органів дізнання, та інше.

специфікою делікту, передбаченого статтями 1173-
1175, є суб’єктний склад заподіювачів шкоди. ними 
можуть бути органи державної влади, органи влади ав-

Scientific paper is devoted to a comprehensive study of the concept of law enforcement as a special subject for damages caused as a 
result of corruption, one of the main objectives of which is to conduct the fight against organized crime and corruption with the provisions of 
civil legislation of Ukraine. There was analyzed a number of legal acts regulating relations for damages caused as a result of corruption by law 
enforcement authorities, and made a number of proposals to the current legislation of Ukraine.

Key words: law enforcement authorities, corruption, compensation.
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тономної республіки крим, органи місцевого самовряду-
вання. Безпосереднім відповідачем, який виступає від іме-
ні таких органів, є відповідний фінансовий орган держави, 
автономної республіки крим і територіальних громад. за-
кон не передбачає переліку незаконних діянь, за які настає 
відповідальність за цим деліктом. основним критерієм 
настання відповідальності в цих випадках є визнання рі-
шення, дії чи бездіяльності незаконними.

отже, для нас важливим є визначення суб’єкта відпо-
відальності, а саме поняття посадової особи правоохорон-
ного органу.

під посадовою особою правоохоронного органу ми 
розуміємо працівника, що перебуває у штаті правоохорон-
ного органу, наділеного відповідно до законодавства влад-
ними правами і обов’язками для здійснення своїх функцій.

при здійсненні своїх функцій суб’єктом цивільно-пра-
вової відповідальності за заподіяну шкоду може бути ко-
жен елемент системи правоохоронних органів.

невирішеним залишається питання щодо розуміння 
підстав відшкодування шкоди, завданої корупційними ді-
яннями правоохоронних органів. за відсутності спеціаль-
ної норми у цивільному кодексі з окресленого питання, 
залишається досліджувати підстави цивільної відпові-
дальності за корупційні правопорушення крізь призму 
самого факту завдання шкоди. оскільки проблема існує 
у такому значному вимірі, навряд чи можна її радикаль-
но вирішити коригуванням норм антикорупційного зако-
нодавства. проблема вимагає широкого пошуку у інших 
напрямках, зокрема всебічного наукового дослідження та 

впровадження ефективних заходів суспільної корекції у 
тих сферах, які таким дослідженням будуть визначені.

саме звідси і виникає необхідність перегляду анти-
корупційного законодавства, ліквідації його прогалин і 
суперечностей, а також норм з можливістю їх довільного 
тлумачення, що створюють передумови корупційної по-
ведінки. аналіз запропонованих змін засвідчив про від-
сутність у них жодної згадки про відшкодування шкоди, 
завданої внаслідок корупційних діянь [4; 5].

у зв’язку з цим вважаємо за доцільне внести пропозиції 
щодо удосконалення чинного законодавства з питань понов-
лення порушених прав юридичної чи фізичної особи внаслі-
док саме корупційних правопорушень та доповнити чинне 
цивільне законодавство нормою, яка б регламентувала такі 
положення. зокрема, пропоную внести наступні пропозиції 
до цивільного кодексу україни, доповнивши його нормою 
статті 1175¹, виклавши її в такій редакції: «правоохоронні 
органи відшкодовують майнову та моральну шкоду, заподі-
яну особам та їх майну внаслідок корупційних діянь своїх 
посадових осіб та інших працівників при виконанні ними 
службових або трудових обов’язків, відповідно до цивільно-
го та бюджетного законодавства україни».

кінцевою метою боротьби з корупцією є зосередження 
уваги на роботі правоохоронних органів. тому вкрай важ-
ливо нарощувати їх потенціал, з тим щоб забезпечити пра-
воохоронним органам адекватне оснащення необхідними 
знаннями та навичками, щоб синхронізувати і виконувати 
свої обов’язки з максимальною ефективністю у відповід-
ності з міжнародними стандартами.
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У статті досліджуються сутність, теоретичні підходи до визначення поняття, характерні ознаки судового доручення у міжнародному 
цивільному процесі. Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення категорії «судове доручення». Автор акцентує увагу на роз-
критті сутності поняття «судове доручення» у міжнародному цивільному процесі.
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В статье исследуются сущность, теоретические подходы к определению понятия, характерные признаки судебного поручения в 
международном гражданском процессе. Проанализированы подходы различных ученых относительно определения категории «судеб-
ное поручение». Автор акцентирует внимание на раскрытии сущности понятия «судебное поручение» в международном гражданском 
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постановка проблеми. ефективність цивільного су-
дочинства залежить від повного, всебічного і швидкого 
розгляду судової справи. важливим способом забезпе-
чення цього є інститут судового доручення. Як свідчить 
законодавча та судова практика, розвитку сучасних право-
вих систем в сегменті міжнародного цивільного процесу 
характерні такі процеси, як:

- зближення правових систем, спроба уніфікації право-
вих норм і розроблення спільних міжнародного-правових 
актів;

- посилення ролі й значення судового доручення. 
не дивлячись на те, що означений вид доручення до-

сить активно використовується в діяльності усіх судових 
органів, що розглядають спори, ускладнені іноземним 
елементом, все ж таки на теоретичному рівні питання його 
сутності залишається недостатньо дослідженим. 

стан дослідження. окремим аспектам судового дору-
чення приділяється увага в працях таких учених, як: о. а. 
Банчук, а. п. Белов, н. о. васильчикова, і. в. воронцова, 
о.г. григор’єва, М. с. демкова, і. в. дробязкіна, Є. в. до-
ротенко, в. Б. Євдокімов, о. в. лесин, н. і. Маришева, к. 
Є. Михайленко, л. з. павлик, М. М. петрова, г. а. цірат, 
н. д. Халімулліна, в. в. Ярков та інші.

Метою цієї статті є розкриття сутності та характер-
них ознак судового доручення в міжнародному цивільно-
му процесі й окремих проблемних питань під час надання 
міжнародної правової допомоги.

виклад основного матеріалу. питання, що стосують-
ся процесуальних аспектів надіслання і виконання судо-
вих доручень у цивільних справах регулюються цивіль-
но-процесуальним кодексом україни (статті 415, 416, 417, 
418, 419), цивільно-процесуальним кодексом російської 
федерації (стаття 132). 

у законі україни «про міжнародне приватне право» 
цьому питанню присвячено стаття 80, де зазначається, що 
у разі, якщо при розгляді справи з іноземним елементом 
у суду виникне необхідність у врученні документів або 
отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних 
дій за кордоном, суд може направити відповідне доручен-
ня компетентному органу іноземної держави в порядку, 
встановленому процесуальним законом україни або між-
народним договором україни. нажаль, у цьому законі не 
має визначення даного поняття. 

Більш того, варто зазначити, що в цивільно-процесу-
альному кодексі україни, так як в російській федерації, 
які регулюють механізм надіслання та виконання інозем-
них судових доручень, також не міститься визначення де-
фініції «судове доручення». при цьому лише вказується 
перелік випадків звернення суду однієї держави до суду 
іншої держави з судовим доручення про надання правової 
допомоги. це такі ситуації, коли виникає необхідність у:

- врученні документів;
- отриманні доказів;
- проведенні окремих процесуальних дій на території 

іншої держави. 
натомість у законодавстві сШа закріплено визна-

чення поняття судового доручення, зокрема у правилі 28 
федеральних правил цивільного судочинства зазнача-
ється, що для судового доручення, що використовується 
федеральними судами, щоб отримати показання свідка, 
який проживає в іноземній державі, використовують різні 
механізми, за допомогою яких можуть бути отримані такі 
відомості [1].

судове доручення є належним чином оформлене про-
хання з суду однієї держави до суду іншої держави для 
допомоги в отриманні судових документів. судове дору-

чення надсилається іншому суду лише у випадках, коли це 
є необхідним і зручним способом для вирішення певного 
питання.

перелік процесуальних дій, необхідних до вчинення, 
не є вичерпним, про що, зокрема, зазначається в інструкції 
«про порядок виконання міжнародних договорів з питань 
надання правової допомоги в цивільних справах щодо 
вручення документів, отримання доказів та визнання і ви-
конання судових рішень» від 27.06.2008 року, затверджена 
наказом Міністерства юстиції україни, державної судової 
адміністрації україни від 27.06.2008 року №1092/5/54 [2]. 
зокрема, у п. 1.1, п. 1.3 вживається таке словосполучення 
як «інші процесуальні дії», «тощо», що вказує на вичерп-
ний перелік таких дій. подібне положення міститься в 
конвенції про правову допомогу і правові відносини у ци-
вільних, сімейних і кримінальних справах від 1993 року.

проаналізуємо поняття «судове доручення» і визна-
чимо його головні ознаки. теоретичне визначення понять 
має важливе значення як для формування понятійно-кате-
горіального апарату як науки, так і галузі цивільно-проце-
суального права. головною умовою надіслання доручення 
є те, що така потреба виникла у зв’язку з необхідністю 
вчинення процесуальних дій, які виходять за межі ком-
петенції (територіальної підсудності суду, що розглядає 
справу), наприклад, у цивільних справах за участю іно-
земних осіб деякі докази можуть знаходитися на території 
іноземної держави і тоді необхідно звернутися з прохан-
ням надати правову допомогу.

процесуальний порядок виконання судового доручен-
ня регулюється внутрішнім законодавством кожної держа-
ви і міжнародними договорами про правову допомогу.

не дивлячись на те, що на законодавчому рівні відсут-
нє визначення «судове доручення», попри це у доктрині 
існують різні погляди з цього питання. аналіз дефініцій, 
які є в спеціальній літературі, показує, що одні вчені ви-
значають означене поняття у широкому розумінні (М. й. 
Штефан, в. п. жушман, і. а. Шуміло та інші), інші – у 
вузькому (в. в. комаров, в. а. Бігун, т. в. сахнова, і. в. 
дробязкіна та інші).

зарубіжні вчені зазначають, що судове доручення є на-
лежним чином оформлене судом, який розглядає справу, 
повідомлення-прохання до суду іноземної держави, про 
допит свідка-резидента в межах юрисдикції цього суду та 
передання цих відомостей до суду, який надіслав таке до-
ручення [3, с. 48].

суд однієї держави може звернутися до суду іншої дер-
жави для отримання доказів від осіб, які знаходяться на 
території держави до якої здійснено такий запит [4, c. 513; 
5, c. 893-895].

на наш погляд, варто зупинитися на аналізі деяких ви-
значень учених цього поняття з метою визначення його 
найбільш характерних ознак. в цьому аспекті слід зазна-
чити, що в літературі існують широкий та вузький підходи 
до визначення понятті та правової природи судового до-
ручення. 

Широкий підхід, на нашу думку, полягає у тому, що 
розкриття поняття «судового доручення» відбувається 
шляхом деталізації окремих процесуальних дій, які має 
здійснити суд іншої держави та наявністю інших кваліфі-
каційних ознак, які йому притаманні. також, деякі пред-
ставники означеного підходу розглядають доручення не 
тільки як процесуальний документ, звернення, але і як вид 
правової допомоги, що за своєю сутністю є складовою 
більш ширшого поняття – міжнародно-правова допомога. 
тобто, визначення у широкому розумінні містить біль-
ший обсяг характерних ознак, які притаманні судовому 

The concept, theoretical approaches to the definition and features of the letter of request in the international civil procedure are considered 
in the article. The approaches of various researchers to delineate the category of «letter of request (letter rogatory)» are analysed. The author 
focuses on discovering the nature of the concept of «letter of request» in the international civil procedure.

Key words: commission, letter of request (letter rogatory), legal assistance, international civil procedure.
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дорученні. прихильники вузького підходу при визначе-
ні сутності поняття не звертають до зазначення переліку 
процесуальних дій, які можуть бути вчиненні, проте у ви-
значенні містяться істотні ознаки, які притаманні судово-
му дорученню.

представницею широкого підходу є, наприклад, і. в. 
гетьман-павлова, яка зазначає наступне: «судове доручен-
ня в Мпп – це звернення суду однієї держави до суду ін-
шої держави з проханням про здійснення процесуальних 
дій на території цієї держави. судове доручення – вид пра-
вової допомоги. правова допомога – це вчинення окремих 
процесуальних дій, передбачених законодавством запиту-
ючої сторони, складання, засвідчення, пересилання, вру-
чення документів; допит свідків; надання речових доказів; 
допит свідків, експертів та інших осіб для цілей судочин-
ства» [6, с. 543-544]. і. в. гетьман-павлова особливу увагу 
звернула на цілі такого доручення (здійснюється для цілей 
цивільного судочинства).

в. п. жушман, і. а. Шуміло зазначають, що у міжна-
родному цивільному процесі під іноземним судовим до-
рученням розуміють звернення компетентного суду однієї 
держави до суду іншої держави з проханням про надання 
міжнародної правової допомоги у цивільних справах щодо 
вручення документів, одержання доказів та виконання ін-
ших процесуальних дій на території іншої держави [7, c. 
289].

з цього визначення простежується така ознака, як не-
вичерпний перелік процесуальних дій, які зазначаються 
у дорученні про правову допомогу. автори цього визна-
чення також звертають увагу на особливості суб’єктного 
складу цього виду правової допомоги. 

М. й. Штефан зазначає, що судове доручення – це 
звернення суду однієї держави до суду іншої держави з 
проханням про виконання на території останньої проце-
суальних дій, спрямованих на допит свідків, опитування 
сторін, вручення позовної заяви, повістки про виклик до 
суду, про встановлення місця проживання відповідача 
тощо [8, c. 583].

На основі аналізу цього поняття у запропонованій 
роботі ми вважаємо за доцільне розглядати означене по-
няття, як: 

- судове доручення у міжнародному цивільному процесі 
– по-перше, один із інструментів, за допомогою якого на-
дається, міжнародно-правова допомога; по-друге, доку-
мент який оформлено відповідно до вимог процесуального 
законодавства певної держави; по-третє, є формою звер-
нення одного суду до іншого, що містить вказівки щодо 
вчинення певної процесуальної дії чи дій і надсилається у 
випадках необхідності отримання доказів, вручення осо-
бам судових документів та ін. дій, у зв’язку з тим, що 
вони знаходяться на території іншої держави.

Як вже згадувалося, деякі вченні при визначенні по-
няття «судове доручення» виходили з вузького підходу. 
так, наприклад, в. в. комаров, в. а. Бігун вважають, що 
у міжнародному цивільному процесі під судовим дору-
ченням розуміють звернення суду однієї держави, який 
розглядає цивільну справу з іноземним елементом, до 
суду або іншого компетентного органу другої держави з 
проханням про виконання процесуальних дій на території 
другої держави [9, c. 1065].

судове доручення – це втілене у процесуальну форму 
звернення суду однієї держави, який вирішує цивільну 
справу з іноземним елементом, з проханням про вчинення 
певних процесуальних дій до компетентного органу іншої 
держави, в зоні діяльності якого ці процесуальні дії мають 
бути вчинені [10, c. 213].

т. в. сахнова сформулювала визначення виконання су-
дових доручень: «исполнение судебных поручений – лишь 
один из аспектов правовой помощи, регулируемый догово-
рами о правовой помощи либо специальными соглашения-
ми о выполнении судебных поручений» [11, c. 485].

у вказаних визначеннях особлива увага науковців, 
звертається на суб’єктний склад, форму доручення та 
необхідність виконання процесуальних дій, але без зазна-
чення їх переліку. 

З огляду на вищевикладене пропонуємо таке визна-
чення означеного поняття, як:

- судове доручення (у вузькому розумінні) – це проце-
суальна форма звернення про правову допомогу у порядку 
цивільного судочинства українського суду до суду інозем-
ної держави про вчинення процесуальних дій чи дії у ви-
падках передбачених законодавством та у порядку визна-
ченим процесуальним законодавством і з дотриманням 
вимог міжнародних нормативно-правових актів. 

класифікація видів судового доручення може бути 
здійснена за такими критеріями, як:

1) за суб’єктом (кому воно адресовано):
- судове доручення адресоване одним судом іншому 

суду на території україни («внутрішнє»);
- судове доручення, яке надсилається суду іноземної 

держави («міжнародне»);
2) за галузевою належністю:
- судове доручення у цивільних справах;
- судове доручення у торговельних справах;
- судове доручення у кримінальних справах;
- інші види;
3) за строком виконання:
- з визначеним строком виконання;
- без зазначення такого строку;
4) за об’єктом :
- судове доручення, що стосується питання доказів 

(щодо одержання доказів, які знаходяться на території іно-
земної держави та інші дії пов’язані з цим);

- судове доручення, що стосується осіб (вручення су-
дових документів відповідачу, допит свідків тощо).

дискусійним є підхід до розуміння судового доручення 
як виду міжнародно-правової допомоги. одні вчені розгляда-
ють судове доручення як форму взаємодію між уповноваже-
ними органами держави, інші – як вид правової допомоги. г. 
а. цірат зазначає, що надання правової допомоги особливо 
у формі виконання судових доручень є формою взаємодії ор-
ганів публічної влади різних держав і це можливо лише за 
згодою або угодою між відповідними державами [12, с. 22]. 
натомість і. в. гетьман-павлова підкреслює, що судове до-
ручення – це вид правової допомоги [6, с. 544].

Ми вважаємо, що судове доручення є інструментом 
за допомогою якого здійснюється надання правової до-
помоги, а ті процесуальні дії, про вчинення яких просить 
запитуюча держава (вручення документів, отримання до-
кументів) і є видами допомоги, яка надається державами 
в рамках міжнародного співробітництва. виконання судо-
вого доручення є одним із елементів надання правової до-
помоги у міжнародному цивільному процесі.

Необхідно зазначити, що існує відмінність судо-
вого доручення іноземному суду від будь-якого іншого 
доручення,яка полягає у тому, що:

1) воно адресується суду іноземної держави;
2) його виконання не належить до безпосередніх 

обов’язків даного суду, тобто суд виконує певні вказані 
процесуальні дії лише у випадку надходження такого до-
ручення;

3) наявна можливість відмови від виконання;
4) практично відсутня відповідальність за невиконання 

судового доручення у міжнародному цивільному процесі. 
д. в. садчиков виділяє такий перелік ознак, які харак-

теризують судове доручення [13, c. 212]:
- судове доручення – це правовий акт, який має право 

реалізаційний характер; 
- судове доручення надходить від судового органу, ма-

ючи особливу письмову процесуальну форму;
- судове доручення адресоване органу, який проводив 

досудове розслідування;
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- змістом судового доручення є вимога щодо здійснен-
ня визначених судом дій, віднесених до компетенції ви-
конувача, котрий за законом зобов’язаний цю вимогу ви-
конати у встановлений судом термін;

- невиконання судового доручення має результатом на-
стання юридичної відповідальності.

на наш погляд, можна виділити такі ознаки, при-
таманні судовим дорученням у міжнародному цивіль-
ному процесі, як: 

1) це процесуальний документ, який є формою звер-
нення про правову допомогу;

2) засіб (інструмент) для забезпечення реалізації та 
ефективного функціонування механізму надання правової 
допомоги у цивільних справах; 

3) наявність особливості процесуальності форми ( 
означене доручення дістає своє втілення у певній визначе-
ній законодавством процесуальній формі) та специфічних 
вимог до неї;

4) особливості за змістом, оскільки це вимога про здій-
снення чітко вказаних у проханні процесуальних дій;

5) чітко визначений суб’єктний склад, так як з однієї сто-
рони – орган, який направляє судове доручення, іншими сло-
вами суб’єкт у якого виникла потреба в надісланні такого до-
ручення, а з іншого боку – орган, якому вона адресована, тобто 
направлена до виконання. суб’єктний склад характеризується 
ускладненням іноземним елементом, оскільки такі відносини 
носять транснаціональний (міжнародний) характер;

6) є правостворюючим процесуальним актом, оскільки 
за судовим доручення у сторін виникають чітко визначені 
права та обов’язки, наприклад право сторони, якій наді-
слано доручення, відмовитися від виконання, а з іншого 
боку виконати процесуальні дії вказані у вимозі;

7) має строковий характер; 
8) особливість функцій, які судове доручення може ви-

конувати, зокрема:

- забезпечувальної, оскільки використання цього виду 
доручення у міжнародному цивільному процесі сприяє 
виконанню завдань цивільного судочинства;

- створює сприятливі умови для міждержавного спів-
робітництва. 

висновки. судове доручення може розглядатися як:
- інструмент за допомогою використання якого здій-

снюється надання міжнародної-правової допомоги у ци-
вільних справах; 

- процесуальний документ;
- офіційна форма звернення суду однієї держави до ін-

шої, тобто форма взаємодії між відповідними органами . 
суд під час розгляду справи повинен безпосеред-

ньо дослідити докази у справі. наявність судового до-
ручення є своєрідним виключенням із вказаного прин-
ципу. законодавством визначений єдиний випадок, 
коли можливе звернення до інституту судового дору-
чення, зокрема, коли необхідно вчинити процесуальні 
дії, які виходять за межі територіальної підсудності 
суду, зокрема, наприклад при розгляді справ за учас-
тю іноземних осіб. у співвідношення з іншими видами 
доручень, судове доручення має свої особливості, що 
відіграють важливу роль у наданні міжнародно-право-
вої допомоги.

Можемо запропонувати таке визначення означеного 
поняття:

«судове доручення – процесуальний документ, який є 
процесуальною формою звернення про правову допомогу 
до суду іноземної держави про вчинення процесуальних 
дії (вручення документів, отримання доказів, проведення 
окремих процесуальних дій на території іншої держави 
та ін.), які виходять за межі територіальної підсудності 
суду, що розглядає справу та у порядку визначеним про-
цесуальним законодавством і з дотриманням вимог між-
народних нормативно-правових актів».
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внесеннЯ ЗМін у договір оренди ЗеМельноЇ ділЯнки
aMeNdS to agreeMeNt of laNd leaSe

романів в.Я.,
аспірант кафедри цивільного права та процесу

юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті проаналізовано підстави внесення змін щодо розміру орендної плати у договір оренди земельної ділянки, зроблено деталь-
ний аналіз чинного законодавства, зокрема, положень Цивільного, Земельного та Податкового кодексів, Закону України «Про оренду 
землі», та судової практики з досліджуваної проблематики.

На підставі проведеного дослідження виділено етапи процедури внесення відповідних змін у договір оренди земельної ділянки, аргу-
ментовано позицію, згідно з якою єдиною підставою для нарахування орендної плати є визначення її розміру у договорі.

Ключові слова: орендна плата, етапи процедури внесення змін до договору, нормативна грошова оцінка земельної ділянки, земель-
ний податок.

В статье проанализированы основания внесения изменений относительно размера арендной платы в договоре аренды земельного 
участка, сделан детальный анализ действующего законодательства, в частности, положений Гражданского, Земельного и Налогового 
кодексов, Закона Украины «Об аренде земли», и судебной практики по исследуемой проблематике.

На основании проведенного исследования выделены этапы процедуры внесения соответствующих изменений в договор аренды 
земельного участка, аргументировано позицию, согласно которой единственным основанием для начисления арендной платы является 
определение ее размера в договоре.

Ключевые слова: арендная плата, этапы процедуры внесения изменений в договор, нормативная денежная оценка земельного 
участка, земельный налог.

The article analyzes the reason of a amends to agreement of land lease, made a detailed analysis of the current legislation, including the 
Civil, Land and Tax Code, the Law of Ukraine «On Land Lease» and the law practice of the studied subject.

Based on the research identified stages of the procedure to adjust the lease of land, reasoned position, according to which the sole basis for 
calculating rents is their determination in the agreement.

Key words: rent (lease), procedure stages of amending to agreement, normative monetary land valuation, land tax.

постановка проблеми. після укладення договору 
і, зокрема, під час його виконання може виникнути по-
треба у його зміні. право на зміну договору є логічним 
втіленням принципу свободи сторін на вступ у договір-
ні відносини та визначення змісту договору [1, с. 178]. 
український правознавець в.в.луць зазначає, що поняття 
свободи договору включає право сторін за своєю угодою 
змінити, розірвати або продовжити дію укладеного ними 
договору. [2, с. 24] отже, зі змісту свободи договору ви-
пливає реальна можливість сторін змінювати умови дого-
вору та їх права і обов’язки з урахуванням вимог норма-
тивно-правових актів.

відомий юрист с. о. Бородовський визначає зміну 
договору як нормативно-логічну послідовність дій, що 
чинять сторони в порядку та на основі передбачених до-
говором чи законодавством підстав, з метою змінити чи 
розірвати укладений між ними договір на майбутнє. [3, с. 
24] відповідно до ст. 651 цк україн зміна або розірвання 
договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше 
не встановлено договором або законом.[4] договір може 
бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу 
однієї із сторін у разі його істотного порушення другою 
стороною та в інших випадках, встановлених договором 
або законом.

стан дослідження. цивільно-правові проблеми, що 
стосуються визначення підстав і порядку внесення змін 
до договору, були предметом дослідження багатьох відо-
мих науковців, зокрема, зарубіжних цивілістів М.і. Брагін-
ського, в.в. вітрянського, с.н. Братусь, а.в. венедіктова, 
о.с. йоффе, о.а. красавчикова та вітчизняні науковці 
о.в. дзера, в.М. коссак, н.в. кузнєцової, в.в. луць, р.Б. 
Шишка. питання оренди аналізували серебрякова ю.о., 
Мусієнко в.в. натомість, дослідження, які б стосувалися 
визначення порядку, підстав та процедури внесення змін 
щодо розміру орендної плати у договір оренди земельної 
ділянки в українському правознавстві практично відсутні.

з огляду на це, завданням пропонованого дослідження 
є встановити підстави та процедуру внесення змін щодо 

розміру орендної плати у договір оренди земельної ділян-
ки, визначити момент, з якого правомірним є стягнення з 
орендаря нового розміру орендної плати з урахуванням су-
дової практики та положень чинного законодавства. 

виклад основного матеріалу. порядок зміни і розі-
рвання господарських договорів передбачено ст.188 гк. 
відповідно до частин 2-4 цієї статті сторона договору, яка 
вважає за необхідне змінити або розірвати договір, пови-
нна надіслати пропозиції про це другій стороні за догово-
ром. сторона договору, яка одержала пропозицію про змі-
ну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після 
одержання пропозиції повідомляє другу сторону про ре-
зультати її розгляду. у разі, якщо сторони не досягли згоди 
щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання 
відповіді у встановлений строк з урахуванням часу пошто-
вого обігу, зацікавлена сторона має право передати спір на 
вирішення суду. [5]

проте, згідно рішення конституційного суду україни 
від 09.07.2002 р. № 15-рп-2002 (справа № 1-2/2002 про до-
судове врегулювання спорів), право особи (громадянина 
україни, іноземця, особи без громадянства, юридичної 
особи) на звернення до суду за вирішенням спору не може 
бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими 
актами. встановлення законом або договором досудового 
врегулювання спору за волевиявленням суб’єктів право-
відносин не є обмеженням юрисдикції судів і права на су-
довий захист. [6]

верховний суд україни у постанові від 20.11.2012 р. 
(справа № 28/5005/640/2012) звертає увагу на те, що об-
рання певного засобу правового захисту, у тому числі і до-
судового врегулювання спору, є правом, а не обов’язком 
особи, яка добровільно, виходячи з власних інтересів, 
його використовує. отже, надсилання відповідачу про-
позицій про внесення змін до спірного договору оренди 
є виключно правом, а не обов’язком позивача, тому недо-
тримання позивачем вимог ч. 2 ст. 188 гк україни щодо 
обов’язку надсилання іншій стороні пропозицій про змі-
ну умов договору оренди земельної ділянки не позбавляє 
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його права звернутися до суду з позовом до відповідача 
про зміну умов договору за наявності спору, тобто відсут-
ності згоди на зміну умов договору. [7] аналогічну право-
ву позицію про те, що недотримання позивачем вимог ч. 
2 ст. 188 гк україни не позбавляє його права звернути-
ся до суду з позовом до відповідача та вирішити спір у 
судовому порядку, викладено у постанові вищого госпо-
дарського суду україни від 12 червня 2012 року у справі 
№ 17/5005/8502/2011 [8]. таким чином, спір про внесення 
змін до договору оренди земельної ділянки підлягає роз-
гляду судом навіть у тому випадку, коли процедура досу-
дового врегулювання спору не проводилася.

згідно зі ст. 30 закону україни «про оренду землі» 
зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаєм-
ною згодою сторін. у разі недосягнення згоди щодо зміни 
умов договору оренди землі спір вирішується у судово-
му порядку. [9] відповідно до п. 13 постанови кабінету 
Міністрів україни «про затвердження типового договору 
оренди землі» від 03.03.2004 р. № 220 розмір орендної 
плати переглядається у разі зміни умов господарювання, 
передбачених договором, зміни розмірів земельного по-
датку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів і тари-
фів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодав-
ством; погіршення стану орендованої земельної ділянки 
не з вини орендаря, що підтверджено документами; в ін-
ших випадках, передбачених законом [10].

згідно з ч. 2 ст. 21 закону україни «про оренду землі» 
розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю 
встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім 
строків внесення орендної плати за земельні ділянки дер-
жавної та комунальної власності, які встановлюються від-
повідно до податкового кодексу україни). [9]

таким чином, правова природа і режим орендної плати 
істотно відрізняються в залежності від того, про оренду 
яких земель йдеться: 1) державних та комунальних або 2) 
інших. у першому випадку орендна плата є загальнодер-
жавним податком, у другому – «приватноправовим плате-
жем» [11, с. 454]. коли йдеться про оренду земельної ділян-
ки, яка знаходиться у власності громадян або юридичних 
осіб, то розмір орендної плати законодавством взагалі не 
регулюється [12, с. 156]. проте, з огляду на п. 3 ч. 1 ст. 15 
закону україни «про оренду землі» істотною умовою до-
говору оренди землі є порядок перегляду орендної плати 
[9], а під час укладення відповідного договору сторони як 
правило керуються типовим договором оренди землі, про 
який йшла мова вище, тому питання щодо зміни розміру 
орендної плати у випадку зміни розміру земельного подат-
ку є актуальними при оренді земельної ділянки приватної 
форми власності аналогічно державній чи комунальній 
формі власності. 

відповідно до п. 14.1.136 ст. 14 податкового кодексу 
україни, орендна плата за земельні ділянки державної 
і комунальної власності є обов’язковим платежем, який 
орендар вносить орендодавцеві за користування земель-
ною ділянкою. згідно з п. 288.1 ст. 288 податкового кодек-
су україни, підставою для нарахування орендної плати за 
земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділян-
ки. відповідно до п. 288.5.2 ст. 288 податкового кодексу 
україни, розмір орендної плати встановлюється у договорі 
оренди, але річна сума платежу не може перевищувати: а) 
для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівни-
цтва, обслуговування та експлуатації об’єктів енергетики, 
які виробляють електричну енергію з відновлювальних 
джерел, включаючи технологічну інфраструктуру таких 
об’єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти 
(пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), – 3 
відсотки нормативної грошової оцінки; б) для інших зе-
мельних ділянок, наданих в оренду, – 12 відсотків норма-
тивної грошової оцінки землі [13].

згідно з п. 14.1.125 ст. 14 податкового кодексу україни 
нормативна грошова оцінка земельних ділянок – це ка-

піталізований рентний дохід із земельної ділянки, визна-
чений відповідно до законодавства центральним органом 
виконавчої влади з питань земельних ресурсів. [13] від-
повідно до ч. 5 ст. 5 закону україни «про оцінку земель» 
нормативну грошову оцінку використовують при визна-
ченні розміру земельного податку, державного мита при 
міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно 
із законом, орендної плати за земельні ділянки державної 
та комунальної власності. згідно з п. 2 ч. 1 ст. 13 того ж 
закону нормативна грошова оцінка земельних ділянок 
проводиться у разі визначення розміру орендної плати за 
земельні ділянки державної та комунальної власності [14].

нормативну грошову оцінку земельних ділянок про-
водять згідно державних стандартів, норм, правил та ін-
ших нормативно-правових актів на землях усіх категорій 
та форм власності. нормативна грошова оцінка земельних 
ділянок проводиться: щодо земельних ділянок, розташо-
ваних у межах населених пунктів, незалежно від їх цільо-
вого призначення – не рідше ніж один раз на 5-7 років; 
розташованих за межами населених пунктів земельних ді-
лянок сільськогосподарського призначення – не рідше ніж 
один раз на 5–7 років, а несільськогосподарського призна-
чення – не рідше ніж один раз на 7–10 років (ст. 18 закону 
україни «про оцінку земель») [14]. відповідно до ч. 2 ст. 
20 закону україни «про оцінку земель» дані про норма-
тивну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформ-
ляють як витяг з технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель [14].

згідно з ч. 1 ст. 23 закону україни «про оцінку земель», 
технічна документація з нормативної грошової оцінки зе-
мельних ділянок у межах населених пунктів затверджу-
ється відповідною сільською, селищною, міською радою 
[14]. при цьому в рішенні ради визначається середня (ба-
зова) вартість 1 кв.м. земель, нормативна грошова оцінка 
земель різного функціонального призначення та ін [15].

відповідно до ч. 4 ст. 23 закону україни «про оцінку 
земель», рішення рад щодо технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки земельних ділянок набирають 
чинності у строки, встановлені відповідно до пункту 271.1 
статті 271 податкового кодексу україни. [14] рішення рад 
щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок 
офіційно оприлюднює відповідний орган місцевого са-
моврядування до 15 липня року, що передує бюджетному 
періоду, в якому заплановано застосування нормативної 
грошової оцінки земель або змін (плановий період). в ін-
шому разі норми відповідних рішень застосовують не ра-
ніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим 
періодом (п. 271.1 ст. 271 податкового кодексу україни) 
[13]. згідно зі ст. 3 Бюджетного кодексу україни бюджет-
ний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну 
систему україни, становить один календарний рік, який 
починається 1 січня кожного року і закінчується 31 груд-
ня того ж року. неприйняття верховною радою україни 
закону про державний бюджет україни до 1 січня відпо-
відного року не є підставою для встановлення іншого бю-
джетного періоду [16].

до прикладу, офіційне оприлюднення органом місце-
вого самоврядування рішення щодо нормативної грошо-
вої оцінки земельних ділянок 01.04.2013 р. дозволятиме 
застосовувати таку нормативну грошову оцінку земель з 
01.01.2014 р., а оприлюднення 01.08.2013 р. – з 01.01.2015 
р. зазначене потрібно враховувати при визначенні момен-
ту, з якого є доречним ініціювання процедури внесення 
відповідних змін до договору оренди земельної ділянки.

відповідно до п. «а» ч. 1 ст. 12 земельного кодексу 
україни до повноважень сільських, селищних, міських 
рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, 
міст належить розпорядження землями територіальних 
громад [17]. пункт 34 ч. 1 ст. 26 закону «про місцеве 
самоврядування в україні» передбачає, що питання про 
регулювання земельних відносин вирішується виключ-
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но на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської 
ради [18]. із зазначених норм законодавства випливає, що 
питання про оренду земельних ділянок вирішуються сіль-
ською, селищною, міською радою на пленарних засідан-
нях шляхом прийняття відповідних рішень. вгс україни 
у постанові від 07.12.2011 р. [19] зазначив, що право ініці-
ювати внесення змін до договорів оренди землі в частині 
зміни розміру орендної плати належить місцевій раді і має 
бути здійснено шляхом прийняття відповідних рішень. за 
відсутності такого рішення встановити волю орендодавця 
щодо внесення змін до договору неможливо.

таким чином, процедура внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки щодо розміру орендної плати у 
випадку зміни розміру земельного податку включає такі 
етапи:

1. затвердження органом місцевого самоврядування 
нормативної грошової оцінки земель.

2. затвердження органом місцевого самоврядування 
положення про порядок встановлення розмірів орендної 
плати за земельні ділянки та їх справляння.

3. визначення нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки, яка є предметом конкретного договору.

4. ініціювання процедури викладення пункту договору 
щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки та 
розміру орендної плати у новій редакції.

5. внесення змін до пункту договору щодо норматив-
ної грошової оцінки земельної ділянки і розміру орендної 
плати у відповідності до затвердженої органом місцево-
го самоврядування нормативної грошової оцінки земель, 
положення про порядок встановлення розмірів орендної 
плати за земельні ділянки та їх справляння у позасудовому 
або судовому порядку.

при цьому потрібно враховувати, що відповідно до 
п. 2.19 постанови пленуму вищого господарського суду 
україни у справі № 6 від 17.05.2011 р. «про деякі питання 
практики розгляду справ у спорах, що виникають із зе-
мельних відносин» [20] у разі прийняття уповноваженим 
органом рішення про внесення змін до ставок орендної 
плати за землю та затвердження нових коефіцієнтів для 
розрахунку орендної плати за земельні ділянки, такі об-
ставини можуть не братися судом до уваги лише у разі 
скасування відповідного рішення органу виконавчої вла-
ди або органу місцевого самоврядування в установленому 
законом порядку. згідно зі статтею 632 цк україни ціна 
у договорі встановлюється за домовленістю сторін. у ви-
значених законом випадках застосовуються ціни (тарифи, 
ставки тощо), які встановлюються або регулюються упо-
вноваженими органами виконавчої влади або органами 
місцевого самоврядування. оскільки орендна плата за зе-
мельні ділянки державної та комунальної власності є регу-
льованою ціною, то законодавча зміна граничного розміру 
цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної 
плати, встановленої умовами договору.

таким чином, якщо скасування відповідного рішення 
органу виконавчої влади або органу місцевого самовря-
дування в установленому законом порядку не відбулося, 
проходження останніх двох етапів внесення змін починає 
набувати ознак формальності.

але проходження таких етапів для обґрунтованого, 
правомірного стягнення орендної плати у новому розмірі 
є обов’язковим. проте, у листі державної податкової ад-
міністрації україни «щодо справляння орендної плати за 
землю» № 5189/5/15-0716 від 27.04.2011 р. зазначено таке: 
якщо у населеному пункті рішенням ради запроваджена 
нова нормативна грошова оцінка землі та в установлено-
му порядку вона оприлюднена, платники самостійно по-
винні звернутися до відповідного органу виконавчої влади 
з питань земельних ресурсів для отримання довідки (ви-
тягу) про розмір нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки, перерахувати суму податкового зобов’язання по 
земельному податку і орендній платі за земельні ділянки 

державної та комунальної власності та подати вказану 
довідку з податковою звітністю до податкового органу 
державної податкової служби за місцезнаходженням зе-
мельної ділянки [21]. за твердженням в. старшинського, 
зазначені новели податкового кодексу дають підстави по-
датковим органам вимагати від орендарів земельних діля-
нок державної та комунальної власності сплати орендної 
плати у розмірі не меншому ніж 3 відсотки від її норма-
тивної грошової оцінки, навіть, якщо в договорі оренди 
встановлений зовсім інший розмір орендної плати [22].

проте, з таким викладом обставин погодитися не мож-
на. адже відповідно до ч. 1 ст. 21 закону україни «про 
оренду землі» орендна плата за землю – це платіж, який 
орендар вносить орендодавцеві за користування земель-
ною ділянкою, а згідно з п. 3 ч. 1 ст. 15 цього ж закону 
орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм 
платежу, строків, порядку її внесення і перегляду є істот-
ними умовами договору оренди землі. [9] за твердженням 
ю. о. серебрякової значення орендної плати як істотної 
умови договору оренди усвідомлюється вже з того, що 
законодавець приділив їй окрему статтю в законі та гк 
україни [23, с. 68 ].

з огляду на вищесказане можна стверджувати, що 
розмір орендної плати за землю встановлюється виключ-
но договором, а зміна орендної плати за землю можлива 
лише за згодою сторін договору або у судовому порядку. 
при цьому немає значення, чи сплачується вона, напри-
клад, на рахунок юридичної особи чи в дохід бюджету, 
адже від того орендна плата не перестає бути істотною 
умовою договору оренди земельної ділянки, яка сплачу-
ється орендарем орендодавцю.

у даний момент має місце значне збільшення кількості 
судових справ, які стосуються внесення змін до договору 
оренди земельної ділянки щодо розміру орендної плати 
[24]. наприклад, на розгляд господарського суду львів-
ської області прокурор м. Борислава в інтересах держави 
уповноважений орган: орган місцевого самоврядування, в 
особі східницької селищної ради, подав позов до відпові-
дача відкритого акціонерного товариства «укрнафта» про 
внесення змін до договору оренди землі від 17.12.2009 р., 
зокрема, п. 5 договору, який стосується нормативної грошо-
вої оцінки земель, та п. 9 договору щодо розміру орендної 
плати. позовні вимоги мотивовані тим, що була проведена 
нова нормативна грошова оцінка земель, розмір якої змі-
нився у порівнянні з моментом укладення договору. крім 
того, податковим кодексом україни встановлено розміри 
плати за земельні ділянки, а, отже, є всі підстави для вне-
сення вищезазначених змін до договору оренди. при при-
йнятті рішення судом було досліджено витяг з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки, рішення східницької селищної ради «про за-
твердження нормативної грошової оцінки земель смт.схід-
ниця» № 8, «про затвердження положення про порядок 
встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки 
несільськогосподарського призначення та її справляння» № 
24. враховуючи положення ст.ст. 13,18,20,23 закону украї-
ни «про оцінку земель», ст.ст. 1,21, 30 закону україни «про 
оренду землі», п. 14.1.136 ст. 14, п. 271.1 ст. 271, п. 288.1 ст. 
288, п. 288.5.2 ст. 288 податкового кодексу україни, ст.ст. 
651,792 цивільного кодексу україни та беручи до уваги, що 
зазначені вище рішення не скасовано, суд прийняв рішен-
ня від .. .. .... позовні вимоги задоволити повністю, внести 
зміни до договору оренди землі та викласти п.5 договору 
у наступні редакції: «відповідно до витягу з технічної до-
кументації про нормативну грошову оцінку земельної ді-
лянки, виданого управлінням держкомзему у м. Бориславі 
львівської області, нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки становить 74’810 (сімдесят чотири тисячі вісім-
сот десять) грн. 00 коп.», а п. 9 договору у такій редакції: 
«орендна плата згідно рішення Бориславської міської ради 
від 17.11.2011р. № 420 становить 12 відсотків від норма-
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тивної грошової оцінки і вноситься орендарем у грошовій 
формі, що складає в рік 4’ 188,90 грн. або 349,08 грн. в мі-
сяць щомісячними платежами на розрахунковий рахунок 
33210812700012 в гудксу у м. Бориславі львівській об-
ласті, зкпо 37942974, код платежу 13050200, отримувач 
Бориславська міська рада» [25]. дане рішення було зали-
шено без змін постановою львівського апеляційного госпо-
дарського суду від [26].

при зверненні з подібними позовами, особливу увагу 
потрібно приділити правильному формуванню позовних 
вимог. позивач повинен ставити питання про внесення 
змін до договору, а не про зобов’язання відповідача внести 
зазначені зміни, адже відповідно до ч. 1 ст. 626 цк украї-
ни договір є узгодженим волевиявленням двох або більше 
сторін, і тому суд не може зобов’язати іншу сторону дого-
вору внести зміни до нього [4]. така точка зору викладена 
у п. 2.18 постанови пленуму вищого господарського суду 
україни «про деякі питання практики розгляду справ у 

спорах, що виникають із земельних відносин» у справі № 
6 від 17.05.2011 р. [20].

відповідно до ч. 3 ст. 653 цк україни, у разі зміни або 
розірвання договору зобов’язання змінюється або при-
пиняється з моменту досягнення домовленості про зміну 
або розірвання договору, якщо інше не встановлено до-
говором чи не обумовлено характером його зміни. Якщо 
договір змінюється або розривається у судовому порядку, 
зобов’язання змінюється або припиняється з моменту на-
брання рішенням суду про зміну або розірвання договору 
законної сили. [4]

висновки. отже, лише у випадку проходження кожно-
го з етапів процедури внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки щодо розміру орендної плати та ви-
кладення відповідних пунктів договору у новій редакції 
у судовому або позасудовому порядку, стягнення орендо-
давцем нового розміру орендної плати з орендаря є право-
мірним.
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актуальність дослідження. акціонерне товариство 
є найбільш поширеною і перспективною формою здій-
снення підприємницької діяльності. сучасне українське 
законодавство в більшості питань сприйняло підходи, за-
пропоновані європейським правом: встановило достатньо 
жорстку процедуру створення і підтримки статутного ка-
піталу товариства, врегулювало питання, що стосуються 
реорганізації, створення філій та представництв, узакони-
ло існування товариств з одним учасником. однак ряд мо-
ментів, що стосуються діяльності акціонерних товариств, 
відчувають нестачу правового регулювання – у першу 
чергу це стосується питань реалізації та захисту прав ак-
ціонерів.

існуючі правові механізми захисту прав акціонерів в 
силу ряду причин фактично не гарантують своєчасної та 
ефективної реалізації майнових і немайнових прав акці-
онерів. Як показує судово-арбітражна практика розгляду 
корпоративних спорів, акціонер, як основний учасник 
акціонерних правовідносин, часто не має можливості від-
новити порушене право та усунути наслідки його пору-
шення.

таким чином, дослідження проблем захисту майнових 
прав суб’єктів корпоративних відносин є актуальним не 
тільки з точки зору теорії, але й з точки зору практики.

аналіз останніх досліджень. в українській правовій 
науці окремі питання охорони прав акціонерів розгляда-
лись у дисертаційних дослідженнях: і. в. спасибо-фатєє-
вої «цивільно-правові проблеми акціонерних правовідно-
син» [1], в. п. ливинця «правове регулювання діяльності 
акціонерних товариств» [2], о. в. щербини «правове ста-
новище акціонерів за законодавством україни» [3]. 

спеціальними дослідженнями охорони та захисту прав 
акціонерів у цивільному праві україни займалися о. в. ре-
гурецька, а. г. гулик [4]. корпоративні відносини госпо-
дарських товариств досліджуються вченими-цивілістами 
(і. М. кучеренко, в. а. васильєва) та вченими-господар-
никами (о. М. віннік, B. C. щербина), а також на рівні 
дисертаційних досліджень (о. а. воловик, о. р. кібенко, 

о. М. переверзєва) [5; 6]. при цьому питання об’єднання 
способів охорони прав акціонерів у цілісну систему шля-
хом їх класифікації, висвітлення проблем визнання права 
власності на акцію, витребування акції з чужого незакон-
ного володіння, дослідження підстав захисту прав акціо-
нерів, і надалі потребують окремого детального вивчення. 

Мета дослідження. вивчити особливості цивільно-
правового захисту акціонерів в сучасному українському 
законодавстві.

виклад основного матеріалу. порядок захисту прав 
акціонерів та акціонерного товариства в україні регулю-
ється широким спектром нормативно-правових актів, 
включаючи цивільний кодекс україни, господарський ко-
декс україни, закони україни «про господарські товари-
ства» та «про акціонерні товариства» та інші.

крім того, органи судової влади видали кілька актів, 
які покликані уніфікувати практику застосування норм 
права в сфері корпоративних відносин. у той же час, спо-
стерігаються деякі відмінності в застосуванні норм права 
різними судами україни, включаючи верховний суд укра-
їни (далі – «всу») і вищий господарський суд україни 
(далі – «вгсу»). при цьому в різні періоди часу окремі 
норми права трактувалися одними і тими ж судовими ін-
станціями по-різному.

на думку е. ю. асташкіної, право акціонера на захист 
гарантовано законом тільки в тих випадках, коли відпо-
відає межам його здійснення, тобто здійснюється акціоне-
ром добросовісно, розумно, опосередковує застосування 
дозволених засобів захисту за призначенням, не пов’язане 
з наміром заподіяти шкоду або порушити права товари-
ства або іншого акціонера в будь-якій формі [7].

зловживання правом на захист повинно вважатися ци-
вільним правопорушенням, вчиненим акціонером (групою 
акціонерів) або посадовою особою акціонерного товари-
ства при здійсненні належного йому права, пов’язаним з 
наміром завдати шкоди акціонерам і суспільству в цілому, 
перешкодити законній реалізації майнових і немайнових 
прав акціонерів, використовувати недозволені засоби ре-
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алізації та захисту прав [8]. порушення суб’єктом акці-
онерних правовідносин меж здійснення і захисту права 
тягне неможливість використання цивільно-правових спо-
собів його реалізації та захисту.

існує три форми захисту прав акціонерів:
1) цивільно-правовий захист прав та інтересів акціо-

нерів;
2) судовий захист прав та інтересів акціонерів;
3) інші способи захисту прав та законних інтересів ак-

ціонерів:
- адміністративно-правові способи;
- кримінально-правові способи.
вибір акціонерами способу захисту повинен здійсню-

ватися з урахуванням можливості досягнення мети реаль-
ного відновлення порушеного права. захист прав акціо-
нерів як основних учасників акціонерних правовідносин 
зводиться до необхідності забезпечення заходів захисту 
прав на акцію як особливий об’єкт правовідносин, що за-
свідчує майнові і немайнові права акціонера [9].

у свою чергу, систему цивільно-правових способів за-
хисту прав акціонерів можна визначити як сукупність спе-
ціальних, можливих і допустимих заходів з відновлення 
порушеного корпоративного майнового або немайнового 
права, припинення і попередження його порушень, які пе-
редбачені законом і внутрішньокорпоративними актами 
[10].

право акціонера на захист здійснюється в передбаче-
ному законом порядку за допомогою застосування належ-
них форм, способів і методів захисту. зокрема, цивільний 
кодекс україни [11] у статті 16 визначає відкритий перелік 
способів захисту цивільних прав судом, які можуть бути 
використанні і при інших способах захисту.

серед інших способів необхідно назвати передбачену 
в ст. 50 закон україни «про акціонерні товариства» мож-
ливість акціонера оскаржити до суду рішення загальних 
зборів акціонерів. при цьому вказане рішення повинно 
порушувати його права та законні інтереси [12].

назвемо деякі поширені порушення прав акціонерів та 
особливості їх захисту.

1. порушення права брати участь в управлінні акціо-
нерним товариством. акціонери безпосередньо здійсню-
ють своє право на участь в управлінні акціонерним то-
вариством шляхом участі в загальних зборах акціонерів. 
група порушень права на участь в управлінні товариством 
досить різноманітна. так, серед них зустрічаються: по-
рушення порядку повідомлення про загальні збори акціо-
нерів, у тому числі строків та способів повідомлення про 
збори; ненадання акціонерам можливості ознайомитися 
з документами, пов’язаними з порядком денним зборів; 
порушення вимог щодо порядку денного (наприклад, не-
коректне формулювання питань порядку денного); по-
рушення порядку реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах, в тому числі недопущення акціонерів до 
реєстрації; прийняття рішень з питань, не включених до 
порядку денного; проведення загальних зборів акціонерів 
за відсутності кворуму та інші.

наприклад, порушенням прав акціонерів є прийняття 
на загальних зборах рішень на виконання пункту поряд-
ку «різне». у цьому випадку для захисту свого права на 
участь в управлінні товариством акціонер може подати по-
зов, спрямований на визнання недійсними рішень зборів 
акціонерів, з питань не включених до порядку денного, а 
розглянутим в рамках пункту порядку «різне».

ще 10.11.1999 р. державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку прийняла роз’яснення про заборону вка-
зувати в порядку денному зборів акціонерів пункти з аб-
страктним змістом «різне», «організаційні питання» тощо 
[13]. така позиція була підтримана згодом і органами су-
дової влади, що знайшло своє відображення в постанові 
пленуму всу від 24.10.2008 р. [14]. так, пунктом 22 за-
значеної постанови встановлено, що суди зобов’язані ви-

знавати недійсними рішення зборів акціонерів, прийнятих 
в ході розгляду подібного роду абстрактних питань поряд-
ку денного зборів.

одночасно пленум всу підкреслив, що повноважен-
ня органів судової влади не поширюються на можливість 
шляхом прийняття судового рішення включити до по-
рядку денного зборів акціонерів будь яке питання. таким 
чином, пленум всу чітко розмежував межі повноважень 
органів судової влади і межі автономії волі акціонерів в 
частині визначення обсягу питань, що розглядаються на 
зборах акціонерів.

іншим поширеним порушенням прав акціонерів на 
прийняття участі в управлінні акціонерним товариством 
є порушення порядку скликання загальних зборів акціо-
нерів, зокрема, порядку повідомлення про проведення за-
гальних зборів акціонерів, встановленого статтею 35 за-
кону україни «про акціонерні товариства» [12]. вимоги 
закону до порядку скликання загальних зборів акціонерів 
та строку їх повідомлення покликані дати можливість ак-
ціонерам реалізувати своє право на участь у загальних 
зборах акціонерів, внести свої пропозиції щодо поряд-
ку денного. всу в листі від 01.08.2007 р. роз’яснив, що 
права акціонера слід вважати порушеними внаслідок по-
рушення вимог закону про скликання і проведення загаль-
них зборів акціонерів, якщо акціонер не зміг взяти участь 
у загальних зборах, належним чином підготуватися до 
розгляду питань порядку денного, внести пропозиції щодо 
порядку денного, зареєструватися для участі у загальних 
зборах тощо [15].

при цьому слід звернути увагу на зміни підходу судів 
до захисту прав міноритарних акціонерів товариства при 
порушення порядку повідомлення про проведення загаль-
них зборів акціонерів.

так, у визначенні судової палати у цивільних спра-
вах всу від 19.09.2001 р. у справі за позовом д. та с. 
до ат «торговий дім «укртатнафта» всу зазначив, що 
рішення загальних зборів товариства можна визнати не-
дійсним лише за умови, що відсутність позивача могла іс-
тотно вплинути на їх прийняття [16]. однак, у листі від 
01.01.2004 р. всу зайняв іншу позицію, обґрунтувавши 
це тим, що законодавством не передбачено таку умову ви-
знання недійсним рішення загальних зборів. всу зазна-
чив, що при вирішенні спору про визнання недійсним рі-
шення загальних зборів акціонерів суд не може прийти до 
висновку стосовно суттєвості впливу відсутності позивача 
на прийняття загальними зборами рішень виходячи тільки 
з кількості голосів, що належать позивачу, оскільки вплив 
на прийняття рішення не обмежується тільки участю в го-
лосуванні [17].

вгсу у рекомендаціях від 28.12.2007 р. висловив схо-
жу позицію і вказав, що позивачу не може бути відмов-
лено в задоволенні вимог про визнання рішень загальних 
зборів недійсними тільки на підставі недостатності його 
голосів для зміни результатів голосування щодо ухвале-
них загальними зборами рішень, оскільки вплив акціоне-
ра на прийняття загальними зборами рішень не вичерпу-
ється лише голосуванням [18].

однак, вже в постанові від 24.10.2008 р. всу зазна-
чив, що при вирішенні спорів про визнання недійсними 
рішень загальних зборів на підставі недопущення до учас-
ті акціонерів товариства судам необхідно встановити, чи 
могла їх відсутність (або присутність) істотно вплинути на 
прийняття оспорюваного рішення [14].

2. порушення переважного права акціонерів прат на 
придбання акцій, що продаються іншими акціонерами то-
вариства. протягом багатьох років питання свободи від-
чуження акціонером акцій прат був одним з центральних 
питань, з яким були пов’язані неоднозначні трактування.

на законодавчому рівні переважне право акціонерів 
прат на придбання акцій, що продаються іншими акціо-
нерами, було закріплено з набранням чинності господар-
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ського кодексу україни 01.01.2004 р [19]. що стосується 
періоду до 2004 р., то значний крок у вирішенні проблеми 
був зроблений конституційним судом україни, який у рі-
шенні № 4-рп/2005 від 11.05.2005 р. визначив, що чинне 
законодавство «не виключає і не виключало можливості 
передбачити в установчих документах закритого акціо-
нерного товариства переважне право акціонерів товари-
ства на придбання акцій, що відчужуються іншими акці-
онерами товариства» [20]. таким чином, конституційний 
суд встановив, що включення до установчих документ 
прат положення щодо права переважної купівлі акцій 
прат його акціонерами є законною і не порушує права 
акціонера, який має намір провести відчуження належних 
йому акцій.

з набранням чинності господарського кодексу україни 
основним правилом, що регулює переважні права акціоне-
рів прат, є стаття 7 закону україни «про акціонерні това-
риства» [12]. одночасно, беручи до уваги зміст цієї статті, 
яка встановлює, що «акціонери приватного акціонерного 
товариства мають переважне право на придбання акцій, 
що продаються іншими акціонерами товариства», вгсу у 
рекомендаціях «про практику застосування законодавства 
при розгляді справ, що виникають з корпоративних від-
носин» від 28.12.2007 р. № 04/5-14 (далі – «рекомендації 
від 28.12.2007 р.») визначив, що таке переважне право по-
ширюється виключно на випадки добровільного продажу 
самим акціонером своїх акцій [18]. у разі ж примусового 
продажу акцій на виконання судового рішення, реалізація 
акцій прат відбувається в загальному порядку без засто-
сування принципу права переважного придбання акцій. 
всу в постанові від 24.10.2008 р. вказав, що купівлею-
продажем акцій прат, на яку поширюються переважні 
права акціонерів, також потрібно вважати їх передачу у 
власність за договором міни [14]. але на випадки переходу 
акцій прат у власність у порядку універсального право-
наступництва право переважної покупки не поширюється.

відсутність механізму реалізації переважних прав на 
придбання акцій прат, закріпленого в законодавстві або 
статуті товариства, породжує неоднозначну правову ситу-
ацію і дає підстави для неоднозначного судової практики. 
так, наприклад, господарський суд м. києва в своїй по-
станові від 05.02.2007 р. визначив, що в разі, якщо акціо-
нер прат запропонував іншим акціонерам придбати його 
акції і кілька з таких акціонерів виявили бажання при-
дбати акції, то продавець має право вибору покупця се-
ред зазначених акціонерів. при цьому акціонери прат не 
мають привілеїв щодо придбання акцій цього товариства 
між собою. київський апеляційний господарський суд в 
ухвалі від 02.04.2007 р. підтримав точку зору суду першої 
інстанції.

однак в іншій справі вгсу висловив іншу правову 
позицію [21]. так, у постанові вгсу від 27.03.2007 р. у 
справі № 48/210 за позовом українського фінансово-про-
мислового концерну «уфпк» до тов «квіти-сервіс» 
та тов «укрреестр» вгсу не погодився з точкою зору 
суду апеляційної інстанції, в відповідно до якої акціонери 
прат мають переважне право придбати акції перед тре-
тіми особами, які не є акціонерами, але не мають тако-
го права у відносинах між собою. вгсу постановив, що 
відсутність механізму реалізації акціонером переважного 
права на придбання акцій у статуті товариства та / або 
законодавстві україни не може позбавити такого акціо-
нера можливості скористатися таким майновим правом, 
передбаченим законом, і не позбавляє акціонерів прат 
обов’язку дотримуватися такого права. вгсу залишив без 
змін рішення суду першої інстанції, згідно з яким визнано 
недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів, укла-
дений з порушенням переважних прав акціонера на при-
дбання акцій у разі їх відчуження іншими акціонерами.

постанова вгсу від 27.03.2007 р. у справі № 48/210 
не дає відповіді на питання в яких пропорціях повинні 

розподілятися між акціонерами акції прат, що продають-
ся одним з акціонерів. однак, таку відповідь ми можемо 
знайти в рекомендаціях вгсу від 28.12.2007 р. та поста-
нові пленуму всу від 24.10.2008 р.: у разі відсутності 
в статуті прат відповідних положень щодо переважних 
прав акціонерів на придбання акцій, що продаються акціо-
нерами товариства, акціонери мають переважне право по-
купки пропорційно кількості належних їм акцій [14; 18].

варто звернути увагу на тенденцію в практиці всу 
(постанова від 24.10.2008 р.), згідно з якою, продаж акці-
онером прат акцій з порушенням переважного права не 
зумовлює недійсність відповідного правочину [14]. на-
слідком такого порушення всу вважає право будь-якого 
акціонера прат вимагати в судовому порядку переведен-
ня на нього прав і обов’язків покупця. при цьому всу 
пропонує використовувати аналогію з нормою частини 
четвертої статті 362 цивільного кодексу україни [11].

3. порушення прав акціонера на отримання інформації 
про діяльність акціонерного товариства може полягати, 
наприклад, у відмові надати акціонеру для ознайомлення 
балансів, звітів про фінансово-господарську діяльність 
товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи збо-
рів органів управління товариства. ці документи това-
риство зобов’язане надавати акціонеру на його вимогу з 
урахуванням абзацу третього частини першої статті 88 
господарського кодексу україни та пункту 4 статті 25 за-
кону україни «про акціонерні товариства» [12; 19]. проте, 
якщо в установчому документі товариства не закріплені 
права акціонерів на отримання засвідчених копій цих до-
кументів, то відмова товариства у видачі таких завірених 
копій не може вважатися порушенням прав акціонера, 
оскільки законодавство зобов’язує товариство надавати 
зазначені документи тільки для ознайомлення.

Безперечно, що акціонеру потрібна інформація про 
діяльність товариства для прийняття обґрунтованих рі-
шень при участі в управлінні товариства, для визначення 
економічної цінності його акцій і для інших цілей. тому 
якщо його право на отримання інформації порушується, 
акціонер може вимагати в судовому порядку зобов’язати 
товариство надати йому відповідні документи про діяль-
ність товариства.

Широко поширеною є практика подачі акціонерами 
позовів про визнання недійсними рішень загальних збо-
рів акціонерів для захисту права на участь в управлінні 
товариством, а також інших прав. окрему увагу в право-
застосовчій практиці судових органів україни було приді-
лено питанню визнання недійсними рішень органів акці-
онерного товариства за позовами акціонерів, які не були 
акціонерами на момент прийняття відповідного рішення 
загальних зборів акціонера. так, акціонери, здобуваючи 
акції на вторинному ринку, мали намір визнати недійсним, 
в тому числі, рішення загальних зборів акціонерів, при-
йняті до набуття акціонером акцій.

таким чином створювалася необмежена у часі ситуа-
ція правової невизначеності, коли одні і ті ж рішення збо-
рів акціонерів можуть оскаржуватися власниками однієї 
і тієї ж акції, що змінюють один одного у міру обороту 
самої акції на вторинному ринку.

всу в постанові від 24.10.2008 р., узагальнивши 
практику судів по даному питанню, встановив, що правом 
на звернення до суду з позовом про визнання недійсним 
рішень органів управління товариства мають лише ті його 
акціонери, які такими були на дату прийняття оскаржува-
ного рішення [14]. подібне рішення проблеми встановило 
якісь суб’єктні рамки, що обмежують право нових акці-
онерів на оскарження рішень органів управління товари-
ства.

одночасно закон україни «про акціонерні товари-
ства» ввів додаткове тимчасове обмеження на визнання 
недійсним рішення зборів акціонерів акціонерного то-
вариства, встановивши, що «... у разі, якщо рішення за-
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гальних зборів або порядок прийняття такого рішення по-
рушують норми цього закону, інших актів законодавства, 
статуту чи положення про загальні збори акціонерного 
товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтер-
еси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це 
рішення до суду протягом трьох місяців від дати його при-
йняття» [12]. таким чином, законодавець намагався дода-
ти рішенням зборів акціонерного товариства максимальну 
стабільність, що має величезне значення для виконавчих 
органів товариства, які отримають додаткові гарантії не-
змінності прийнятих зборами акціонерів рішень.

в акціонерному товаристві інтерес акціонера реалі-
зується як безпосередньо – через здійснення акціонером 
належних йому прав, так і опосередковано – через діяль-
ність самої корпорації, учасником якої він є. у цьому сенсі 
неважко уявити ситуацію, коли інтереси того чи іншого 
акціонера вступають у конфлікт з інтересами не тільки ін-
ших акціонерів, але і корпорації в цілому. тому для збере-
ження і зміцнення цілісності акціонерного товариства як 
специфічної системи виявлення та забезпечення балансу 
названих інтересів, а також механізмів їх захисту повинні 
розглядатися в якості однієї з основних завдань норматив-
ного регулювання діяльності акціонерних товариств, ре-
алізації прав їх акціонерами. ключовим тут, думається, є 
питання про співвідношення волі більшості акціонерів з 
інтересами меншості, в тому числі про захист меншості 
від свавілля більшості.

практика вирішення даного питання виявила тенден-
цію використання великими акціонерами укупі з менедж-
ментом різних компромісних схем. наведемо деякі з них:

1. Мінімізація та консолідація акцій. найпростіший 
спосіб, що дозволяє, з одного боку, скоротити обсяги де-
кларованого прибутку, щоб мінімізувати оподаткування 
податком на прибуток, і здійснити, тим не менш, виплату 
дивідендів акціонерам, – розділити статутний капітал то-
вариства на мінімально можлива кількість акцій.

2. поділ акцій на прості та привілейовані. інший шлях 
збереження балансу між інтересами великих і дрібних 
власників при розподілі отриманого прибутку передбачає 
обмін звичайних голосуючих акцій товариства, які нале-
жать міноритаріям, на привілейовані акції товариства.

нагадаємо, що, згідно з п. 4 ст. 20 закону україни «про 
акціонерні товариства», конвертація звичайних акцій то-
вариства в привілейовані акції, облігації та інші цінні 
папери не допускається [12]. у цьому зв’язку реалізація 
даного варіанту можлива тільки в тісному діалозі з міно-
ритарними акціонерами, та залежить від конкретної ситу-
ації і припускає можливість різних модифікацій.

розглянувши деякі матеріально-правові особливості 
спорів, пов’язаних із захистом прав акціонерів, окремо 
зупинимося на деяких процесуальних аспектах корпора-
тивних спорів.

до не давнього часу, чинне процесуальне законодав-
ство не містило в собі особливостей розгляду корпоратив-
них спорів. однак з прийняттям змін до господарського 
процесуального кодексу україни від 15.12.2006 р. супер-
ечки, що випливають з корпоративних відносин розгляда-
ються господарськими судами незалежно від суб’єктного 
складу учасників відносин [22].

слід зазначити, що поняття «корпоративні відносини» 
як критерій віднесення спорів до категорії корпоративних 
викликав чимало суперечок і протиріч. проблема полягає 
не тільки у визначенні природи відносин, але і в тому, що 
часто корпоративний спір пов’язаний з відносинами влади 
і підпорядкування, спори з яких розглядаються відповід-
но до кодексу адміністративного судочинства україни. до 
подібної категорії справ відносяться, перш за все, питання 
відміни державної реєстрації установчих документів та 
змін до них і т.д. деяку ясність у дане питання вніс всу в 
постанові від 24.10.2008 р. так, в постанові від 24.10.2008 
р. всу зазначив, що до корпоративних належать спори за 
позовами учасників (засновників, акціонерів), пов’язані з 
вимогами про визнання недійсними установчих докумен-
тів товариства і припиненням юридичної особи у зв’язку з 
порушеннями вимог законодавства щодо порядку їх при-
йняття та затвердження [14]. не належать до корпоратив-
них також спори про визнання недійсними установчих до-
кументів товариства і припиненням юридичної особи за 
позовами суб’єктів владних повноважень, які здійснюють 
контроль за діяльністю товариства (наприклад, органів 
державної податкової служби україни), а також органів, 
що здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб.

висновки. виходячи з вищевикладеного можна сказа-
ти, що захист прав акціонера складається із сукупності пе-
редбачених законодавством правових засобів, якими може 
скористатися акціонер, потерпілий від порушення своїх 
прав. дані правові засоби (матеріальні і процесуальні; по-
переджувальні та припиняючі тощо) повинні бути адекват-
ними, системними, невідворотними і забезпечують баланс 
інтересів акціонерів з іншими суб’єктами правовідносин.

в цілому порушення чи непорушення прав акціонерів 
залежить від ефективності використання ними різних спо-
собів захисту. правові способи захисту потребують біль-
ших затрат часу, але є надійнішими відносно інших. при 
цьому, вдавшись до них, у акціонера є більші шанси від-
новити свої порушені права.

списОК виКОРисТаних ДжеРеЛ:
1. Спасибо-Фатєєва І. В. Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / І. В. 

Спасибо-Фатєєва, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2000. – 36 с.
2. Ливинець В.П. Правове регулювання діяльності акціонерних товариств: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / В. П. Ливинець, 

НАН України Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2000. – 22 с.
3. Щербина О. В. Правове становище акціонерів за законодавством України / О.В. Щербина. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 158 с.
4. Регурецька О. В. Охорона прав акціонерів у цивільному праві : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / О. В. Регурецька, Інсти-

тут держави і права ім. Корецького. – К., 2005. – 20 с.
5. Кучеренко І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / І. М. 

Кучеренко, Інститут держави і права ім. Корецького. – К., 2004. – 36 с.
6. Воловик О. А. Господарсько-правове забезпечення корпоративних інтересів [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / О. 

А. Воловик, НАН України Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2005. – 20 с.
7. Асташкина Е. Ю. Гражданско-правовые способы защиты прав акционеров в России : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.03 / 

Е. Ю. Асташкина. – Ставрополь, 2003. – 22 с.
8. Кернецький А. Права акціонерів, шляхи і ступінь їх захисту / А. Кернецький // Юридичний журнал – 2006. – № 8. – С. 36
9. Федоренко Н.В. Некоторые аспекты правоприменения в арбитражном процессе / Н.В. Федоренко, З.С. Лусегенова // Вестник ВАС 

РФ – 2002. – №: 6. – С. 96
10. Козлов С. Захист прав акціонерів: аксіоми та гіпотези / С. Козлов // Юр.газета – 2005. – №: 9 (45). – С. 6–7.
11. Цивільний кодекс України: зі змінами і доп. станом на 10 лют. 2010 р. / Верховна Рада України – Офіц. видання – К. : Алерта, 

2010. – 258 c. – ISBN: 978-966-2183-94-8.
12. Закон України «Про акціонерні товариства»: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 2 лют. 2012 р. / Верховна Рада 

України – Офіц. видання – К. : Паливода А. В., 2012. – 79 c.
13. Роз’яснення «Про порядок застосування статей 41 та 43 Закону України «Про господарські товариства» у частині регулювання 

питань щодо порядку денного загальних зборів акціонерів». [Електронний ресурс] / Державна комісія з цінних паперів та фондового рин-



270

Серія ПРАВО. Випуск 21. Частина 1. Том 1
♦

ку. – 1999. – Портал ЛІГА:ЗАКОН – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN1226.html. – Дата доступу: 30.03.2013. 
– Назва з екрану

14. Постанова ВСУ «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» від 24.10.2008 № 13 / Верховний Суд України. – Офіц. 
видання. – Вісник Верховного суду України. – 2008. – № 11. – С. 2.

15. Лист ВСУ «Практика розгляду корпоративних спорів» від 01.08.2007 р. / Верховний суд України. – Офіц. видання. – Вісник Верхо-
вного Суду України. – 2007. – № 2. – С. 2.

16. Ухвала Судової палати з цивільних справ ВСУ від 19.09.2001 р. / Верховний суд України. – Офіц.видання – Вісник Верховного 
суду України – 2001. – № 1. – С. 1

17. Узагальнення судової практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про господарські товариства» у 
частині регулювання діяльності акціонерних товариств. [Електронний ресурс] / Верховний суд України. – 2004. – Офіційний портал Вер-
ховної ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0315700-04/page2. 

18. Рекомендації ВГСУ «Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин» від 
28.12.2007 № 04-5/14 / Вищий господарський суд України. – Офіц. видання. – Вісник господарського судочинства – 2007. – № 1. – С. 22.

19. Господарський кодекс України: із змінами і допов. станом на 14 верес. 2012 р. / Верховна Рада України – Офіц. видання. – К. : 
Правова єдність, 2012. – 175 c.

20. Рішення Конституційного Суду України від 11.05.2005 № 4-рп/2005 / Конституційний суд України. – Офіц. видання. – Офіційний 
вісник України. – 2005. – № 21. – С. 19.

21. Постанова ВГСУ «Про визнання недійсним договору» від 27.03.2007 р. [Електронний ресурс] / Вищий господарський суд України. 
– 2007. – Офіційний портал Верховної ради України – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_210600-07/.

22. Господарський процесуальний кодекс України : станом на 1 січ. 2013 р. / Верховна Рада України. – Офіц. видання. – Х. : Право, 
2013. – 94 c.

УДК 347.6.001.11

принципи сіМейного права украЇни: ЗагальнотеоретиЧний аспект
prINcIpleS of faMIly law of UKraINe: geNeral aSpect 

старчук о.в.,
кандидат юридичних наук, 

старший викладач кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Стаття присвячена загальнотеоретичним аспектам визначення принципів сімейного права України як галузевого різновиду принципів 
права. Здійснено огляд і аналіз тих напрацювань, що були зроблені у цьому напрямі у радянській, вітчизняній та зарубіжній правовій на-
уці, та запропоновано єдині підходи до розуміння принципів сімейного права України.

Ключові слова: право, галузь права, принципи права, керівні (засадничі) ідеї, принципи сімейного права.

Статья посвящена общетеоретическим аспектам определения принципов семейного права Украины как отраслевого вида принци-
пов права. Осуществлен обзор и анализ тех наработок, которые были сделаны в этом направлении в советской, отечественной и за-
рубежной правовой науке, и предложены единые подходы к пониманию принципов семейного права Украины.

Ключевые слова: право, отрасль права, принципы права, руководящие (основополагающие) идеи, принципы семейного права.

The article is devoted to the general theoretical aspects of family law principles definition in Ukraine as a branch of law principles. The survey 
and analysis of the reseach are carried out in this trend in Soviet, domestic and foreign jurisprudence has been done. Common approaches to 
understanding of family law principles in Ukraine are suggested.

Key words: law, branch of law, principles of law, basic ideas, family law рrinciples.

постановка проблеми. у вітчизняній правовій на-
уці чимало уваги приділяється вивченню принципів 
права. перші дослідження принципів права з’явились 
у другій половині 40-х років ХХ ст. і цей процес триває 
до сьогодні, а інтерес науковців до цієї проблеми про-
довжує зростати.

під час розгляду галузевих принципів права науковці 
визначають загальнотеоретичні аспекти засадничих ідей 
права україни. водночас, деякі аспекти розуміння прин-
ципів сімейного права потребують додаткового обґрунту-
вання й конкретизації. вказана проблема є актуальною та-
кож з позицій того, що вона є основоположною в розвитку 
всього сімейного права україни.

Метою статті є аналіз різних підходів науковців щодо 
визначення сутності засадничих ідей сімейного права 
україни й на цій основі вироблення пропозицій, спрямо-
ваних на вдосконалення правового регулювання особис-
тих немайнових і майнових сімейних відносин.

для реалізації поставленої мети необхідно вирішити 
такі завдання:

- проаналізувати основні підходи до визначення понят-
тя принципів права;

- охарактеризувати сучасне бачення принципів сімей-
ного права україни;

- запропонувати визначення поняття принципів сімей-
ного права україни;

- сформулювати власні висновки щодо визначення по-
няття принципів сімейного права україни.

стан дослідження. загальнотеоретичні аспекти 
з’ясування сутності принципів права досліджені науков-
цями радянського періоду і сьогодення як у теорії права: 
с. с. алєксєєв, в. к. Бабаєв, в. і. Бородянський, ю. а. 
ведерников, в. с. грекул, а. і. денісов, а. М. колодій р. 
з. лівшиць, М. с. Малеїн, г. М. Манов, п. М. рабінович, 
в. М. ронжин, о. ф. скакун, л. с. Явіч, так і у галузевій 
юридичній науці, зокрема з сімейного права: л. М. Бара-
нова, в. I. Борисова, в. с. гопанчук, М. М. дякович, I. в. 
жилiнкова, і. М. кузнєцова, а. с. Макунян, з. в. ромов-
ська, Є. о. Харитонов та інші.

окрім цього, принципи сімейного права є неодмінним 
компонентом у навчальній літературі однойменної галузі 
права: підручниках, посібниках, практикумах, довідковій 
літературі тощо.

водночас комплексних досліджень, присвячених за-
гальнотеоретичним проблемам з’ясування сутності засад-
ничих ідей сімейного права, ще не проводилося.

виклад основного матеріалу. у юридичній літерату-
ри спостерігається різноманітність у формулюванні по-
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няття принципів сімейного права та підходів до їхнього 
визначення. однак перш ніж робити висновки, звернемо-
ся до теорії права.

термін «принцип» – походить від латинського слова 
«principium», яке означає основні найголовніші, вихідні 
положення, засоби, правила, що визначають природу і со-
ціальну сутність явища, його спрямованість і найсуттєві-
ші властивості [1, с. 17]. 

серед науковців немає єдності в розумінні цієї катего-
рії. у правовій доктрині під час визначення поняття прин-
ципів права вживають такі категорії, як вихідні теоретичні 
положення, основні, керівні засади (ідеї), загальні норма-
тивно-керівні положення, провідні засади, закономірність, 
сутність, система координат тощо. тому принципи – це 
загальні, керівні (основні, головні, відправні, вихідні те-
оретичні, загальні нормативно-керівні, спрямовуючі) по-
ложення.

у теорії права виділяють три різних підходи до сутнос-
ті принципів права: традиційний (ісламський), англо-сак-
сонський та романо-германській. у традиційній правовій 
системі поняття «принципи права» не склалося, хоча іс-
нує комплекс вихідних ідей, які фактично і є принципами 
права. наприклад, у мусульманському праві принципами 
права можна назвати вічність, стабільність, універсальність 
божественних норм шаріату. однак сьогодні в розвинених 
країнах мусульманського сходу (Єгипет, пакистан тощо) 
принципи права проголошуються основним джерелом пра-
ва. у країнах англо-саксонського права поняття загальних 
принципів права історично теж не склалося. загальні прин-
ципи права в романо-германській правовій сім’ї спочатку 
були представлені як джерела адміністративного права, а 
з часом вони набувають універсального значення і можуть 
наділятися статусом первинних джерел права [2, с. 171]. 

рисами загальних принципів права в романо-герман-
ській правовій системі є:

- існування принципів як у самому законі, так і поза 
законом. у першому випадку вони виводяться з норм по-
зитивного права, а в другому – із правопорядку, що існує 
в країні. отже, загальні принципи не обов’язково відтво-
рюються в нормах позитивного права. це дає підстави ви-
окремлювати загальні принципи, закріплені в законодав-
стві, та загальні принципи, не передбачені законом;

- панування загальних принципів над позитивним пра-
вом. саме на рівні принципів різні сфери правопорядку 
й різні правові системи виявляють свою єдність. загальні 
принципи права є концентрованим виразом найважливі-
ших суспільних рис і цінностей, що притаманні цій систе-
мі права. вони виконують, образно кажучи, функцію голо-
вних, опорних елементів конструкції будь-якої юридичної 
будівлі. принципи є ідейною основою для позитивного 
права, визначають стратегічний напрям розвитку правової 
системи [3, с. 95].

варто зауважити, що незалежно від того, яка це право-
ва система світу, у демократичному суспільстві в основі 
правового регулювання лежать загальні принципи права, 
які, на думку о. ф. скакун, «набули універсального зна-
чення, сформувалися в галузі основних прав людини, 
одержали закріплення на міжнародному рівні» [4, с. 223]. 

на сучасному етапі розвитку суспільства в умовах роз-
будови правової держави, формування громадянського 
суспільства науковці пропонують новий підхід до визна-
чення поняття принципів права, враховуючи ідеї природ-
ного права, як засади, що лежать в основі права та визна-
чають його сутність і зміст.

враховуючи всі напрацювання в науковій літературі, 
принципи права а. і. денісов, в. л. козлов, к. Є. ліванцев 
розглядають як поняття, що виражають сутність історич-
ного типу права [5, с. 161; 6, с. 212]; п. М. рабінович, о. ф. 
скакун указують, що принципи – це категорія об’єктивна 
[7, с. 93; 4, с. 221]; с. с. алексєєв, р. з. лівшиць, в. і. ні-
кітинський, М. с. Малеїн вважають, що це сфера право-

свідомості, правової ідеології й науки [8, с. 102-105; 9, с. 
31; 10, с. 13] тощо.

усі протиріччя у визначенні поняття принципів права 
намагався усунути а. М. колодій [1]. принципи права, 
зазначає автор, це такі відправні ідеї існування права, 
які виражають найважливіші закономірності й підвали-
ни цього типу держави та права, є однопорядковими із 
сутністю права. 

але й таке визначення поняття принципів права не 
повністю розкриває його сутність. адже принципи права 
повинні бути незмінні, оскільки лежать в основі права 
незалежно від того, який це тип держави та права.

під час з’ясування сутності принципів права можна 
виділити дві концепції, які сформувались у правовій док-
трині. 

згідно з першою концепцією, що побудована на те-
орії позитивізму, принципи права – це ідеї, теоретичні, 
нормативно-керівні положення того чи іншого виду люд-
ської діяльності, які конкретизуються в змісті правових 
норм та об’єктивно-зумовлені матеріальними умовами 
існування суспільства. прихильниками такої ідеї є л. с. 
Явіч, а. М. васильєв, в. М. ронжин та інші [11, с. 64; 12, 
с. 236; 13, с. 34].

відповідно до другої концепції, яка бере початок від 
ідеї природного права, принципи права розуміють як ке-
рівні ідеї, об’єктивно властиві праву відправні начала, не-
заперечні вимоги (позитивні зобов’язання), які ставлять 
до учасників суспільних відносин із метою гармонійного 
поєднання індивідуальних, групових і громадських інтер-
есів та визначають зміст і спрямованість правового ре-
гулювання, відображають найважливіші закономірності 
соціально-економічної формації. дотримуються такого 
розуміння принципів права о. ф. скакун, п. М. рабіно-
вич, в. а. козлов, к. Є. ліванцев, ю. а. ведерников, в. с. 
грекул та інші [4, с. 221; 7, с. 93; 6, с. 212; 14, с. 79].

Як бачимо, у юридичній літературі минулого й сучас-
ності немає єдності щодо визначення поняття принципів 
права, що, зі свого боку, дає можливість стверджувати про 
неординарність цієї проблеми. слушним із цього приво-
ду є міркування а. М. колодія, який зазначає, що, незва-
жаючи на відмінність у поглядах на проблему принципів 
права, юридична наука у відповідні історичні епохи була 
єдина в проголошенні певних положень та ідей як принци-
пів права [4, с. 20-21]. 

у галузевій літературі (вітчизняній, зарубіжній) не 
склалось єдиного підходу до визначення поняття принци-
пів сімейного права україни. постає необхідність науко-
вого пошуку й обґрунтування нових теоретичних позицій, 
спираючись на ті напрацювання, які були зроблені на-
уковцями в теорії права, для вироблення єдиного підходу 
до визначення поняття засадничих ідей сімейного права 
україни. 

поділяючи природні ідеї виникнення права, і. М. куз-
нєцова під принципами сімейного права розуміє засадничі 
ідеї, які характеризують сутність галузі права, визначають 
соціальний зміст її норм, їх зміст, тлумачення і застосуван-
ня [15]; а. с. Макунян – як керівні положення, що визна-
чають сутність галузі права і мають загальнообов’язкове 
значення в силу їх правового закріплення [16]; в. с. го-
панчук, М. М. дякович, Є. о. Харитонов – як основні за-
сади, керівні ідеї, відповідно до яких здійснюється сімей-
но-правове регулювання суспільних відносин [17; 18, с. 
38; 19, с. 11]; в. I. Борисова, I. в. жилiнкова – як провiднi 
iдеї та положення, якi визначають сутнiсть сiмейного пра-
ва, стрижень, який поєднує окремi норми та iнститути 
сiмейного права в одне ціле [20, с. 31].

протилежну позицію поділяють Є. М. абрамова, М. 
М. аверченко, ю. в. Байгушева, які принципи сімейного 
права визначають як найбільш загальні і важливі сімей-
но-правові норми, на основі і в розвиток яких будується 
правове регулювання у цій сфері [21].
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Ми не погоджуємось із вищезазначеними міркуван-
нями авторів, що принципи та норми права перебувають 
у діалектичному взаємозв’язку і є взаємозумовленими, 
а вважаємо, що вони мають право на існування в одній 
системі права, але як самостійні, структурноутворювальні 
елементи. окрім цього, принципи права й норми права не-
можливо ототожнити ні в етимологічному, ні в гносеоло-
гічному аспектах. 

слово «норма» означає правило, приклад, мірило, в 
той час як «принцип» – начало, основа, вихідне поло-
ження.

окрім цього, як зауважує в. М. ронжин, принципи 
не містять основних елементів правової норми: гіпотези, 
диспозиції й санкції [13, с. 34-35]. 

у гносеологічному аспекті неможливе ототожнення 
принципів права та норм права, адже право розкриваєть-
ся через систему норм, тобто розуміється нормативно, а 
принципи права лежать в основі права й визначають зміст 
його норм.

у юридичній науці радянського періоду зміст права, 
крім правових норм, складали й інші правові феномени, у 
тому числі принципи права, загальні дозволи та заборони, 
правові презумпції, правові аналогії тощо. і тому в. і. Бо-
родянський зауважує, що всі ці правові феномени можуть 
набути нормативної форми, тобто знайти відповідне закрі-
плення в статтях закону [22, с. 109]. 

зрозуміло, що таке розуміння права було характерним 
для науки радянського періоду, оскільки виводилося з тео-
рії позитивізму – усі правові явища повинні бути закріпле-
ні в нормативно-правових актах. 

із поняттям норм і принципів права, а також їх співвід-
ношенням пов’язані загальні дозволи й загальні заборони 
в праві, на існування яких звернув увагу с. с. алексєєв. 
автор зазначає, що першочергово він хотів охарактери-
зувати загальні дозволи і загальні заборони як юридичні 
принципи й тільки пізніше зробив висновок, що вони є 
особливі, самостійні правові феномени, які мають у пра-
вовій матерії ключове значення [23, с. 6]. 

Безпосереднє відношення до понятійного аспекту 
співвідношення принципів і норм права стосуються такі 
правові явища, як правові презумпції – це припущення 
про наявність або відсутність предметів, зв’язків, явищ, 
які ґрунтуються на зв’язку між ними, і предметів, зв’язків, 
явищ, що підтверджені життєвою практикою [24, с. 326].

виділяють два види правових презумпцій. до першо-
го виду належать загальноправові презумпції, такі, напри-
клад, як презумпція правосуб’єктності фізичних і юри-
дичних осіб, які вступають у правовідносини, презумпція 
знання закону тощо. другим видом правових презумпцій є 
прийоми юридичної техніки: презумпція відмови позива-
ча від позовних вимог, який двічі без поважних причин не 
з’явився на судове засідання, презумпція рівності часток 
майна подружжя під час поділу майна тощо. при цьому в. 
к. Бабаєв відзначає, що презумпції, які належать до пер-
шого виду стали «принципами права», а до другого – «не 
досягли рівня презумпцій-принципів» [24, с. 328-330]. 

тому, доречно зауважує в. і. Бородянський, що прин-
ципи й норми в структурі права потрібно розглядати як 
базові, структурноутворюючі та самостійні елементи. за-
гальні дозволи й загальні заборони, правові презумпції, 
а також інші суміжні правові явища, хоча і мають свою 
специфіку, але виконують забезпечувальну, допоміж-
ну функцію щодо принципів і норм права, що необхідно 
враховувати в процесі дослідження механізму їх узаємодії 
[22, с. 110].

на нашу думку, принципи права й норми права необ-
хідно розглядати як самостійні в системі права елементи, 
адже засадничі ідеї не мають у своєму складі конкретних 
правил поведінки, а є засобом відображення напрямів пра-
вового регулювання галузі права.

висновки.
1. у теорії сімейного права питання засадничих ідей, 

які лежать основі цієї галузі права і надалі залишається 
одним з найбільш дискусійним та свідчить про неналежне 
його дослідження. 

2. суперечки про визначення поняття принципів права 
як і їх галузевого різновиду – принципів сімейного права, 
тривають уже протягом значного часу, але єдиної думки 
щодо цього наука так і не виробила. 

3. принципи сімейного права в системі сімейного пра-
ва відіграють головну (базову) роль, оскільки лежать в 
основі норм однойменної галузі права, визначають їхню 
сутність та зміст.

4. з огляду на усе вищезазначене, принципи сімейного 
права – це такі засадничі ідеї сімейного права, які визна-
чають зміст і спрямованість його норм за допомогою яких 
здійснюється правове регулювання особистих немайно-
вих та майнових відносин.
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постановка проблеми. ст. 610 цк україни встанов-
лює, що порушенням зобов’язання є його невиконання 
або виконання з порушенням умов, визначених змістом 
зобов’язання [1]. при порушенні зобов’язання настають 
правові наслідки, установлені договором або законом, при 
яких особа, яка порушила зобов’язання, притягується до 
цивільно-правової, адміністративної або кримінальної 
відповідальності.

під цивільно-правовою відповідальністю слід розу-
міти встановлені законом або договором несприятливі 
наслідки для особи, яка порушила зобов’язання, що вира-
жаються в позбавленні порушника певних цивільних прав 
або покладення на нього певних обов’язків майнового ха-
рактеру.

сторони цивільних правовідносин зобов’язані знати, 
що невиконання або неналежне виконання ними взятих на 
себе зобов’язань може спричинити порушення суспільних 
відносин, майнові втрати та інші несприятливі наслідки 
для іншої сторони й суспільства в цілому, та не допускати 
порушення своїх зобов’язань. тому покладення відпові-
дальності на порушника зобов’язання спрямовано на за-
хист інтересів держави, фізичних та юридичних осіб і є 
одним з інструментів, які забезпечують стабільність ци-
вільно-правових відносин. 

у зв’язку з цим очевидно, що дана тема є актуальною, а 
з вдосконаленням суспільних стосунків, вимагає постійної 
уваги з боку не лише законодавця, але й учених цивілістів.

Мета статті – розглянути різні підходи до визначен-
ня поняття цивільно-правової відповідальності та умови 

і підстави притягнення сторін договору теплопостачання 
до цивільно-правової відповідальності. 

виклад основного матеріалу. у правовій науці існує 
думка, що підставою виникнення відповідальності є не саме 
правопорушення, а наявність певних обов’язків, покладених 
на всіх без винятку учасників суспільних відносин. так, г. ф. 
Шершеневич називав правопорушення підставою цивільної 
відповідальності й виділяв умови притягнення особи до від-
повідальності: недозволена дія, заподіяння майнової шкоди, 
порушення суб’єктивного права та вина правопорушника 
[2]. й. о. покровський писав про те, що цивільне право має 
своїм завданням усунути шкідливі наслідки, заподіяні право-
порушенням і для цього важливо одне – установити, чи є яв-
ним те, що називається правопорушенням і що дає підставу 
покласти відповідальність на його винуватця [3]. в. о. тар-
хов указував, що різниця між кримінальною й цивільно-пра-
вовою відповідальністю вельми суттєва. Якщо в криміналь-
ному праві завжди вирішується питання про винність тільки 
однієї сторони, то в цивільному праві винними можуть бути 
визнані обидві сторони [4].

у свою чергу г. к. Матвєєв запропонував уважати під-
ставою цивільно-правової відповідальності склад право-
порушення, що включає в себе сукупність об’єктивних і 
суб’єктивних елементів. до об’єктивних елементів відно-
сяться: протиправна поведінка, її результат і причинний 
зв’язок між ними. суб’єктивним елементом виступає вина 
правопорушника. г. к. Матвєєв підкреслював, що за від-
сутності одного із зазначених елементів відповідальність 
не може настати [5].
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Стаття присвячена відповідальності сторін за договором постачання тепловою енергією. У роботі розглянуто поняття цивільно-
правової відповідальності та умови і підстави притягнення сторін договору теплопостачання до неї. Висвітлено різні концепції учених, 
положення нормативно-правових актів з даного питання. 

Ключові слова: цивільно-правова відповідальність, договір, теплова енергія, побутовий споживач, зобов’язання.

Статья посвящена ответственности сторон по договору снабжения тепловой энергией. В работе рассмотрено понятие гражданско-
правовой ответственности, условия и основания привлечения сторон договора теплоснабжения к ней. Освещены различные концепции 
ученых, положения нормативно-правовых актов по данному вопросу.

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, договор, тепловая энергия, бытовой потребитель, обязательства.

This article is sanctified to the responsibility of sides by agreement of providing with thermal energy. The paper considers the concept of civil 
liability and conditions and bases of bringing parties to the contract to supply it. Article deals various concepts of scientists provisions of legal 
acts on the subject.

Key words: civil liability, contract, heat, household consumer commitment.
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критикуючи точку зору, г. к. Матвєєва за розпо-
діл елементів складу правопорушення на об’єктивні й 
суб’єктивні та невиправдане зближення їх з елемента-
ми складу злочину, с. с. алексєєв пропонує розглядати 
об’єкт, суб’єкт правопорушення і його об’єктивну сторону 
як ознаки складу цивільного правопорушення [6]. позиція 
с. с. алексєєва відносно складу правопорушення більш 
обґрунтована, ніж точка зору г. к. Матвєєва, оскільки пер-
ший не включає провину до числа обов’язкових елементів 
правопорушення й говорить про більш точне відображен-
ня специфіки відповідальності в цивільному праві. 

о. с. іоффе та М. д. Шаргородський у своїх працях пи-
шуть про те, що для наявності відповідальності необхідне 
суспільно небезпечне, протиправне, винне діяння. на дум-
ку науковців, відсутність одного із зазначених елементів 
виключає відповідальність [7].

відповідальність є однією з основних категорій, що 
використовується в правозастосовній діяльності взагалі та 
цивільно-правовій зокрема. про природу юридичної від-
повідальності існує чимало різних точок зору. так, о. е. 
лейст схиляється до думки, що ця відповідальність не що 
інше, як реалізація санкції норми права, бо зміст санкції 
зводиться до встановлення певних юридичних наслідків 
поведінки [8]. на думку в. п. грібанова, юридична відпо-
відальність є однією з форм державно-примусового впли-
ву норм права на порушників, яка полягає в застосуванні 
до них передбачених законом санкцій, тобто заходів від-
повідальності, що тягнуть за собою додаткові несприятли-
ві наслідки для них [9].

цінність цивільного права, на відміну від інших галу-
зей права, полягає в тому, що воно у своїх нормах містить 
широкий арсенал засобів впливу на поведінку фізичних 
осіб та організацій через їхні інтереси й за допомогою 
інтересів. одним із таких способів впливу на майнові ін-
тереси осіб виступає застосування до правопорушників 
майнових санкцій, а конкретно – цивільно-правової від-
повідальності. 

поняття суті санкцій та їх співвідношення з поняттям 
відповідальність залишається дискусійним як у літературі 
із загальної теорії права, так і в галузевих юридичних на-
уках. 

наприклад, о. е. лейст, відзначаючи, що санкція без-
посередньо пов’язана з вимогою певної поведінки, яка 
міститься в правовій нормі, указував, що в юридичному 
зобов’язанні відображається вимога належної поведінки, 
а санкція – це спосіб державного примусу до виконання 
цієї вимоги, загроза примусу на випадок її порушення. о. 
о. красавчиков під санкцією розумів установлену зако-
ном міру майнових або інших правових, невигідних для 
особи, наслідків, які застосовуються в разі недотримання 
закону, невиконання прийнятих зобов’язань, заподіяння 
шкоди або за наявності інших, передбачених законом під-
став [10]. 

Як указувалося вище, одним із різновидів санкцій ви-
ступає цивільно-правова відповідальність. цивільно-пра-
вова відповідальність як різновид санкції – це застосуван-
ня до правопорушника заснованих на законі невигідних 
правових наслідків, які проявляються в позбавленні його 
певних прав, або в заміні невиконаного зобов’язання но-
вим, або в приєднанні до невиконаного зобов’язання ново-
го додаткового [11]. 

цивільно-правова відповідальність у майновому пра-
вопорядку виконує компенсаційну, превентивну, виховну 
та штрафну функції, які різняться за своїм змістом, але 
тісно пов’язані між собою, оскільки всі вони кінцевою 
метою мають задоволення законних прав та інтересів 
суб’єктів приватного майнового обороту. при укладенні 
договору сторони, погоджуючи підстави, умови та міри 
відповідальності, виходячи з власних потреб та інтересів, 
самі визначають, яка функція для них відіграє першоряд-
не значення: одні зацікавлені у виконанні зобов’язання в 

натурі, інші в можливості покарати порушника, більшість 
же мають на меті компенсації можливих втрат від право-
порушення шляхом відновлення майнового становища, 
яке існувало до порушення суб’єктивного права. на по-
каранні й на вихованні правопорушника в першу чергу 
наполягає потерпілий, звертаючись за захистом поруше-
ного свого права безпосередньо до самого винуватця або 
в юрисдикційний орган, а перенесення несприятливих 
наслідків від дій порушника на самого правопорушника є 
справедливим і природним. отже, головною особливістю 
цивільно-правової відповідальності називають відповід-
ність розміру відповідальності розміру заподіяної шкоди.

ст. 611 цк україни закріплює такі види відповідаль-
ності за порушення умов договору: сплату неустойки, 
відшкодування збитків і моральної шкоди. за загальним 
правилом цивільне законодавство встановлює повну від-
повідальність особи, яка порушила умови договору, тобто 
повне відшкодування завданих потерпілому збитків. так, 
відповідно до ст. 623 цк україни, боржник, який пору-
шив зобов’язання, має відшкодувати кредиторові завдані 
ним збитки. розмір збитків, завданих порушенням умов 
зобов’язання, яке випливає з договору, доказується креди-
тором. 

варто зазначити, що сторона, чиї права порушені, не 
завжди може повністю компенсувати свої збитки (задо-
вольнити свій інтерес), оскільки законом або самим до-
говором можуть бути встановлені деякі обмеження. по-
перше, обмеження стосуються легітимності самого права 
сторони, чиї права порушені, на відшкодування шкоди, 
тому не будь-яке заподіяння може спричинити цивільно-
правову відповідальність, яка потребує відшкодування. 
для визначення легітимності права встановлюються під-
стави й умови відповідальності. по-друге, обмеження мо-
жуть стосуватися й розміру відповідальності, коли особа 
може компенсувати тільки або реально завдані збитки, або 
в тій сумі, що визначена договором чи законом [12]. 

законодавством колишнього срср при здійсненні те-
плопостачання споживачів передбачалася обмежена за 
обсягом відповідальність теплопостачальних організацій. 
обмеження полягали в тому, що споживач був позбавле-
ний права стягувати з теплопостачальної організації збит-
ки, а зобов’язаний був лише сплатити штраф. у той час 
як на споживачів поширювалося загальне правило про 
повну відповідальність. нині, з огляду на те, що, згідно 
зі ст. 714 цк україни, до поставок енергетичних ресур-
сів через приєднану мережу застосовуються загальні по-
ложення про договори поставки та купівлі-продажу, від-
повідальність за неналежне виконання умов договору за 
загальним правилом передбачається рівною мірі щодо 
обох сторін тобто як щодо споживача, так і щодо тепло-
постачальної організації. слід зазначити, що цк україни 
не конкретизує відповідальність сторін за неналежне ви-
конання або невиконання умов договору постачання спо-
живачам теплової енергії через відсутність закріпленого 
в цк поняття договору енергопостачання й особливостей 
регулювання відносин у сфері енергопостачання за допо-
могою цього договору.

на рівні спеціального законодавства питання відпо-
відальності сторін при здійсненні постачання тепловою 
енергією регулюється законом україни «про теплопоста-
чання» [13]. аналізуючи цей закон, слід звернути увагу на 
те, що питанню відповідальності присвячена ст. 31 закону 
україни «про теплопостачання», водночас варто відзначи-
ти, що відповідальність сторін за невиконання або нена-
лежне виконання умов договору в цій статті не прописана. 
у згаданій статті більшою мірою прописана відповідаль-
ність теплопостачальної організації та юридичних осіб, 
чия діяльність прямо або опосередковано пов’язана з по-
стачанням теплової енергії. поряд із цим закон україни 
«про житлово-комунальні послуги» при порушенні спо-
живачем істотних умов договору – невнесення спожива-



275

Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2013
♦

чем плати за спожиті послуги – передбачає застосування 
таких способів захисту прав теплопостачальної організа-
ції: стягнення неустойки (пені), припинення надання по-
слуг, відшкодування боргів за рахунок майна та доходів 
боржника [14]. 

Як відомо, нарахування та стягнення пені в разі несво-
єчасної оплати спожитої теплової енергії побутовими спо-
живачами – фізичними особами зараз заборонено законом 
україни «про тимчасову заборону стягнення з громадян 
україни пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-
комунальні послуги» [15]. 

у разі несплати побутовими споживачами вартості 
спожитої теплової енергії теплопостачальна організація 
може звернутися до суду та стягнути борг за спожиту те-
плову енергію в судовому порядку. для цього потрібно 
дотриматися певних процесуальних дій – надіслати листа-
вимогу теплопостачальника до боржника про сплату суми 
заборгованості. у листі-вимозі має бути попередження 
про те, що в разі непогашення суми боргу до суду буде по-
дано позовну заяву про примусове стягнення суми боргу. 
у разі невиконання боржником рішення суду добровільно 
борг стягується в примусовому порядку органами дер-
жавної виконавчої служби.

згідно із законом україни «про виконавче проваджен-
ня» [16], відшкодування боргу за спожиту теплову енергії 
має здійснюватися в першу чергу за рахунок коштів борж-
ника (споживача – фізичної особи), у другу – за рахунок 
його майна, а у випадку недостатності чи відсутності 
коштів та майна – за рахунок доходів боржника – побу-
тового споживача. за рішенням суду в разі відсутності 
коштів у боржника на його майно може бути накладено 
арешт (проведено опис), після чого це майно буде продано 
в примусовому порядку. ст. 62 закону україни «про ви-
конавче провадження» передбачає можливість звернення 
стягнення на нерухоме майно боржника, але лише в разі 
відсутності в нього достатніх коштів або рухомого майна. 
реалізація нерухомого майна боржника провадиться шля-
хом продажу з прилюдних торгів.

відшкодування боргів за рахунок доходів боржника 
здійснюється при відсутності у споживача-боржника коштів 
чи недостатності майна боржника для повного покриття на-
лежних до стягнення сум. відповідно до ст. 70 закону укра-
їни «про виконавче провадження», розмір відрахувань, що 
може бути утриманий із заробітної плати (пенсії, стипендії) 
боржника не може перевищувати 20 відсотків. 

варто відзначити, що ефективність цивільно-правової 
відповідальності залежить передусім від її застосування 
до конкретних осіб, які мають значну заборгованість за 
споживання теплової енергії. однак механізм майнової 
відповідальності ще не достатньо задіяний.

з викладеного є очевидним те, що заходи відповідаль-
ності стосуються передусім споживачів теплової енергій, 
тоді як відповідальність теплопостачальних організацій є 
обмеженою. так, у випадку надання теплопостачальною 
організацією послуги теплопостачання неналежної якос-
ті ця організація практично не може бути притягнута до 
відповідальності, оскільки законодавчо закріплено, що 
послуга теплопостачання буде вважатися якісною, якщо 
внутрішня температура повітря в приміщенні буде дорів-
нювати 18 градусам за цельсієм. тобто жодний спеціаль-
ний закон не встановлює межі температури теплоносія, 
який дав би можливість визначити споживачу якість по-
слуги теплопостачання. 

виходячи з положень ст. 525 цк україни, теплопос-
тачальна організація повинна виконати свої зобов’язання 
згідно з укладеним договором. ст. 611 цк україни у разі 
невиконання або неналежного виконання взятих на себе 
зобов’язань передбачає сплату неустойки або відшкоду-
вання збитків і моральної шкоди, тоді як закони україни 
«про житлово-комунальні послуги», «про теплопостачан-
ня», а також правила надання послуг з централізованого 

опалення, постачання холодної та гарячої води і водовід-
ведення передбачають відповідальність теплопостачаль-
ної організації за порушення умов договору умовно.

так, у випадку, якщо теплопостачальна організація не-
належним чином виконала умови договору теплопостачан-
ня, а саме не забезпечила якість теплоносія або порушила 
строки постачання в разі ліквідації аварії, закон україни 
«про житлово-комунальні послуги», правила надання 
послуг з централізованого опалення, постачання холод-
ної та гарячої води і водовідведення передбачають лише 
здійснення перерахунку й повернення частини суми, спла-
ченої споживачем (абонентом) за спожиту теплову енер-
гію [17]. тобто з оплаченої суми буде вирахувана частина 
суми й повернена побутовому споживачу або зарахована в 
рахунок майбутніх платежів споживача. з цього є очевид-
ним, що теплопостачальна організація понесла обмежену 
відповідальність. і навпаки, якщо споживач несвоєчасно 
сплатив або не сплатив вартість спожитої теплової енергії, 
теплопостачальна організація, як указувалося вище, має 
право стягнути зі споживача не тільки фактичну вартість 
спожитої теплової енергії, а й пеню, інфляційні втрати, а 
також відсотки за користування чужим майном.

питання про оплату пені нарахованої теплопостачаль-
ними організаціями досить суперечливе, але якщо в дого-
ворі передбачена оплата пені за прострочення або неспла-
ту спожитої теплової енергії, крім того, указано розмір 
пені, то споживач (абонент) зобов’язаний оплатити цю 
пеню. Якщо ж договір не підписаний або в договорі не пе-
редбачена пеня, але, тим не менш, споживачеві прийшла 
вимога сплатити пеню, то при відсутності порядку вста-
новлення граничних розмірів, обмежень в її нарахуванні 
будь-яке нарахування пені є оспорюваним.

крім стягнення пені за неналежне виконання 
зобов’язань пов’язаних з оплатою спожитої енергії, ст. 31 
закону україни «про теплопостачання» передбачає засто-
сування штрафних санкцій за правопорушення у сфері те-
плопостачання. так, за перешкоджання доступу або недо-
пущення до систем теплопостачання та теплоспоживання 
працівників органів державного нагляду або представ-
ників теплогенеруючих (теплопостачальних) організацій 
при виконанні ними службових обов’язків передбачений 
штраф у розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян. це положення закону україни «про те-
плопостачання» поширюється на всіх без винятку спожи-
вачів, які мають у власності теплові мережі й обладнання.

останнім часом із метою забезпечення якості опален-
ня житлових приміщень багато споживачів переходять на 
автономне опалення й здійснюють самостійне від’єднання 
від приєднаної системи, ураховуючи те, що законодавчо за-
кріплений порядок припинення договірних відносин у сфе-
рі теплопостачання побутового споживача й відключення 
його від магістральних або внутрішньобудинкових тепло-
вих мереж. з метою уникнення розбалансування теплової 
системи та заподіяння шкоди теплопостачальним (тепло-
генеруючим) організаціям законами україни «про тепло-
постачання» та «про житлово-комунальні послуги» перед-
бачено, що за самовільне (несанкціоноване) від’єднання 
споживача від теплової мережі теплопостачальної (тепло-
генеруючої) організації стягується штраф у розмірі до 500 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

у випадку, якщо власник теплових мереж відмовляє 
споживачу в приєднанні його до магістральних теплових 
мереж для постачання йому теплової енергії, відповідно 
до ст. 31 закону україни «про теплопостачання», на осо-
бу, що відмовила в приєднанні до теплових мереж, накла-
дається штраф у розмірі до 300 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян.

висновки. сказане дозволяє зробити такі висновки:
1. відповідно до положень цк україни, сторона, що 

порушила умови договору теплопостачання побутового 
споживача, зобов’язана відшкодувати заподіяний цими 
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діями реальний збиток. відповідальність обох сторін до-
говору теплопостачання побутового споживача обмежена 
відшкодуванням реального збитку, при цьому упущена ви-
года не може бути стягнута.

2. для теплопостачальних організацій і побутових спо-
живачів встановлені єдині підстави майнової відповідаль-
ності за порушення умов договору теплопостачання.

3. стягнення з побутового споживача (абонента) пені 
за несвоєчасну оплату або не оплату за спожиту енергію є 

законним у разі закріплення цього положення в договорі й 
відсутності будь-якого обмеження законом.

4. споживач (абонент) повинен мати ті ж права щодо 
стягнення пені з теплопостачальної організації, що й те-
плопостачальна організація, яка може стягувати пеню зі 
споживача (абонента).

5. відповідальність за порушення умови договору те-
плопостачання щодо якості теплоносія повинна бути не 
умовною, а реальною.
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«осоБисте неМайнове право ФіЗиЧноЇ осоБи на Здоров’Я»  

і «осоБисте неМайнове право ФіЗиЧноЇ осоБи у сФері охорони Здоров’Я»
correlatIoN of coNceptS «the perSoNal UNproperty rIght  

for phySIcal perSoNalIty oN a health» aNd «perSoNal UNproperty rIght 
for phySIcal perSoNalIty IS IN the fIeld of health protectIoN»
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аспірант кафедри цивільного права юридичного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена співвідношенню понять «особисте немайнове право фізичної особи на здоров’я» і «особисте немайнове право 
фізичної особи у сфері охорони здоров’я». Проаналізовано юридичну літературу з приводу визначення цих понять. Також запропоновано 
власні визначення понять «здоров’я», «особисте немайнове право», «особисте немайнове право на здоров’я», «особисте немайнове 
право фізичної особи у сфері охорони здоров’я», і доцільність закріплення у Цивільному кодексі України «права на охорону здоров’я».

Ключові слова: здоров’я, особисте немайнове право, особисте немайнове право на здоров’я, право на охорону здоров’я, особисте 
немайнове право фізичної особи у сфері охорони здоров’я.

Статья посвящена соотношению понятий «личное неимущественное право физической личности на здоровье» и «личное неимуще-
ственное право физической личности в сфере охраны здоровья». Проанализирована юридическая литература по поводу определения 
этих понятий. Также предложены собственные определения понятий «здоровье», «личное неимущественное право», «личное неимуще-
ственное право на здоровье», «личное неимущественное право физической личности в сфере охраны здоровья», и целесообразность 
закрепления в Гражданском кодексе Украины «права на охрану здоровья».

Ключевые слова: здоровье, личное неимущественное право, личное неимущественное право на здоровье, право на охрану здо-
ровья, личное неимущественное право физической личности в сфере охраны здоровья.

The article is devoted correlation of concepts «the personal unproperty right for physical personality on a health» and the «personal unproperty 
right for physical personality in the field of health protection». Legal literature is analysed concerning determination of these concepts. Own 
determinations of concepts «health», «personal unproperty right», are also offered, «personal unproperty right on a health», «personal unproperty 
right for physical personality in the field of health protection», and expedience of fixing in Civil code of Ukraine of «right on a health protection».
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for physical personality in the field of health protection.
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постановка наукової проблеми. інститут особистих 
немайнових прав фізичних осіб вже досить тривалий час 
займає важливе місце у цивільному праві, його досліджен-
ня та вивчення є актуальним та цікавим для науковців 
різних поколінь. соціальна значущість особистих немай-
нових прав є значно вищою, ніж прав, які відносяться до 
матеріальної сфери суспільного життя, особливо права у 
сфері охорони здоров’я.

питання співвідношення понять «особисте немайнове 
право фізичної особи на здоров’я» і «особисте немайнове 
право фізичної особи у сфері охорони здоров’я» є акту-
альними на сьогодні, оскільки слід чітко розмежовувати, 
що саме є об’єктом цивільного права у зазначеній сфері 
– «здоров’я» чи «охорона здоров’я» і чому в цивільному 
кодексі україни (далі – цк україни) [1] міститься саме 
«право на охорону здоров’я», а не «право на здоров’я» та 
як за обсягом можна співвідносити наведене.

стан дослідження. на окремі аспекти щодо дослі-
джуваного питання звертали свою увагу такі автори, як с. 
Булеца [2], н. давидова [3], о. кохановська [4], л. красав-
чикова [5], л. Малюга [6], о. пунда [7], і. сенюта [8], р. 
стефанчук [9] та інші.

Метою статті є визначення наступних понять: 
«здоров’я», «особисте немайнове право», «особисте не-
майнове право на здоров’я», «особисте немайнове право 
фізичної особи у сфері охорони здоров’я» та їх співвідно-
шення між собою, а також доцільність закріплення у цк 
україни «права на охорону здоров’я».

виклад основного матеріалу. перш ніж звернутися 
до питання про співвідношення понять «особисте немай-
нове право фізичної особи на здоров’я» і «особисте не-
майнове право фізичної особи у сфері охорони здоров’я», 
потрібно визначити зміст поняття «особисте немайнове 
права фізичної особи».

загалом термін «особисте немайнове право» з’явився 
у цивілістиці не одразу, йому передували до десяти ви-
дів найменувань, зокрема: моральні права, елементар-
ні права, особисті права, особові права, фізичні права, 
життєві права, індивідуальні права, громадянські права 
та інші. так, за визначенням п. М. рабіновича, «осно-
вні права – це певні можливості людини, необхідні для 
її існування та розвитку у конкретно-історичних умовах, 
які об’єктивно зумовлюються досягнутим рівнем розви-
тку людства і мають бути загальними та рівними для всіх 
людей» [10, с. 16].

жоден з чинних нормативно-правових актів не містить 
визначення поняття «особисте немайнове право», лише 
у ст. 269 цк україни зазначено, що особисті немайнові 
права належать кожній фізичній особі від народження або 
за законом. особисті немайнові права фізичної особи не 
мають економічного змісту. особисті немайнові права тіс-
но пов’язані з фізичною особою. фізична особа не може 
відмовитися від особистих немайнових прав, а також не 
може бути позбавлена цих прав. особистими немайнови-
ми правами фізична особа володіє довічно.

проте майже кожен науковець, що звертався до про-
блем особистих немайнових прав, пропонував визначен-
ня цього терміну. отже, на доктринальному рівні можна 
зустріти наступні варіанти визначення вищенаведеного 
поняття:

- це право на благо, що невіддільне від кожної даної 
особистості, інакше кажучи, права, що охороняють непро-
типравний прояв індивідуальних рис, здатностей, праг-
нень людини [3, с. 24];

- це основні права людини, що реалізуються у сфері 
приватного життя окремої особи завдяки створеному у ци-
вільному та сімейному законодавстві приватноправовому 
режиму [7, с. 14];

- це право, що виникає з приводу благ, позбавлених 
економічної цінності, тісно пов’язане з особистістю упра-
вомоченого, а тому невідчужуване від нього [11, с. 123];

- це суб’єктивне право, що виникає з приводу нема-
теріальних благ і результатів інтелектуальної діяльності, 
що не підлягає точній грошовій оцінці, тісно пов’язане з 
особою управомоченого, спрямоване на виявлення і роз-
виток його індивідуальності і має специфічні підстави ви-
никнення і припинення [12, с. 18];

- це суб’єктивне цивільне право, яке за своїм змістом 
є тісно та нерозривно пов’язане із особою носієм, не 
має економічної природи походження та економічного 
змісту, а також спрямоване на задоволення фізичних 
(біологічних), духовних, моральних, культурних, со-
ціальних чи інших нематеріальних потреб (інтересу) і 
об’єктом якого є особисте немайнове благо, а у визна-
чених законом випадках й інше нематеріальне благо [9, 
с. 131];

- це особисте, абсолютне, довічне право, яке не має 
майнового еквівалента, об’єктом якого є нематеріальні 
(духовні) блага, що притаманно всім і кожному незалежно 
від інших прав, і виникає від народження або за законом та 
не відчужується [3, с. 34].

особисті немайнові права, на думку в. с. синенко, є 
невід’ємними від особистості і є такими, що їх немож-
ливо передати. ця особливість зумовлена сутністю не-
матеріальних благ як їхніх об’єктів. саме нематеріальні 
блага є невід’ємними від особи, вони полягають у само-
му суб’єкті. невід’ємність (невідчужуваність) цих благ 
від людини пояснюється ще й тим, що більшість з них 
відноситься до числа природних. природні права вини-
кають з моменту народження людини і припиняються зі 
смертю. відповідно, ті суб’єктивні права, які виникають 
з приводу цих благ, також не можуть бути відділені від 
особи [13, с. 19].

отже, проаналізувавши вищенаведені варіанти 
тлумачення поняття «особисте немайнове право», про-
понуємо під зазначеним терміном розуміти право, що 
належить фізичній особі від народження і не може бути 
відчуженим, триває довічно, не має економічної приро-
ди, є нерозривно пов’язаним із особою його носія, своїм 
об’єктом має нематеріальні блага, є абсолютним та не-
відчужуваним.

за цк україни особисті немайнові права поділяються 
на дві групи: такі, що забезпечують природне існування 
фізичної особи та інша група – права, що забезпечують 
соціальне буття фізичної особи, відповідно розміщені у 
главах 21 та 22 книги другої вищезазначеного кодексу. в 
межах даної статті ми звертатимемо увагу саме на першу 
групу прав.

отже, особисті немайнові права фізичної особи, що 
забезпечують її природне існування, за своєю сутністю є 
правами біологічними. зокрема, о. М. Єрмолова зазнача-
ла: «враховуючи уявлення про людину як біосоціальну іс-
тоту, у зв’язку з тим, що вона має біологічне підґрунтя, але 
як особистість формується та втілюється у процесі участі 
в суспільному житті» [14, с. 26-27].

л. о. красавчикова вказує: «зрозуміло, що і сама лю-
дина – надскладна система, зокрема, система біологічна. 
Єдність біологічного і соціального, що поєднано у лю-
дині, зумовлює повноту людської природи та визначає 
пріоритетність її потреб на тому чи іншому відрізку істо-
ричного існування окремої людини і людства в цілому… 
оскільки людина істота біосоціальна, то право на життя, 
на здоров’я розглядаються як особисті немайнові права» 
[5, с. 98, 104].

таким чином, проаналізувавши та визначивши понят-
тя «особисте немайнове право» в цілому, слід також про-
аналізувати поняття «особисте немайнове право фізичної 
особи на здоров’я» та «особисте немайнове право фізич-
ної особи у сфері охорони здоров’я» та їх співвідношен-
ня. в конституції україни закріплюється «право фізичної 
особи на здоров’я», в той час як в цк україни та основах 
законодавства україни про охорону здоров’я (далі – осно-
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ви) міститься «право на охорону здоров’я».
на сьогодні в літературі існують різні пропозиції щодо 

визначення поняття «права на здоров’я». так, окремі на-
уковці взагалі не вважають за доцільне виділення такого 
права з-поміж інших особистих немайнових прав, вважа-
ючи, що воно має конституційно-правову природу [8, с. 
65-69; 15, с. 3-9; 16, с. 128-134], або, що існуюча цивільно-
правова регламентація в межах права на охорону здоров’я 
є достатньою [6, с. 10-11; 17, с. 260-263; 18, с. 194]. інші 
науковці, також з одного боку погоджуються із законодав-
цем, водночас, підтримують існування загального права 
на здоров’я, під яким розуміють передбачену законом 
можливість фізичної особи знаходитись у стані повного 
фізичного, душевного і соціального благополуччя шляхом 
реалізації закріплених у законодавстві правомочностей 
[19, с. 71-72].

«особисте немайнове право фізичної особи на 
здоров’я» – це більш універсальна категорія, але її склад-
ність полягає в тому, що дотепер не вироблено точного і 
єдиного визначення поняття «здоров’я».

перед тим, як перейти до розгляду поняття «здоров’я 
фізичної особи», потрібно відмітити, що воно за своїм 
змістом є полісемантичним. з огляду на це, його потрібно 
розглядати, як мінімум, у двох основних розуміннях. на-
самперед, «здоров’я» є загальнофілософською категорією, 
яку слід розуміти як певний об’єкт нематеріального сві-
ту. з цієї позиції воно носить об’єктивний психофізичний 
характер та є таким, що існує і поза межами правового 
впливу. і тому у найбільш загальному розумінні «здоров’я 
людини» визначається як природній стан організму, що 
характеризується його повною рівновагою із біосферою 
та відсутністю будь-яких виражених хворобливих змін 
[20, с. 356].

і, по-друге, це поняття можна розглядати так, як визна-
чено преамбулою статуту всесвітньої організації охорони 
здоров’я (вооз) закріпленою 22 липня 1946 року [21], 
що «здоров’я» – це стан повного фізичного, духовного і 
соціального благополуччя, я не тільки відсутність хвороб 
або фізичних дефектів» [21]. здоров’я, відповідно до ст. 3 
основ законодавства україни про охорону здоров’я, – це 
стан повного фізичного, духовного і соціального благопо-
луччя людини, а не лише відсутність хвороб, інвалідності 
чи інших фізичних або душевних вад [22, с. 19]. це благо, 
невіддільне від особистості людини.

у різні проміжки часу здоров’я людини може перебу-
вати у різних станах, але ці стани не мають чітких меж, 
оскільки між станом «здорової людини» і «хворобливим 
станом» існують перехідні стани. тому М. М. Малеїна 
відзначає: «стан здоров’я може бути встановлений на 
підставі особистих (суб’єктивних) відчуттів конкретної 
людини в сукупності з результатами клінічного обстежен-
ня, із врахуванням статті, віку, соціальних, кліматичних, 
географічних, побутових умов, в яких живе або тимчасово 
знаходиться людина» [12, с. 76].

але і організм здорової людини може містити певні 
хворобливі елементи, тому пропонується замість поняття 
«здорова людина» вживати словосполучення «практично 
здорова людина», тобто коли відхилення у організмі лю-
дини не позначаються на її самопочутті.

Хоча із такими пропозиціями не зовсім можна пого-
джуватися, адже зміна термінології в такому разі не є сут-
тєвою, тому що організм людини все одно має функціону-
вати відповідно до встановлених медичних показників для 
забезпечення її нормального фізичного та психологічного 
стану.

у медицині розрізняють стан між здоров’ям і хворо-
бою, відносячи сюди перенапруження, адаптацію організ-
му до нових умов та інше. проте таке розмежування для 
права, зокрема цивільного, на нашу думку, суттєвого зна-
чення не має.

л. в. тихомиров розглядає здоров’я людини як «ме-

дико-біологічний статус індивіда в умовах фізичного і 
психічного благополуччя організму при належній його ді-
яльності, який слід підтримувати самостійно, використо-
вуючи ті, що для цього надаються державою можливості» 
[23, с. 74]. на думку автора, «здоров’я – категорія дина-
мічна, воно схильне до фізіологічних і патологічних змін» 
[23, с. 12].

а. а. теракопов, який досліджував проблеми психо-
логічної безпеки людини, прийшов до висновку, що без-
печний стан як комплексне явище включає в себе «фізич-
не, психічне, генетичне, репродуктивне, інтелектуальне і 
духовне здоров’я і забезпечується системою економічних, 
політичних, екологічних, інформаційних, юридичних та 
інших заходів» [24, с. 88-89]. 

дуже вдалою є позиція щодо віднесення до безпечного 
стану генетичного та репродуктивного здоров’я, поряд із 
фізичним та психічним.

здоров’я є природним благом, яким людина наділяєть-
ся від народження. тобто, з одного боку, стан здоров’я за-
лежить від природно закладених характеристик людини, 
які складаються на момент народження людини, а з друго-
го, – визначається під впливом соціальних факторів, спад-
кових, природних чинників та економічних і політичних 
умов, що є у державі [25, с. 25-26]. 

коли йдеться про природне право на здоров’я, яким 
від народження повинні бути наділені усі, то відразу «зу-
пиняє» нас така «перепона» як вроджені патології (вну-
трішніх органів, опорно-рухового апарату тощо), анома-
лії, немовлята, що народжуються вже інфікованими (віл, 
вірусний гепатит), спадкові вроджені хвороби (хвороба 
дауна, гемофілія, муковісцидоз). у цьому випадку не-
має підстав стверджувати, що такі особи мають природне 
право на здоров’я, яким однаковою мірою наділені усі з 
моменту народження. а рівність і загальність, як відомо, 
є одними з неодмінних засад сучасної концепції прав лю-
дини як це стверджують а. азаров [26, с. 16-17], л. глу-
харьова [27, с. 114-120], с. добрянський [28, с. 28-33], п. 
рабінович [29, с. 7]. 

в популярній медичній енциклопедії під здоров’ям ро-
зуміється стан, протилежний хворобі, який не можна ви-
значити з достатньою точністю, оскільки він пов’язаний 
з великою широтою коливань найважливіших показників 
життєдіяльності людини і можливостями пристосування 
організму [30, с. 225].

висновки. отже, з урахуванням запропонованих вище 
визначень та враховуючи наші попередні дослідження, під 
категорією «здоров’я» слід розуміти особисте немайнове 
благо, що належить життєздатній людині, яке охороняєть-
ся законом, виражається у фізичному та психічному бла-
гополуччі та забезпечується нормальним функціонуван-
ням організму в цілому.

З’ясування поняття «здоров’я» допомагає у до-
слідженні та визначенні поняття «особисте немайно-
ве право на здоров’я» в цивільно-правовому аспекті. 
отже, ним є абсолютне, невідчужуване, особисте, до-
вічне право, яке виникає з приводу особливого блага 
– здоров’я людини, що дозволяє реалізувати його шля-
хом встановлених законодавчо правомочностей. 

правомочностями, про які зазначалося вище є окремо 
визначені у сфері охорони здоров’я права, такі:

- право на медичну допомогу, що включає в себе такі 
права: на вибір лікаря та його заміну, на вибір лікувально-
го закладу, на вибір методів лікування відповідно до реко-
мендацій лікаря;

- право на відмову від надання медичної допомоги;
- право на штучне переривання вагітності;
- право на сурогатне материнство;
- право на участь у медичному експерименті;
- право на донорство крові та її компонентів й тран-

сплантацію органів та інших анатомічних матеріалів;
- право на усунення небезпеки, що загрожує життю та 
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здоров’ю фізичної особи;
- право фізичної особи на інформацію про стан свого 

здоров’я;
- право на таємницю про стан здоров’я;
- репродуктивні права фізичних осіб;
- особисті немайнові права неповнолітніх у сфері охо-

рони здоров’я та інші.
а зазначені правомочності і складають особисті не-

майнові права у сфері охорони здоров’я. таким чином, 
«особистим немайновим правом фізичної особи у сфері 
охорони здоров’я, про що зазначалося в наших попередніх 
публікаціях, є природнє право людини, що закріплене в за-
конодавстві та надає кожній людині можливість викорис-
товувати усі дозволені засоби задля збереження, розвитку, 
зміцнення та відновлення у разі порушення стану свого 
організму, не обмежуючи при цьому права інших осіб, 
таке право гарантується державою. поряд з цим, варто за-
значити, що досить вдалою і правильною є позиція нашого 
законодавця щодо розміщення у книзі II цк україни «пра-
ва на охорону здоров’я», а не «права на здоров’я», так як 
цивільне право спрямоване не лише на проголошення того 
чи іншого права, а й на можливість його реалізації, тобто 
об’єктом доцільно вважати саме «охорону здоров’я», а не 
«здоров’я».

визначення «здоров’я» намагалися дати чимало на-
уковців, проте всеодно важко визначити його в повно-
му обсязі, оскільки постає питання яку людину можна 
вважати повністю здоровою – коли вона є здоровою за 

медичними показниками чи коли вищенаведене поєдну-
ється із так званим «моральним здоров’ям» – настроєм 
особи, почуттями, які можуть вплинути на стан здоров’я 
як позитивно, так і негативно. отже, «охорону здоров’я» 
цілком виправдано можна вважати об’єктом цивільного 
права, тому що особа має право намагатися зберегти своє 
здоров’я, охороняти його, а досягти цього можна через 
особисті немайнові права у сфері охорони здоров’я, які 
містяться у цк україни та інших нормативно-правових 
актах.

отже, поняття «особисте немайнове право фізичної 
особи на здоров’я» і «особисте немайнове право фізич-
ної особи у сфері охорони здоров’я» слід співвідносити 
як ціле та частину, так як перше визначення включає у 
себе всі правомочності в сукупності, що містить друге 
визначення, про які ми вище зазначали, можна навіть 
сказати, що друге визначення існує задля обслуговуван-
ня першого та є механізмом його реалізації. тобто задля 
збереження належного стану здоров’я (в даному випад-
ку реалізації особистого немайнового права на здоров’я) 
фізична особа може звернутися до будь-якого закладу 
охорони здоров’я чи медичного працівника за наданням 
тієї чи іншої медичної послуги (тобто використати будь-
яке із прав, що існують у сфері охорони здоров’я), як 
декількох, так і однієї, наприклад, особа звертається за 
реалізацією свого права на донорство крові, або з правом 
на таємницю про стан свого здоров’я та трансплантацію 
того чи іншого органу в сукупності.
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правові аспекти ЗдійсненнЯ права на спадкуваннЯ: спосоБи  
та ФорМи прийнЯттЯ спадЩини та відМови від прийнЯттЯ спадЩини

legal aSpectS of rIght of SUcceSSIoN realISatIoN: ModeS aNd forMS  
of acceptaNce aNd refUSal of SUcceSSIoN

Федорич і.Я.,
аспірант кафедри цивільного права та процесу

Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті досліджено способи та форми здійснення права на спадкування. Окремо проаналізовано фактори, які впливають на їх вибір. 
Автором обґрунтовано, що визначення способу та форми здійснення права має вирішальне значення для встановлення факту реалізації 
права та настання для суб’єкта здійснення бажаних правових наслідків. 

Ключові слова: здійснення права, спосіб здійснення права, форма здійснення права, спадкування, прийняття спадщини, відмова 
від прийняття спадщини.

В статье исследованы способы и формы осуществления права на наследование. Отдельно проанализированы факторы, которые 
влияют на их выбор. Автором обосновано, что определение способа и формы осуществления права имеет решающее значение для 
установления факта реализации права и наступления для субъекта осуществления желаемых правовых последствий.

Ключевые слова: осуществление права, способ осуществления права, форма осуществления права, наследование, принятие на-
следства, отказ от принятия наследства.

The article presents the research of modes and forms of right of succession realization. The factors, which have an influence on their choice 
are analysed. It is substantiated, that determination of right realisation mode and form have crucial significance for the establishment of the right 
realisation fact and the approach of legal aim of right realization for the subject. 

Key words: right realisation, mode of right realisation, form of right realisation, succession, acceptance of succession, refusal of succession.

постановка проблеми. правова категорія «здійснен-
ня цивільних прав» несе в собі не лише теоретичну цін-
ність, а й вагоме практичне значення, оскільки дозволяє 
прослідкувати динаміку дії правових норм, а також ви-
явити ті ланки механізму правореалізації, які створю-
ють перешкоди на шляху ефективного здійснення прав і 
виконання обов’язків, а отже потребують змін. цінність 
будь-якого суб’єктивного права, зазначає н. і. Мірошні-
кова, полягає не в його наявності, а у можливості його 
здійснення [1, с. 11]. л. с. Явич писав: «право ніщо, якщо 
його положення не знаходять своєї реалізації у діяльності 
людей, їх організацій, у суспільних відносинах. не можна 
зрозуміти права, якщо розглядати його відокремлено від 
його здійснення» [2, с. 201]. під час здійснення цивіль-
них суб’єктивних прав відбувається перетворення мож-
ливості особи діяти певним чином на конкретні права та 
обов’язки, що втілюються в окремі правовідносини, які 
виникають між суб’єктами цивільного права, тому цивіль-
не право нерозривно пов’язано із забезпеченням можли-
вості його здійснення [1, с. 11].

стан дослідження. питань, пов’язаних із здійсненням 
цивільного права, торкались практично всі науковці-циві-
лісти, зокрема д. і. Мейєр, н. М. коркунова, и. а. по-
кровський, г. ф. Шершеневич, М. М. агарков, н. г. алєк-
сандров, о. с. іоффе, с. н. Братусь, в. п. грибанова, в. а. 
тархов, н. в. вітрук, в. в. вітрянський, ю. с. гамбаров, 
ю. Б. гонгало, с. п. грішаєв, в. М. коссак, р. о. стефан-
чук, о. в. дзера, о. Є. Мічурін та інші.

не дивлячись на численні дослідження, до сьогодніш-
нього дня у юридичній літературі існує низка невиріше-

них питань, пов’язаних із здійсненням суб’єктивних ци-
вільних прав, зокрема, відсутнє єдине розуміння сутності 
такого правового явища як здійснення права та факторів, 
які впливають на процес його здійснення.

виклад основного матеріалу. позиції науковців 
щодо визначення поняття здійснення права в основно-
му будуються на двох основних концепціях розуміння 
суб’єктивного права як міри можливої поведінки, або ж як 
використання можливостей закладених у праві.

так, Б. в. дукальський під здійсненням цивільного 
права розуміє здійснення уповноваженою особою нада-
них їй суб’єктивним правом юридичних та фактичних 
можливостей [3, с. 6], а н. і. Мірошникова – використан-
ня суб’єктами права передбачених законом можливостей, 
що створюють зміст суб’єктивного цивільного права для 
задоволення певних потреб [1, с. 24]. схожу позицію за-
ймає о. п. сергєєв, який здійснення суб’єктивного права 
визначає як реалізацію тих можливостей, які надаються 
законом або договором володільцю суб’єктивного права 
[4, с. 608]. у свою чергу р .о. стефанчук визначає здій-
снення суб’єктивних цивільних прав як процес реалізації 
уповноваженою особою всіх повноважень, що належать 
до змісту конкретного суб’єктивного права, для досягнен-
ня певного результату [5, с. 87]. в. М. коссак здійсненням 
суб’єктивного цивільного права вважає вчинення реаль-
них, конкретних дій, пов’язаних із перетворенням можли-
востей, закладених у суб’єктивному праві, у дійсність [6]. 
М. М. агарков розуміє під здійсненням цивільного права 
поведінку особи, яка відповідає змісту належного їй права 
[7, с. 99]. 
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усі зазначені вище точки зору хоча й відрізняють-
ся формулюванням, характеризуються, як зазначав в. 
і. крусс, «переходом можливого в суще», адже поняття 
«здійснення» передбачає втілення у практичній діяльності 
[8, с. 19-20]. такої ж точки зору дотримувався в. п. гри-
банов, який зазначав, що зміст суб’єктивного цивільного 
права включає у себе лише можливу поведінку управомо-
ченої особи, тоді як здійснення права є здійсненням ре-
альних, конкретних дій, пов’язаних із перетворенням цієї 
можливості в дійсність. тому співвідношення між пове-
дінкою, що становить зміст суб’єктивного права і поведін-
кою, що становить зміст здійснення права, є насамперед 
співвідношенням між можливістю і дійсністю. зазначене 
співвідношення, продовжує автор, може бути представле-
не і як суб’єктивне (процес реалізації права завжди має 
вольовий характер), а також як загальне (визначаючи зміст 
суб’єктивних цивільних прав, закон регламентує їх як за-
гальний тип поведінки, дозволеної управомоченій особі) і 
конкретне (процес здійснення права – це завжди визначе-
ний, конкретний вид реальних дій управомоченої особи, 
що випливає з особливостей конкретного випадку) [9, с. 
44-45]. 

відповідно до ч. 1 ст. 12 цивільного кодексу україни 
(далі за текстом – цк україни), особа здійснює свої ци-
вільні права вільно, на власний розсуд.

здійснення права є добровільним актом волевиявлен-
ня управомоченого суб’єкта. добровільність здійснення 
суб’єктивного цивільного права означає, що управомоче-
на особа самостійно і незалежно від волі інших суб’єктів 
вирішує здійснювати їй чи ні певне суб’єктивне право, 
оскільки жодна особа не може бути примушенна до здій-
снення того чи іншого суб’єктивного цивільного права 
[10, с. 203].

з метою встановлення факту здійснення права та, від-
повідно, досягнення певного правового результату, зако-
нодавець передбачив способи та форми здійснення прав. 
під способом здійснення права у контексті нашого до-
слідження розуміємо дію, комплекс дій або пасивну по-
ведінку суб’єкта здійснення, що реалізується у порядку 
встановленому законом за допомогою прийомів і засобів, 
що свідчать про використання можливостей, закладених у 
цьому праві. встановлені законом (процесуальні) вимоги 
до способу здійснення права визначимо як його форму, до-
тримання якої має вирішальне значення для встановлення 
факту реалізації права та настання для суб’єкта здійснен-
ня бажаних правових наслідків.

зміст суб’єктивного цивільного права становлять пра-
вомочності, тобто можливості учасників цивільних право-
відносин діяти певним чином при здійсненні належних їм 
прав, які втілюються у праві на «власні», юридично зна-
чимі дії, які спрямовані на набуття, зміну або припинення 
цивільних прав та обов’язків, тобто правочини.

у цк україни передбачені способи волевиявлення та 
форма правочину, у якому знаходить втілення відповідне 
волевиявлення. відповідно до ст. 205 цк україни, право-
чин може вчинятись усно або у письмовій формі. право-
чин, до якого законом не встановлена обов’язкова пись-
мова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін 
засвідчує їх волю до настання відповідних правових на-
слідків. у випадках, встановлених законом, воля сторони 
до вчинення правочину може виражатися її мовчанням.

зазначені положення цк україни застосовуються у 
повній мірі до правовідносин спадкування, зокрема здій-
снення права на спадкування [11, с. 32]. 

право на спадкування у юридичній літературі визна-
чається як: право особи бути закликаним до спадкування, 
а також правомочності, які виникають після прийняття 
спадщини [12, с. 52]; право конкретного суб’єкта цивіль-
них правовідносин спадкувати, тобто приймати від по-
мерлого права та обов’язки [13, с. 12-13]; право заклика-
ної до спадкування особи на прийняття спадщини [14, с. 

371]; сукупність правомочностей спадкоємця у зв’язку із 
отриманням у порядку універсального правонаступництва 
майна померлої фізичної особи (спадкодавця) [15, с. 15] 
тощо.

здійснення права може мати місце за умови наявності в 
учасника цивільних правовідносин самого суб’єктивного 
цивільного права. здатність бути спадкоємцем входить до 
правоздатності суб’єкта цивільних правовідносин, про-
те право на спадкування, можливість вступу у конкрет-
ні спадкові правовідносини виникає за умови наявності 
встановленого законом юридичного складу – сукупності 
юридичних фактів (смерті спадкодавця, наявності запові-
ту, підстав закликання до спадкування тощо). таким чи-
ном способи та форми здійснення права на спадкування 
залежать не від предмету правовідносин, а від правових 
характеристик суб’єкта здійснення права та передбачених 
законом юридичних фактів. 

законодавець україни, на нашу думку, наділяє понят-
тя «здійснення права на спадкування» досить широким 
правовим змістом, включаючи до нього всі можливі юри-
дичні варіанти волевиявлення (поведінки) особи по від-
ношенню до вступу у спадкові правовідносини (прийнят-
тя спадщини, відмова від прийняття спадщини), правові 
наслідки відновлення права на спадкування, можливості 
розпорядження правом на спадкування (відмова від права 
на спадкування на користь іншої особи), перехід права на 
спадкування (спадкова трансмісія), доля спадщини у ви-
падку відсутності суб’єктів здійснення права на спадку-
вання (відумерлість спадщини), кореспондуючі праву на 
спадкування обов’язки спадкоємця (задовольнити вимоги 
кредиторів) та обов’язки спеціально визначених законом 
суб’єктів (вжиття заходів до охорони спадкового майна, 
управління спадщиною), зокрема нотаріуса, спрямовані 
на забезпечення здійснення права на спадкування. 

прийняття та відмова від прийняття спадщини, будучи 
волевиявленням особи до вступу у спадкові правовідноси-
ни, як правомочності входять до права на спадкування та 
виражаються у вчиненні правочинів, у спосіб та у формі 
встановлених законом.

незважаючи на те, що спадкове право вважається од-
нією з найбільш консервативних підгалузей цивільного 
права, судова та нотаріальна практика свідчать, що спори 
у питаннях спадкування, зокрема щодо здійснення права 
на спадкування в частині прийняття та відмови від при-
йняття спадщини, є одними із найпоширеніших у судовій 
практиці.

наприклад, типовими є звернення до суду з позовами 
про встановлення додаткового строку для прийняття спад-
щини з наступними обґрунтуваннями:

- 26.08.2011 року позивач звернувся до васильківсько-
го районного суду дніпропетровської області з позовом 
про визначення додаткового строку для подачі заяви про 
прийняття спадщини, посилаючись на ті обставини, що 
померла його бабуся, після смерті якої відкрилася спад-
щина на майно, що складається із двох земельних діля-
нок. 16.08.2011 року він звернувся із заявою про при-
йняття спадщини за законом до васильківської державної 
нотаріальної контори, але державний нотаріус відмовив 
у прийнятті заяви, оскільки ним пропущений строк для 
прийняття спадщини. поважною причиною, з якої він 
пропустив строк подачі заяви про прийняття спадщини за 
законом стало те, що він не знав про шестимісячний тер-
мін подачі заяви, оскільки вважав, що в разі фактичного 
прийняття спадщини не потрібно вчиняти ніяких дій [16; 
справа 2-505/11];

- осоБа_1 звернулася до ічнянського районного суду 
чернігівської області із позовом про визначення додатко-
вого строку для подання заяви про прийняття спадщини 
в порядку ст. 1272 цк україни, посилаючись на те, що 
після смерті її баби по лінії батька відкрилася спадщина 
на земельні ділянки. оскільки її батько помер, то вона 
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має право на спадщину за правом представлення згідно 
ст. 1266 цк україни. протягом шестимісячного строку 
з дня відкриття спадщини вона надіслала поштою до іч-
нянської державної нотаріальної контори заяву про при-
йняття спадщини, однак через півроку, коли вона зверну-
лася до нотконтори, з’ясувалось, що її лист із заявою про 
прийняття спадщини до нотконтори не надходив, а тому 
вона пропустила строк для прийняття спадщини. просить 
врахувати, що протягом шестимісячного строку з дня від-
криття спадщини вона подала оголошення в ічнянську ра-
йонну газету «трудова слава» про втрату державних актів 
на земельні ділянки, що говорить про те, що вона вчиняла 
дії спрямовані на прийняття спадщини. тому просить на-
дати їй додатковий строк для прийняття спадщини термі-
ном на один місяць [16; справа 2-1087/10];

- у червні 2010 р. позивачка звернулася до індустрі-
ального районного суду м. дніпропетровська з позовом 
про визначення додаткового строку для подачі заяви про 
прийняття спадщини посилаючись на те, що вона є до-
чкою осоБа_3. крім неї спадкоємцем першої черги є 
відповідач по справі. після смерті матері відкрилася спад-
щина, яка складається з квартири та 43/100 частин житло-
вого будинку. 30.11.2009 року вона склала заяву про від-
мову від спадщини та 07.12.2009 року направила цю заяву 
поштою до Шостої державної нотаріальної контори, од-
нак нотаріальна контора отримала заяву тільки 11.01.2010 
року, тобто після спливу строку для прийняття спадщини. 
позивачка хоче звернутися до нотаріальної контори із за-
явою про відмову від спадщини, тому просила визнати, 
що вона пропустила строк для подачі заяви про відмову 
від спадщини з поважної причини та продовжити їй строк 
для подачі заяви до нотаріальної контори про відмову від 
спадщини на два місяці [16; справа № 2-2419/10].

- позивач звернувся до Баштанського районного суду 
Миколаївської області з позовом про визначення додат-
кового строку для подання заяви про прийняття спадщи-
ни. на обґрунтування вимог позивач у заяві зазначив, що 
25.11.2010 року померла її мати. після смерті матери від-
крилася спадщина на земельну ділянку площею 10,29 га. 
позивач є спадкоємцем за заповітом. інших спадкоємців 
не має. для оформлення спадщини у встановлений зако-
ном шестимісячний строк, вона звернулась до Баштан-
ської державної нотаріальної контори Миколаївської об-
ласті. оскільки в неї не було всіх необхідних документів 
для оформлення спадщини, нотаріус відмовився прийма-
ти в неї заяву про прийняття спадщини, при цьому пояс-
нив, що оскільки вона є єдиним спадкоємцем за заповітом, 
то спадщину приймає у будь-якому випадку незалежно 
від моменту звернення до нотаріальної контори, і запро-
понував їй звернутися з заявою про прийняття спадщини 
після того, як збере усі документи. зібравши документи, у 
червні 2011 року, вона звернулась до приватного нотаріуса 
і просила видати їй свідоцтво про право на спадщину за 
заповітом. однак, на її звернення постановою приватного 
нотаріуса, їй було відмовлено у видачі свідоцтва про право 
на спадщину за заповітом, оскільки вона не подала заяву 
про прийняття спадщини у встановлений законом шести-
місячний строк. вважає, що у її випадку вона пропусти-
ла строк, визначений законом для прийняття спадщини, з 
поважних причин, через невірну консультацію надану їй 
державним нотаріусом. посилаючись на викладене, пози-
вач просить про визначення додаткового строку для при-
йняття спадщини [16; справа № 2-512/2011р.].

усі вищезазначені приклади характеризуються по-
милкою щодо способу та (або) форми здійснення права на 
спадкування.

відповідно до цк україни, прийняття спадщини мож-
ливе шляхом вчинення, протягом терміну, встановленого 
для прийняття спадщини, дії, що свідчить про бажання 
прийняти спадщину, – подання до нотаріальної контори 
заяви про прийняття спадщини (ч.1 ст.1269 цк україни).

до осіб, які прийняли спадщину, незалежно від того, 
звернулися вони до нотаріуса протягом строку встановле-
ного для прийняття спадщини чи ні, належать недієздатні 
особи, особи, обмежені у дієздатності, малолітні та непо-
внолітні особи (ч.4 ст.1268 цк україни). спадкоємці чер-
ги, яка закликана до спадкування, що постійно проживали 
разом зі спадкодавцем на момент відкриття спадщини, 
також вважаються такими, що прийняли в спадщину у ви-
падку, якщо протягом встановленого законом терміну не 
відмовляться від її прийняття (ч. 3 ст. 1268 цк україни). 

відмова від прийняття спадщини здійснюється шля-
хом подання відповідної заяви нотаріусу. на основі поло-
жень ст.ст. 1273, 1274 цк україни можемо виділити два 
види відмови від прийняття спадщини: відмова від при-
йняття спадщини на користь іншої особи або ж відмова 
без жодних вказівок щодо переходу права на прийняття 
спадщини до іншої особи. у даному випадку необхідно 
звернути увагу на те, що на законодавчому рівні визначено 
коло осіб на чию користь може бути здійснена така від-
мова (ст. 1274 цк україни). не допускається відмова на 
користь іншої особи від права на спадкування, яке запо-
відано одній особі; від обов’язкової частки, а також, якщо 
має місце підпризначення спадкоємця. статтею 1244 цк 
україни заповідачу надано можливість у заповіті, на ви-
падок смерті спадкоємця до відкриття спадщини, підпри-
значити іншого спадкоємця. у такому разі, якщо відкрива-
ється спадщина за заповітом і у ньому окрім спадкоємця, 
також підпризначена інша особа, то спадкоємець, який 
має право спадкувати за цим заповітом, але за певних об-
ставин не бажає цього здійснювати, вправі відмовитися 
від прийняття спадщини, але лише на користь особи, яка є 
підпризначеним спадкоємцем.

Якщо спадкоємець, який має право спадкувати за за-
повітом, відмовився від свого права і не вказав у заяві на 
користь кого він відмовився, то його частка у спадково-
му майні розподіляється у рівних частинах між іншими 
спадкоємцями за заповітом. таким чином, спадкоємець за 
заповітом може і має право відмовитися від свого права 
спадкувати за останнім, але лише на користь осіб, які за-
значені у цьому заповіті, або просто відмовитися від спад-
кування за заповітом. в обох випадках, спадщина розпо-
діляється тільки між спадкоємцями за заповітом, оскільки 
такий порядок випливає з пріоритету волі спадкодавця, 
що склав заповіт. у випадку ж, якщо інших спадкоємців 
за заповітом немає, спадкування здійснюватимуть спадко-
ємці за законом.

спадкоємець за законом має право відмовитися від 
прийняття спадщини на користь будь-кого зі спадкоємців 
за законом, незалежно від черги (ч. 2 ст. 1274 цк украї-
ни). у випадку, коли спадкоємець за законом відмовився 
від прийняття спадщини без визначення особи на користь 
якої він відмовляється від належного йому права, то його 
частка переходить до інших спадкоємців тільки тієї черги, 
якої був спадкоємець, що відмовився і розподіляється між 
ними порівну (ч. 2 ст. 1275 цк україни). 

у порівнянні з цк урср 1963 року цк україни міс-
тить новелу стосовно права на відкликання заяви про 
прийняття спадщини та заяви про відмову від прийняття 
спадщини. особа, яка подала заяву про прийняття спад-
щини або про відмову від неї, може відкликати її протягом 
строку встановленого для її прийняття (ч. 5 ст. 1269 цк 
україни). у разі відкликання заяви про прийняття спад-
щини, спадкоємець набуває права відмовитись від при-
йняття спадщини або ж знову вступити у спадкові право-
відносини шляхом подання відповідної заяви. у випадку 
відкликання заяви про відмову від прийняття спадщини, 
спадкоємець відновлює своє право на спадкування. 

спадкоємець може як прийняти спадщину, так і відмо-
витись від її прийняття одночасно за декількома підстава-
ми, зокрема, за законом, за заповітом, у порядку спадкової 
трансмісії тощо. наприклад, спадкоємець, який постійно 
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до дня смерті проживав разом із спадкодавцем спадкує на 
підставі заповіту та закону. для реалізації права на спадку-
вання за заповітом він подає заяву про прийняття спадщи-
ни, у той же ж час, якщо він не бажає приймати спадщину 
за законом, він повинен подати заяву про відмову від при-
йняття спадщини, оскільки, якщо він пропустить шести-
місячний строк для реалізації свого права, він вважається 
таким, що вже прийняв спадщину за законом. 

узагальнюючи встановлений законодавством порядок 
прийняття спадщини та відмови від прийняття спадщи-
ни зазначимо, що способи здійснення права визначають-
ся законом, а у випадках встановлених законом – самим 
суб’єктом здійснення. на вибір способу здійснення ци-
вільного права впливає ряд обставин об’єктивного та 
суб’єктивного характеру. до об’єктивних відносяться 
обставини, що не залежать від волі суб’єкта здійснення 
права. серед них слід виділити зміст і призначення са-
мого суб’єктивного цивільного права, що здійснюється; 
норму права; характер об’єкту, на який вчинятиметься від-
повідний вплив при здійсненні певного права тощо [10, 
с. 203]. наприклад, спадкоємець, який бажає прийняти 
спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав 
постійно із спадкодавцем, має подати до нотаріальної кон-
тори заяву про прийняття спадщини. таким чином вибір 
способу здійснення права визначається нормою закону. 
до суб’єктивних відносяться обставини, що стосуються 
самого суб’єкта здійснення права. серед них слід виді-
лити мету здійснення; індивідуальні особливості самого 
суб’єкта здійснення [10, с. 203]. наприклад, малолітні та 
неповнолітні особи, недієздатні та обмежені у дієздат-
ності особи вважаються такими, що прийняли спадщину, 
якщо у строк встановлений для прийняття спадщини не 
буде подано заяву про їх відмову від прийняття спадщини. 

способи здійснення права на спадкування також 
можна класифікувати за юридичним змістом поведінки 
суб’єкта здійснення на фактичні та юридичні. під фак-
тичними способами слід розуміти дії, які зазвичай не є 
юридично значущими [10, с. 203]. наприклад, спадкоє-
мець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на 
час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв 
спадщину, якщо протягом строку, встановленого для при-
йняття спадщини, він не заявив про відмову від неї. про-
те проживання із спадкодавцем, будучи в даному випадку 
визначальною передумовою реалізації прав, не містить 
у собі волевиявлення безпосередньо спрямованого на 
прийняття спадщини. до юридичних способів відносять 
такі способи, внаслідок застосування яких відбувається 
встановлення, зміна та припинення юридичних прав та 
обов’язків [10, с. 203]. це, зокрема, подання зави про при-
йняття спадщини або відмову від неї, відкликання зазна-
чених заяв. 

здійснення суб’єктивних цивільних прав може поляга-
ти як у активній, так і в пасивній поведінці. при цьому 
спосіб поведінки, у якій полягає здійснення конкретно 
взятого суб’єктивного права, визначається юридичною 
нормою або змістом цього права [10, с. 203]. вирішення 
цього питання має суттєве практичне значення, оскіль-
ки дає відповідь на запитання здійснювалося чи не здій-
снювалося певне суб’єктивне цивільне право і відповід-
но настали чи не настали певні юридичні факти. відмова 
від прийняття спадщини може реалізуватись лише через 
активну поведінку. пасивна поведінка суб’єкта на якого 
не поширюється дія вищезазначених презумпція, буде 
свідчити не про відмову від здійснення права на спадку-
вання, а про його нездійснення. так, згідно з ч.2 ст.12 цк 
україни, нездійснення особою своїх цивільних прав не є 
підставою для їх припинення, крім випадків, встановле-
них законом. відповідно до ч.1 ст.1272 цк україни, якщо 
спадкоємець протягом строку, встановленого законом, не 
подав заяву про прийняття спадщини, він вважається та-
ким, що не прийняв її. проте у цьому випадку не можна 

категорично стверджувати, що спадкоємець втратив пра-
во на спадкування, оскільки він має право за згодою ін-
ших спадкоємців, що прийняли спадщину чи на підставі 
рішення суду про встановлення додаткового строку для 
прийняття спадщини, подати заяву про прийняття спад-
щини. натомість спадкоємець, який заявив по відмову від 
спадщини і протягом установленого строку не відкликав 
свою заяву, втрачає право на спадкування. нормою ч. 3 
ст. 1268 цк україни встановлено, що здійснення права 
відбудеться, якщо особа протягом терміну встановлено-
го для прийняття спадщини не подасть заяву про відмову 
від спадщини. у даному випадку особа здійснює право на 
спадкування в силу наявності факту проживання разом із 
спадкодавцем на час відкриття спадщини. 

у залежності від можливості здійснення цивільного 
права лише одним чи кількома способами можна розрізня-
ти виключні та альтернативні способи здійснення права. 
так, якщо здійснення конкретного цивільного права мож-
ливе лише одним єдиним способом, то цей спосіб по від-
ношенню до здійснення цього суб’єктивного права буде 
вважатися виключним [10, с. 203]. наприклад, подання до 
нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини заяви 
про прийняття спадщини спадкоємцем, на якого не по-
ширюється дія зазначених нами вище презумпцій. Якщо 
здійснення цивільного права можливе одночасно кількома 
різними способами, то ці способи по відношенню до здій-
снення цього права та один до одного слід вважати альтер-
нативними [10, с. 203]. у той же ж час не можна розгляда-
ти як альтернативні способи прийняття спадщини шляхом 
подання заяви нотаріусу та фактичне прийняття спадщини 
у зв’язку з проживанням разом з спадкодавцем. Ми пого-
джуємося з М. М. дякович, яка зазначає, що цк україни 
встановлений єдиний спосіб прийняття спадщини – по-
дання заяви про прийняття спадщини. при встановленні 
правозастосовчої практики, пояснює автор, ми повинні 
виходити саме з мети встановлення тієї чи іншої норми за-
конодавцем. Метою презумпції, передбаченої ч. 3 ст. 1268 
цк україни, не є встановити спосіб прийняття спадщини, 
а забезпечити охорону прав та законних інтересів перед-
баченої категорії осіб, у випадку, якщо вони не здійснили 
за тих чи інших причин протягом встановленого законом 
строку волевиявлення щодо спадкового майна [17, с. 25].

таким чином, презумпції встановлені ч.ч. 3, 4 ст. 1268 
цк україни є охоронними нормами, метою яких є визна-
ння права на спадщину конкретних категорій спадкоємців, 
якщо ними не заявлено інше. охоронні норми у даному ви-
падку органічно поєднуються з нормами регулятивними і 
тільки в такому розумінні цих норм відбувається ефективне 
забезпечення здійснення спадкоємцями їх прав та законних 
інтересів, оскільки визнання на законодавчому рівні за пев-
ними особами права на спадщину, якщо ними не буде заяв-
лено інше, не суперечить жодним чином здійсненню таки-
ми особами інших правомочностей, які входять до права на 
спадкування. визначаючи норму ч. 3 ст. 1268 цк україни 
як охоронну, ми логічно обґрунтовуємо можливість особи, 
яка постійно до дня смерті проживала разом із спадкодав-
цем подати заяву про прийняття спадщини, адже між регу-
лятивними та охоронним нормами в межах тих самих пра-
вовідносин колізії неможливі [17, с. 25].

альтернативними можна вважати спосіб подання та 
форму заяви про прийняття спадщини. так, заява про 
прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто до 
нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини. у та-
кому випадку, нотаріус встановлює особу, яка звернулася 
до нього, про що робить відповідну відмітку на поданій 
заяві. така заява також може бути надіслана поштою, але 
у цьому разі справжність підпису на такій заяві повинна 
бути нотаріально засвідчена. Якщо ж вимогу щодо форми 
не виконано, спадкоємцю пропонується надіслати заяву, 
оформлену належним чином або прибути особисто до но-
таріальної контори за місцем відкриття спадщини (п. 3.5. 
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гл. 10 порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
україни), проте він вважається таким, що спадщину при-
йняв з моменту надходження до нотаріуса першої заяви, 
на підставі якої нотаріус і заводить спадкову справу. 

висновки. підсумовуючи, зробимо висновок, що чіт-
кість та лаконічність способів та форм здійснення права, 
сприятиме досягненню учасниками цивільних право-
відносин бажаних правових наслідків, вдосконаленню 

нотаріальної практики, а також матиме наслідком змен-
шення судових спорів. М. о. стефанчук влучно підкрес-
лює, що ефективні механізми здійснення суб’єктивного 
цивільного права повинні бути чітко передбачені в нор-
мах об’єктивного права, а тому необхідно щоб цивільне 
законодавство україни було достатньо збалансованим і не 
утворювало колізій, прогалин чи труднощів у правозасто-
суванні [18, с. 32]. 
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УДК 347.232 + 347.91

Щодо виЗнаЧеннЯ понЯттЯ реконструйованого нерухоМого Майна
the decISIoN of coNcept there IS a recoNStrUctIoN of the real eState

холод в.в.,
кандидат юридичних наук,

помічник судді апеляційного суду Одеської області

Наукова стаття присвячена визначенню поняття реконструйованого нерухомого майна. Проведений аналіз доктринальних підходів 
до визначення реконструкції нерухомого майна, наведений понятійно-категоріальний апарат який використовується в нормативно-пра-
вових актах різного рівня та статусу з окресленого питання. На підставі наявних доктринальних підходів, аналізу та уніфікації норм ді-
ючого законодавства наведене авторське визначення поняття реконструйоване нерухоме майно. 

Ключові слова: реконструкція, реконструкція нерухомого майна, реконструйоване нерухоме майно, нове будівництво.

Научная статья посвящена определению понятия реконструированного недвижимого имущества. Проанализированы доктринальные 
подходы к определению реконструкции недвижимого имущества, приведен понятийно-категориальный аппарат используемый в 
нормативно-правовых актах разного уровня и статуса по указанному вопросу. На основании имеющихся доктринальных подходов, ана-
лиза и унификации норм действующего законодательства предложено авторское определение понятия реконструированного недвижи-
мого имущества.

Ключевые слова: реконструкция, реконструкция недвижимого имущества, реконструированное недвижимое имущество, новое 
строительство.

The scientific article is sanctified to the decision of concept reconstruction of the real estate. The doctrine going is analysed near the decision 
of reconstruction of the real estate, a conceptual-categorical apparatus is used in the normatively-legal acts of different level and status on this 
question. On the basis of present doctrine approaches, analysis and unitization of norms of current legislation the authorial decision of concept 
offers reconstruction of the real estate.

Key words: reconstruction, reconstruction of the real estate, reconstructed real estate, new building.

постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними за-
вданнями. на сьогодні реконструкція нерухомого майна 
займає чимале місце серед інших видів будівництва. це 
перш за все пояснюється тим, що проведення реконструк-
ції в ряді випадків дозволяє досягти будівельного резуль-
тату подібного новому будівництву, однак за більш при-
вабливим економічним показником. водночас відсутність 

законодавчо визначеного поняття реконструкції нерухомо-
го майна, не дозволяє виокремити його характерні ознаки, 
окреслити відмінність від схожих понять, зокрема ново-
створеного, перебудованого, переобладнаного нерухомого 
майна, тощо та вносить невизначеність в ті правовідноси-
ни, об’єктом яких таке майно виступає. у зв’язку з цим, 
метою цієї статті є визначення поняття реконструйованого 
нерухомого майна на підставі наявних доктринальних під-
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ходів, аналізу та уніфікації норм діючого законодавства з 
окресленого питання. 

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв’язання цієї проблеми. виклад 
основного матеріалу дослідження. окремі питання ре-
конструкції досліджувалися с. о. зубковим, о. в. дем-
ченко, в. а. січевлюком, о. в. вороновою, російськими 
науковцями в.а. алексеевим, о. а. кіндєєвою, М. г. піс-
куновою тощо. водночас наявні праці цих авторів скорі-
ше за все стосуються розгляду реконструкції в контексті 
створення нових об’єктів нерухомості та не розкривають 
змісту поняття реконструкція нерухомого майна, виділен-
ня та дослідження якого обумовлено потребою практики, 
яка останнім часом все частіше стикається з проблемами 
кваліфікації правовідносин, об’єктом яких виступає ре-
конструйоване нерухоме майно.

цивільне законодавство та нормативно-правові акти з 
питань будівництва не містять чіткого визначення поняття 
«новостворене» та «реконструйоване» нерухоме майно, 
критерії їх визначення та розмежування.

за положеннями ч. 1 ст. 331 цк, право власності на 
нову річ, яка виготовлена (створена) особою, набувається 
нею, якщо інше не встановлено договором або законом. 
особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на 
підставі договору, є власником цієї речі. 

з першого погляду віднесення нерухомого майна до 
новоствореного проблем не викликає. для такої квалі-
фікації достатньо встановити, що таке майно має ознаки 
нерухомого, створене без використання будь-яких кон-
структивних елементів об’єктів нерухомості, які існували 
раніше, закінчене будівництвом, здано в експлуатацію та 
право на нього зареєстровано в установленому законом 
порядку.

водночас нерухоме майно може створюватись не 
тільки в результаті використання нових конструктивних 
елементів, а й внаслідок перетворення раніше існуючих. 
здійснення такого будівництва прийнято називати рекон-
струкцією.

на думку російських дослідників о. а. кіндєєвої та М. 
г. піскунової реконструкція уявляє собою сукупність дій 
по зносу раніше існуючого об’єкту та здійснення нового 
будівництва [1, с. 135]. о. в. воронова оперує поняттями 
перебудова, перепланування, зазначаючи що у разі якщо 
в результаті проведення перепланування замість двох або 
більше квартир виникає одна квартира (об’єднання квар-
тир), такі дії свідчать про створення нового майна на під-
ставі ст. 331 цк. [2, с. 7]. відповідно, внаслідок такого 
перепланування виникає новий об’єкт права – квартира, 
що вміщує в себе колишні кілька квартир, – уточнює о. в. 
демченко [3, с.70]. 

у енциклопедичній літературі «реконструкція» інтер-
претується як перебудова чого-небудь з метою поліпшен-
ня, удосконалення, покращення його властивостей, підви-
щення рівня виробництва [4, с.615,616].

вживання поняття «реконструкція» у законодавстві 
не є чимось новим та, попри відсутність в жк урср, цк 
урср, активно використовувалось у підзаконних норма-
тивно-правових актах та роз’яснювальних документах ра-
дянських часів. так, «положення про організацію і прове-
дення реконструкції, ремонту і технічного обслуговування 
будівель, об’єктів комунального і соціально-культурного 
призначення» (затв. наказом держкомархітектури рф при 
держбуді срср від 23.11.1988 р. № 312) містило поняття 
реконструкції будівлі, що означало комплекс будівельних 
робіт і організаційно-технічних заходів, пов’язаних із змі-
ною основних техніко-економічних показників (кількос-
ті і площі квартир, будівельного об’єму і загальної площі 
будівлі, місткості чи пропускної спроможності або його 
призначення) в цілях поліпшення умов проживання, якості 
обслуговування, збільшення об’єму послуг [5, с. 5]. до цьо-
го часу діяла численна кількість роз’яснювальних листів 

різних державних органів, зокрема лист Мінфіну срср від 
29.05.1984 р. № 80 «про визначення понять нового будів-
ництва, розширення, реконструкції, і технічного переозбро-
єння діючих підприємств» [6, с. 3], лист держплану срср, 
держбуду срср, Будбанку срср і цБу срср від 08.05.1984 
р. № нБ- 36/д/23-д/144/6-14 «про визначення понять ново-
го будівництва, розширення, реконструкції, і технічного пе-
реозброєння діючих підприємств» [7, с.60-62]. 

на відміну від жк урср та цк урср 1963 р., цк 
україни вже оперує поняттям реконструкція вживаючи 
його в єдиному випадку – встановлення обов’язків найма-
ча житла (ст. 815), без розкриття змісту останнього. 

Містобудівне законодавство, розглядаючи реконструк-
цію поряд із новим будівництвом, реставрацією, капіталь-
ним ремонтом охоплює їх єдиним терміном – будівництво.

так, відповідно до ст. 4 закону україни «про архі-
тектурну діяльність», для створення об’єкту архітектури 
виконується комплекс робіт, який включає в себе, в тому 
числі, й будівництво (нове будівництво, реконструкцію, 
реставрацію, капітальний ремонт) [8]. аналогічний по-
нятійний апарат використовувався й в нововведеному за-
коні україни «про регулювання містобудівної діяльності» 
від 17.02.2011 р. № 3038-VI [9], раніше діючій постанові 
кМу від 8.10.2008 р. № 923 «про порядок прийняття в 
експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» [10, c.51] 
та діючій постанові кМу від 13.04.2011 р. № 461 «про 
порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівни-
цтвом об’єктів» [11]. 

певна термінологія розкривається в цілій низці норма-
тивно-правових актів, як правило місцевого рівня. 

так, наприклад, в рішенні київської міської ради «про 
правила забудови м. києва» від 27.01.2005 р. №11/2587 тер-
мін «реконструкція» вживається у такому значенні – пере-
будова існуючих об’єктів і споруд (будов) цивільного або 
виробничого призначення з метою поліпшення умов про-
живання, експлуатації, надання послуг, збільшення вироб-
ництва продукції та підвищення її якості та ін., пов’язана 
зі зміною геометричних розмірів, функціонального призна-
чення, заміною окремих конструкцій та їх елементів, змі-
ною основних техніко-економічних показників [12, c. 18]. 

аналогічне визначення реконструкції міститься й в рі-
шенні чернівецької міської ради від 07.07.2005 р. № 763 
«про затвердження правил використання та забудови те-
риторії міста чернівців» [13].

редакційно відмінне визначення реконструкції можна 
зустріти у рішенні запорізької міської ради від 30.11.2007 
р. № 24 «правила забудови м. запоріжжя» де термін «ре-
конструкція» вміщує в себе комплекс будівельних робіт (в 
окремих випадках без проведення будівельних робіт, що 
потребують дозволу) пов’язаних з перебудовою існуючих 
об’єктів та приміщень виробничого та цивільного призна-
чення, з метою удосконалення виробництва, підвищенням 
його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної 
продукції, поліпшенням умов експлуатації або проживання, 
якості послуг, зміною або визначенням основних техніко-
економічних показників (кількість продукції, потужність, 
функціональне призначення, геометричні розміри) [14].

за п. 1.4. «положення про порядок реконструкції вбу-
дованих, вбудовано-прибудованих і прибудованих примі-
щень в м. одесі», затв. рішенням одеської міської ради 
№ 2153-ХХііі від 17.04.2001 р. термін «реконструкція», 
виходячи з мети і задач цього положення визначається як 
здійснення будівельних робіт зі зміною одного з наступ-
них параметрів приміщення: функціональне призначен-
ня приміщення; техніко-економічні показники: загаль-
на площа, корисна площа, житлова площа, будівельний 
об’єм; зміна конструктивної схеми приміщення, в тому 
числі улаштування дверних прорізів замість вікон, ула-
штування прорізів у капітальних стінах, демонтаж пере-
городок; збільшення навантажень на існуючі інженерні 
комунікації [15]. 



286

Серія ПРАВО. Випуск 21. Частина 1. Том 1
♦

в деяких законодавчих актах розмежування критеріїв 
віднесення того чи іншого об’єкта до реконструйованого 
здійснюється в залежності від об’єкту, на якому вона про-
вадиться. виділяють реконструкцію діючих підприємств, 
жилих та нежитлових приміщень, захисних споруд, інди-
відуального житлового будинку, житлового будинку тощо. 

так, наказом державного комітету з питань житлово-
комунального господарства «про затвердження правил 
утримання жилих будинків та прибудинкових територій» 
від 17.05.2005 за №76, реконструкція жилого будинку ви-
значається як комплекс будівельних робіт, направлених 
на поліпшення експлуатаційних показників приміщень 
житлового будинку шляхом їх перепланування та переоб-
ладнання, надбудови, вбудови, прибудови з одночасним 
приведенням їх показників відповідно до нормативно-тех-
нічних вимог [16, c. 285].

аналогічне визначення наведене у роз’ясненні під-
готовленому Міністерством будівництва; архітектури 
та житлово-комунального господарства від 01.07.2006, 
«щодо трактування понять «реконструкція приміщень» 
та «прибудова» [17].

реконструкція індивідуальних житлових будинків, 
придбаних індивідуальними забудовниками з використан-
ням довгострокових кредитів, за наказом Міністерства 
аграрної політики, Мінфіну, «про затвердження положен-
ня про надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам для придбання у сільській місцевості завер-
шених або незавершених будівництвом індивідуальних 
житлових будинків» від 25.04.2001 р. за № 113/198, визна-
чається як комплекс будівельних робіт та організаційно-
технічних заходів, унаслідок яких змінюються архітек-
турно-планувальні та технічні показники завершених або 
незавершених будівництвом індивідуальних житлових бу-
динків з надвірними підсобними приміщеннями [18].

реконструкція жилого будинку за термінологією, що 
використовується у законі україни «про комплексну ре-
конструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого жит-
лового фонду» від 22.12.2006 р. № 525-V визначається 
як перебудова жилого будинку з метою поліпшення умов 
проживання, експлуатації, зміни кількості жилих квартир, 
загальної та жилої площі тощо, пов’язана зі зміною геоме-
тричних розмірів, функціонального призначення, заміною 
окремих конструкцій, їх елементів, основних техніко-еко-
номічних показників [19, c. 441]. 

окремі питання реконструкції житлового будинку 
були роз’яснені Міністерством будівництва, архітектури 
та житлово-комунального господарства від 01.01.2006 
р. «щодо визначення термінів: вбудоване приміщення, 
прибудоване приміщення, вбудовано-прибудоване при-
міщення», в якому було зазначено, що при реконструкції 
житлового будинку з метою поліпшення умов проживання 
та приведення експлуатаційних показників житлового бу-
динку до рівня сучасних вимог, можливі зміни архітектур-
но-планувальних рішень квартир за рахунок спорудження 
надбудованих та прибудованих приміщень до існуючої 
житлової будівлі, а також улаштування у перших поверхах 
замість квартир приміщень (вбудованих або вбудовано-
прибудованих) громадського призначення [20]. такі вбу-
довані та вбудовано-прибудовані приміщення в структурі 

житлового будинку при проектуванні або реконструкції 
було прийнято трактувати як нежитлові приміщення (дБн 
в.2.2-15-2005 «житлові будинки. основні положення»). 

спеціальні джерела правового регулювання питань бу-
дівництва – дБн а.2.2-3-2004 «проектування. склад, по-
рядок розроблення, погодження та затвердження проектної 
документації для будівництва», затверджені наказом держ-
буду україни від 20.01.2004 р. № 8, які на думку окремих 
дослідників, також слід визнати нормативно-правовими ак-
тами [21, с. 196-204], реконструкцією називають перебудо-
ву існуючих об’єктів виробничого та цивільного призначен-
ня, пов’язану з удосконаленням виробництва, підвищенням 
його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної 
продукції, поліпшенням умов експлуатації та проживання, 
якості послуг, зміною основних техніко-економічних показ-
ників (кількість продукції, потужність, функціональне при-
значення, геометричні розміри) [22, c.2; 20, с. 3]. 

аналіз вищенаведених нормативно-правових актів 
дає підстави стверджувати, що в переважній більшості 
законодавче визначення поняття реконструкції зводить-
ся лише до переліку будівельних робіт, після проведення 
яких, об’єкт класифікується як реконструйований, тобто 
віднесення того чи іншого об’єкту до числа реконстру-
йованого здійснюється лише за технічними показниками 
залишаючи правові питання поза увагою. за наявними 
теоретичними розробками реконструкція ототожнюється 
з новим будівництвом, переплануванням та перебудовою, 
що також залишає певні сумніви, оскільки з технічної точ-
ки зору нерухоме майно яке піддано реконструкції не зни-
щується, а лише видозмінюється. 

висновки. правильне розуміння та однакове засто-
сування норм законодавства, яке регламентує нове будів-
ництво та реконструкцію існуючих об’єктів нерухомого 
майна, неможливе без вироблення єдиного понятійного 
апарату, який повинен використовуватися законодавцем 
під час законодавчого процесу. незважаючи на проведену 
значну роботу в галузі реформування містобудівного за-
конодавства вказана мета не була досягнута, а традицій-
ний розрив між його технічною та юридичною складовою 
зберігся.

з метою вдосконалення чинного законодавства та 
практики його застосування пропонуємо уніфікувати на-
явну термінологію та розглядати реконструйоване нерухо-
ме майно (житловий будинок, будівля, споруда, інше не-
рухоме майно чи його частина), як об’єкт права власності, 
який внаслідок проведення комплексу будівельних робіт і 
організаційно-технічних заходів її власником зазнало тех-
нічних змін (будівельний об’єм, загальна площа, корисна 
площа, житлова площа тощо). за своєю суттю реконструк-
ція нерухомого майна завжди передбачає цілеспрямовані 
дії особи щодо перетворення належного їй нерухомого 
майна, тому у разі, якщо такі зміни відбуваються поза во-
лею цієї особи, наприклад, внаслідок стихійного лиха, по-
жежі, землетрусу, тощо такі зміни не можна кваліфікувати 
як реконструкція. при цьому проведення реконструкції не 
призводить до припинення права власника на цей об’єкт, 
однак позбавляє його можливості розпоряджатися таким 
об’єктом, а іноді і використовувати без наступної його 
«легалізації» в установленому законом порядку.
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У статті проводиться дослідження особливостей правового регулювання прийняття спадщини, а також заповідального відказу, пе-
редбаченого нормами цивільного законодавства України. Висвітлення зазначених аспектів дозволило не тільки дослідити норми чинного 
законодавства, а й виявити певні недоліки відповідних його норм. У межах цієї статті в якості результату наукового дослідження надано 
пропозиції щодо вирішення обумовленої на початку проблематики в зазначеній сфері.

Ключові слова: спадкування, спадщина, спадкодавець, спадкоємець, заповіт, заповідальні розпорядження, заповідальний відказ, 
відказоодержувач, зобов’язання, кредитор, боржник. 

В статье проводится исследование особенностей правового регулирования принятия наследства, а также завещательного отказа, 
предусмотренного нормами гражданского законодательства Украины. Освещение отмеченных аспектов позволило не только исследо-
вать нормы действующего законодательства, но и обнаружить определенные недостатки соответствующих его норм. В пределах этой 
статьи в качестве результата научного исследования предоставлены предложения относительно решения обусловленной в начале 
проблематики в указанной сфере.

Ключевые слова: наследование, наследство, наследодатель, наследник, завещание, завещательные распоряжения, 
завещательный отказ, отказополучатель, обязательство, кредитор, должник.

In article research of features of legal regulation of acceptance of inheritance, and also the legate provided by standards of the civil legislation 
of Ukraine is conducted. Covering of noted aspects allowed not only to investigate standards of the current legislation, but also to find certain 
shortcomings of its relevant standards. Within this article as result of scientific research offers concerning the decision caused at the beginning of 
a perspective in the specified sphere are provided.

Key words: inheritance, testator, successor, testament, testamentary orders, legate, legatee, obligation, creditor, debtor. 



288

Серія ПРАВО. Випуск 21. Частина 1. Том 1
♦

актуальність теми зумовлена тим, що незважаючи 
на те, що цк україни вже дев’ятий рік поспіль як набрав 
чинність, деякі його норми викликають неоднозначне тлу-
мачення. виняток не складають й норми спадкового пра-
ва. неоднозначність сприйняття змісту деяких його статей 
призводить до того, що при їх реалізації на практиці у 
юристів та звичайних пересічних громадян, необізнаних 
в праві, можуть виникати проблеми щодо їх застосування.

особливо гостро виникає проблема тоді, коли спадко-
ємці, звертаючись до нотаріуса з заявою про прийняття 
спадщини, отримують відмову від останнього з рекомен-
дацією звернутися до суду для вирішення свого питання, 
оскільки строк для прийняття спадщини було пропуще-
но, або не надано доказів щодо постійного проживання зі 
спадкодавцем на час відкриття спадщини.

в науці цивільного права мають місце окремі праці 
фахівців з дослідження спадкового права. серед основних 
сучасних вітчизняних дослідників зазначеної сфери варто 
виділити таких: в. в. васильченко, в. М. ігнатенко, ю. о. 
заіку, Є. о. рябоконь, с. Я. фурсу, Є. і. фурсу, л. в. Шев-
чук та інших. втім, цілісного та комплексного вирішення 
зазначеної проблематики проведено не було.

враховуючи наведене вище, дійсне дослідження є сво-
єчасним та має важливе значення.

Метою цієї статті є визначення особливостей правово-
го регулювання прийняття спадщини, а також заповідаль-
ного відказу.

так, згідно з ч. 1 ст. 1270 цк україни [1], для прийняття 
спадщини встановлюється строк у шість місяців, який по-
чинається з часу відкриття спадщини. у ч. 1 ст. 1269 цк 
україни [1] визначається порядок подання заяви про при-
йняття спадщини. так, якщо особа постійно проживала 
разом зі спадкодавцем і має докази про це (довідка жит-
лово-експлуатаційної організації, правління житлово-буді-
вельного кооперативу, відповідного органу місцевого само-
врядування про те, що спадкоємець безпосередньо перед 
смертю спадкодавця проживав разом зі спадкодавцем; копія 
рішення суду, що набрало законної сили, про встановлен-
ня факту своєчасного прийняття спадщини; реєстраційний 
запис у паспорті спадкоємця або в будинковій книзі, який 
свідчить про те, що спадкоємець постійно проживав разом 
зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, та інші доку-
менти, що підтверджують факт постійного проживання ра-
зом зі спадкодавцем [2]), то вона не подає заяву нотаріусу 
про прийняття спадщини, в той час, як інші спадкоємці, які 
не проживали зі спадкодавцем, мають подати відповідну за-
яву, якщо у них, звичайно, є бажання її прийняти.

після зазначеної процедури (активної або пасивної) 
спадкоємці вважаються такими, що прийняли спадщину 
і, згідно з ч. 1 ст. 1296 цк україни [1], можуть одержати 
свідоцтво про право на спадщину. разом із тим, як далі 
буде вирішуватися доля спадкоємців, які з тих чи інших 
обставин не прийняли спадщину, тобто внаслідок пропу-
щення строку не звернулися своєчасно до нотаріуса або 
не змогли надати докази щодо постійного проживання зі 
спадкодавцем, викликає в останніх питання.

разом із тим вихід із наведених життєвих ситуацій зна-
йти можна. так, в першому випадку треба звернутися до 
ч. 3 ст. 1272 цк україни [1], згідно з якою, у разі пропус-
ку строку для прийняття спадщини з поважної причини 
спадкоємці мають право звернутися до суду з позовом про 
надання додаткового строку, достатнього для подання від-
повідної заяви нотаріусу. відповідно до абз. 2 п. 24 поста-
нови пленуму верховного суду україни від 30.05.2008 р. 
№ 7 «про судову практику у справах про спадкування» [3] 
(далі – постанова), суди відкривають провадження в такій 
справі у разі відсутності письмової згоди спадкоємців, які 
прийняли спадщину, а також за відсутності інших спадко-
ємців, які могли б дати письмову згоду на подання заяви 
до нотаріальної контори про прийняття спадщини. відпо-
відачами у такій справі є спадкоємці, які прийняли спад-

щину. при відсутності інших спадкоємців за заповітом і 
за законом, усунення їх від права на спадкування, непри-
йняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття 
відповідачами є територіальні громади в особі відповід-
них органів місцевого самоврядування за місцем відкрит-
тя спадщини. в абз. 7 п. 24 постанови [3] зазначено, що в 
резолютивній частині рішення суд повинен вказати відпо-
відно певний період часу з моменту набрання судовим рі-
шенням законної сили, протягом якого спадкоємець може 
подати заяву про прийняття спадщини, а не конкретну ка-
лендарну дату, до якої спадкоємець може подати заяву про 
прийняття спадщини. додатковий строк, достатній для по-
дання заяви про прийняття спадщини, не може перевищу-
вати шестимісячного строку, встановленого статтею 1270 
цк для прийняття спадщини.

за наявності другої ситуації, як зазначається в абз. 1 
п. 24 постанови [3] , якщо постійне проживання особи зі 
спадкодавцем на час відкриття спадщини не підтверджено 
відповідними документами, у зв’язку із чим нотаріус відмо-
вив особі в оформленні спадщини, спадкоємець має право 
звернутися в суд із заявою про встановлення факту постій-
ного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщи-
ни, а не про встановлення факту прийняття спадщини.

таким чином, особам – потенційним спадкоємцям, які не 
прийняли спадщину, надається альтернатива для вирішення 
проблеми, що виникла. по-перше, можна звернутися до суду 
з позовом про надання додаткового строку для прийняття 
спадщини, а по-друге, можна звернутися із заявою про вста-
новлення факту постійного проживання зі спадкодавцем на 
час відкриття спадщини, якщо таке мало місце.

зазначені вище рекомендації можуть стати в нагоді тим 
особам, які на час відкриття спадщини проживали зі спад-
кодавцем, але не мають відповідних доказів про цей факт і 
одночасно пропустили строк для прийняття спадщини. за 
інших обставин, в кожному конкретному випадку наведені 
способи вирішення проблем будуть застосовуватись окремо.

наступною, не менш актуальною, є ситуація, за якої 
до кінця не вирішеною на законодавчому рівні залишаєть-
ся проблема, пов’язана з питанням про прийняття запо-
відального відказу.

проблемам щодо заповідального відказу було присвя-
чено чимало наукових досліджень, разом із тим зазначе-
ний аспект залишається до кінця не вирішеним.

так, ч. 1 ст. 1237 цк україни [1] передбачає можли-
вість встановлювати в заповіті заповідальний відказ. за 
своїм призначенням заповідальний відказ як розпоря-
дження заповідача відповідно до ст. 1238 цк україни [1] 
полягає в покладенні обов’язку на спадкоємця виконати 
певні дії майнового характеру (передати майнове право 
або передати у власність чи за іншим речовим правом річ, 
що входить або не входить до складу спадщини) у межах 
реальної вартості майна, яке перейшло до нього, з вираху-
ванням частки боргів спадкодавця, що припадають на це 
майно, на користь відказоодержувача, який, у свою чергу, 
має право вимоги до спадкоємця.

оскільки заповідальний відказ – є розпорядженням в 
межах заповіту, який, у свою чергу, є одностороннім пра-
вочином, то правильним буде погодитися з думкою тих ав-
торів, які називають заповідальний відказ одностороннім 
волевиявленням [4, с. 81-83], односторонньою угодою [5, 
с. 17], одностороннім правочином [6, с. 130] або односто-
роннім розпорядженням [7, с. 50].

таким чином, заповідальний відказ – це односторон-
ній правочин всередині іншого цивільного правочину – за-
повіту [8, с. 935].

а отже, заповідальний відказ як односторонній пра-
вочин в межах іншого одностороннього правочину (за-
повіту), що є основним [5, с. 17], також можна визнати 
основним, оскільки внаслідок нього не змінюються і не 
припиняються, а виникають правовідносини між спадко-
ємцем і відказоодержувачем.
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у розумінні цк україни внаслідок односторонніх пра-
вочинів, які відносяться до односторонніх дій, виникають 
зобов’язання, що є недоговірними зобов’язаннями [9, с. 
75].

особливістю зобов’язань із односторонніх дій є те, що 
вони виникають на підставі умовної угоди як основного 
правостворюючого факту, а для їх повної реалізації потрі-
бен юридичний склад [5, с. 18].

юридичним складом є система юридичних фактів, 
пов’язаних між собою таким чином, що правові наслідки 
настають лише при наявності всіх елементів цієї сукуп-
ності, які окремо можуть взагалі не мати правового зна-
чення або породжують не ті наслідки, яких прагнули до-
сягти суб’єкти права [10, с. 279-280].

отже, для виникнення у відказоодержувача права ви-
моги необхідна наявність юридичного складу, до якого 
входять наступні елементи: юридичні факти, що тягнуть 
за собою відкриття спадщини – смерть спадкодавця або 
визнання його померлим, залишення ним заповіту з роз-
порядженням відповідного змісту на користь відказоо-
держувача, прийняття спадщини спадкоємцем за запові-
том (оскільки, згідно з ч. 4 ст. 1275 цк україни [1], якщо 
останній помре раніше спадкодавця або відмовиться від 
прийняття спадщини і не виявиться інших спадкоємців за 
заповітом, які б прийняли спадщину, заповідальний відказ 
втрачає свою силу і виконанню не підлягає) та наявність 
волі відказоодержувача на прийняття відказу [7, с. 50-51].

щодо останнього юридичного факту (наявності волі 
відказоодержувача на прийняття відказу), то, як передба-
чає ст. 1271 цк україни [1], якщо протягом шести місяців 
з часу відкриття спадщини відказоодержувач не відмовив-
ся від заповідального відказу, вважається, що він його при-
йняв. таким чином, закон не вимагає від осіб, на користь 
яких встановлено заповідальний відказ, вчинення яких-
небудь активних дій, спрямованих на його прийняття.

разом із тим, досліджуючи питання прийняття запові-
дального відказу не можна уникати питання щодо відмеж-
ування часу, з якого у відказоодержувача виникає право 
вимоги до спадкоємця, та часу, з якого він має право звер-
нутися з вимогою виконання зобов’язання, що виникає 
внаслідок цього розпорядження заповідача. 

так, ч. 4 ст. 1238 цк україни [1] встановлено, що від-
казоодержувач має право вимоги до спадкоємця з часу 
відкриття спадщини. проте зазначена норма коменто-
ваної статті не дає вичерпної відповіді на це питання. 

роз’яснення надається лише в постанові [3], де в абз. 3 
п. 17 зазначено, що за правилом ч. 4 ст. 1238 цк україни 
відказоодержувач має право вимоги до спадкоємця з часу 
відкриття спадщини, однак право пред’явити до спадкоєм-
ця позов із вимогою виконання зобов’язання, що виникає 
внаслідок заповідального відказу, відказоодержувач набу-
ває лише після того, як спадкоємець прийме спадщину. до 
цього часу право відказоодержувача не може вважатися 
порушеним і право на позов не виникає.

оскільки постанови пленуму верховного суду украї-
ни не мають силу закону, а носять лише рекомендаційний 
характер, слід вважати доречним внести зміни до ч. 4 ст. 
1238 цк україни, доповнивши її абзацом другим, і ви-
класти її в наступній редакції:

«4. відказоодержувач має право вимоги до спадкоємця 
з часу відкриття спадщини

відказоодержувач має право пред’явити до спадкоєм-
ця позов із вимогою виконання зобов’язання після при-
йняття ним спадщини».

невирішеним досі залишається питання й щодо почат-
ку перебігу позовної давності у відказоодержувача. так, 
деякі вченні-юристи вважають, що вимоги про виконання 
заповідального відказу відказоодержувач може пред’явити 
до спадкоємця протягом строку позовної давності, рахую-
чи з моменту відкриття спадщини [11, с. 12; 12 с. 43; 13, 
с. 53]. але навряд чи з такою точкою зору можна погоди-
тись, адже відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 261 цк україни [1] 
за зобов’язаннями, строк виконання яких невизначений 
або визначений моментом вимоги, перебіг позовної дав-
ності починається від дня, коли у кредитора виникає право 
пред’явити вимогу про виконання зобов’язання. оскіль-
ки, як зазначалося, у відказоодержувача право пред’явити 
вимогу до спадкоємця виникає з моменту прийняття ним 
спадщини, то й початком перебігу позовної давності слід 
вважати даний юридичний факт, а не час відкриття спад-
щини. правом такої вимоги відказоодержувач може ско-
ристатися протягом встановленого законом трирічного 
строку позовної давності (ст. 257 цк україни [1]). перебіг 
цього строку обчислюється за загальними правилами по-
чатку перебігу строку позовної давності. 

наприкінці доцільним є зазначити, що дослідження 
питань щодо прийняття спадщини та заповідального від-
казу є безумовно актуальним і не вичерпується межами 
цієї статті, а отже, може бути предметом подальших на-
укових праць.
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Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту розумності як принципу цивільного права України. Визначено роль та значення 
принципу розумності у регулюванні цивільних відносин, реалізації прав та обов’язків, захисті прав та інтересів суб’єктів цивільного права. 
Автор акцентує увагу на визначальній правотворчій ролі моралі у цивільному законодавстві України.

Ключові слова: мораль, природне право, цивільне законодавство, справедливість, добросовісність, розумність.

Статья посвящена освещению сущности и содержания разумности как принципа гражданского права Украины. Определено роль и 
значение принципа разумности в регулировании гражданских отношений, реализации прав и обязанностей, защите прав и интересов 
субъектов гражданского права. Автор акцентирует внимание на определяющей правотворческой роли морали в гражданском законода-
тельстве Украины.

Ключевые слова: мораль, естественное право, гражданское законодательство, справедливость, добросовестность, разумность.

The article deals with the essence and contents of intelligence as a civil law principle of Ukraine. The role and significance of intelligence 
essence principle to civil relations, rights and duties realization, person’s defense rights and interests in civil law, has been defined. The author 
focuses on the important law making role in civil legislation of Ukraine.

Key words: moral, natural law, civil legislation, justice, conscience, intelligence.

постановка проблеми. найбільш важливим серед за-
гальних засад цивільного законодавства є принцип спра-
ведливості, добросовісності та розумності, зміст якого 
утворюють ідеї добра, чесності, порядності, людяності 
тощо, що відображають ознаки та сутність цивільного 
права як приватного, основою якого є природні права лю-
дини. закріплення зазначеного принципу в цивільному 
законодавстві свідчить про його особливе значення у пра-
вовому регулюванні особистих немайнових та майнових 
відносин. цивільний кодекс україни (далі – цк) термін 
«розумність» використовує і при регулюванні конкрет-
них відносин: розумне ведення справ (ст. 122) розумний 
строк (ст. 564, 619, 666, 670, 672, 678), розумна ціна (ст. 
874), розумна плата (ст. 903, 916), розумний час (ст. 1146), 
розумні витрати (ст. 1232). для уникнення суб’єктивного 
тлумачення даного поняття, чіткого і однозначного його 
розуміння і застосування потрібні ґрунтовні наукові до-
слідження.

стан дослідження. проблеми моральних засад у 
цивільному праві не достатньо досліджені в юридичній 
науці. окремих досліджень щодо їх аналізу немає, хоча 
питання співвідношення моралі та права досліджені за-
гальною теорією права та філософією права. зазначеними 
проблемами займалися такі вчені, як о. в. грицак, о. в. 
дзера, а. М. колодій, н. с. кузнєцова, о. а. отраднова, 
п. М. рабінович, о. ф. скакун, М. о. стефанчук, о. д. 
тихомиров, М. в. цвік, в. в. цвєтков, с. і. Шимон та інші.

виклад основного матеріалу. розумність, справедли-
вість і добросовісність цк визначає як одну із загальних 
засад цивільного законодавства. Більшість науковців ото-
тожнюють засади та принципи, розглядаючи останні як 
основоположні (корінні, відправні, визначальні) ідеї (за-
сади, риси), втілені чи закладені у законі, відповідно до 
яких здійснюється правове регулювання цивільно-право-
вих відносин та забезпечується реалізація покладених на 
цивільне право функцій [1, с. 27].

однією із найважливіших категорій українського ци-
вільного права є розумність, яка разом із справедливістю 
та добросовісністю передбачені у п. 6 ч. 1 ст. 3 цк. до-
слідження розумності є особливо актуальним з огляду 
на те, що загальні засади є підґрунтям цивільного зако-
нодавства, зумовлюють його зміст та наповнюють право-
ві норми. а тому адекватне розуміння сутності цих засад 

цивільного законодавства визначатиме характер і зміст 
діяльності суб’єктів цивільних правовідносин, сприятиме 
належному застосуванню норм цивільного права [2, с. 14]. 
недостатньо назвати лише саму засаду, варто найбільш 
повно, несуперечливо, вичерпно описати її зміст, сутніс-
не наповнення з метою правильного застосування її усіма 
учасниками цивільно-правових відносин. відсутність за-
конодавчого визначення змісту розумності неоднозначно 
сприймається юридичною наукою та практикою.

розумність, як найважливіша ознака людської сут-
ності, має широкий діапазон: від глузду як здатності до 
аргументації, суджень, до розуму як мислення, інтелекту, 
наукового пізнання. філософи стародавньої греції ствер-
джували, що неоплатонізм відводив розуму та інтелекту-
альній діяльності друге місце після надрозумного Блага 
або безособової Єдності, а з боку пізнаючого суб’єкта, 
він ототожнювався з радістю, величезним захопленням. 
згодом розумність стала означати й індивідуальний ро-
зум, тобто здатність людини до пізнання. кант вважав, 
що розум є однією з форм свідомості, глузд усвідомлює 
сам себе, спрямований на себе і понятійний зміст свого 
знання [3, с. 44], а на думку гегеля, розум також є своє-
рідною субстанцією: він, пройшовши «суб’єктивний дух», 
об’єктивується у суспільних формах: праві, моралі, сім’ї, 
громадянському суспільстві і державі [4, с. 76].

 досліджуючи етимологічний аспект категорії «розум-
ність», зупинимось на тому, що в англійській мові вона 
має назву «rationality», тобто «розумність» є тотожною 
із «раціоналізмом». ця категорія розглядається як «здо-
ровий глузд, розумова нормальність». слово «rationality» 
походить, своєю чергою, від слова «гаглопаї», яке означає: 
1) той, що мислить, наділений розумом, нормальний; 2) 
поміркований, раціональний, доцільний; 3) rational mind – 
здоровий глузд [5, с. 279].

у сучасній науковій доктрині більшість авторів роз-
кривають розумність через справедливість та добросо-
вісність, шляхом поєднання цих понять або ж їх ототож-
нення. зокрема, Є. в. веденєєв зазначає, що розумність та 
добросовісність у цивільному праві – це «здатність люди-
ни логічно та творчо мислити, узагальнювати результати 
пізнання, поступати правильно і чесно виконувати свої 
обов’язки, використовувати свої права у відповідності з їх 
призначенням» [6, с. 928]. д. Б. абушенко визначає розум-
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ність як щось середнє між справедливістю і доцільністю: 
моральна оцінка тут накладається на майновий інтерес [7, 
с. 78]. звичайно, розумність, добросовісність і справедли-
вість є взаємопов’язаними категоріями і разом впливають 
на поведінку людей, визначають її як належну з точки зору 
суспільства, його моральних норм, звичаїв і традицій. 
проте, на нашу думку, достатніх підстав ототожнювати за-
значені поняття немає. розумність – це логічність, доціль-
ність, користування розумом; добросовісність – добра со-
вість, чесність, порядність; справедливість – правдивість, 
неупередженість. цк використовує розумність разом з до-
бросовісністю і справедливістю лише двічі (ст.ст. 3, 509). 
переважно розумність застосовується окремо, і лише три-
чі разом зі справедливістю (ст.ст. 23, 627, 749 цк) та двічі 
– з добросовісністю (ст.ст. 12, 92 цк). аналіз змісту норм, 
у яких вживаються вказані терміни, дає підстави вважати, 
що добросовісність та справедливість – категорії мораль-
ного змісту, а добросовісна чи недобросовісна, справедли-
ва чи несправедлива поведінка оцінюється відповідно до 
норм моралі. розумність потрібно розглядати як категорію 
позитивного права, оскільки розумний чи нерозумний 
строк, розумна чи нерозумна ціна та ін. буде визначатися 
суб’єктами виходячи із загальноприйнятих у цивільному 
обороті строків або вартості майна чи послуги.

висловлені вказаними вченими (Є. в. веденєєвим, д. 
Б. абушенко) твердження розглядають розумність з точ-
ки зору моралі, внутрішнього сприйняття використання 
прав та виконання обов’язків. ряд інших вчених визнача-
ють суть розумності через можливість вчинення дій, вибір 
поведінки. так, а. Барак вважає, що розумність полягає у 
свідомій інтелектуальній боротьбі між декількома закон-
ними можливостями [8, с. 36-37]. проте розумність роз-
глядає автор лише в рамках можливості вибору законного 
варіанту поведінки. с. а. іванова зазначає, що вимога ро-
зумності зобов’язує суб’єкта вибирати поведінку та здій-
снювати її так, щоб вона була корисна для інших осіб [9, 
с. 30], а в. і. Ємельянов вказує, що під розумними варто 
розуміти дії, які б вчинила людина, наділена нормальним, 
середнім рівнем інтелекту, знань та життєвого досвіду. 
абстрактна особистість, наділена такими властивостями, 
може бути названа розумною людиною [10, с. 110].

дійсна свобода людини у цивільних правовідносинах 
завжди зумовлена розумним обґрунтуванням свого вибору 
поведінки як зі сторони суб’єктивної природи людини, так 
і зі сторони об’єктивних реалій її життя. а тому розум-
ність варто визначити як притаманну людині пізнавальну 
властивість, яка передбачає нормальну діяльність її свідо-
мості, що спрямована на встановлення, впорядкування, 
систематизацію та виявлення сутнісного змісту внутріш-
ніх і зовнішніх зв’язків речей та явищ [11, с. 19]. проте 
розумність поведінки конкретного суб’єкта цивільних 
правовідносин завжди має певні межі, які зумовлені як 
приватними інтересами інших суб’єктів, так і публічними 
інтересами (громадян, колективу, суспільства), з урахуван-
ням вироблених у суспільстві уявлень розумності за даних 
історичних умов, інтелектуальних можливостей, знань, 
досвіду. а тому розумність поведінки людини ґрунтується 
на добросовісності і справедливості, що відображається у 
зовнішньому прояві її поведінки (дій чи бездіяльності) як 
учасника цивільних відносин з точки зору правомірнос-
ті, обґрунтованості, доцільності такої поведінки, а також 
можливості передбачення нею обставин, які можуть впли-
нути на її права та обов’язки з боку (через поведінку) ін-
ших учасників цивільних відносин. тобто при реалізації 
принципу розумності у цивільному праві необхідно орі-
єнтуватися на вимогу дотримання прав та інтересів інших 
осіб, не порушуючи при цьому вимог здійснення цивіль-
них прав та не допускаючи зловживання суб’єктивними 
правами.

категорія розумності набуває безпосередньо регулюю-
чого значення при виникненні потреби визначення право-

мірності або неправомірності поведінки особи, встанов-
лення розумних меж її свободи у певних видах суспільних 
відносин. і, на думку о. о. отраднової, у разі відсутності у 
законодавстві чітко прописаних обов’язків діяти або утри-
муватися від вчинення будь-яких дій, правомірність пове-
дінки особи повинна ґрунтуватися на понятті розумності 
– діях у конкретній ситуації нормальної середньої людини 
[12, с. 372]. тому у ч. 5 ст. 12 цк передбачена презумпція 
добросовісної та розумної поведінки особи при здійсненні 
нею свого права: «…вважається поведінка особи добро-
совісною та розумною, якщо інше не встановлено судом». 
принцип розумності найбільш повно відображений при 
визначенні меж необхідної оборони та крайньої необхід-
ності. Межі необхідної оборони – це не що інше, як ро-
зумні межі: особа, яка обороняється, повинна справедливо 
враховувати інтереси нападника [10, с. 123].

в англосаксонській правовій системі при визначенні 
розумності поведінки особи за основу береться критерій 
«нормальності». коли в законі йдеться про розумну ціну 
товару, про розумні заходи, що вживаються для зменшен-
ня збитків, про розумні витрати, то, звичайно, не мається 
на увазі, що ціна або витрати мають розум. розумними 
варто вважати дії, конкретну поведінку особи, яку реалі-
зує людина, що має нормальний середній рівень інтелекту, 
рівень знань та життєвого досвіду. тобто критерієм право-
мірності актів психічної або фізичної діяльності людини 
є відповідність можливого варіанту поведінки розумної 
людини у конкретній ситуації. 

в. і. Ємельянов, акцентуючи увагу на взаємозв’язку 
категорій добросовісності та розумності, підкреслює, що 
на відміну від добросовісності, яка є характеристикою со-
вісті людини, розумність характеризує об’єктивну сторону 
її дій. на психічній розумності базується добросовісність, 
а синтез цих двох елементів дає нову якість психіки — 
добросовісну розумність чи еталонну свідомість, згідно 
з якою повинні формуватися рішення, обиратися моделі 
поведінки за конкретних обставин [10, с. 116]. отже, ро-
зумність характеризує інтелектуальну якість особи через 
порівняння її поведінки з можливою поведінкою серед-
ньої людини. 

у соціальних науках розумність ототожнюється з жит-
тєвим досвідом. при тлумаченні поняття «розумність» 
остання характеризується її зв’язком зі здатністю людини 
до логічного мислення, а також зі знаннями, що накопи-
чені нею до певного віку. М. о. стефанчук зазначає, що 
«поняття розумності поведінки не можна виводити із аб-
страктної особи та її можливої поведінки, оскільки у та-
кому випадку всі, хто наділений рівнем інтелекту нижче 
середнього (психічно хворі, недоумкуваті), недостатнім 
рівнем знань (учні та студенти) та життєвого досвіду (діти 
та молодь) будуть вважатися такими, що діють нерозумно. 
Було б доцільніше до кожного окремого випадку застосо-
вувати відповідний критерій розумності» [13, с. 41]. фак-
тично інтелектуальний та психічний розвиток людини, її 
здатність до логічного мислення та відповідний життєвий 
досвід дозволяють говорити про презумпцію розумної 
поведінки особи у цивільних правовідносинах. усе це 
доводить, що розумність є передумовою та основою інте-
лектуального елементу дієздатності особи, яку необхідно 
визначати як психічну та інтелектуальну здатність особи 
усвідомлювати значення своїх дій, керувати ними та діяти 
самій, створюючи для себе цивільні права та обов’язки.

чинний цк поняття «розумність» застосовує не лише 
щодо поведінки (дії чи бездіяльності) особи, а й щодо 
ціни товарів та послуг (ст.ст. 353, 903, 931), строків ви-
конання обов’язків (ст.ст. 670, 672, 678) тощо. у цих ви-
падках обґрунтування розумності чи нерозумності ціни, 
плати та строку буде наводити кожна із сторін цивільних 
правовідносин. на нашу думку, при визначенні наявності 
розумності у таких випадках доцільно було б враховувати, 
зокрема, такі критерії, як: тривалість відносин між сто-
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ронами; особливості виконання аналогічних договірних 
зобов’язань, що укладалися між ними раніше; звичаї, зо-
крема, звичаї ділового обороту, що регламентують прави-
ла поведінки у відповідній сфері договірних відносин; до-
тримання інтересів іншої сторони.

категорія розумності застосовується і в міжнародно-
му приватному праві, проте має свої особливості викладу 
у його нормах. наприклад, конвенція оон про договори 
міжнародної купівлі-продажу товарів [14] у ряді статей по-
няття розумності розкриває через нерозумність: покладати-
ся на компетентність та розсуд продавця (ст. 35); вимагати 
виправлення недоліків товару (ст. 46); затримки зі вступом 
у володіння товаром (ст. 88) тощо. інколи прямо протистав-
ляються розумність і нерозумність: розумні і нерозумні ви-
трати сторін в договорі купівлі-продажу (ст. 88).

визначити межі між «розумною» та «нерозумною» по-
ведінкою певної особи, розумною чи нерозумною ціною, 
строком є досить складно. до того ж, навіть при дотри-
манні і розумінні цих принципів стосовно себе, особі, яка 
застосовує право, важко оцінити їх дотримання зі сторони 
інших осіб. адже критерії, за допомогою яких можна було 
б оцінити юридичний вчинок конкретного суб’єкта ци-
вільних правовідносин з позицій розумності, мають від-

носний характер, тому що системи цінностей осіб, які ре-
алізують право, можуть суттєво відрізнятися між собою. 

висновки. закріплення у правових нормах моральних 
цінностей є своєрідним показником рівня розвитку люд-
ської цивілізації. відсутність чітких нормативно визначе-
них критеріїв розумності вимагає від суб’єктів цивільних 
правовідносин при реалізації своїх прав враховувати не 
лише власне, суб’єктивне її розуміння, але й сприйняття 
розумності іншими суб’єктами та суспільством загалом. 
суб’єктивна оцінка не виключає довільного тлумачення 
розумності, широкої або вузької інтерпретації, а часто і 
спотворення (перекручування) концептуального задуму 
законодавця. для уникнення проблем при визначенні меж 
розумності необхідні ґрунтовні наукові дослідження, по-
ширення їх серед населення, що сприятиме підвищенню 
правосвідомості у суспільстві і, відповідно, правильному 
сприйняттю та застосуванню цього принципу.

відображення у цивільному законодавстві основних 
засад розумності, добросовісності та справедливості озна-
чає докорінні позитивні зміни у праві, адже вони харак-
теризують тип права, засвідчують процес формування 
нового цивільного права, яке орієнтоване на утвердження 
україни як правової та соціальної держави.
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понЯттЯ та оЗнаки туристиЧноЇ послуги
coNcept aNd characterIStIcS of toUrISM SerVIceS
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аспірант кафедри цивільного

права та процесу Львівського національного
університету імені Івана Франка

Представлена стаття аналізує поняття та ознаки туристичної послуги. Його характерні риси та специфіку. Проаналізовано співвідно-
шення понять «туристична послуга» та «туристичний продукт». Автором зроблений висновок про необґрунтованість вживання поняття 
«туристичний продукт». Дано авторське визначення поняттю «туристична послуга».

Ключові слова: туроператор, туристична послуга, туристичний продукт, законодавство у сфері туризму.

Представленная статья анализирует понятие и признаки туристической услуги, характерные черты и специфику. Проанализировано 
соотношение понятий «туристическая услуга» и «туристический продукт». Автором сделан вывод о необоснованности применения по-
нятия «туристический продукт». Дано авторское определение понятию «туристическая услуга».

Ключевые слова: туроператор, туристическая услуга, туристический продукт, законодательство в сфере туризма.
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постановка проблеми. проблема визначення понят-
тя та ознак, притаманних туристичній послузі в науці та 
практиці стоїть досить гостро, оскільки легального визна-
чення в законодавстві не дано та існує неузгодженість між 
поняттями туристична послуга та туристичний продукт.

стан дослідження. проблемами визначення поняття 
«туристична послуга» та «туристичний продукт» займа-
лось ряд вітчизняних та зарубіжних вчених: М. Б. Биожа-
ков, М. і. Брагінський, в. в. рєзнікова, М. М. гудима, н. в. 
сірик, а. е. толстова та інші. проте єдиного підходу наука 
не виробила до розуміння поняття туристичної послуги.

Метою статті є виокремлення характерних та специ-
фічних ознак туристичної послуги і з’ясування співвідно-
шення даного поняття з поняттям «туристичний продукт».

виклад основного матеріалу. різними є точки зору 
провідних українських та зарубіжних вчених на природу 
та ознаки послуги як об’єкта цивільних прав. так, с. с. 
алєксєєв відзначав, що послуги – це «не сама по собі ді-
яльність, а відповідний результат» [1, с. 75]. на думку М. 
в. кротова, послуга, діяльність особи, яка споживається в 
процесі її здійснення, продукт, який не має уречевленого 
вираження [2, с. 41].

а. п. сергєєв та ю. к. толстой визначають послуги як 
дії виконавця (послугодавця), результат яких не має уре-
чевленого результату і не може бути гарантований, здій-
снювані на користь замовника, зобов’язаного оплатити за 
надані послуги. на їх думку, під послугами розуміють ті 
дії, які не мають упредметненого результату, а містять ко-
рисний результат у самих собі.

на думку М. і. Брагінського, послугою є дія, яка надає 
допомогу, користь іншим особам, а роботою – зайняття 
будь-якою справою, застосування своєї праці. кожна по-
слуга стає об’єктом зобов’язання, коли виражається, вті-
люється в якійсь роботі, а робота – коли набуває форми 
послуги. з погляду хто надає послугу, відповідна дія являє 
собою роботу, а для того, кому (в чиїх інтересах) вона на-
дається, – послугу [3, с. 17]. 

о. ю. кабалкіна вважає, що кожне оплатне договірне 
відношення передбачає наявність наданої послуги. Будь-
яка послуга, у свою чергу, є неможливою без виконання 
певної роботи [4, с. 81]. о. Б. Борисов розглядає роботи як 
різновид послуг і вказує, що під роботами зазвичай слід 
розуміти такі послуги, кінцевим результатом яких є виго-
товлення якого-небудь матеріального предмета (речі) або 
інший матеріальний результат. [5, с. 11]

на думку ю. Х. калмикова, більш правильним слід 
вважати послуги не різновидом договору підряду, а навпа-
ки – підряд вважати різновидом послуг.

у роботі л. в. санникової послугами визнаються дії 
послугодавця із збереження або зміни стану не речових 
благ (майнових прав, інформації, нематеріальних благ), 
що здійснюються ним на користь послуго отримувача. під 
результатом послуг розуміється досягнуте в процесі на-
дання послуг таке збереження або зміна не речового блага, 
яке передбачене законом, іншим правовим актом, догово-
ром, звичаєм ділового або не випливає із суті послуг, що 
надаються [6].

за визначенням в. а. васильєвої, послуга – це вид 
суспільного блага, за допомогою якого задовольняються 
потреби шляхом вчинення суб’єктом дій, у корисних влас-
тивостях яких і полягає інтерес особи. відносини з при-
воду надання послуг ведуть до встановлення юридичних 
прав та обов’язків і , у зв’язку з цим, потрапляють у поле 
зору приватноправового результату. коли ж учасники та-
ких правовідносин виступають як спеціальні суб’єкти 
цивільного права (спеціальними в. а. васильєва називає 

суб’єктів підприємництва), ми маємо справу з комерцій-
ним зобов’язальним правовідношенням з надання послу-
ги (комерційною послугою), шляхом надання якої задо-
вольняється інтерес суб’єкта.

в. а. васильєва визначає поняття «послуга» через ви-
окремлення її характерних ознак, які послугу відрізняють 
від майна (речі):

1) перетворювальна, корисна роль діяльності, що має 
майнову цінність;

2) досягнення результату неможливо гарантувати;
3) невіддільність процесу надання послуги від послу-

гонадавача, а корисного ефекту – від послугоотримувача;
4) безповоротність;
5) неповторність;
6) ексклюзивність;
7) протяжність у часі.[7, с.122] 
професор о. в. дзера, підтримуючи позицію в. а. ва-

сильєвої та погоджуючись із переліком запропонованих 
нею ознак, ще додає такі ознаки, як нематеріальний ха-
рактер та нероздільність послуги з особистістю послуго 
надавача [8, c. 137].

М. василечко, досліджуючи послугу як об’єкти ци-
вільних прав, виділяє такі ще ознаки властиві послугам, 
як мінливість якості та нездатність до зберігання [9, c. 69].

вчені в. і. жуков та Б. в. юровський відносять до 
ознак, які притаманні послугам, такі: 1) невідчутність; 2) 
мінливість якості; 3) невіддільність від джерела; 4) незбе-
режуваність; 5) невіддільність від джерела [10, c. 21].

українська дослідниця і. в. венедиктова виділяє на-
ступні загальні риси: 1) надаються, як правило, при безпо-
середньому прямому контактному спілкуванні; 2) мають 
нематеріальний характер; 3) невід’ємні від суб’єктів на-
дання послуг; 4) неможливість до накопичення та пере-
розподіл; 5) виконуються нерозривні дії з її виконання та 
споживання, що здійснюються одномоментно в одному 
акті; 6) через складний зміст характеризуються непостій-
ною якістю; 7) має тривалий характер; 8) характеризуєть-
ся чіткою спрямованістю [11, c. 52].

концепції щодо розуміння сутності послуг можна 
звести до наступного переліку: 1) визначення сутності 
послуги через діяльність (дію); 2) визначення послуги як 
результату діяльності; 3) як компромісна між першими 
двома – концепція, за якою сутність послуги розкриваєть-
ся через сукупність (нерозривну єдність) діяльності та її 
результату; 4) визначення сутності послуги як діяльності, 
що не має уречевленого результату; 5) визначення сутнос-
ті послуг через співвідношення «робіт» та «послуг», яке 
в свою чергу проводиться через відсутність уречевленого 
результату як основну ознаку послуги; 6) аналіз сутності 
послуг як різновиду благ, через аналіз сутності блага; 7) 
визначення сутності послуги через категорію «функції»; 
8) розкриття сутності послуги через поняття економічних 
відносин та/або правовідносин; 9) визначення сутності 
послуги шляхом тлумачення її як зміни в стані інституціо-
нальної одиниці [12, c. 85]. 

усі договори з надання послуг наука цивільного права 
поділила на дві категорії: поіменовані, тобто ті, які зна-
йшли своє легальне закріплення у відповідних главах цк 
україни та не поіменовані – нормативне закріплення яких 
у главах цк україни відсутнє. договір про надання турис-
тичних послуг належить до не поіменованих договорів.

так, і. в. зорін і в. а. квартальнов під туристичними 
послугами розуміють «основні, необхідні для організації 
та проведення подорожі (розміщення, харчування, пере-
везення, екскурсійні послуги, послуги гідів-перекладачів, 
інші послуги в залежності від цілей подорожі) додаткові 

Presented article analyzes the concept and characters of tourism services, features and characteristics. Analyzed the relationship between 
the concepts «Travel Services» and «tourism product». The author concluded that unjustified use of the term «tourist product». Given the author’s 
definition of «tourist service».

Key words: tour operator, travel services, tourist products, the legislation in the field of tourism.
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туристичні послуги – не входять в тур і надаються за міс-
цем відпочинку у міру виникнення потреби в них (тор-
говельні послуги, послуги пошти та зв’язку, театральні 
вистави, шоу, послуги бару, таксі тощо); комплексні ту-
ристичні послуги – сукупність туристичних послуг, гаран-
тованих путівкою» [13, c. 576].

у спеціальному законі україни «про туризм», який 
регулює порядок надання туристичних послуг на тери-
торії україни, не дано визначення поняттю «туристична 
послуга», а дається визначення поняттю «туристичний 
продукт».

туристичний продукт – попередньо розроблений 
комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж 
дві такі послуги, що реалізується або пропонується для 
реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять 
послуги перевезення, послуги розміщення та інші турис-
тичні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням 
(послуги з організації відвідувань об’єктів культури, від-
починку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо). 
подібне визначення знаходимо в законі російської фе-
дерації «про основи туристичної діяльності в російській 
федерації»: «туристичний продукт – комплекс послуг по 
перевезенню і розміщенню, який надається за загальною 
ціною (незалежно від включення в загальну ціну вартості 
екскурсійного обслуговування та (або) інших послуг) за 
договором на реалізацію туристичного продукту [14].

М. М. гудима вважає, що введення поняття «турис-
тичний продукт» пов’язано з проведенням аналогії з 
російським законодавством у цій сфері, де відповідний 
законодавець кваліфікує відносини, що виникають між 
сторонами як договір роздрібної купівлі-продажу, оче-
видно розглядаючи «туристичний продукт» як «об’єкт», 
який можна продати. але дана позиція є необгрунтова-
ною, оскільки при укладенні договору на туристичне 
обслуговування та й після – туроператор залишається 
зобов’язаним перед туристом за дії третіх осіб, які без-
посередньо надають послуги, що не можна сказати про 
договір купівлі-продажу. також поняття «туристичний 
продукт» не є обгрунтованим терміном, оскільки в самій 
дефініції дається визначення через термін «послуги». 

на думку ю. г. коросташивець туристичним продуктом 
є сукупність речових (предметів споживання) і нематері-
альних (у формі послуги) споживчих вартостей, необхідних 
для задоволення потреб туриста, що виникають в період 
його подорожі. до складу ж його, науковець включає тур, 
туристично-екскурсійні послуги, товари. підтримує цю 
позицію і в. к. федорченко, яка проводить розмежування 
понять «туристична послуга» та «туристичний продукт» і, 
зокрема, зазначає, що туристична послуга може бути при-
дбана і спожита тільки на місці її виробництва, а туристич-
ний продукт може бути придбаний і за місцем проживан-
ня, але спожити його можливо лише в місці виробництва 
туристичних послуг. [15] на нашу думку, дане твердження 
не є обґрунтованим та не відповідає практиці укладення в 
туристичній практиці. оскільки аналіз типових договорів 
[16], які укладають провідні туроператори з туристом, дає 
можливість зробити висновок про те, що предметом даних 
договорів є саме послуги, і в жодному випадку не йде мова 
про товари. тобто предметом договорів на туристичне об-
слуговування є саме послуга, а не туристичний продукт.

ряд авторів стоять на позиції, що предметом цього до-
говору є турпродукт як товар або право на послуги, що 
реалізується іншими фірмами, які не мають прямих дого-
вірних відносин з туристом. інші ж автори вважають, що 
суть договору, спрямованого на надання туристичної по-
слуги, полягає у виникненні в однієї особи (туриста) права 
по відношенню до контрагента вимагати надання остан-
нім туристичної послуги, тим самим вважаючи предметом 
договору туристичну послугу і відповідно недопустимим 
визначення предмету як оплатної передачі товару (або 
майнових прав), адже це не лише не відповідає суті дого-

вору і самій туристичній відповідальності, але й фактично 
спотворює співвідношення названих категорій [17, c. 95].

також вважаємо помилковим (необгрунтованим) вжи-
вання словосполучення «комплекс туристичних послуг», 
оскільки саме поняття туристична послуга передбачає со-
бою поєднання не менше двох елементів, тому вживання 
«комплексна» не є термінологічно обгрунтованим.

на думку п. р. пуцентейло поняття «туристична по-
слуга» включає:

1) взаємодію виконавця і замовника послуг (обслуго-
вування);

2) процес надання послуги;
3) результат цих дій у вигляді «перетвореної продук-

ції» чи «результату послуги».
Є. г. Шаблова, відмічаючи специфічні ознаки послуги, 

відзначає наступні риси: невідчутність, нездатність до збе-
рігання, одночасність надання і споживання, непостійність 
якості, ризик замовника отримати послугу, яка не відпові-
дає його сподіванням або уявленням про якість [18, c. 12].

цікавим є класифікація послуг Є. д. Шешеніним, яка 
застосовується для туристичних послуг:

- нематеріальні послуги, тобто послуги, які не отриму-
ють матеріального результату, до яких в туризмі відносять 
послуги туристичної фірми, перевезення туриста в місце 
відпочинку, трансфер, надання платних автостоянок, теле-
фонного зв’язку тощо;

- матеріальні послуги (роботи), які в якості самостій-
ного виду послуг практично не використовуються;

- змішані послуги, які поєднують в собі як матеріаль-
ний, так і нематеріальний елементи, однак традиційно від-
носяться до нематеріальних послуг [19, c. 177].

 нездатність до зберігання, яка є ознакою послуги за-
галом та туристичної послуги зокрема. тобто послуги не 
можуть бути збережені для подальшого «продажу». Якщо 
попит перевищує пропозицію, то ситуацію неможливо 
швидко змінити, як в ситуації з товаром. з іншої сторони, 
якщо пропозиція перевищує попит, то виконавці послуг 
отримують збитки. нездатність до збереження означає, 
що існує необхідність застосовувати особливі заходи по 
вирівнюванню попиту і пропозиції, а саме:

- встановлення диференційованих цін;
- знижки;
- введення системи попередніх замовлень;
- системи раннього бронювання.
на думку деяких вчених, що займались даною темати-

кою, одним із основних ознак туристичної послуги є не-
стійкість, оскільки якість – це те, що не можна обчислити 
чи об’єктивно оцінити [20, c. 41].

складність визначення критерії якості пов’язана та-
кож з тим, що якість послуг не є стійким явищем, а тому в 
цивільному праві зазвичай встановлюються норми про те, 
що не повинен вчиняти виконавець, в зв’язку з чим, в під-
законних актах закріплюються або формальні критерії ви-
значення якості, або застосовуються юридичні конструк-
ції, в основі яких лежить негативний обов’язок. 

туристичні послуги, що надаються в україні, визна-
чені державним класифікатором продукції та послуг дк-
16, розробленим у відповідності до класифікації діючої 
в Європейському союзі. у 2003 році були розроблені та 
наказом держспоживстандарту україни від 08.12.2003 р. 
№ 225 затверджені національні стандарти україни: дсту 
4269:2003 «послуги туристичні. класифікація готелів», 
дсту 4527:2006 «послуги туристичні. засоби розміщен-
ня. терміни та визначення». тому позиція деяких науков-
ців про нестійкість та змінність якості не вважається до-
речною, оскільки як зазначено було вище, всі послуги, які 
є складовими елементами туристичної послуги проходять 
обов’язкову сертифікацію. також в практиці укладення 
договорів про надання туристичних послуг туроператори 
все частіше застосовують норму, що якість послуг не зале-
жить від суб’єктивного ставлення туриста до відповідного 
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туру [16], таким чином формалізуючи всі види послуг від-
повідно до державних стандартів.

ще однією специфічною особливістю туристичної 
послуги, на відміну від презумпції особистого надан-
ня послуги виконавцем, є надання туристичних послуг 
суб’єктами, які не є в безпосередніх договірних відноси-
нах із замовником (туристом). так, відповідно до п. 9.1 
«ліцензійних умов провадження туроператорської та ту-
рагентської діяльності» «туроператорська діяльність – ви-
ключна діяльність. туроператор не має права провадити 
інші види господарської діяльності, крім тих, що визначе-
ні законом україни «про туризм» та цими ліцензійними 
умовами» [21], тобто туроператор безпосередніх турис-
тичних послуг (розміщення, перевезення та ін.) не надає 
туристу, оскільки обмежений ліцензійними умовами, за 
виключенням можливості супроводу керівника групи та 
послуг по оформленню в’їздних документів відповідно 
до п. 9.2.3 «туроператор має виключне право на посеред-
ницькі послуги з оформлення документів для виїзду за 
межі україни з туристичною метою…» [21].

комплексність – є однією з основних особливостей 
туристичних послуг, оскільки сама по собі туристична по-
слуга, щоб стала як такою, необхідно поєднання не менше 
двох елементів (послуги по перевезенню, розміщенню) в 
противному випадку одинична послуга є послугою пере-
везення, готельною послугою, але не туристичною.

туристичні послуги характеризуються обмеженістю у 
виробництві в порівнянні з попитом на них. виробництво ту-
ристичних послуг обмежено не тільки об’ємами, але і місцем, 
і часом їх виробництва. при цьому час та місце виступають 
найчастіше важливішим обмеженням ніж об’єм. споживання 
туристичних послуг стримується не можливостями виробни-
цтва, а сезонністю і географією, які створюють значні додат-
кові транспортні витрати при споживанні туристичних послуг.

Як вище вже було зазначено, туристична послуга – є 
завжди поєднанням не менше двох послуг, які мають спе-

цифічну мету (задоволення потреб туристів), то доцільно 
було б розглянути детальніше їх елементи.

Як зазначає М. Б. Біржаков, в склад туристичних по-
слуг можуть входити: бронювання послуг, включаючи пе-
ревезення і розміщення, оформлення в’їзних документів, 
зустрічі, проводи, трансфер, розміщення, харчування, екс-
курсії, атракції, медичний супровід і страхування, послуги 
гідів перекладачів та інше забезпечення. він виділяє всю 
можливу сукупність туристичних послуг на такі два види:

- основні – необхідні для організації і проведення по-
дорожі (розміщення, харчування, перевезення, екскурсій-
ні послуги, послуги гідів-перекладачів). їх також М. Б. 
Біржаков називає цільовими туристичними послугами, 
оскільки даний вид послуг, тобто тими специфічними, без 
наявності яких неможливе здійснення подорожі

- додаткові – ті, які не входять в тур і надаються в місці 
відпочинку та споживаються по мірі необхідності в них 
(послуги торгівлі, послуги пошти та зв’язку, театральні 
вистави). дані послуги можуть надаватись як для турис-
тів, так і для місцевого населення [22, c. 10].

подібної позиції дотримується і зу «про туризм», 
тільки дані елементи поділяє на «характерні» та «супутні» 
відповідно.

висновки. туристична послуга – це комплекс дій, 
розроблений туроператором за єдиною ціною, до складу 
якого входять як мінімум дві послуги пов’язані з переве-
зенням та розміщенням, а також інші послуги не пов’язані 
з розміщенням та перевезенням, що надаються суб’єктами 
туристичної діяльності, що не перебувають в договірних 
відносинах із туристом.

туристична послуга є завжди поєднання не менше 
двох елементів, а саме послуги розміщення і перевезення 
та інші послуги, та носить комплексний характер.

туристичній послузі притаманні такі специфічні озна-
ки як нездатність до зберігання, комплексний характер, 
обмеженість у виробництві.

списОК виКОРисТаних ДжеРеЛ:
1. Алексеев С. С. Об объекте права и правоотношения// Вопросы общей теории советского права. – М., 1960. С. 297.
2. Кротов М. В. Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве. – Л., 1990. – С. 107.
3. Брагинский М. И. Договор подряда и подобный ему договоры / М. И. Брагинский. – М. : Статут, 1999. – 253 с.
4. Кабалкин А. Ю. Услуги в системе отношений, регулируемых гражданским правом / А. Ю. Кабалкин / Советское государство и 

право. – 1994. – № 8–9. – С. 79–88.
5. Борисов Б. А. Услуги, правовой режим реализации / Б. А. Борисов. – М., 1997. – 232 с.
6. Санникова Л. В. Услуги в гражданском праве Росии [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravo.vuzlib.org/book_

z1999_page_7.html//. – Назва з екрану.
7. Васильєва В. А. Проблеми цивільно-правового регулювання відносин з надання посередницьких послуг : дис. … докт. юрид. наук 

: спец. 12.00.03 / Валентина Антонівна Васильєва. – Івано-Франківськ, 2006. – 122 с.
8. Цивільне право України. Особлива частина : Підручник / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданника. – 3-тє вид., пере-

роб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 612 с.
9. Василечко М. Послуга як об’єкт цивільних прав / М. Василечко // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав 

людини в Україні :  матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.) – Острог, 2005. – С. 219.
10.  Жуков В. И., Юровский Б. И. Юридическая природа «услуги» / В. И. Жуков, Б. И. Юровский // Экспресс-анализ. – 1999. – № 15. – С. 21.
11.  Венедіктова І. В. Щодо перспектив детермінації послуг / Ірина Валентинівна Венедіктова // Проблеми цивільного права та про-

цесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті професора О. А Пушкіна (23 травня 2009 р.). – Х. : 
Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – С. 52.

12.  В. В. Рєзнікова. Співвідношення понять «послуга» та «роботи», «договір про надання послуг» та «договір підряду». – Вісник 
господарського судочинства. – 2012. – № 3 – 85 с.

13.  Туристический терминологический словарь [И. В. Зорин, В. А. Квартальнов]. – М. : Советский спорт, 1999. – С. 576.
14.  Закон Российской Федерации «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132.
15.  Коросташивець Ю. Спільні та відмінні риси понять «туристична послуга» та «туристичний продукт» за законодавством України 

та інших держав /Ю. Коросташивець // Підприємництво, господарство, право. – К, 2010, № № 7. – С. 105–108.
16.  Договір на туристичне обслуговування. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.akkord-tour.com.ua/index.php/

id/689//. – Назва з екрану. 
17.  Гудима М. М. Визначення предмету договору про надання туристичних послуг./ М. М. Гудима. – Актуальні проблеми вдоскона-

лення чинного законодавства України : збірник наукових статей. Івано-Франківськ. – 2010. – № 22 – С. 94–97.
18. Шаблова Е. Г. Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания услуг : автореф. дис. канд. юрид. наук. – 

Екатеринбург. 2002. – С. 12.
19.  Шешенин Е. Д. Предмет обязательства по оказанию услуг // Сб. учен. труд. – Свердловск, 1964. – Вып. 3. – С. 177.
20.  Толстова А. Е. Гражданско-правовое регулирование оказания туристських услуг в Российской Федерации : диссерация на со-

искание ученой степени канд. юрид. наук. – М. 2003. – 196 с.
21.  Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження Ліцензійних умов про-

вадження тур операторської та тур агентської діяльності» від 11.09.2007 № 111/55.
22. Биржаков М. Б. Введение в туризм. СПб. : «Издательский дом Герда», 2002. – С. 192.



ББк 72.96.67 у33 
у33
удк 001:34

наукове видання

науковий вісник
ужгородського національного університету

серія право 

випуск 21

Частина 1

том 1

коректура • авторська 

комп’ютерна верстка • Наталья Ковальчук

формат 64x90/8. гарнітура Times New Roman.
папір офсет. друк ризографічний. ум. друк. арк. 49,19. замов. № 5/13. наклад 400 прим.

видавництво і друкарня – видавничий дім «гельветика»
73034, м. Херсон, вул. паровозна, 46-а, офіс 105.

телефон +38 (0552) 39-95-80
E-mail: mailbox@helvetica.com.ua

свідоцтво суб’єкта видавничої справи
дк № 4392 від 20.08.2012 р.


