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УДК 340.115:342.4 І.В. Гетьман, канд. юрид. наук, 
ст. наук. співробітник  

Інститут державного будівництва та 
місцевого самоврядування АПрН України, 

м. Харків

ЗАСАДИ ПРАВОВОГО СПІЛКУВАННЯ  
У ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

На сьогодні вважається до-
веденим, що теоретична сут-
ність і практична методологія ре-
алізації права повністю залежать 
від історичної ситуації й харак-
теру існуючих суспільних відно-
син. Як слушно зауважує у цьому 
сенсі С.С. Алексєєв, у своєму 
становленні й розвитку право 
пройшло доволі складний шлях, 
трансформуючись на різних іс-
торичних етапах свого розвитку 
в такий спосіб: право сильного 
– право влади – право держави 
– право громадянського суспіль-
ства [1, с. 296, 297]. Перші 2 ета-
пи можуть бути охарактеризо-
вані як нерозвинуте право, за 
якого панує сила. Дві наступні 
стадії вирізняються тим, що у 
праві спочатку реалізуються 
цивілізаційні досягнення, а вже 
потім – вищі гуманітарні цінності, 
за допомогою яких право набу-
ває в теоретичному аспекті ознак 
правового спілкування рівних і 
вільних суб’єктів, а у практично-

му – примирювальних і погоджу-
вальних процедур, що сприяють 
безконфліктному протіканню 
цього процесу. 

Ураховуючи описаний вище 
стан перспективного розвитку 
правових знань, нині все більше 
вітчизняних і зарубіжних науков-
ців визнають доцільність вико-
ристання надбань правового 
спілкування – однієї з актуаль-
них методологічних засад у ро-
зумінні права [Див.: 2; 3; 7; 8; 10-
13]. Поглиблене вивчення цього 
феномену дозволяє отримати 
інструментарій для розробки 
концептуально нового методо-
логічного підходу тлумачення 
права, зрозуміти його в якісно ін-
шому значенні – і як логічно 
взаємопов’язану систему право-
вих норм, і як систему правових 
діалогів між суб’єктами права.

На даний час проблематика 
правового спілкування, безумов-
но, є новою для юридичної науки, 
а тому ще недостатньо опрацьо-
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ваною. Існуючі наукові дослід-
ження стосуються переважно її 
теоретичної сторони. Ось чому 
вбачається важливим довести 
на сторінках цієї статті, що його 
засади знаходять і власну прак-
тичну реалізацію, тим більше, що 
процедурний аспект правового 
спілкування пов’язаний саме із 
запровадженням його відносин 
на практиці за допомогою право-
вих гарантій, примирювальних і 
погоджувальних дій, на чому ми 
неодноразово акцентували ува-
гу наукової спільноти [6, с. 3].

Отже, діяльність органів де-
ржавної влади України характе-
ризується наявністю зазначених 
вище дій і відсутністю примусу в 
зайвих випадках. Фундамен-
тальні засади правового спілку-
вання в діяльності органів де-
ржавної влади України знайшли 
своє законодавче закріплення на 
найвищому, конституційному рів-
ні у cт. 6, де йдеться про поділ 
державної влади на 3 гілки – за-
конодавчу, виконавчу й судову, 
взаємовідносини між якими бу-
дуються на згоді, рівноправній 
взаємодії під час переговорних 
процесів, системі взаємних стри-
мувань і противаг, що сприяє ви-
рішенню всіх конфліктів погод-
жувальними, примирювальними, 
тобто несиловими методами, до 
яких і тяжіє процедура безконф-
ліктного правового спілкування 
між суб’єктами. 

Перелічені вище ознаки пра-

вового спілкування втілюються 
в життя завдяки: (а) дії принципів 
судочинства, (б) виконанню за-
вдань, що стоять перед судовою 
владою, і (в) застосуванню про-
цесуальних норм, що регламен-
тують як порядок примирення 
обвинуваченого (підсудного) з 
потерпілим, визнання стороною 
позову, відмови від позову або 
укладення мирової угоди, так і 
форми здійснення судочинства. 
Вбачаємо за доцільне більш де-
тально дослідити зазначені 
практичні моменти запровад-
ження засад правового спілку-
вання саме в діяльності судових 
органів. 

По-перше, ці моменти зна-
ходять свій прояв у сутності й 
завданнях судової влади, які 
повністю відповідають сутності 
й завданням процесу правового 
спілкування. Адже, як підкреслює 
у зв’язку з цим А.О. Селіванов, 
судова влада чинить правосуд-
дя, використовуючи тільки їй 
притаманний спосіб розв’язання 
конфліктів, виступаючи регуля-
тором відносин суб’єктів суспіль-
ства й забезпечуючи їх відповід-
ність нормі права [9, с. 5]. 

По-друге, в низці загаль-
ноправових і загальнопроцесу-
альних принципів, завдяки яким 
в Україні відправляється право-
суддя у формі цивільного, госпо-
дарського, адміністративного, 
кримінального й конституційного 
судочинства. Серед цих принци-
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пів: 
(а) верховенство права (ст. 2 

Закону «Про судоустрій України 
[5; 2002.– № 27-28, – Ст. 180]). 
Зміст цього принципу відповідає 
суті й завданням правового спіл-
кування в цивілізований спосіб: 
завдяки тільки юридичним про-
цедурам реально забезпечують-
ся максимальне дотримання, 
охорона й захист основних прав 
та свобод людини і громадяни-
на; 

(б) рівність усіх учасників су-
дового процесу перед законом і 
судом (ст. 7 вказаного Закону). 
Цей принцип повністю відповідає 
головній ознаці правового спіл-
кування про рівність і вільність 
сторін без огляду на стать, расу, 
колір шкіри, мову, політичні, 
релігійні та інші переконання, на-
ціональне чи соціальне поход-
ження, майновий стан, рід і ха-
рактер занять, місце проживання 
та інші обставини; 

(в) змагальність. Діалогічна 
квінтесенція, притаманна проце-
су правового спілкування, пов-
ною мірою розкривається в ме-
жах саме цього загальнопроце-
суального принципу (ст. 10 
Цивільного процесуального ко-
дексу України [5; 2004. – № 40-
41, 42. – Ст. 492]; cт. 43 Госпо-
дарського процесуального ко-
дексу України [5; 1992. – № 6. – 
Ст. 56]; cт. 11 Кодексу адміністра-
тивного судочинства України [5; 
2005. – № 36,37 – Ст. 446]; cт. 16¹ 

Кримінально-процесуального 
кодексу України [5; 1961. – № 2. 
– Ст. 15]). Цей принцип передба-
чає наявність ініціативної й ак-
тивної діяльності сторін, які бе-
руть участь у справі при здійс-
ненні своїх прав та обов’язків по 
визначенню кола обставин, що 
мають значення для вирішення 
справи, й по збиранню, дослід-
женню й оцінці доказів, підтвер-
джуючих або спростовуючих ці 
обставини. Отже, в активній 
діяльності сторін необхідна пе-
редумова правового спілкування 
знаходить своє відбиття в про-
цесуальній поведінці учасників 
судового розгляду. Формальна 
сторона зазначеного принципу 
передбачає процедуру, в якій 
справа розглядається шляхом 
змагальності, спору сторін, ре-
зультатом якого в обов’язковому 
порядку є досягнення порозумін-
ня, що також свідчить про впро-
вадження основної мети право-
вого спілкування в межах прин-
ципу змагальності. Порозуміння 
при судовому розгляді справи, 
по суті, є амбівалентним за 
своєю природою. З одного боку, 
це досягнення консенсусу між 
сторонами, які знаходяться в 
стані правового конфлікту, й ук-
ладення ними мирової угоди, 
тобто визнання позову стороною 
до якої спір був пред’явлений, 
або відмова позивача від заяв-
леного позову, а з другого – це 
зрозуміння позиції сторін судом 
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і винесення законного й обґрун-
тованого рішення. 

По-третє, продовжуючи 
аналіз засад правового спілку-
вання в межах діяльності органів 
суду, варто відмітити їх втілення 
в інституті мирової угоди, оскіль-
ки її суть спрямована на досяг-
нення сторонами процесу основ-
ної мети правового спілкування 
– врегулювати наявний спір на 
підставі взаємних поступок 
(ст. 78 ГПК, cт. 175 ЦПК, cт. 133 
КАС України). Інститути відмови 
від позову й визнання позову, пе-
редбачені нормами cт. 78 ГПК, 
cт. 112 КАС, cт. 174 ЦПК України, 
за своєю суттю віддзеркалюють 
засади правового спілкування 
стосовно того, що сторони досяг-
ли згоди й без втручання суду 
врегулювали конфлікт, що виник 
між ними.

На наше переконання, слід 
акцентувати увагу на процесу-
альних нормах, що регламенту-
ють форми здійснення судочин-
ства і стадійність процесу. Нап-
риклад, господарський процес 
має притаманну лише йому про-
цесуальну форму примирення 
сторін, яка полягає в досудовому 
врегулюванні господарських 
спорів. Ця процедура передба-
чена розд. 2 ГПК України і поля-
гає в тому, що шляхом взаємних 
переговорів при розгляді заяв-
леної претензії по господарсько-
му зобов’язанню сторони можуть 
досягнути компромісу без звер-

нення до суду й застосування 
примусової сили права. Останнє 
підтверджується тим, що право 
завдяки досудовим урегулюван-
ням спору повною мірою реалі-
зує свої заходи по досягненню 
сторонами порозуміння. Оскіль-
ки звернення до суду – це вже 
застосування примусових ва-
желів права вповноваженими на 
це владними органами держави 
і через це судове рішення не є 
результатом досягнення поро-
зуміння сторонами, бо йому при-
таманне врахування інтересів 
тільки певної сторони, порівняно 
із цим задоволення претензії без 
втручання судових установ озна-
чає, що сторони самостійно 
дійшли компромісу й пішли на 
поступки в спірних питаннях. 

До безконфліктного вирі-
шення справи без втручання су-
дових установ тяжіють також 
цивільне й адміністративне су-
дочинство. Так, процесуальні 
норми, що регулюють стадій-
ність відповідних процесів, пере-
дбачають можливість існування 
правового спілкування сторін, 
при якому усувається конфлікт-
на взаємодія сторін, а претензії 
вирішуються у суді на стадії по-
переднього судового засідання 
(статті 129 і 130 ЦПК, cт. 111 КАС 
України). Отже, попереднє судо-
ве засідання, що проводиться 
протягом одного місяця з дня 
відкриття провадження у справі 
за участю судді, сторін та інших 
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осіб, які беруть участь у ньому, 
має на меті з’ясувати можливість 
вирішення спору до судового 
розгляду або забезпечити пра-
вильний і швидкий його роз-
гляд.

Засади правового спілку-
вання знаходять свою реаліза-
цію не тільки у правозастосовній 
діяльності органів суду, а й у 
діяльності органів державної ви-
конавчої влади – органів внут-
рішніх справ (міліції), державної 
прикордонної служби, держав-
них органів охорони здоров’я, де-
ржавної санітарно-епідеміологіч-
ної служби. Це зумовлено тим, 
що в сучасних реаліях висвітлен-
ня питань переконання і прими-
рення, їх співвідношення з при-
мусом пов’язані з глибоким усві-
домленням особою і владними 
органами держави необхідності 
суверенітету, пріоритетів у за-
безпеченні прав і свобод люди-
ни. 

Державний примус в Україні 
характеризується тим, що цей 
метод владного впливу нині є до-
поміжним, здійснюється на базі 
вжиття заходів організаційного 
характеру й запобігання. Заходи 
ж припинення і примусу, на дум-
ку Ю.П. Битяка, застосовуються 
лише до тих осіб, які вчиняють 
чи вже вчинили протиправне 
діяння [4, с. 5]. Ці заходи це – ве-
лика за обсягом частина управ-
лінської роботи, що виконується 
органами державної виконавчої 

влади. Ідеєю правового спілку-
вання в руслі делеберативного 
(обговорювального) процесу 
проникнуті такі організаційні 
форми, як наради, семінари, ін-
структаж, конференції, обробка, 
обговорення й погодження про-
ектів нормативно-правових актів 
тощо. Зрозуміло, що нами відсто-
юється позиція, згідно з якою в 
перебігу цих дій розгортається 
процес взаємодії, правового 
спілкування індивідів, заснова-
ний на їх творчій, ініціативній 
діяльності [6, с. 177]. Заходи за-
побігання взяли на озброєння 
органи державної виконавчої 
влади з превентивною метою. 
Сутність попередження полягає 
в тому, що завдяки своїй примир-
ній природі право не допускає 
протиправної поведінки суб’єктів, 
схильних до неї, усуває причини, 
що сприяють учиненню ними 
протиправних діянь, і створює 
умови, що виключають мож-
ливість цього. 

З огляду на наведені мірку-
вання варто зауважити, що пра-
во включає свої механізми впли-
ву, коли протиправного діяння 
ще немає в наявності, тобто пра-
вове спілкування здійснюється 
за звичайним взірцем і його кон-
текст ще не ускладнився право-
вим конфліктом. Найбільш ши-
рока компетенція по оперуванню 
запобіжними заходами серед ор-
ганів державної виконавчої вла-
ди належить державному оз-
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броєному органу виконавчої вла-
ди – міліції (ст. 1 Закону України 
«Про міліцію» [5; 1991. – № 4. – 
Ст. 20]). До таких заходів Закон 
відносить: вимогу припинення 
окремих дій (ст.11 п.1), перевірку 
документів (ст. 11 п. 2), облік та 
офіційне застереження осіб 
(ст. 11 п. 4), огляд (ст. 11 п. 14), 
право входити безперешкодно в 
будь-який час доби на територію 
і в приміщення підприємств, ус-
танов та організацій, у тому чис-
лі митниці, на земельні ділянки, 
в житлові та інші приміщення гро-
мадян за наявності підстав, пе-
редбачених указаним Законом 
(ст. 11 п. 15, 16), внесення подан-
ня про усунення причин право-
порушень (ст. 11 п. 19) тощо. 

Разом з органами внутрішніх 
справ заходи попередження 
здійснюють також й інші органи 
державної виконавчої влади. Для 
прикладу можна навести компе-
тенцію органів державної прикор-
донної служби (ст. 19 Закону Ук-
раїни «Про державний кордон» 
[5; 1992. – № 2. – Ст. 5]) і прикор-
донної інспекційної служби (За-
кон України «Про ветеринару ме-
дицину» [5; 1991. – № 36. –  
Ст. 331]) по закриттю окремих ді-
лянок державного кордону в разі 
поширення інфекційних хвороб. 
Сюди ж можна віднеси й повно-
важення державних і комуналь-
них закладів охорони здоров’я 
проводити спільно з органами 
внутрішніх справ примусовий ме-

дичний огляд і медичний нагляд 
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, 
що регулюються Законом Украї-
ни «Про запобіганню захворю-
ванню на СНІД та соціальний за-
хист населення» [5; 1998. – № 35. 
– Ст. 235] і проведення під нагля-
дом державних органів охорони 
здоров’я й органів державної 
санітарно-епідеміологічної служ-
би обов’язкових профілактичних 
щеплень (ст. 12 Закону України 
«Про захист населення від ін-
фекційних хвороб» [5; 2000. – 
№ 29. – Ст. 228]).

Таким чином, усе викладене 
в даній статті свідчить, що у пра-
возастосовній діяльності органів 
державної виконавчої влади й 
суду запроваджено наступні оз-
наки правового спілкування:  
(а) поділ державної влади на 3 
самостійні гілки; (б) наявність 
відповідних принципів судочинс-
тва; (в) виконання завдань, що 
стоять перед судовою владою; 
(г) застосування процесуальних 
норм, що регламентують поря-
док примирення обвинуваченого 
(підсудного) з потерпілим – виз-
нання стороною позову, відмова 
від позову, укладення мирової 
угоди; (д) досудові форми здій-
снення судочинства і наявність 
попереднього судового засідан-
ня у стадійності процесів. Крім 
того, акцентовано увагу на пре-
валюючому використані органа-
ми державної виконавчої влади 
заходів організаційних і поперед-
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ження порівняно із заходами 
примусу. 

Сподіваємося, що висновки, 
зроблені в процесі дослідження 
правозастосовної діяльності ор-
ганів суду й державної виконав-
чої влади щодо закріплення в ній 
засад правового спілкування, 
відкривають можливість для 
поступової гуманізації такої 

діяльності й інших органів де-
ржавної влади, Для цього наво-
дяться надійні переваги на ко-
ристь доведення того, яких со-
ціально значимих цілей можна 
досягти, використовуючи лише 
примирювальні й погоджувальні 
процедури, що становлять прак-
тичну сторону правового спілку-
вання.
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Становлення соціальної дер-
жавності в західноєвропейських 
країнах є результатом тривалого 
історичного процесу. Однією із 
закономірностей її розвитку є 
розширення кола функцій де-
ржави за рахунок доповнення їх 
традиційного переліку соціаль-
ними функціями, що наочно ві-
дображає динаміка державних 
витрат і розширення структури 
механізму держави. Поступово 
концепція соціальної держави 
міцно укоренилася не лише в 
країнах Західної Європи. Її ста-
новлення відбулося і в багатьох 
східноєвропейських країнах, 
тобто на теренах колишнього 
СРСР, де відповідний статус дер-
жави отримав закріплення в кон-
ституціях переважної більшості 
країн.

Проблематика соціальної 
держави активно розробляється 
сучасними українськими правоз-
навцями. У наукових роботах 
В.Д. Бабкіна [1], М.І. Козюбри [6], 
П.М. Рабіновича [10], О.В. Скрип-
нюка [12], І.В. Яковюка [16] та ін-
ших теоретиків права досліджу-
ються питання історії виникнен-

ня та становлення соціальної 
правової держави, визначаються 
її поняття і принципи, функції, 
аналізується зарубіжний досвід 
щодо її розбудови. Підкреслю-
ючи важливість їх робіт для фор-
мування вітчизняної моделі со-
ціальної держави, зазначимо, що 
не менш значущим для юридич-
ної науки та практики державо-
творення є проведення наукових 
досліджень моделей такої де-
ржави.

Відсутність одностайності у 
втіленні ознак соціальної держа-
ви в практиці державного будів-
ництва різних країн, існування 
національних традицій стосовно 
проведення соціальної політики 
створило передумови для про-
ведення класифікації її різно-
видів. Адже зрозуміло, що кон-
ституційне визнання повинно пе-
редбачати чіткі уявлення про 
зміст концепції соціальної дер-
жави, особливості політики, яку 
вона провадить, умови її розвит-
ку та зміст моделей, у яких вона 
втілюється. Проте необхідної 
зрозумілості, чіткості і єдності 
поглядів із зазначених питань у 
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мол. наук. співробітник НДІ державного будівництва  

та місцевого самоврядування  
АПрН України, м. Харків 

ЩОДО МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ



112009/104

Проблеми теорії й історії держави і права

сучасній науковій правовій літе-
ратурі якраз і бракує. Це харак-
терно як для вітчизняної юридич-
ної, політологічної й економічної 
науки, так і країн Заходу. Зокре-
ма, досі дискусійною залишаєть-
ся навіть сама назва такої дер-
жави. Деякі науковці розгляда-
ють німецький термін «Sozial-
staat» як тотожний англійському 
«Welfare State» [17, с. 26-28], у той 
час як на думку інших вчених кон-
цепція соціальної правової дер-
жави не відповідає серцевині 
концепції держави загального 
добробуту, оскільки остання не 
має, так би мовити, правового 
якоря [14, с. 72]; як наслідок – ці 
терміни мають достатньо різне 
змістовне наповнення. 

У конституційній теорії та 
практиці країн, що виходять із 
соціальної спрямованості дер-
жави (наприклад, Велика Бри-
танія і Швейцарія), використо-
вується, як правило, формула 
«держава добробуту» (Welfare 
State). Незважаючи на відмін-
ність назв, що використовуються 
(«Welfare State» у Великій Бри-
танії, «Sozialstaat» у Німеччині, 
«Verzorgingsstaat» у Нідерлан-
дах, «Etat-Providence» у Франції 
чи «Estado sociale» в Іспанії), на 
практиці сутність соціальної дер-
жави здебільшого зводиться до 
змісту соціальної політики, яку 
вона провадить. Разом із тим 
поділ на соціальні держави й дер-
жави добробуту, як один з видів 

класифікації, досі не втратив 
своєї актуальності. 

У найбільш широкому смислі 
поняття «держава загального 
добробуту» може розглядатися 
з позиції справедливого розподі-
лу й забезпечення добробуту 
кожного члена суспільства, тоді 
як «соціальна держава» безпо-
середньо втілює конституційні 
принципи демократичної, право-
вої держави, здійснює сильну со-
ціальну політику й розвиває со-
ціальну ринкову економіку, спря-
мовану на стабільне забезпечен-
ня високого рівня зайнятості на-
селення, реальне дотримання 
соціально-економічних прав і 
свобод громадян, створення су-
часних і доступних усім громадя-
нам систем освіти, охорони 
здоров’я, культури, соціального 
забезпечення й обслуговування, 
п ідтримку незабезпечених 
верств населення тощо [11, с. 61]. 
Водночас існує думка, що со-
ціальна держава є специфічною 
моделлю держави добробуту 
[16, с. 73]. Враховуючи існуючу 
різноманітність підходів, ключо-
вим критерієм, який дозволяв би 
однозначно віднести країну до 
специфічної моделі – держави 
добробуту або соціальної дер-
жави, можна було б визнати 
спосіб досягнення конституцій-
ної визначеності. У результаті на 
рівні вибору способу надання 
визначеності моделям та інтер-
претації відповідних їм термінів 
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може бути простежена різниця 
між соціальною державою і дер-
жавою добробуту в буквальному 
значенні.

У науковій правовій літера-
турі виділяють різні ознаки мо-
делей цих двох держав. Так, со-
ціальна характеризується пріо-
ритетною роллю держави в на-
данні соціальних послуг, тоді як 
у державі добробуту соціальні 
послуги надаються державою, 
приватним бізнесом, неурядови-
ми громадськими організаціями. 
Перша здійснює соціальну полі-
тику з метою боротьби проти бід-
ності, акцентуючи увагу на за-
безпеченні соціальних прав, тоді 
як політика другої може бути 
сконцентрована на пошуках ба-
лансу між соціальними й грома-
дянськими правами. Якщо пер-
ша модель ґрунтується на пере-
розподілі доходів і високих по-
датках, то другій можуть бути 
властиві лише елементи пере-
розподілу й соціального страху-
вання. Цілком зрозуміло, що 
важко назвати чіткі критерії від-
мінностей у характеристиках цих 
держав, як і самі відмінності вва-
жати суттєвими через те, що ба-
гато положень теорії цих держав 
подібні: (а) відмова від держави 
«нічного сторожа»; (б) підтримка 
державою політики інтервенціо-
налізму, але такого, який не по-
рушує принципів політичного лі-
бералізму; (в) негативне став-
лення до держави соціалістич-

ної; (г) визнання надкласової сут-
ності держави; (д) визначення 
соціальної справедливості осно-
вою діяльності [5, с. 138]. 

Отже, у найбільш загально-
му розумінні  поняття «соціальна 
держава» і «держава добробу-
ту» можна розглядати як тотож-
ні, що використовуються для 
позначення типу держави, зорієн-
тованої на соціальну демократію. 
При цьому перше може вжива-
тись у вузькому сенсі, познача-
ючи один з різновидів другого. У 
той же час серед дослідників 
бракує єдності поглядів щодо 
оцінки ролі держави добробуту. 
Так, запровадження чіткої класи-
фікації вимагає: 1) простого фор-
мулювання, яке дозволило б ус-
тановити, чи маємо ми справу 
саме з такою державою, і 2) знай-
ти необхідну шкалу, яка дозво-
лить визначити, наскільки остан-
ня досягла головної мети держа-
ви добробуту, іншими словами, 
чи забезпечує вона мінімум ре-
ального доходу і соціальну інтег-
рацію на кожному етапі життя 
всім верствам населення [4, 
с. 150, 151]. Вирішення вказаних 
питань дозволило б відносити 
держави до категорії соціальних 
або виключати їх з неї, а також 
спостерігати за змінами, що від-
буваються під впливом діяль-
ності відповідних владних інсти-
туцій. Поряд із цим підкреслимо, 
що названі критерії класифікації 
й моделі держав добробуту не 
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повинні бути статичними, а ві-
дображати зміни на рівні як на-
ціональних цінностей і держав-
них інститутів, так і діяльності 
урядів [4, с. 152].

Вирізнення моделей со-
ціальної держави багато в чому 
є наслідком тривалих дискусій, 
спрямованих на визначення вад 
окремих типів соціальної політи-
ки. Так, на думку англійського на-
уковця Н. Джонсона, теза, що за-
вдяки економічному регулюван-
ню держава здатна «зробити 
будь-що», є такою ж ілюзорною, 
як і сподівання на ефективність 
її втручання в соціальні справи 
[13, с. 63]. Дж. Вейт-Уілсон сум-
нівається у змістовній цінності 
поняття «Welfare State», тому що 
фактично всі держави забезпе-
чують певний мінімум матеріаль-
ної підтримки частини населення 
[4, с. 136]. 

У Німеччини досить поши-
реною є критика концепції дер-
жави добробуту при порівнянні 
її з соціальною правовою держа-
вою (до речі, концепція останнь-
ої вперше була закріплена в Ос-
новному Законі ФРН). При цьому 
вказується, що: (1) у виборі між 
принципами рівності і свободи 
держава добробуту надає пере-
вагу першому, внаслідок чого ак-
центується увага на соціальних 
гарантіях за рахунок особистої 
свободи, тоді як теорія соціаль-
ної правової держави встанов-
лює рівноправність обох принци-

пів; (2) система соціальних пос-
луг держави добробуту спричи-
няє надмірне оподаткування на-
селення й перерозподіл прибут-
ків, що призводить до спожива-
цького ставлення до неї і змен-
шення особистої ініціативи;  
(3) спостерігається надмірне 
втручання держави добробуту в 
економічну сферу. У результаті 
такої критики акцентується увага 
на тому, що в першу чергу саме 
соціальна правова держава має 
сприяти розвитку вільної ініціа-
тиви особистості, а потім уже 
піклуватися про добробут грома-
дян [9, с. 53, 54]. На нашу думку, 
варто вкрай обережно ставитися 
до узагальнення ознак держав 
добробуту, тим більше так їх кри-
тикувати, адже вказані показни-
ки можуть відрізнятися залежно 
від особливостей конкретної 
країни.

На практиці останнім часом 
спостерігається усвідомлення 
необхідності вдосконалення іс-
нуючих моделей соціальної де-
ржави на національному рівні. 
Прихильники цього підходу про-
понують перейти від політики так 
званих соціальних витрат до 
політики соціальних інвестицій, 
тобто збільшити фінансування і 
спонукати людей до здійснення 
в разі потреби можливих пере-
кваліфікаційних заходів замість 
виплати компенсацій тим, хто не 
має трудових прибутків [8, с. 8]. 
Зарубіжні науковці вважають 
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проведення межі між інвестиція-
ми й витратами доцільним, ос-
кільки воно засвідчує, що, так би 
мовити, розумна держава за-
гального добробуту має займа-
тися не лише наданням пільг, а 
й інвестиціями в людський і со-
ціальний капітал [3, с. 196]. Цієї 
ж позиції на сучасну демократич-
ну державу додержуються й віт-
чизняні теоретики права, вважа-
ючи, що вона є модернізованим 
варіантом держави добробуту, 
на яку покладено креативну 
роль у суспільному розвитку. Для 
такої моделі використовується 
назва «держава соціальних ін-
вестицій»; вона «латає дірки», 
пом’якшує суспільну нерівність, 
відкриває нові можливості для 
заохочення ініціативи й твор-
чості особистості [2, с. 35].

Зміна поглядів на роль со-
ціальної держави полягає в тому, 
що на противагу патерналіст-
ським функціям держави на пер-
ший план висуваються нові за-
вдання – навчання, професійна 
підготовка й орієнтація населен-
ня на участь у продуктивній пра-
ці, що, з одного боку, ідеально 
вписується в неоліберальні кон-
цепції самодопомоги й підви-
щення конкурентоспроможності 
всього суспільства, а з другого 
– має досить людиноцентричний 
вигляд, тому що відповідає зав-
данням розвитку людського по-
тенціалу [7, с. 61].

В Україні в процесі реформ 

фактично було реалізовано мо-
дель «державний корпоративізм 
ринкової орієнтації», яка харак-
теризується радикальним пере-
розподілом економічної влади 
між панівними кланами, члени 
яких наближені або безпосеред-
ньо пов’язані з управлінською 
елітою. За умов існування такої 
моделі соціальні цілі й орієнтири 
держави реалізуються лише з 
метою забезпечення мінімаль-
них потреб населення. Проте 
така соціально-економічна мо-
дель у разі слабкості централь-
ної влади приречена втратити 
стабільність через інфляцію і 
стагнацію [2, с. 37].

З урахуванням складності 
швидкої й повноцінної реалізації 
ознак соціальної держави в сус-
пільстві, що перебуває у стані 
розбудови демократичної, пра-
вової держави, ринкової еконо-
міки, можемо стверджувати, що 
позитивного значення набуває 
вже сам факт прагнення держа-
ви набути ознак соціальної. Ось 
чому, на нашу думку, сьогодні в 
Україні коректніше вести мову 
про соціально орієнтовану дер-
жаву. Водночас категорія «со-
ціально орієнтована держава» 
залишається досить умовною, 
оскільки не містить чітких кри-
теріїв віднесення тієї чи іншої де-
ржави саме до соціальної, а та-
кож не розкриває її співвідно-
шення з правовою, демократич-
ною державою.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ПРАВА І СВОБОДИ

Твердження, що право і сво-
бода мають фундаментальне 
значення для людського буття й 
повсякденного життя особис-
тості, не вимагає доказів. У той 
же час проблема інтеграції пра-

ва і свободи залишається склад-
ною. Достатньо поширеною є 
думка про несумісність цих двох 
понять через їх протилежність. 
Це зумовлено, з одного боку, 
концепцією, згідно з якою зако-
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нодавство за своєю суттю – це 
система норм, що обмежують 
свободу, надаючи їй жорстких 
рамок, а з другого – існуючий 
плюралізм концепцій про пер-
шопричину права створює ситу-
ацію, де співвідношення права і 
свободи затушовується різно-
маніттям інших чинників, що ста-
новлять основну детермінанту 
походження права. Серед них 
особливо поширені концепції:  
(а) природного права, згідно з 
якою зміст права визначається 
природою суспільства розумних 
індивідів, природним станом лю-
дини; (б) юридичного позитивіз-
му, за якою право є сукупністю 
правил поведінки (норм), прий-
нятих державою й забезпечува-
них силою її примушення; (в) кон-
цепція, відповідно до якої право 
– це сукупність правил поведін-
ки, які виражають санкціоновану 
державою волю пануючого кла-
су; (г) релігійний підхід, згідно з 
яким основним джерелом поход-
ження права й визначення його 
суті є божественне начало; а та-
кож психологічна школа, яка вва-
жає, що джерелом права висту-
пає суспільна психологія, відчут-
тя людиною свого обов’язку пе-
ред іншими. У результаті пробле-
ма свободи, як центральна у виз-
наченні суті права, не знаходить 
належної уваги серед дослідни-
ків. 

У філософсько-правовій лі-
тературі, а найчастіше в енцик-

лопедичних словниках, у де-
фініціях терміна «право» зазви-
чай бракує поняття «свобода», 
яке, на нашу думку, особливо 
важ ливо враховувати для 
з’ясування суті права. Очевидно, 
є сенс, не нехтуючи іншими на-
прямками й підходами, за основ-
ну використовувати концепцію, 
яка розглядає свободу як базову 
категорію у тлумаченні терміна 
«право». Це передусім зумовле-
но провідною роллю свободи 
при визначенні специфічної при-
роди людини. «Перші люди, які 
виділилися з тваринного цар-
ства, були у всьому істотному так 
само невільні, як і самі тварини; 
але кожен крок уперед на шляху 
культури був кроком до свободи» 
[12, c. 122]. Серед багатьох інших 
суттєвих характеристик природи 
людини свобода займає ключо-
ве місце. Ідеться про свободу як 
здатність і можливість людини 
діяти відповідно до своїх потреб, 
інтересів і цілей, спираючись на 
пізнання об’єктивної необхід-
ності. «Отже, свобода волі озна-
чає не що інше, як здатність ух-
валювати рішення зі знанням 
справи» [12, с. 122]. Саме вона 
(як для індивіда, так і суспільства 
в цілому) є критерієм прогресу, 
самовираженням людини й 
цивілізації. Тому, формулювання 
права через свободу і за допо-
могою її – це, з нашого погляду, 
оптимальний шлях пізнання пра-
ва, його сучасної цивілізованої 



1�2009/104

Проблеми теорії й історії держави і права

форми. Розкриття природи ос-
таннього за допомогою категорії 
«свобода» не зменшується рол-
лю держави в походженні права. 
Хоча доцільно відзначити, що пи-
тання про походження права й 
сьогодні залишається дискусій-
ним. 

Останнім часом у вітчиз-
няній теорії й філософії права 
відчувається інтерес до пробле-
ми співвідношення права і сво-
боди [Див.: 1; 3; 8; 9]. Проте існу-
ючі дослідження свідчать, що 
зрозуміти механізм їх взаємо-
проникнення не просто. Щоб 
найбільш ефективніше пізнати їх 
інтеграцію, треба розкрити логіч-
ність її ступенів, кожен з яких є 
певним етапом у вирішенні пос-
тавленого завдання. 

Першим і найпростішим 
ступенем пізнання інтеграції 
права і свободи є їх формальна 
взаємодія. У рамках цього важ-
ливими є основні моменти, що 
розкривають право як міру сво-
боди. Це тлумачення права як 
об’єктивної форми свободи, не-
залежної від внутрішньої приро-
ди окремої людини. Чітко і зро-
зуміло цю первинну властивість 
права вслід за Г. В. Ф. Гегелем 
фіксує Б. Чичерін. Відповідаючи 
на запитання, що таке право, він 
пише, що існують 2 уявлення – 
суб’єктивне й об’єктивне право. 
На його думку, суб’єктивне право 
визначається як етична мож-
ливість; об’єктивне є сам закон, 

що окреслює цю свободу. Поєд-
нання обох дає нам загальне 
трактування: право є свобода, 
яка визначається законом. В 
обох смислах ідеться тільки про 
зовнішню свободу, що вияв-
ляється в діях, а не про внутріш-
ню свободу волі [11, с. 84]. 

Другий момент внутрішньо 
пов’язаний з першим, а його 
пізнання дозволяє нам піти далі 
у пошуках властивостей права. 
Право, як об’єктивна форма сво-
боди, несе в собі якісну характе-
ристику – рівність (у даному ви-
падку йдеться про формальну 
рівність як правовий принцип, що 
одержав розвиток в епоху ста-
новлення буржуазного суспіль-
ства). Справа в тому, що зовніш-
ня свобода, перш ніж закріпити 
себе у виді права, має пройти 
етап свого самообмеження. Це 
означає, що окремий індивід по-
винен визнати за іншими таку ж 
свободу дії і що тільки після цьо-
го він набуває реальної можли-
вості вимагати самообмеження 
від іншого. Як результат – роз-
кривається конкретніша харак-
теристика права як свободи, зу-
мовленої рівністю, рівним само-
обмеженням. Дане положення 
філософії права виражає при-
нцип правової рівності, сутніс-
ною природою якої є визнання 
загальної, єдиної міри регулю-
вання. Тому право можна харак-
теризувати як рівну міру свобо-
ди. Сама ж рівність полягає в 
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тому, що поведінка суб’єктів пра-
вових відносин регламентується 
єдиною, рівною мірою.

 Право, як міра свободи, 
може виражати й іншу якість – 
міру вираженої в ньому свободи. 
У цьому сенсі вона виступає кри-
терієм істинності права й закону. 
При цьому важливо відзначити, 
що визначення права як міри 
свободи має ще принципово ін-
ший аспект співвідношення і 
взаємодії права та свободи. Він 
виражається в тому, що не тіль-
ки свобода служить критерієм 
розвитку правовідносин, а й пра-
во виконує роль міри свободи, 
оскільки, якщо немає права, то й 
немає реальної можливості за-
хистити свободу, надати їй фор-
ми, завдяки якій вона може пе-
ретворитися з можливості на ре-
альну дійсність. У цьому полягає 
третій момент розкриття влас-
тивостей права. Він дозволяє ви-
явити властивість права як га-
ранта реалізації свободи: свобо-
да не може бути реальною, якщо 
вона не має правової форми. 

Разом із тим право та його 
співвідношення зі свободою на 
даному етапі пізнання має фор-
мальний характер. Воно висту-
пає у виді свободи, зумовленої 
рівністю, не опосередкованою 
конкретним змістом. Щоправда, 
на цьому етапі пізнання право не 
протиставляє себе фактичним 
відмінностям, але формалізує їх 
за єдиною підставою і єдиним 

для всіх формально-певним по-
рядком визнання, реалізації й 
захисту прав і відповідних їм 
юридичних обов’язків. На даному 
ступені пізнання співвідношення 
права і свободи залишаються 
незатребуваними властивості 
природного права, бракує мож-
ливостей етичної оцінки право-
вих явищ і процесів. Тут достат-
ньо характеристик позитивного 
права, оскільки для юридичного 
позитивізму концепція природ-
ного права, пояснення генезису 
правових явищ за допомогою со-
ціально-правових чинників не 
прийнятні. Методологія права 
базується головним чином на 
методах нормативізму, дослід-
женні догми права – структури 
правової норми, класифікації 
норм і нормативних актів видів 
інтерпретації тощо. При всьому 
цьому цей етап пізнання має 
важливе значення, бо розкри-
ває, що «всяке право є застосу-
ванням однакового масштабу до 
різних людей...» [4, с. 93].

Отже, даний ступінь співвід-
ношення права та свободи вирі-
шує проблему інтеграції тільки 
на підставі формальних зв’язків 
і відносин між ними. Крім того, 
формальний взаємозв’язок прав 
і свобод має й соціально-еконо-
мічний аспект. Так, існує думка, 
що за формальною їх рівністю в 
сучасному світі криється «гло-
бальна гегемонія корпоративно-
го капіталу» [2, с. 95] Право от-
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римує своє визначення як рівна 
міра абстрактної свободи, при 
цьому особлива роль належить 
праву природному.

Уже в античний період греки 
розрізняли поняття «право згід-
но з законом» і «право, справед-
ливе від природи». Природно-
правові погляди відбивали праг-
нення виявити справедливі на-
чала в праві, зумовлені самою 
природою людини. Демокріт вва-
жав, що «закон прагне допомог-
ти життю людей. Але він може 
цього досягти, тільки коли самі 
громадяни бажають жити щас-
ливо: для тих, хто покоряється 
закону, закон – тільки свідоцтво 
їх власної чесноти» [Цит. за: 5, 
с. 161]. У різних філософських 
концепціях природне право має 
різні підстави: природне право як 
божественний світовий порядок 
(«космологічне природне пра-
во»); право як вираження люд-
ської суті («антропологічне при-
родне право»); право як розум 
(«раціональне природне право») 
та ін. 

Ми розглядаємо природне 
право як сукупність об’єктивних 
соціальних цінностей і потреб 
людського буття, а також універ-
сальних норм і принципів, що ле-
жать у підґрунті всіх правових 
систем світової цивілізації. Воно 
становить собою суму вимог, на-
роджених без будь-якої участі 
людини, об’єктивними умовами 
її життєдіяльності й суспільства, 

тобто природним перебігом ре-
чей. Слід підкреслити, що цін-
ність природно-правового вчен-
ня полягає в опорі на категорію 
свободи, етичні принципи, спра-
ведливість.

З історичним розвитком фі-
лософські концепції природного 
права претендували не тільки на 
теоретичну цінність, а й на пере-
творення суспільного устрою. 
Переконливим свідченням цьо-
му є епоха Просвітництва, коли 
ідеї природного права набули 
першорядного значення у філо-
софсько-правових концепціях. 
Природно-правове мислення 
здійснило значний вплив на 
практику державно-правового 
життя. Під впливом його ідей 
формувалися переконання аме-
риканської і французької рево-
люцій. Не буде перебільшенням 
сказати, що й сучасний демокра-
тичний державний устрій має 
внутрішній зв’язок з природно-
правовою концепцією розуміння 
прав та свобод людини. Вплив 
природного праворозуміння поз-
начився й на законотворчому 
процесі. Природно-правові сис-
теми Нового часу були концеп-
туальною основою низки зве-
день законів європейських де-
ржав. Проте в середині XIX ст. 
успішний вплив природного пра-
ва на соціально-політичні проце-
си обривається, набуває розвит-
ку юридичний позитивізм. 

Нова хвиля популярності й 
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соціально-політичної значущості 
природно-правового мислення 
пов’язана з протидією агресивній 
політиці фашизму. Ідеї природ-
ного права стали інтелектуаль-
ною правовою й політичною про-
тивагою «Третьому рейху». Після 
другої світової війни концепція 
природного права використо-
вується в «Декларації прав лю-
дини» (1948 р.), ідеї якої отрима-
ли розвиток у марксизмі, неомар-
ксизмі, антропологічній школі фі-
лософії, в аналітичній філософії 
права. Усе це говорить про те, 
що природне право має фунда-
ментальне значення в історії фі-
лософії права і є одним з най-
важливіших її розділів. 

Наведений короткий екскурс 
в історію питання є важливим, 
оскільки він показує драматизм 
боротьби 2-х начал у праві: при-
родно-правового й позитивіст-
ського. Слід підкреслити, що й у 
даний час ця проблема зали-
шається дискусійною. Існує дум-
ка, що проблема природи права 
та його взаємозв’язку зі свобо-
дою вирішується безпосередньо 
на рівні абстрактного, формаль-
ного співвідношення права і сво-
боди. У той же час пропонується 
точка зору, згідно з якою підва-
лини правової природи свободи 
становлять економічні (і юридич-
но закріплені) відносини влас-
ності. При цьому власність на 
засоби виробництва займає про-
відне місце. Як указує В.С.Нер-

сесянц, власність є не просто 
однією з форм і напрямків вира-
ження свободи та права людини, 
а вона утворює собою взагалі 
цивілізоване підґрунтя цього. Де 
повністю заперечується право 
індивідуальної власності на за-
соби виробництва, там не тільки 
немає, а й, у принципі, неможливі 
свобода і право [7, с. 28]. 

З нашого погляду, влас-
ність, її юридична форма, зви-
чайно ж, входять у систему ком-
понентів, що визначають право-
ву свободу, проте при цьому 
вона не замінює собою систему 
природних, фундаментальних 
прав людини. Саме природне 
право дозволяє зняти формаль-
ність і абстрактність правової 
свободи, першого ступеня 
пізнання співвідношення права 
і свободи. Виявляється, що сво-
бода, як міра права, як правова 
свобода, має свою основу. 
Підґрунтям її буття є природні й 
невідчужувані права людини, її 
життєво важливі потреби й інте-
реси. Природне право виступає 
тут так званою матеріальною ба-
зою права, свобода ж – спосо-
бом його здійснення. Тим самим 
знімаються абстрактність і не-
визначеність формальної право-
вої свободи, оскільки вона в 
особі природного права набуває 
певного змісту. Правова свобо-
да в цьому випадку вже не є аб-
страктною правоздатністю, за-
снованою на формальній рів-
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ності й абстрактній волі; її суттю 
й метою є реалізація природних 
прав людини. Люди вільні в тій 
мірі, в якій вони можуть здійсню-
вати свої природні права. Вод-
ночас природне право в особі 
свободи отримує спосіб свого 
існування. Будучи ізольованим 
від способу свого існування – 
правової свободи, воно є правом 
лише в можливості, бо поза сво-
бодою людина не здатна реалі-
зувати свої природні права. 

Викладене дозволяє зроби-
ти висновок: змістовне визначен-
ня правової свободи має подвій-
ну природу внаслідок того, що 
йому притаманні свій природний 
зміст і спосіб здійснення, тобто 
свобода.

В умовах сучасної України 
природно-правова природа сво-
боди набуває особливого зна-
чення. Соціологічні дослідження 
свідчать, що для населення краї-
ни пріоритетними цілями є не за-
безпечення особистої свободи, 
формальна правоздатність (цю 
мету як пріоритетну вважають 
всього близько 5 %), а цілі, зміст 
яких визначається природно-
правовими цінностями. Серед 
них підвищення рівня життя – 
56,5 % й наведення ладу на всіх 
його рівнях – 39,2 %. Причому ці 
цілі є значущими як для старшо-
го покоління, так і для молоді. 
При цьому, як вважають учасни-
ки соціологічного опитування, 
йде ескалація погіршення при-

родно-правового складника жит-
тя людини. За останні роки по-
мітно погіршились такі природні 
права, як право на відпочинок – 
76,7 %. Дві третини населення 
вважають, що у зв’язку з гло-
бальною економічною кризою у 
них погіршала можливість перс-
пективи [13]. Словом, пріоритет-
ні цінності сучасного українця 
становлять не індивідуальні сво-
боди, ліберальна форма права, 
а його природно-правовий рі-
вень життя, стан, отже, не фор-
мальна правоздатність, а реаль-
на правореалізація природних 
прав і свобод. 

Отже, природно-правовий 
складник права дозволяє зняти 
абстрактність правової свободи 
першого ступеня співвідношення 
права і свободи. Разом із тим да-
ний ступінь ще не вирішує пов-
ною мірою завдання розкриття 
інтеграції права та свободи. На 
цьому ступені ми абстрагували-
ся від позитивного права з його 
системою загальнообов’язкового 
і примусового характеру реалі-
зації норм. Зрозуміло, що брак 
такого механізму не дозволяє пе-
ретворити природно-правову 
природу правової свободи на ре-
альність, наявне буття. 

Складним і маловивченим 
залишається питання про діа-
лектичну природу інтеграції зміс-
товної й позитивної форми пра-
вової свободи (природного й по-
зитивного права). Тому стисло 
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зупинимося на даній проблемі, 
дослідження якої вимагає роз-
гляду низки аспектів. По-перше, 
це встановлення внутрішнього й 
необхідного зв’язку між природ-
ним і позитивним правом. Почат-
ковим моментом такого аналізу 
є усвідомлення, що при всій 
своїй якісній відмінності обидва 
поняття «природне право» й «по-
зитивне право» знаходяться в 
єдиному правовому просторі, 
який характеризується єдиною 
суттю. 

По-друге, діалектичний під-
хід до розкриття взаємозв’язку і 
взаємопроникнення складників 
права свідчить, що в реальному 
суспільному житті природне й 
позитивне право становлять не 
просто протилежності, незалеж-
ні один від одного елементи пра-
вового простору, а й іманентну 
суперечність, тобто суперечність 
в одному й тому ж відношенні – 
суті правової свободи. У цій су-
перечності правова свобода міс-
тить специфічне для неї норма-
тивне обмеження свободи, що 
суперечить її загальній тенденції 
долати всяку межу обмеження. 
У даному випадку і природне 
право як система фундамен-
тальних цінностей людини 
прагне до якнайповнішої реалі-
зації своїх можливостей і ре-
сурсів. Проте воно обмежує цей 
розвиток, маючи за мету само-
захист, реальне здійснення тієї 
частини свободи, що гарантуєть-

ся примусовою силою держави, 
її законодавчою базою. 

Слід звернути особливу ува-
гу на конкретно-історичний про-
цес д іалек тичної  природи 
взаємозв’язку природного й по-
зитивного права. Проблема ре-
ального здійснення природних 
прав і правової свободи завжди 
була предметом гострих класо-
вих баталій, їх закономірним ре-
зультатом є прогрес прав та сво-
бод людини. Середньовічний крі-
пак був вільнішим за античного 
раба, найманий робітник буржу-
азного суспільства – вільнішим 
за середньовічного селянина, 
має більше прав і свобод. Істо-
ричний прогрес у цій сфері пока-
зує, що кожне покоління відпові-
дає за виклик історії, пов’язаний 
із захистом своїх реальних прав 
та свобод.

По-третє, правова свобода, 
як уже зазначалося, має 2 дже-
рела – формальне (позитивне 
право) й змістовне (природне 
право). Правове регулювання 
полягає в трансформації, тобто 
у зведенні природного права в 
закон. Цей процес – перетворен-
ня природного права на юридич-
ну науку і, навпаки, наповнення 
юридичної форми закону при-
родно правовими цінностями – 
розкривається за допомогою ус-
відомлення детермінізму. Важ-
ливо відзначити, що в даному 
випадку використовується не кау-
зальний, тобто жорсткий причин-
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но-наслідковий зв’язок, а причин-
ність як взаємодія. Такий підхід 
дозволяє розкрити кожну зі 
сторін (природне й позитивне 
право) як єдність внутрішньо 
взаємопов’язаних і взаємозумо-
влених. Кожна з них містить у 
собі свою протилежність: при-
родне право містить як форму 
свого здійснення позитивне пра-
во, а останнє містить у собі су-
купність об’єктивних властивос-
тей і соціальних потреб як свій 
базовий складник. Проте це ро-
зуміння не виключає відносну 
первинність природно-правових 
начал. Природне право через 
свою природу є первинним і виз-
начальним стосовно позитивно-
го права. Воно виконує функцію 
«керівного начала», оскільки з 
його допомогою провадиться 
оцінювання юридичних норм, 
визначаються їх цінності й від-
повідність праву як мірі свободи, 
соціальному призначенню зако-
нодавства. Слід відзначити, що 
критеріями оцінювання виступає 
не зовнішній і випадковий чин-
ник, а глибинна природна основа 
права.

Таким чином, природне і по-
зитивне право є не зовнішнім 
щодо іншого явищем, а «своїм 
іншим», тобто виступає необхід-
ними умовами свого існування й 
розвитку. За своєю суттю право-
ва свобода, як реально суще, є 
єдністю протилежностей – при-
родно-правових і позитивно-пра-

вових начал.
Принципове значення ро-

зуміння правової свободи як діа-
лектичної єдності природно-пра-
вових і позитивістських ціннос-
тей має для філософії права, 
загальної теорії права, діагнос-
тики сучасної правової ситуації, 
що виявляється в розкритті спів-
відношення між законом і пра-
вом, у розумінні правового зако-
ну. Першою й основною влас-
тивістю такого закону є те, що 
його зміст зумовлено природним 
правом, природою речей. Сам же 
закон, з точки зору його юридич-
ної форми, тлумачиться як вто-
ринний. Іншими словами, пра-
вові властивості закону, його 
значення й місце в соціальному 
житті визначають те, наскільки 
він адекватний самому життю, 
його соціальним, природним, 
економічним, національним та 
іншим чинникам і процесам. 
Юридичний закон виступає в 
ролі правового тоді, коли «несві-
домий природний закон свободи 
стає свідомим державним зако-
ном» [6, с. 122]. Це означає не-
обхідність всебічного врахуван-
ня основного джерела права – 
особистості, її потреб та інтере-
сів. Через це дійсний закон є опо-
середкованим природним зако-
ном свободи.

Розмежування правового й 
неправового закону відіграє сут-
тєву роль у з’ясуванні соціальної 
ролі та значення покарання. З 
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точки зору закону, який має тіль-
ки форму останнього і лише зов-
ні пов’язаний із самим життям, 
покарання – це обмеження сво-
боди людини, воно є чужим її 
природі. Принципово іншу харак-
теристику має покарання як нас-
лідок порушення правового за-
кону. З точки зору правового за-
кону покарання є не що інше, як 
визнання за людиною її власної 
свободи. У позитивістському тлу-
маченні це ствердження – пара-
докс, проте в рамках дії право-
вого закону воно є природним і 
логічним. Уся справа в тому, що 
правовий закон виходить з виз-
нання того, що свобода внутріш-
ньо властива людині, а не даро-
вана їй державою й законодав-
цем. Більше того, основним дже-
релом закону є вільна особа, 
громадянське суспільство. Тому 
за своєю сутнісною природою 
закон є формою захисту й існу-
вання свободи людини, нор-
мального, вільного суспільства 
та його інститутів. Порушення 
такого закону і є обмеженням лю-
диною (правопорушником) своєї 
власної свободи. Покарання 
суть відновлення нормальної дії 
свободи, у тому числі й свободи 
окремого індивіда як носія і дже-
рела свого права на свободу 
[10].

Юридична свобода дозво-
ляє здійснити діагностику при-
чин, умов і чинників, що породи-
ли такі антисоціальні й антиде-

мократичні явища в Україні, як 
організована злочинність і то-
тальна корупція. Одним з основ-
них чинників, на нашу думку, є 
зведення правової свободи до її 
першого й формального ступе-
ня, який обмежується фіксацією 
формальної рівності прав та сво-
бод, абстрактною правоздатніс-
тю людини. Насправді ж згідно з 
Конституцією України всі грома-
дяни мають рівну правоздат-
ність. Проте в дійсності ми спос-
терігаємо колосальне розшару-
вання суспільства на невелику 
групу багатих – «нових україн-
ців» і бідних, серед якої останні 
складають більшу частину насе-
лення. Ця ситуація показує, на-
скільки несправедлива конструк-
ція суспільства. Абсолютизація 
формального ступеня правової 
свободи стала живильним пра-
вовим середовищем для розвит-
ку організованої злочинності й 
корупції. Злочинний світ ско-
ристався декларативністю зако-
нодавства про реальне право 
людини на працю, власність, 
свободу слова і т.д. Положен-
ня ст. 55 Конституції України про 
те, що права та свободи людини 
і громадянина захищаються су-
дом, так і залишаються пустою 
формальністю й декларацією. 
Це створило сприятливі умови 
для злочинного й корумпованого 
світу. Найнебезпечнішим видом 
є елітно-владна корупція з боку 
представників найвищих органів 
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влади, усіх їх гілок. При цьому 
одним з головних детермінуючих 
чинників злочинності й корупції 
є кримінальна, цивільна, ад-
міністративна, податкова й бюд-
жетна безкарність. 

Цілком очевидно, що право-
ва ситуація сьогодення не від-
повідає вимогам природно-пра-
вових цінностей і не забезпе-
чується системою законодав-
ства, тобто вимогами позитивно-
го права, що призводить до со-
ціальної напруженості й нестій-
кості в суспільстві. Тому забез-
печення природних, фундамен-
тальних прав людини внутрішнь-
одержавними й міжнародними 
механізмами – найважливіша 
умова досягнення стабільності й 
стійкості сучасного українського 
суспільства. З метою подолання 

негативних явищ у здійсненні ре-
альних прав і свобод людини, 
формуванні стійкості суспіль-
ства потрібно розробити і втіли-
ти в життя систему методів і про-
цедур, яка дозволить додати 
процесам формування вітчизня-
ного правового простору ефек-
тивності й раціональності. 

Таким чином, пізнання об’єк-
тивно існуючої системи ціннос-
тей правової свободи повинне 
служити тим компасом і мето-
дом, з яким необхідно звіряти 
свої дії і законодавцеві і право-
реалізуючим органам при ухва-
ленні ними рішень. Дотримання 
цієї умови створює гарантію 
ефективної дії закону. Урахуван-
ня таких вимог є особливо важ-
ливим як для правотворчості, так 
і для правозастосування.
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Так звані «непривілейовані» 
стани, до яких належали селяни 
й козаки, становили на межі ХІХ 
– ХХ століть переважну біль-
шість населення Полтавської й 
Чернігівської губерній. Саме від 
позиції цієї категорії мешканців 
краю залежали суспільно-полі-
тична стабільність, розвиток 
сільського господарства й суміж-
них з ним галузей економіки краї-
ни. Вивчення правового стано-
вища селян і козаків Лівобереж-
ної України на рубежі 2-х століть 
дає можливість краще зрозуміти 
мотиви їх поведінки на тому чи 
іншому історичному етапі, зокре-
ма, їх участь в аграрних завору-
ш е н н я х  19 0 2  т а  19 0 5  –  
1907 років.

З урахуванням трансфор-
маційних процесів, які відбува-
ються в умовах формування в 
нашій країні повноцінних ринко-
вих відносин, важливо проаналі-
зувати еволюцію майнових прав 
і свобод трудящих мас наприкін-

ці ХІХ – на початку ХХ століть. 
Стосовно цього територія Ліво-
бережної України була специфіч-
ним економіко-аграрним регіо-
ном Російської імперії, де меш-
кала особлива соціальна група 
населення, відома за тогочас-
ною офіційною термінологією як 
«малоросійські козаки». Ще од-
ним чинником, який значною 
мірою впливав на рівень тих чи 
інших прав та свобод безпосе-
редніх товаровиробників, була 
фактична відсутність тут такого 
громадського утворення, як об-
щина; в усякому разі її функції у 
сфері поземельних відносин сут-
тєво відрізнялися від аналогіч-
них повноважень на території 
центральних губерній Росії. Усе 
наведене дає певні підстави го-
ворити про актуальність теми та 
її суспільно-політичний інтерес, 
тим більше, що аналіз особли-
востей правового становища се-
лян і козаків лівобережних губер-
ній здійснюватиметься на такому 
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переломному з багатьох боків 
етапі, як столипінська аграрна 
реформа.

В історичних наукових дже-
релах спеціальних дослідженнь 
з цієї проблематики немає. Прав-
да, можна вказати на роботи, де 
висвітлювалися лише окремі ас-
пекти правового становища се-
лян і козаків, які вивчалися попе-
редніми поколіннями вітчизня-
них і закордонних істориків. За-
галом же автори історичних роз-
відок, аналізуючи правове ста-
новище непривілейованих станів 
Лівобережної України, ведуть 
мову про загальні риси відповід-
них прав і свобод українців, 
росіян та інших етнічних груп, не 
виокремлюючи при цьому особ-
ливостей Полтавської й Чер-
нігівської губернії. Можемо під-
креслити, що практично жоден 
дослідник не звертав суттєвої 
уваги на ці особливості. Але 
вони ж були, про що свідчать, 
зокрема, дисертація О.М. Корос-
ташова [10] та О.В. Клименка [9], 
на сторінках яких йшлося про 
специфічність правового регу-
лювання цивільних відносин у 
Полтавській та Чернігівській гу-
берніях у першій половині 
ХІХ ст.

Скасування кріпосного пра-
ва й відповідні реформування 
правового становища колишніх 
удільних (1863 р.) і державних 
(1866 р.) селян суттєво змінили 
права й обов’язки досліджуваних 

нами категорій населення. Проте 
окремі особливості все ж зали-
шилися, підтвердженням чого 
була публікація у 1861 р. окремо-
го для Полтавської, Чернігівської 
й частини Харківської губерній 
«Положення про селян, що 
вийшли з кріпосної залежності» 
[14]. 

Зазначений факт є загаль-
новідомим. Що ж стосується від-
биття специфіки Полтавської й 
Чернігівської губерній у законо-
давчих актах епохи столипін-
ських реформ та його значення 
для функціонування індивіду-
ального селянського господарс-
тва, то ця проблема належить до 
прогалин, так званих «білих 
плям». Зробити свій внесок у 
ліквідацію цієї прогалини і є зав-
данням, яке ставить перед со-
бою автор даної статті.

Статистика народонаселен-
ня свідчить, що в 1867 р. на те-
риторії цих 3-х губерній Лівобе-
режної України мешкало 4 508 
782 особи, яких тогочасна влада 
відносила до такої категорії 
«сільські стани». Основна група 
людей (60 %) перебувала в під-
порядкуванні Міністерства де-
ржавних маєтностей; осіб, які 
позбулися кріпосної залежності, 
було значно менше – 1 717 949 
(38, 1%). Зовсім незначну групу 
(близько 5%) складали колишні 
удільні селяни, колоністи, війсь-
кові обивателі, однодворці та 
інші групи мешканців села. Зага-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�� 2009/104

лом ця категорія населення ста-
новила 95, 0 % усього населення 
Лівобережної України (4 743 982 
особи) [22, с. 84, 85]. До сільсь-
ких станів, які перебували у ві-
домчому підпорядкуванні Мініс-
терства державних маєтностей, 
належала й така група дрібних 
товаровиробників, як козаки, які, 
власне, і складали, як говорило-
ся, основну масу цих сільських 
станів у Полтавській і Чернігівсь-
кій губерніях. На межі ХІХ –  
ХХ століть у Полтавській губер-
нії, наприклад, козаків нарахову-
валося 1 153 398 осіб (37,9%), 
тоді як колишніх поміщицьких се-
лян – 895 998 (29,4%). Третє за 
чисельністю місце посідали ка-
зенні селяни – 306 244 особи 
(10,1%). Далі йдуть: відпускні й 
запасні чини – 277 757 осіб  
(9,1 %), міщани й цехові – 215 707 
осіб (7,1 %) і т. д. Що стосується 
Чернігівської губернії, то на її те-
риторії козаків мешкало менше, 
ніж колишніх поміщицьких селян 
– відповідно 25, 2 % і 34, 8%. Де-
ржавних і казенних селян зага-
лом було 14, 8 %, тоді як міщан 
– 13,2 % [23, с. 214 - 215]. Саме 
наявність козаків, які, як відомо 
з історії України ХVІІ – ХVІІІ 
століть були основною силою в 
боротьбі з централізаторською 
політикою російського царизму, 
значною мірою визначила вище-
згадані особливості на території 
колишньої Гетьманщини. Навіть 
після уніфікації російського зако-

нодавства й поширення в сере-
дині ХІХ ст. на територію Пол-
тавської й Чернігівської губерній 
імперського законодавства, ко-
заки, як і раніше, продовжували 
володіти своїм майном, включа-
ючи й земельні угіддя, на під-
ставі приватної власності [16, 
с. 69]. Як писали чиновники за-
значеного Міністерства в 1888 р., 
«малоросійські козаки володіли 
на праві власності землями, ус-
падкованими від предків, але 
продавати їх могли лише особам 
свого звання» [8, с. 18].

Загалом же особливі для 
Полтавської й Чернігівської гу-
берній положення, зафіксовані у 
«Зводі законів цивільних» у ре-
дакцій 1842 р., що майже без 
змін діяли до початку ХХ ст., міс-
тилися у 53 із 4105 статей. При 
цьому 47 із них повністю були 
присвячені врегулюванню відно-
син у Полтавській і Чернігівській 
губерніях, у 4-х статтях (398, 521, 
654, 655) перша частина мала 
застосування на території Росій-
ської імперії в цілому, тоді як 2-га 
частина застосовувалася тільки 
в названих губерніях. Проаналі-
зувавши характерні для Лівобе-
режжя норми російського зако-
нодавства про стани, О.М. Ко-
росташов дійшов висновку, що 
21 стаття цього Зводу містила 
норми, що стосувалися безпосе-
редньо Полтавської й Чернігівсь-
кої губерній (4 статті) або окре-
мих верств «Малоросії» (17 ста-



��2009/104

Проблеми теорії й історії держави і права

тей) [8]. Відповідні статті регулю-
вали на Лівобережжі права й 
обов’язки подружжя, особисті й 
майнові права й обов’язки бать-
ків і дітей, опіку й піклування, по-
рядок оформлення цивільно-
правових документів, право 
власності, зобов’язальне й спад-
кове право у середовищі як ко-
заків, так і селян.

Що ж до законодавства епо-
хи столипінських реформ, то 
найповніше особливий статус 
розглядуваних губерній виявив-
ся відбиттям у «Законі про зміни 
й доповнення деяких постанов 
про селянське землеволодіння», 
ухваленого Державною думою в 
1910 р., дія якого поширювалась 
на губернії й повіти європейської 
частини імперії. У ньому згаду-
ються губернії, на території яких 
діяло так зване «Малоросійське 
положення» щодо осіб, які в 
1861 р. позбулися кріпосної за-
лежності. У даному випадку  
йшлося про заборону в межах 
одного повіту зосереджувати в 
одних руках шляхом купівлі або 
прийняття у виді подарунку 
надільну землю розміром понад 
6 душових, вищих або вказних 
наділів [5, с. 752]. 

В іншому законі ухваленому 
Державною думою в 1911 р. під 
назвою: «Положення про земле-
устрій», який можна вважати він-
цем столипінської аграрної ре-
форми, в окремих статтях ука-
зані конкретно Полтавська й 

Чернігівська губернії як спе-
цифічний регіон Російської імпе-
рії. Лівобережна Україна у складі 
цих губерній згадується в цьому 
Положенні у зв’язку з переліком 
землевпорядкувальних робіт, 
передбачених відповідним зако-
нодавством [15, с. 456]. Голо-
вним мотивом згадки законодав-
цем цих 2-х губерній була наяв-
ність у них значних площ дрібно-
го землеволодіння й черезс-
мужжя, які були прямим наслід-
ком традиційного землекористу-
вання. На цю обставину свого 
часу звертав увагу головний сто-
липінський землевпорядник  
О. Кофод [11, с. 118]. До видання 
Положення про землеустрій, яке 
вступало у дію 15 жовтня 1911 р., 
черезсмужні ділянки, що знахо-
дилися в колективній власності, 
могли бути зведені у відруби 
виключно шляхом згоди всіх їх 
власників, чого на практиці до-
сягнути було майже неможли-
во. 

Про соціально-економічне 
забезпечення цього пункту По-
ложення говорить те, що з  
4,5 млн. десятин території Пол-
тавської  г уберн і ї  близько  
1,8 млн. десятин перебували у 
спільному володінні, хоча й у 
більшості випадків у формаль-
ному. [4, с. 257]. А це означало, 
що окремий землекористувач 
мав дотримуватися спільної сі-
возміни, а значить, і спільної то-
локи. Черезсмужжям вважалося 
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розташування ділянки, коли зем-
ля одного власника межувала з 
ділянкою іншого, або ж була 
вкраплена у вигляді невеликого 
шматка всередині чужої тери-
торії. Згідно з Положенням «Про 
землеустрій» відтепер через-
смужні землі, незважаючи на те, 
кому вони належали (привілейо-
ваним чи непривілейованим ста-
нам), могли бути розмежовані на 
відрубні ділянки примусово. 
Якщо одна зі сторін заперечува-
ла проти цього, землеустрій здій-
снювався за умови дотримання 
таких принципів: (1) наявність 
висновку місцевої землевпоряд-
кувальної комісії про те, що роз-
межування провести неможливо 
без включення відповідної ділян-
ки в загальний масив земель, що 
п ід ляга ли розмеж уванню;  
(2) власників земель, які виявили 
бажання здійснити відповідне 
розмежування, повинно бути 
більше половини всіх земле- 
користувачів.

Цей новий закон передба-
чав необхідність поділу спільних 
угідь селян і поміщиків за наяв-
ності клопотання про розмежу-
вання навіть однієї зі сторін. При 
поділі спільних вигонів частка 
кожної зі сторін визначалася на 
підставі викупних документів або 
актів про землеустрій, а за їх 
браком спільний вигін ділився 
порівну. Таким чином, «Положен-
ня про землеустрій» від 29 трав-
ня 1911 р. поширював правила, 

що діяли в Полтавській і Чер-
нігівській губерніях на всі землі, 
включаючи й угіддя привілейо-
ваних станів.

Була ще одна характерна 
риса «Положення про землеуст-
рій», що прямо стосувалася Лі-
вобережної України. У даному 
випадку йдеться про скасування 
станового характеру козацьких 
спадкових земель і поширення 
на них загальних цивільних за-
конів. Наслідком цієї норми пра-
ва було зрівняння в податках зе-
мель козацьких з приватновлас-
ницькими. На практиці це озна-
чало оподаткування не громади, 
як було раніше, а кожного земле-
власника окремо. У зв’язку з різ-
ким зростанням кількості оклад-
них листів податкова інспекція в 
1913 р. ухвалила рішення про 
встановлення спеціальної поса-
ди збирачів казенних і земських 
податків з розрахунку одна осо-
ба на волость [3, с. 39]. 

Своєрідні для Лівобережної 
України норми тих чи інших 
цивільно-правових актів знач-
ною мірою обумовлювалися спе-
цифічною для цієї території фор-
мою сільської громади. Дослід-
ники аграрних відносин (як віт-
чизняні, так і російські) найчасті-
ше залишають поза увагою на-
явність принципових відміннос-
тей між російською общиною та 
її українським аналогом, резуль-
татом чого нерідко виступають 
суттєві неточності, а інколи й по-
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милкові висновки щодо реаліза-
ції столипінського законодавства 
як у цілому по Україні, так і в Пол-
тавській та Чернігівській губер-
ніях, зокрема. Наприклад, у «Ра-
дянській енциклопедії історії Ук-
раїни» говориться, що на Лівобе-
режжі з общини вийшли 16,5 % 
селян [ 12, с. 216], тоді як в «Іс-
торії Української РСР» названо 
іншу цифру – 20, 5 % [7, с. 195, 
с. 75]. Подібна інформація без 
необхідних при цьому пояснень 
може бути підставою для хибно-
го у своїй основі висновку про 
більш успішну приватизацію се-
лянських надільних земель у 
центральних губерніях Росії, 
порівняно з Лівобережною Украї-
ною, адже в центрально-чорно-
земних губерніях, за підрахунка-
ми М.С. Симонової, з общини 
вийшли 29, 9 % селян [21, с. 33]. 
Говорячи про особливість се-
лянської громади на Лівобере-
жжі, слід мати на увазі існування 
3-х зовсім різних за своєю суттю 
історичних типів общини: кров-
но-спорідненої, землеробської й 
общини-марки. Остання, на дум-
ку О.В. Островського, закономір-
но змінює землеробську, бо саме 
її утвердження супроводжується 
припиненням функціонування 
механізму перерозподілу орної 
землі. Як наслідок – вона пере-
творюється на власність окре-
мих родин, хоча інші види сіль-
ськогосподарських угідь залиша-
ються ще в колективному во-

лодінні [13, с. 171]. Із цієї точки 
зору подвірне землеволодіння, 
яке в 1905 р. на Полтавщині 
охоплювало 85, 4 % селянських 
дворів, а на Чернігівщині – 46,3 % 
[25, с. 63], було не чим іншим, як 
останньою стадією розвитку гро-
мади. 

Що ж до центральних губер-
ній Росії, то панування общинної 
форми землеволодіння з періо-
дичним перерозподілом – ріллі 
(один раз на 24 роки) – було зви-
чайною справою. Це дає підста-
ви вести мову про наявність тут 
у роки столипінських реформ 
другого з вищезгаданих типів об-
щини. Суттєва відмінність ук-
раїнського варіанту общини від 
російського давала підстави де-
яким авторитетним дослідникам 
заявляти свого часу про те, що 
в українських губерніях фактич-
но немає такого суспільного ут-
ворення, як община. Ось декіль-
ка свідчень. У 1917 р. земський 
агроном М.В. Рклицький писав: 
«Особливість Полтавської гу-
бернії в тому, що надільної землі 
тут менше, ніж власної. Так, 
надільної землі тут всього  
770 тис. десятин, або четверта 
частина площі всього дрібного 
землеволодіння. А оскільки 
надільна земля в Росії є голо-
вним, якщо не єдиним предме-
том общини, то навіть на підставі 
цієї інформації можна зробити 
висновок про незначне поширен-
ня тут громадського землево-
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лодіння. Більше того, слід мати 
на увазі, що й згадані 770 тис. де-
сятин надільної землі щодо фор-
ми володіння нею фактично не є 
общинними не лише з точки 
зору користування, а й володін-
ня (курсив автора – Д.С.). Як вид-
но з архівів, які зберігаються в 
губернській земській управі, ще 
в 1861 р., тобто при наділенні се-
лян орною землею, їх угіддя в 
усіх повітах фігурували як под-
вірно-спадкові, тобто назавжди 
закріплені за домогосподарями. 
Фактично громадське землево-
лодіння охоплювало всього  
135 тис. десятин усіх сільсько-
господарських угідь Полтавської 
губернії. Це в основному сіноко-
си, вигони і ліси» [18, с. 9]. 

Общинна форма землево-
лодіння на Лівобережній і Право-
бережній Україні в 1861 р. була 
введена, так би мовити, «згори», 
штучно, виключно з фіскальною 
метою [19, с. 65], адже принцип 
кругової поруки давав значно 
більше можливостей поповнення 
державної казни за рахунок по-
датків та інших платежів [21, 
с. 184]. Про це писав колишній 
царський сановник, один з визна-
них авторитетів у сфері аграрних 
відносин кінця ХІХ– початку 
ХХ ст. О. Ріттих: «Багато общин 
існують формально, адже пере-
ділів землі там не буває» [17, с 33]. 
А ось свідчення відомого знавця 
українських народних традицій  
О. Єфименко: «Український на-

род, як відомо, не має жодних 
схильностей до общини, більше 
того, він висловлюється щодо неї 
з яскраво вираженою огидою …» 
[6, с. 141] (курсив автора – Д.С.). 
Із сучасних дослідників варто зга-
дати П. Зайончковського, який у 
праці «Отмена крепосного пра-
ва» констатував: «…В Україні об-
щини не існувало й наділення 
землею здійснювалося подвірно, 
залежно, від наявності тяглової 
сили». Варто також звернутися 
до такої ґрунтовної праці, як «Ук-
раинский народ в его прошлом и 
настоящем», яке побачило світ у 
1916 р. Науковими редакторами 
цієї книги були М. Грушевський, 
М. Ковалевський, Ф. Корш,  
А. Кримський, М. Туган-Баранов-
ський та О. Шахматов. Як писав 
один із авторів, південноросійсь-
ка община дуже відрізняється від 
свого великоросійського аналогу. 
На території України общинна 
форма землеволодіння явно пе-
реродилася, втративши харак-
терні для неї властивості. Ук-
раїнська громада надає окремим 
домогосподарям повну свободу, 
не посягаючи на особисту влас-
ність кожного [24, с. 653]. 

Беручи до уваги формаль-
ність існування на Лівобережжі 
общини, а також те, що законом 
від 14 червня 1910 р. передбача-
лось автоматичне закріплення 
як приватної власності землі у 
тих громадах, де після 1887 р. не 
було загальних переділів, може-
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мо зробити висновок, що після 
1911 р. колективна форма влас-
ності на ріллю в Полтавській гу-
бернії практично зникла, а в Чер-
нігівській вона скоротилася знач-
но більше зафіксованої відповід-
ною статистикою чисельності 
домогосподарів, які вийшли з об-
щини. Так, згідно з офіційними 
даними, з 446 876 селянських 
дворів Полтавщини станом на  
1 січня 1915 р. звернулися до 
землевпорядних комісій з про-
ханнями про відмежування своїх 
земель 224 081 домогосподарів, 
що складає 51, 1 % від усієї їх 
кількості. У Чернігівській губернії 
з 364 369 дрібних землевласни-
ків виявили бажання відокреми-
тись від громади 84 640 (23,0 %) 
[2, с. 582]. Вважаємо, що є всі 
підстави стверджувати, що інші 
землекористувачі Лівобережжя 
не подавали відповідних заяв до 
землевпорядних комісій не тому, 
що не бажали володіти землею 
як приватною власністю, а тому 
що за тим же законом від 14 чер-
вня 1910 р. вони автоматично 
стали законними власниками тих 
наділів, якими користувалися на 
праві подвірно-сімейної влас-
ності впродовж останніх 24 років. 
Мотивація тих селян, які зверта-
лися за допомогою до землевпо-
рядних комісій полягала (за де-
якими винятками) не в привати-
зації землі, як це було в цент-
ральних губерніях Росії, а в ба-
жанні позбутися черезсмужжя. 

Про актуальність цієї проблеми 
в той час свідчить те, що окремі 
домогосподарі володіли своїми 
5-10-ма десятинами в декількох 
різних місцях, інколи навіть у  
15 й більше [2, с. 279]. 

Підбиваючи підсумки вище-
наведеному, можемо зробити ви-
сновок, що Полтавська й Чер-
нігівська губернії мали певні 
особливості цивільно-правових 
відносин не лише в середині 
ХІХ ст., про що відомо завдяки 
дослідженням українських істо-
риків, а й на початку ХХ ст. Саме 
ця обставина зумовила виокрем-
лення в столипінському законо-
давстві цих 2-х губерній Лівобе-
режної України. Навіть коли б 
вони не були згадані в столи-
пінському законі від 14 червня 
1910 р., зміст низки його статей, 
а також «Положення про земле-
устрій» від 29 травня 1911 р., що 
безпосередньо стосуються тих 
губерній, де подвірно-сімейне 
землеволодіння було основною 
формою земельних відносин. 
Подальше вивчення особливос-
тей українського типу сільської 
общини (громади) дасть мож-
ливість суттєво уточнити існуючі 
в історичній літературі стереоти-
пи щодо ролі й значення П. Сто-
липіна в ліквідації селянської об-
щини на території українських 
губерній у цілому і в окремих іс-
торико-географічних регіонах, 
зокрема, на Лівобережжі, Право-
бережжі і в Південній Україні. 
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Народна освіта була одним 
із пріоритетних напрямків діяль-
ності органів земського самовря-
дування. Понад 50-річний досвід 
функціонування земської освіти 
може бути використано в наш 
час. Історики-земствознавці до-
сліджували заклади й систему 
земської освіти в дорадянський, 
радянський і пострадянський пе-
ріоди. Основні напрямки осві-
тянської діяльності земського са-
моврядування розкрито у 4-том-
ній монографії Б.Б. Веселовсь-
кого «Історія земства за 40 років» 
[3]. Окремих питань розвитку 
земської освіти на Полтавщині 
торкалися С.Н. Велецький [2] і 
Ф.А. Щербина [21]. За радянської 
доби земську освіту вивчали  
В.Й. Борисенко [1], Г.О. Гераси-
менко [5], Н.М. Пірумова [11]. Ос-
таннім часом дисертаційне до-
слідження земської освіти в Ук-
раїні належить Р.Л. Гавриш [4]. 
Але з історико-правової точки 
зору діяльність органів земсько-
го самоврядування в галузі осві-
ти ще не освітлювалась.

Метою статті є поглиблене 
вивчення нормативного й органі-
заційного забезпечення функціо-
нування земських освітніх за-
кладів, зокрема, аналіз земських 
локальних нормативно-право-
вих актів, організаційної структу-
ри й повноважень земських ус-
танов з питань управління закла-
дами освіти, контролю за їх 
діяльністю й кадрового впоряд-
кування на прикладі Полтавсь-
кого земства. 

Діяльність земської освіти 
регламентувалася значною кіль-
кістю нормативно-правових ак-
тів, які за юридичною силою поді-
лялися на декілька груп. Вищу 
юридичну силу мали імпера-
торські законодавчі акти, насам-
перед, Положення про губернсь-
кі і повітові земські установи 
1864 р. і 1890 р. (далі – Положен-
ня). Стаття 2 цих Положень до 
функцій органів земського само-
врядування, окрім іншого, відно-
сила й питання народної освіти 
[Див.: 13, с. 2; 14, с. 495]. Другу 
групу ск ладали загально -
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імперські нормативно-правові 
акти Державної ради, Сенату, Ко-
мітету міністрів і Ради міністрів. 
До третьої групи належали цир-
куляри, положення, інструкції, 
програми та правила Міністер-
ства народної освіти, які публі-
кував Журнал Міністерства на-
родної освіти. Одним з основних 
нормативних актів, що регулю-
вали діяльність земських освіт-
ніх закладів, було Положення 
про початкові народні училища 
1864 р. і 1874 р. [12, с. 223-236]. 
Локальні нормативно-правові 
акти складали четверту групу. 
Вони охоплювали циркуляри й 
розпорядження губернаторів, гу-
бернських і повітових інспекторів 
народних шкіл та училищ, пос-
танови губернських і повітових 
училищних рад. До локальних 
нормативно-правових актів слід 
віднести також постанови гу-
бернських і повітових земських 
зборів. Ці постанови передбача-
ли створення земських навчаль-
них закладів, регламентували їх 
діяльність, установлювали нор-
ми їх матеріального забезпечен-
ня й фінансування. Це Статут 
каси взаємодопомоги народних 
учителів Полтавської губернії 
(1867 р.), Положення про вчи-
тельські семінарії (1870 р.), Про-
грама обов’язкового початкового 
навчання (1894 р.), Положення 
про центральну вчительську біб-
ліотеку (1906 р.), Програма зем-
ських педагог ічних к урс ів 

(1913 р.), нормативні плани шкіль-
ного будівництва, статути зем-
ських навчальних закладів та ін. 
Прогресивний характер земсь-
ких нормативно-правових актів 
у цій галузі нерідко ставав при-
чиною того, що Міністерство на-
родної освіти зволікало їх санк-
ціонуванням або відправляло на 
доопрацювання.

До земських установ, які за-
безпечували функціонування 
земських освітніх закладів, на-
лежали губернські й повітові 
земські збори та губернські й 
повітові земські управи. Земські 
збори – це розпорядчий орган, 
який затверджував земські нор-
мативно-правові акти, вирішував 
питання створення земських 
шкіл та училищ, їх фінансування 
й матеріального забезпечення, 
встановлював штати викладачів 
та обслуговуючого персоналу, 
затверджував навчальні програ-
ми, формував спеціальні шкільні 
комісії, обирав представників до 
училищних і піклувальних рад 
[Див.: 15, с. 54-57; 17, с. 35-42; 20, 
с. 658-665, 728-731]. Губернські 
й повітові земські збори мали 
право розглядати урядові зако-
нопроекти і вносити до них свої 
пропозиції або звертатися до 
уряду з клопотанням про введен-
ня в дію певних нормативних ак-
тів. Вони затверджували плани 
заходів і звіти управ і комісій про 
виконану роботу в галузі освіти. 
У 90-ті роки ХІХ ст. земські збори 
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розпочали обирати уповноваже-
них з питань народної освіти, які 
працювали при управах [3, 
с. 445].

Земська управа – виконав-
чий орган земського самовряду-
вання, якому належало право 
призначати і звільняти земських 
службовців, здійснювати госпо-
дарське управління земськими 
освітніми закладами й контролю-
вати їх діяльність. Полтавська 
губернська земська управа скла-
далася з 5-ти відділів, роботу 
яких регламентували Правила 
про розподіл занять у Полтавсь-
кій губернській земській управі 
(1894 р.). Згідно з цими Правила-
ми керував земськими навчаль-
ними закладами (крім Полтавсь-
кої фельдшерської школи) касо-
вий відділ управи. Ухвалення 
ним рішень відбувалось коле-
гіально за участі не менше 3-х 
членів управи [18, с. 68]. Само-
стійні навчальні відділи й бюро 
у складі земських управ почали 
діяти з 1908 р. Так, навчальний 
відділ Кременчуцької повітової 
земської управи складався зі 
столоначальника, 4-х писарів, 
завідувача шкільного музею, ді-
ловода й касира [7, с. 339, 340]. 

Законодавство розмежову-
вало повноваження губернсько-
го й повітового земств у сфері 
освіти. Губернське завідувало 
середніми загальноосвітніми і 
професійними навчальними за-
кладами (народними училищами 

й гімназіями), а повітове – почат-
ковими загальноосвітніми й про-
фесійними закладами (народни-
ми училищами, школами і про-
гімназіями).

Безпосереднє управління 
земськими навчальними закла-
дами й контроль за їх діяльністю 
покладались на училищні та 
шкільні ради, які формувались 
на губернському й повітовому 
рівні. Училищні і шкільні ради – 
це державні установи, які част-
ково фінансувалися земствами. 
Губернські земські збори обира-
ли зі свого складу по 2 представ-
ники до губернської училищної 
та шкільної ради, а повітові – теж 
по 2 представники до повітових 
училищних і шкільних рад. Разом 
із земськими гласними до гу-
бернських училищних і шкільних 
рад входили губернські інспек-
тори народних шкіл, піклуваль-
ники, управляючі й директори 
середніх навчальних закладів 
(земських, державних і церков-
ноприходських). До повітових 
училищних і шкільних рад входи-
ли повітові інспектори народних 
шкіл, піклувальники, управляючі 
й директори початкових нав-
чальних закладів повіту. Учи-
лищні і шкільні ради здійснювали 
адміністративне управління з пи-
тань організації навчального 
процесу.

Управління окремими зем-
ськими навчальними закладами 
покладалось на піклувальників, 
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управляючих і директорів, яких 
призначала земська управа, а 
також на піклувальні й педагогіч-
ні ради. До складу попечитель-
ської ради входили піклуваль-
ник, голова земської управи, ди-
ректор та один гласний, обраний 
земськими зборами. Педагогічна 
рада складалася з директора й 
учителів навчального закладу. 
Піклувальники або управляючі 
разом з піклувальними радами 
здійснювали господарсько-фі-
нансове управління, а директори 
й педагогічні ради забезпечува-
ли управління навчальним про-
цесом [20, с. 728-731]. 

Адміністративний контроль 
за діяльністю земських навчаль-
них закладів покладався на гу-
бернських і повітових інспекторів 
училищ і народних шкіл та на 
піклувальників навчальних ок-
ругів. Земства намагались обме-
жити контроль місцевої адміні-
страції. Із цією метою Кременчу-
цьке й Полтавське повітові зем-
ства в 1908 р. пропонували за-
провадити другу посаду повіто-
вого інспектора народних учи-
лищ, який утримувався б за ра-
хунок земства і був йому підкон-
трольний [16, с. 98, 101]. Гадяць-
ке повітове земство пропонува-
ло контролювати діяльність нав-
чальних закладів за допомогою 
спеціальних комісій із числа чи-
новників місцевої адміністрації й 
земських службовців [16, с. 93].

Таким чином, земські нав-

чальні заклади перебували в 
подвійному підпорядкуванні – 
земств та органів, створених 
спільно земствами й місцевою 
адміністрацією, що, на думку 
земств, знижувало ефективність 
управління. Тому останні дома-
галися від уряду розширення 
своїх повноважень. Так, у 1894 р. 
Полтавська губернська земська 
управа заявила про необхідність 
розширення повноважень пові-
тових управ. Їм мало належати 
право самостійно вирішувати пи-
тання призначення і звільнення 
учителів, установлювати їм за-
робітну плату, надавати відпуст-
ки, скликання засідання училищ-
ної ради покласти на повітову 
управу. Засідання мають прохо-
дити в її приміщенні за участі 
членів управи [20, с. 636, 637].

Губернські й повітові земсь-
кі збори формували при управах 
постійні й тимчасові комісії по на-
родній освіті – училищні, шкільні 
або спеціальні комісії. До складу 
комісії обирали декількох глас-
них, залучали земських служ-
бовців, при необхідності запро-
шували директорів і управляю-
чих навчальних закладів. З ме-
тою вирішення найважливіших 
справ у галузі освіти губернські 
збори могли формувати тимча-
сові комісії з числа голів повіто-
вих управ [17, с. 27]. Комісії готу-
вали проекти постанов земських 
зборів, розглядали питання фі-
нансування й матеріального за-
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безпечення навчальних за-
кладів, доцільності відкриття но-
вих шкіл, створення шкільних 
бібліотек, заснування учитель-
ських курсів та ін.

Земства здійснювали сані-
тарний нагляд за навчальними 
закладами й організовували про-
ведення лікувально-профілак-
тичних заходів, залучаючи до 
цієї справи земських лікарів. На-
приклад, у 1895 р. учням зем-
ських шкіл Полтавського повіту 
було проведено щеплення проти 
віспи. Школи були закріплені за 
лікарняними дільницями й на ви-
могу земств лікарі мали періо-
дично перевіряти стан здоров’я 
учнів [16, с. 96]. 

Важливим напрямком діяль-
ності земств було забезпечення 
освітніх закладів учительськими 
кадрами. Під час перших сесій 
Полтавські губернські й повітові 
земські збори порушували перед 
Міністерством народної освіти 
питання про необхідність від-
криття спеціальних навчальних 
закладів по підготовці вчителів. 
Але, не чекаючи рішення Міні-
стерства, повітові збори розгля-
нули питання про заснування в 
Полтаві спеціальної земської 
школи з підготовки народних 
учителів і педагогічного училища 
в Констянтинограді. У 1866 р. гу-
бернські земські збори обгово-
рили проект постанови про від-
криття вчительської семінарії, 
який підготували члени вчитель-

ської ради М.О. Долгоруков і  
О.І. Заборинський [18, с. 1058]. У 
кінцевому результаті вчительсь-
кі кадри стали готувати вчитель-
ські семінарії, педагогічні класи 
училищ і гімназій, учительські 
курси й учительські з’їзди.

Учительські семінарії – ос-
новний навчальний заклад, який 
займався підготовкою земських 
учителів. Вони діяли на підставі 
Положення про вчительські семі-
нарії (1870 р.) й Інструкції Міні-
стерства народної освіти (1875 р.) 
[6, с. 82-103]. Керівництво семі-
нарією здійснювали директор і 
педагогічна рада. Директора 
семінарії призначав піклуваль-
ник шкільної округи й затверджу-
вав міністр освіти, а педагогічну 
раду формував директор. У 70-ті 
роки ХІХ ст. Полтавське земство 
розробило проекти організації 
вчительських семінарій у Пол-
таві, Лубнах і Ромнах. Але Мініс-
терство народної освіти їх відхи-
лило [18, с. 1062]. Згодом, у пе-
ріод з 1908 по 1917 р., на тери-
торії Полтавської губернії було 
відкрито 5 державних учитель-
ських семінарій: Велико-Соро-
чинську, Решетилівську, Лу-
бенську, Прилуцьку й Полтавсь-
ку. Земства фінансували підго-
товку власних учительських кад-
рів у державних семінаріях. Так, 
на утримання Велико-Соро-
чинської семінарії земство асиг-
нувало щорічно 5 тис. руб. і 
виплачувало стипендії семіна-
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ристам у розмірі 120 руб. на рік 
[4, с. 34, 35]. Після завершення 
4-річного курсу навчання випус-
кники семінарій повинні були від-
працювати в земських школах  
4 роки.

За рішенням Міністерства 
народної освіти підготовку вчи-
телів для початкових народних 
училищ здійснювали педагогічні 
класи училищ і гімназій. Такі кла-
си створювалися при земських і 
державних училищах, гімназіях 
і прогімназіях. 

У 1872 р. Полтавські гу-
бернські земські збори прийняли 
постанову про скликання гу-
бернських учительських з’їздів. 
Учительські з’їзди – це коротко-
термінові навчальні заклади ме-
тодичного характеру, які склика-
лися під час літніх канікул для 
підвищення педагогічної май-
стерності вчителів. Час-від-часу 
проходили загальноземські вчи-
тельські з’їзди, як правило, у 
Москві й Харкові. На початку 
ХХ ст. окремі повітові земства 
практикували скликання вчи-
тельських з’їздів, які користува-
лись авторитетом і підтримкою 
земських учителів. Так, 1905 р. 
вони поставили перед Полтав-
ським губернським земством ви-
могу про систематичне скликан-
ня губернських учительських 
з’їздів двічі на рік [15, с. 83]. 

Полтавське земство актив-
но працювало над програмою 
впровадження вчительських 

курсів – педагогічних, загально-
освітніх і спеціальних. У 1894 р. 
Полтавська губернська земська 
управа зробила спробу заснува-
ти спеціальний навчальний за-
клад для підвищення кваліфіка-
ції молодих учителів. Спеціальна 
комісія розробила програму річ-
них земських педагогічних курсів 
для 80 слухачів [9, с. 21]. Але 
Міністерство народної освіти від-
хилило пропозицію земства. 
Лише в 1909 р. Констянтиноград-
ське повітове земство відкрило 
3-річні педагогічні курси. Пол-
тавське губернське земство от-
римало дозвіл на проведення 
загальногубернських педагогіч-
них курсів у 1910 р. Протягом 
1910-1914 рр. на курсах навчали-
ся близько 1500 земських учи-
телів [10, с. 6]. У 1913 р. надзви-
чайні губернські земські збори 
схвалили програму вчитель-
ських курсів, яка передбачала 
відвідування лекцій, практичних 
занять із психології, експеримен-
тальної педагогіки, методики 
викладання російської мови, 
проведення бесід, екскурсій та 
інших навчально-методичних за-
ходів [10, с. 6]. 

Положення 1864 р. і 1890 р. 
не надавали земським учителям 
статусу державних службовців. 
Земське законодавство в 1890 р. 
поширило статус державних 
службовців на голів і членів зем-
ських управ. З метою упорядку-
вання посад земських службов-



�12009/104

Проблеми теорії й історії держави і права

ців і наближення їх до посад дер-
жавних чиновників Полтавські 
губернські земські збори в 1893 р. 
прийняли Табель посад з поді-
лом їх на класи, який містив пе-
релік 90 земських посад, які роз-
поділялися на ХІ класів. До 1-го 
класу належали голова і члени 
губернської земської управи, до 
2-го класу разом з головами пові-
тових управ Табель відносив ди-
ректора Дігтярівського училища, 
до 3-го управляючого Лубенської 
сільськогосподарської школи, до 
4-го – викладачів Дігтярівського 
училища, до 7-го й 8-го – вчи-
телів початкових земських шкіл 
і викладачів училищ [19, с. 133-
135]. 

Земства приділяли значну 
увагу матеріальному забезпе-
ченню вчителів. У 1867 р. Пол-
тавське земство запровадило 
касу взаємодопомоги, яка пере-
дбачала надання матеріальної 
допомоги вчителям і членам їх 
родин [17, с. 35, 36]. На кінець 
ХІХ ст. заробітна плата вчителів 
початкових земських шкіл скла-
дала 240 руб. на рік [4, с. 12], а 
вчителів і майстрів виробничого 
навчання середніх професійних 
училищ і гімназій – 480 – 600 руб. 
на рік [20, с. 731], що на той час 
відповідало середній заробітній 
платі державних чиновників. 
Полтавське губернське і повітові 
земства забезпечували вчителів 
квартирами, земельними ділян-
ками, надавали одноразову ма-

теріальну допомогу, можливість 
отримувати безкоштовну медич-
ну допомогу, піднімали розмір 
заробітної плати, видавали пре-
мії за тривалий час роботи на 
посаді земського вчителя [17, 
с. 105-131]. Навчання у вчитель-
ських семінаріях для платників 
земських податків було безкош-
товним. Діти земських учителів 
теж мали можливість безкоштов-
но отримати освіту в земських 
навчальних закладах або отри-
мати від земства субсидію для 
навчання. Для студентів учи-
тельських семінарій, які потре-
бували матеріальної допомоги, 
передбачалися стипендії, які 
встановлювала комісія, що фор-
мувалася земськими зборами. 

До земських навчальних за-
кладів належали початкові на-
родні школи, професійні учили-
ща й середні навчальні заклади. 
Особливим чином Полтавське 
губернське земство дбало про 
розвиток початкової освіти. Воно 
розробило програму обов’яз-
кового початкового навчання ді-
тей 8-11 років і в 1894 р. розпо-
чало її фінансування [20, с. 646]. 
У 1908 р. набули чинності Пра-
вила про державне фінансуван-
ня програми загальної початко-
вої освіти [4, с. 16], спираючись 
на які Полтавське губернське 
земство розробило нормативні 
плани початкового шкільного 
навчання. В основу цього плану-
вання було покладено наступні 
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принципи: частка учнів від за-
гальної чисельності населення 
має становити 9%; радіус обслу-
говування однієї школи – не біль-
ше 3-х км; школа повинна бути 
укомплектована на 50 учнів. 
Повітові земства визначали 
строк втілення в життя плану 
шкільного будівництва початко-
вої освіти. Так, Роменське зем-
ство розраховувало запровади-
ти цей план за 10 років, Переяс-
лавське – за 15 [4, с. 16]. На по-
чатку ХХ ст. майже 90% витрат 
на народну освіту Полтавське 
земство спрямовувало на фі-
нансування початкової освіти.

За даними земської статис-
тики станом на 1 січня 1913 р. у 
Полтавській губернії діяло 2304 
початкові училища, з них – 1286 
земських шкіл, де навчалося 
майже 160 тис. учнів. Початко-
вою школою було охоплено 59% 
дітей віком 8-11 років. Згідно з 
матеріалами земського перепи-
су 1910 р. писемність населення 
губернії становила 25,8% [4, 
с. 17]. За 50 років витрати Пол-
тавського губернського земства 
на одну особу зросли в 70 разів. 
У 1865 р. губернське земство 
витратило на освіту 5 тис. руб., 
а в 1914 р. – понад 390 тис. руб. 

[8, с. 13]. На початку ХХ ст. Пол-
тавське земство займало ІІ-ге 
місце серед 34 земств Росії за 
обсягом фінансування навчаль-
них закладів.

Таким чином, Полтавське 
земство розробило досить про-
гресивну соціально спрямовану 
нормативну базу розвитку зем-
ської освіти. Проте Міністерство 
народної освіти Російської імпе-
рії гальмувало процес її реаліза-
ції. Земські органи управління 
закладами освіти будувались на 
демократичних принципах, вони 
були виборними, колегіальними, 
підконтрольними й підзвітними. 
Поряд із земськими установами 
керування земськими навчаль-
ними закладами здійснювали 
органи державної адміністрації, 
що свідчить про його подвійний 
характер. Це знижувало ефек-
тивність управління, і тому зем-
ства намагалися ліквідувати сис-
тему державного адмініструван-
ня земських закладів освіти. 
Полтавське земство забезпечи-
ло розвиток широкої мережі за-
гальноосвітніх і професійних 
навчальних закладів. Особливу 
увагу земства приділяли розвит-
ку початкової освіти для нижчих 
верств населення. 
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Кооперация, как хозяйствен-
ная организация и общественное 
движение, – великое наследие 
прошлого. Она возникла в усло-
виях становления рыночных от-
ношений во второй половине 
XIX в. в связи с потребностью 
трудящихся масс улучшить свое 
материальное и культурное по-
ложение.

Известный исследователь 
теории и практики кооперативно-
го строительства В.В. Кабанов 
определяет кооперацию как яв-
ление многомерное, разновели-
кое и синтетическое. В отличие 
от акционерного общества, она 
не ставит во главу угла прибыль. 
Это преимущественно институт 
общественной самодеятельнос-
ти, самостоятельности и самоуп-
равления с культурно-просвети-
тельскими элементами [6].

Кооперативное движение в 
Украине – проблема многоплано-
вая, которая пока что мало ис-
следована. Между тем она важна 

и интересна как для ученых, так 
и для организаторов кооперации. 
Широким слоям сельского и го-
родского населения, учащейся 
молодежи остаются малоизвес-
тными гуманные кооперативные 
идеи, ценности, принципы, коо-
перативное законодательство. 
Поэтому заслуживает внимания 
и поддержки разъяснительная 
работа о важности и преимущес-
твах системы кооперативных ор-
ганизаций.

Экономические преобразо-
вания, переход к рыночной сис-
теме хозяйствования в Украине 
поставили перед молодым госу-
дарством чрезвычайно важную 
задачу – обеспечить надлежа-
щий жизненный уровень наших 
граждан. В связи с постоянным 
ростом цен на продукты питания 
и промышленные товары в стра-
не наблюдается значительное 
ухудшение материальных усло-
вий жизни населения. Одним из 
путей решения данной проблемы 

УДК 340. 15 (477) С.И. Пирогова, канд. юрид. наук, доцент 
Национальная юридическая академия Украины 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков

ФОРМИРОВАНИЕ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

В УКРАИНЕ  
В ПЕРИОД ПЕРВЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ XX ст.
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современного общества может 
стать широкое развитие коопера-
тивного строительства, объеди-
нений украинских потребителей 
в кооперативные организации с 
целью надежной защиты своих 
экономических интересов.

За полтора века своего су-
ществования кооперация доказа-
ла, что она является весьма эф-
фективной формой хозяйст-
вования, способной обеспечить 
в значительной мере социально-
ориентированную экономичес-
кую деятельность и социальную 
защиту миллионов людей, укре-
пить многоукладность и демок-
ратические основы государства. 
Убедительным подтверждением 
этого является как мировой, так 
и отечественный опыт коопера-
тивного движения.

В активизации кооператив-
ного строительства важную роль 
призваны сыграть не только 
граждане страны, но и государ-
ство. Государственная коопера-
тивная политика должна предус-
матривать комплекс мер по регу-
лированию деятельности этого 
движения и поддержке одной из 
его новых форм – добровольной 
кооперации. Необходимо разра-
ботать и реализовать новые кон-
цепции и модели кооперативной 
деятельности, направленной на 
повышение ее эффективности, 
полное удовлетворение потреб-
ностей людей в качественных то-
варах и услугах. Особое значе-

ние в кооперативной политике 
государства должно иметь пра-
вовое обеспечение кооператив-
ного движения на селе.

Научное рассмотрение сов-
ременного состояния, проблем и 
путей развития национального 
кооперативного движения, его 
возрождения, наполнения новым 
содержанием и обогащенного 
мировым опытом приобретает 
сегодня особенно актуальное те-
оретическое и практическое зна-
чение.

Следует отметить, что опре-
деленные шаги в активизации ко-
оперативного движения в Украи-
не уже наблюдается. Но это толь-
ко начало. Важной задачей оста-
ется усовершенствование дейс-
твующего законодательства, а 
также разработка и принятие но-
вых законов, регламентирующих 
работу всей системы кооперации 
и формирующих надлежащее 
правовое поле ее деятельности. 
При этом все кооперативное за-
конодательство должно быть 
приведено в соответствие с Кон-
ституцией и Гражданским кодек-
сом Украины [18, с. 26].

Создание современной нор-
мативно-правовой базы деятель-
ности данного сектора экономики 
требует от законодателя учиты-
вать уже имеющийся опыт пра-
вого регулирования кооперации. 
В этой связи представляет опре-
деленную практическую значи-
мость дореволюционный период 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

�� 2009/104

кооперативного движения в Ук-
раине. Этот опыт даст возмож-
ность выделить наиболее значи-
мые принципы, положенные в ос-
нову законов, и поможет избе-
жать повторения ранее допущен-
ных ошибок в правовой регла-
ментации деятельности коопера-
ции.

Историей кооперативного 
движения, проблемами правово-
го положения кооперативных ор-
ганизаций на всем протяжении 
их функционирования занима-
лись видные ученые, обществен-
ные и государственные деятели. 
В дореволюционный период это 
А . М .  А н ц и ф е р о в ,  
С.Н. Войцеховский, С.А. Борода-
евский, А.М. Дорошенко, А.В. 
Меркулов, М.Л. Хейсин, И.А. Уша-
ков и др. Уделили внимание коо-
перативному движению дорево-
люционного периода и советские 
ученые – П.И. Высочанский, В.В. 
Кабанов, В.М. Марков, Л.Ф. Моро-
зов, П.Н. Пожарский, Л.А. Пово-
лоцкий и др. В 80 -е годы 
XX ст. усилился интерес иссле-
дователей к кооперации, резуль-
татом которого стало появление 
ряда робот таких украинских и 
российских ученых, как А.П. Да-
выдов, В.И. Егоров, В.И. Марочко, 
В.М. Половец, Л.Е. Файн и др. 
Правовые аспекты развития коо-
перации в дореволюционное вре-
мя нашли освещение и в новых 
работах начала XXI в., авторами 
которых являются С.А. Василюк, 

С.Д. Гелей, А.Н. Соболев, Ю.
С. Шемшученко, Г.А. Волошкевич, 
И.М. Кравченко. И все же надо 
признать, что исследований о 
правовом положении украинской 
кооперации пока что недостаточ-
но, да и освещают они, как пра-
вило, лишь отдельные аспекты 
данной проблемы, нуждающейся 
в более обстоятельной и глубо-
кой разработке.

Родиной кооперации спра-
ведливо считается Англия, где 
впервые на практике кооператив-
ную идею применили 28 рочдель-
ских ткачей. Объединив свои де-
нежные паи, они создали в 1844 
г. первый потребительский коо-
ператив – общество «Честных 
пионеров из Рочдейля». Их не-
оценимый опыт стал основой для 
стремительного развития потре-
бительской кооперации в Англии, 
а в последующем и в континен-
тальной Европе, США, Азии (Япо-
нии) и других странах мира.

Украинские кооператоры, ко-
нечно, могли бы вести отсчет сво-
ей истории от времен Запорожс-
кой Сечи и считать чумацкие вал-
ки, рыболовецкие ватаги, общее 
охотничье хозяйство и толоку 
(выгон скота) зародышами коопе-
ративной деятельности. Однако 
история украинской кооперации 
началась с другой даты и иного 
события. Первое кооперативное 
общество в Украине было созда-
но в 1866 г. в Харькове, его устав 
был официально зарегистриро-
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ван органами власти Российской 
империи. В отличие от английс-
кого опыта основателями това-
рищества стали ученые Харьков-
ского Императорского универси-
тета (А.Н. Бекетов, Е.С. Гордиен-
ко, М.М. Ковалевский) и обще-
ственные деятели (Н.П. Баллин, 
В.С. Козлов, А.А. Бриллиантов). 
Деньги создателей и взносы пай-
щиков стали начальным капита-
лом для деятельности общества. 
Это позволило организовать в 
Харькове, а позднее в сельской 
местности продажу товаров, 
сельхозпродукции, развить собс-
твенное производство, открыть 
несколько библиотек и читален.

Первым председателем 
Харьковского потребительского 
общества был избран профессор 
университета Ф.М. Гарнич – Гар-
ницкий. Опыт работы, разработки 
и методические пособия его и 
других создателей потребкоопе-
ратива стали ценными источни-
ками при создании кооперативов 
по всей Украине. Основатели ук-
раинской кооперации думали об 
улучшении жизни простых лю-
дей, пайщиков, рабочих, крес-
тьян. Кооператоры стали серьез-
ными конкурентами торговцам, 
работали без посредников, това-
ры товариществ отпускались по 
более низким ценам.

Изучение опыта зарубежных 
стран, где кооперативное движе-
ние успешно развивалось, при-
давало организаторам уверен-

ности в правильности выбранно-
го пути. Количество членов Харь-
ковского потребительского обще-
ства неуклонно росло, паевой 
фонд за 2 года вырос с 7,4 
тыс. руб. до 56 тыс., товарообо-
рот достиг 216,8 тыс. руб. В сен-
тября 1869 г. общество стало чле-
ном «Северо-Английского обще-
ства оптовых закупок» и «Швей-
царского союза потребительских 
обществ» [4].

Вслед за Харьковом городс-
кие и сельские потребительские 
общества открылись в Киеве, 
Одессе, Николаеве, Полтаве и 
других центрах. В 1913 г. в 11 ук-
раинских губерниях их уже на-
считывалось действовало 2641 
[4].

Позитивную роль в появле-
нии кооперативов, по мнению ис-
следователей, сыграло интен-
сивное развитие гражданского 
права. Вполне правомерна 
мысль, что создание Свода зако-
нов Российской империи, нормы 
которого базировались на при-
нципах буржуазного права и лик-
видировали архаичные феодаль-
ные институты, имело чрезвы-
чайно важное значение для раз-
вития кооперативного движе-
ния.

Рост всех видов кооперати-
вов на территории Российской 
империи, в том числе и в Украи-
не, ученые связывают с эпохой 
Великих реформ 60-70-х гг. XIX в. 
Это было время формирования 
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социальной базы для развернув-
шегося кооперативного строи-
тельства. Немаловажной причи-
ной и почвой для создания коо-
перативов в столь широких мас-
штабах стала растущая дорого-
визна жизни и развитие посред-
ничества. В этих условиях насе-
ление было объективно заинте-
ресовано в использовании коопе-
ративных форм самозащиты.

Следует отметить, что коо-
перативное движение никогда не 
развивалось только по восходя-
щей. Оно знало периоды и подъ-
ема, и затишья, что было вызва-
но различными причинами. На-
пример, после 1970 г. начался его 
некоторый спад, связанный с та-
кими негативными явлениями в 
деятельности кооперативов (осо-
бенно потребительских), как зло-
употребления и хищения со сто-
роны служащих. Но кооператив-
ную идею спасли люди, верив-
шие в правильность выбранного 
пути преимущества этой массо-
вой общественной организации.

Новая волна роста коопера-
ции наблюдается в конце XIX – 
начале XX в. Одной из важных 
причин стало упрощение созда-
ния новых обществ. Теперь про-
цедура утверждения кооперати-
ва замыкалась на губернаторах, 
а не министерских канцеляриях, 
где уставы лежали по несколько 
лет, причем их тексты практичес-
ки соответствовали либераль-
ным рочдейльским принципам. В 

увеличении числа кооперативов 
преобладали уже сельские орга-
низации.

Не снизила темпы роста ко-
операция и в годы первой миро-
вой войны 1914-1918 гг. Специа-
листы объясняют это тем, что 
тогда у населения стали накап-
ливаться значительные суммы 
наличных денег. Способствовали 
этому повысившаяся заработная 
плата, сравнительно высокие де-
нежные выплаты семьям солдат, 
подорожание продуктов питания. 
Обороты кооперации резко воз-
росли: крестьяне стали приобре-
тать товары, которые раньше 
были им не доступны.

О расширении сети коопера-
тивов в Украине в рассматрива-
емый период говорят следующие 
цифры. В губерниях Украины 
действовало уже 2871 потреби-
тельское общество, из них две 
трети были сельскими, насчиты-
валось 724 ссудо-сберегатель-
ных и 1813 кредитных кооперати-
вов, которые составляли 5-ю 
часть общероссийских коопера-
тивов [11, с. 69].

Успешно развивалась в Ук-
раине и сельскохозяйственная 
кооперация, начавшая свой путь 
с хлеборобских артелей, осно-
ванных М. Левитским на Херсон-
щине в 90-х годах XIX в. Она ох-
ватывала почти все отросли – 
скотоводство, птицеводство, ого-
родничество, садоводство. Воз-
никли и кооперативные мельни-
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цы. К 1917 г. в Украине насчиты-
валось 15 типов сельскохозяйс-
твенных кооперативов [11, с. 69].

Однако дальнейшим успе-
хам украинской кооперации ме-
шало отсутствие ее завершенной 
системы. Настоятельной необхо-
димостью было создание союзов 
кооперативных организаций, ко-
торые могли бы стать конкурен-
тами купцам, мелким промыш-
ленникам, лавочникам. Но прави-
тельство в течение многих лет 
игнорировало создание союзов, 
подчиняя украинскую коопера-
цию общероссийским коопера-
тивным центрам. Столь долго-
жданная организация была со-
здана лишь в июне 1920 г. на 
съезде кооператоров, состояв-
шемся в Харькове, где было при-
нято решение о создании Всеук-
раинского центра потребитель-
ской кооперации – Вукоопсоюза 
(позднее – Укркоопсоюз). Этот 
центр и сегодня представляет и 
защищает интересы областных 
союзов на государственном уров-
не [4].

Правовое положение коопе-
рации в пореформенный период, 
включая и начало XX в., отлича-
лось фактическим отсутствием 
специально разработанного для 
каждого вида кооперативных ор-
ганизаций законодательства. 
Формы и методы правового регу-
лирования свидетельствуют об 
отсутствии целенаправленной 
государственной политики отно-

сительно кооперативного строи-
тельства.

Сложным и длительным был 
установленный царским прави-
тельством порядок открытия ко-
оперативных организаций. От-
сутствовал четко выраженный, 
исчерпывающий перечень требо-
ваний к содержанию устава такой 
организации, а также перечень 
причин, по которым могли отка-
зать в открытии того или иного 
кооператива. По сути, чиновники 
действовали по своему усмотре-
нию. Весьма распространенными 
были случаи необоснованного 
отказа в открытии кооперативов 
[3, с. 120, 126]. На местах конт-
роль за деятельностью коопера-
тивных организаций осуществля-
ли губернаторы и правоохрани-
тельные органы. Кроме того, гу-
бернаторы имели право закры-
вать кооперативы, при этом при-
чины для вынесения такого ре-
шения четко определены не 
были. Подобная практика – зави-
симость кооперативных обществ 
от центральной и местной адми-
нистрации – негативно сказыва-
лась на дальнейшем развитии 
кооперативного движения.

В конце концов, сама жизнь 
заставила органы власти пере-
смотреть свое отношение к ко-
операции, заняться реформиро-
ванием нормативно-правовой 
базы деятельности кооператив-
ных товариществ, использовать 
кооперацию для борьбы с бед-
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ностью. Одним из первых норма-
тивных актов, принятым Минис-
терством внутренних дел в мае 
1897 г. стал «Нормальный устав 
потребительских товариществ», 
именно эти общества были на-
иболее распространенными и по-
пулярными у населения. Данный 
документ сыграл роль закона о 
потребительской кооперации и 
действовал на всей территории 
Российской империи вплоть до 
1917 г. Историко-правовой анализ 
этого акта позволяет выявить как 
положительные его стороны, так 
и недостатки. К числу положи-
тельных нововведений относится 
наделение губернаторов правом 
регистрации уставов кооператив-
ных объединений, что значитель-
но упростило процедуру оформ-
ления документов и тем самым 
способствовало увеличению 
роста кооперативных товари-
ществ, к недостаткам – деталь-
ная регламентация всех сторон 
жизни кооператива, закрепление 
концессионного (разрешительно-
го) порядка открытия кооператив-
ного общества, ограничение пра-
ва кооперативов на занятие куль-
турно-просветительской де-
ятельности и др. [2, с. 44-49]. В 
Украине, кроме того, негативное 
отношение властей к культурно-
просветительской деятельности 
кооперативов объясняется еще 
и тем, что последняя была на-
правлена на защиту и поддержку 
национальной культуры и язы-

ка.
В первые десятилетия XX в. 

работа органов власти над об-
новлением нормативно-право-
вой базы кооперации, хотя и мед-
ленно, но продолжалась. В итоге 
был разработан общекоопера-
тивный закон, о необходимости 
которого на протяжении несколь-
ких десятилетий, начиная с 1870 
г., говорили кооператоры на сво-
их съездах. Данный документ – 
«Положение о кооперативных то-
вариществах и их союзах», при-
нятый в августе 1913 г. на III Все-
российском кооперативном съез-
де в Киеве, закрепил основопо-
лагающие принципы коопериро-
вания: добровольность и откры-
тость членства в кооперативах, 
демократический характер уп-
равления, равноправие членов 
товарищества – пайщиков, само-
стоятельность и независимость 
кооперативных организаций. 
Важной чертой законопроекта 
было отсутствие жесткой и де-
тальной регламентации деятель-
ности кооперативных обществ, 
которая была свойственна в то 
время законам страны. В этом же 
году проект данного закона был 
внесен в Государственную Думу, 
которая признала своевремен-
ным его принятие, поддержала, 
и одобрила его. Затем проект 
поступил на обсуждение в Госу-
дарственный Совет, который, вы-
полняя указания правительства, 
внес в текст законопроекта ряд 
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существенных изменений, 
вследствие чего проект, к сожа-
лению, утратил первоначальную 
ценность [17, с. 101].

Украинская кооперация тог-
да так и не получила завершен-
ной кооперативной системы. Не 
имея своих кооперативных цент-
ров, она была подчинена обще-
российским и считалась состав-
ной частью всероссийской и счи-
талась составной частью всерос-
сийской системы кооперации. 
Формирование самодеятельной 
национальной системы в Украи-
не началось лишь после победы 
Февральской буржуазно-демок-
ратической революции, что при-
ходится на период 1917-1920 гг.

После свержения самоде-
ржавия Временное правительс-
тво приняло несколько норматив-
но-правовых актов, за которые 
украинские кооператоры боро-
лись на протяжении многих лет и 
которые составили основу ново-
го кооперативного законодатель-
ства. Прежде всего это «Положе-
ние о кооперативных товарищес-
тва и их союзах», утвержденное 
Временным правительством 20 
марта 1917 г. после предвари-
тельного рассмотрения проекта 
в Государственной Думе. Данный 
закон вместе с дополнениями к 
нему, принятыми в течение лета 
1917 г., впервые в истории отечес-
твенного кооперативного движе-
ния наиболее полно системати-
зировал и определил правовые 

основы, нормы кооперации и 
формы ее деятельности.

Уставы кооперативных орга-
низаций отныне подлежали ре-
гистрации в специальных регис-
трационных комиссиях окружных 
судов. Товарищества союзы по-
лучали право юридических лиц 
лишь после регистрации в этих 
комиссиях [13, с. 102]. Особое 
значение этого Положения состо-
яло в том, что оно упорядочило 
организационную структуру и 
расширило границы деятельнос-
ти кооперативных организаций, 
определило основы, направле-
ния и граница правотворчества, 
самоуправления и инициативы, 
чем в значительной мере содейс-
твовало развитию демократичес-
ких основ кооперации как одной 
из форм общественных органи-
зации.

Новые нормативные акты 
ликвидировали государственную 
опеку над кооперативами, вос-
становили явочный порядок их 
открытия, расширили права чле-
нов кооперативов и самих това-
риществ, создали правовую базу 
для деятельности кооператив-
ных съездов и союзных объеди-
нений. Членам кооперативов 
была предоставлена свобода в 
выборе путей и методов хозяйс-
твенной деятельности. Важно и 
то, что впервые за время сущес-
твования кооперации в стране 
получило юридическое опреде-
ление само понятие «коопера-
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тивное товарищество». И хотя 
новые законы и не были лишены 
некоторых недостатков, в целом 
они отвечали потребностям коо-
перативного строительства и со-
здали необходимую правовую 
базу для развития кооперативно-
го движения в стране.

После принятия Временным 
правительством данных законов 
украинская кооперация стала 
развиваться своим путем, отде-
льным от российской коопера-
ции. В сентябре 1917 г. в Киеве 
состоялся ІІ Всеукраинский коо-
перативный съезд, на котором 
была поднята проблема созда-
ния национальной кооператив-
ной системы и принято решение 
об образовании ее финансового 
центра – Украинского коопера-
тивного банка.

Вопросы национальной ори-
ентации кооперации Украины 
рассматривали также губернские 
и уездные съезды и совещания 
кооператоров, проходившие в 
1917-1918 гг. по всей Украине. Ор-
ганизационно-идейным вырази-
телем украинского кооператив-
ного движения стал в это время 
Центральный украинский коми-
тет кооперации (ЦУКК). Нацио-
нальная кооперация получила 
свою собственную атрибутику, 
разработанную М. Левитским. К 
осени 1918 г. в стране действова-
ло 15 тыс. кооперативных това-
риществ и 222 объединения. Не-
смотря на войну и экономические 

трудности, кооперация имела 
внешнеторговые связи с Росси-
ей, Австрией, Германией, Фин-
ляндией и входила в Междуна-
родный кооперативный альянс 
[11, с. 70].

Однако в Украине так и не 
выработалась единая, принятая 
для всех политическая платфор-
ма кооперативного движения. По 
поводу национальной системы 
кооператоры высказывали иног-
да диаметрально противополож-
ные мысли. Эти противоречия 
ярко проявились на самом мно-
гочисленном III Всеукраинском 
кооперативном съезде, прохо-
дившем в Киеве в конце мая 
1918 г., целью которого было оп-
ределение положения украинс-
кой кооперации и разрешение 
вопроса об организации и даль-
нейшей ее деятельности. Боль-
шинство делегатов высказывали 
твердое убеждение в том, что 
дальнейшее развитие экономи-
ческой жизни страны находится 
в тесной связи с общей полити-
кой, которая должна быть на-
правлена на образование само-
стоятельного государства. А пра-
вительство Центральной Рады 
видело в кооперации тот эконо-
мический и общественный фун-
дамент, на котором должна стро-
иться украинская государствен-
ность.

Подводя итого, следует ска-
зать, что национальное возрож-
дение в Украине имело 2 тенден-
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ции: одна была связана с воору-
женной борьбой, а другая – с иде-
ей продуктивного труда, объеди-
нения творческих усилий народа, 
направленных на строительство 
справедливого общества. И если 
первая привела к провозглаше-
нию УНР, то вторая – к созданию 
украинской кооперации. На са-
мом деле украинская государс-
твенность возрождалась и стро-

илась путем не только борьбы, 
но и общего труда тех, кто брал 
на себя заботу о национальной 
школе, об издании книг, учебни-
ков, об охране здоровья, кто спа-
сал народ от холода и голода. 
Согласно статистике к концу 20-х 
годов прошлого века кооператив-
ным движением было охвачено 
около 60 % населения Украины 
[1, с. 98].
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Конституційне політичне 
право громадян України на рів-
ний доступ до державної служби 
забезпечує можливість їх участі 
в управлінні державними спра-
вами (ст. 38 Конституції), отже, й 
залучення до механізму реаліза-
ції народовладдя, представни-
цької його форми, оскільки 
за ст. 5 Основного Закону народ 
здійснює владу не лише безпо-
середньо, а й через органи де-
ржавної влади й органи місцево-
го самоврядування. Щодо залу-
чення громадян до управління 
державними справами це право 
досліджене недостатньо. Ось 
чому важливим є вивчення його 
конституційно-правових засад, 
місця і значення в системі полі-
тичних прав громадян України, 
що й стало метою цієї статті.

Теоретичні положення про 
політичні права та свободи у 
сфері державної служби викла-
дені в працях учених радянської 
доби (як-то Л.Д. Воєводін,  
Ю.О. Тихомиров та ін.), сучасних 
українських (Ю.М. Тодика,  
О.Ю. Тодика, Ю.П. Битяк та ін.) і 

російських науковців (М.В. Ба-
глай, Д.А. Дмитрієв та ін.), які 
створили теоретичне підґрунтя 
для дослідження зазначеної про-
блеми. 

Відповідно до сучасної тео-
рії конституційного права пред-
ставниками народу зазвичай 
вважають народних депутатів 
України, що виходить також зі 
статусу Верховної Ради України 
як єдиного представницького ор-
гану всього народу. Але народні 
депутати є представниками на-
роду лише в законодавчій гілці 
влади. Установча ж влада Ук-
раїнського народу, як зазначав 
Ю.М. Тодика, є джерелом, осно-
вою співробітництва всіх гілок 
державної влади, які походять 
від неї [10, с. 101]. Таким чином, 
про представництво громадян в 
органах усіх гілок державної вла-
ди можна вести мову в найбільш 
широкому розумінні. Зокрема, 
таке представництво в органах 
влади виконавчої реалізується 
саме за допомогою рівного до-
ступу до державної служби. 

Такий доступ покликаний за-

УДК 342.7 О.О. Чуб, канд. юрид. наук  
Національна юридична академія України  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВА ДОСТУПУ 
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
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безпечити нормальну зміню-
ваність і поновлення чиновниц-
тва з метою недопущення його 
перетворення на так звану касту 
[1, с. 221]. Незважаючи на те, що 
право доступу до публічних фун-
кцій і посад на рівних умовах 
було сформульовано ще в ме-
жах буржуазного конституціо-
налізму ХVІІІ ст., в Україні воно є 
конституційною новелою. Його 
закріплення в Основному Законі 
країни зумовлено прагненням 
запобігти бюрократизації де-
ржавного апарату. Це право за-
кріплено в Конституції не окре-
мо, а поєднано в одній ст. 38 з 
правом громадян на участь в уп-
равлінні державними справами, 
з виборчими правами, з правом 
брати участь у референдумах. 
Тут Основний Закон слідує між-
народним актам з прав людини, 
оскільки вважається, що ці пра-
вомочності є найбільш важливи-
ми в реалізації права на участь 
у прийнятті державно значущих 
рішень. 

Відносини державної служ-
би в Україні регулюються також 
Законом України «Про державну 
службу» від 16 грудня 1993 р. [3] 
(зі змінами), який визначає поря-
док доступу громадян до неї. Де-
ржавна служба – це професійна 
діяльність осіб, які обіймають по-
сади в державних органах та їх 
апараті для практичного вико-
нання завдань і функцій держави 
і які одержують заробітну плату 

за рахунок державних коштів 
(ст. 1 Закону). 

Як і в Конституції України, в 
більшості конституцій країн Єв-
ропи й СНД, з правом брати 
участь в управлінні справами де-
ржави (як безпосередньо, так і 
через своїх представників) зміс-
товно й композиційно поєднуєть-
ся в одній статті право рівного 
доступу до державної служби й 
державних посад (ст. 32 Консти-
туції РФ, ст. 39 Конституції Рес-
публіки Молдова, п. 101 Консти-
туції Латвійської Республіки) або 
до виборних та інших публічних 
функцій (ст. 30 Конституції Сло-
вацької Республіки). Це означає, 
що таке суб’єктивне політичне 
право громадян разом з вибор-
чими правами в першу чергу доз-
воляє їм реалізувати право на 
участь в управлінні справами де-
ржави. 

У Конституції РФ у ст. 32 за-
кріплено також право громадян 
брати участь у відправленні пра-
восуддя через народних засіда-
телів та присяжних. Такого права 
в системі політичних прав Кон-
ституція України не містить і мож-
на зазначити, що воно навряд чи 
охоплюється правом доступу до 
державної служби, оскільки суд-
ді є державними службовцями, 
народні засідателі – тимчасови-
ми посадовими особами, а при-
сяжних це не стосується. В Ос-
новному Законі право громадян 
брати участь у відправленні пра-
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восуддя випливає з положень 
розд. VIII «Правосуддя», закріп-
лених у декількох статтях (ч. 
4 ст. 124, ч. 1 ст. 127, ч. 2 ст. 129). 
Таке виокремлення вбачається 
нам теоретично і практично 
обґрунтованим.

На конституційне регулю-
вання досліджуваного права гро-
мадян України безпосередньо 
впливають загальновизнані між-
народні акти з прав людини, 
зокрема, ст. 21 Загальної декла-
рації прав людини 1948 р., де 
проголошується, що (а) кожна 
людина має право брати участь 
в управлінні своєю державою 
безпосередньо чи за посеред-
ництвом вільно обраних пред-
ставників; (б) кожна людина має 
право рівного доступу до де-
ржавної служби у своїй країні;  
(в) воля народу повинна бути ос-
новою влади уряду; (г) ця воля 
повинна знаходити вираження в 
періодичних і нефальсифікова-
них виборах, що мають проводи-
тися при загальному й рівному 
виборчому праві, шляхом таєм-
ного голосування або ж за допо-
могою інших рівнозначних форм, 
що забезпечують свободу голо-
сування. У розд. ІІ Конституції 
України всі вищенаведені поло-
ження цієї Декларації не просто 
знайшли своє відбиття, а й за-
кріплені більш деталізовано. 

Норма ч. 2 ст. 38 Основного 
Закону країни про рівний доступ 
громадян до державної служби 

розвиває також положення ст. 25 
Міжнародного пакту про грома-
дянськ і та політичні права 
1966 р., згідно з яким кожен гро-
мадянин повинен мати без дис-
кримінації й без необґрунтова-
них обмежень право й мож-
ливість: (а) брати участь у ведін-
ні державних справ як безпосе-
редньо, так і за посередництвом 
вільно обраних представників; 
(б) голосувати й бути обраним на 
справжніх періодичних виборах, 
які проводяться на підставі за-
гального й рівного виборчого 
права при таємному голосуванні 
і які забезпечують вільне воле-
виявлення виборців; (в) допуска-
тися у своїй країні на загальних 
умовах рівності до державної 
служби. Отже, можемо стверд-
жувати, що редакція ст. 38 Кон-
ституції України повністю від-
повідає загальновизнаним між-
народним документам з прав 
людини й запозичена з них, у 
тому числі щодо права доступу 
громадян на рівних умовах до 
державної служби. 

Окрім основоположних актів 
з прав людини, прийнятих на рів-
ні ООН, у рамках цієї організації 
розроблено й інші специфічні до-
кументи стосовно основних де-
мократичних політичних ціннос-
тей. Так, у 1952 р. Генеральна 
Асамблея ООН прийняла Кон-
венцію про політичні права жінок 
(набрала чинності 1954 р.) [6, 
с. 187-190], у якій визнається, що 
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кожна людина має право брати 
участь в управлінні своєю краї-
ною безпосередньо чи за посе-
редництвом вільно обраних 
представників і право рівного до-
ступу до державної служби у 
своїй країні, а також виражаєть-
ся прагнення зрівняти положен-
ня чоловіків і жінок щодо во-
лодіння й користування політич-
ними правами (Преамбула). 

Відповідно до підсумкового 
Документа Копенгагенської на-
ради Конференції з людського 
виміру НБСЄ (1990 р.) держави-
учасниці поважають право своїх 
громадян (а) брати участь в уп-
равлінні державою безпосеред-
ньо або через представників, які 
обираються ними вільно в пере-
бігу чесного виборчого процесу 
(п. 6); (б) домагатися політичних 
і державних посад або особисто, 
або як представники політичних 
партій чи організацій без будь-
якої дискримінації (7.5); (в) ство-
рювати в умовах повної свободи 
політичні партії чи інші політичні 
організації, яким надаються не-
обхідні юридичні гарантії, що 
дозволяють їм змагатися між со-
бою на підставі рівності перед 
законом та органами влади (7.6). 
Закон і державна політика мають 
допускати проведення політич-
них кампаній в атмосфері свобо-
ди й чесності, в якій жодні ад-
міністративні дії, насильство й 
залякування не заважали б пар-
тіям і кандидатам вільно викла-

дати свої погляди й оцінки, а ви-
борцям голосувати вільно, не 
побоюючись покарання (7.7) 
[Цит. за: 8, с. 358-363]. 

Усі згадані акти з прав лю-
дини передбачають можливість 
доступу до державних посад не 
лише шляхом вільних виборів, а 
й через рівний доступ до них за 
допомогою інших процедур. Як 
підкреслює М.І. Сазонов, незва-
жаючи на те, що істинні демок-
ратії становлять собою політич-
ні системи, в яких доступ до вла-
ди і право приймати рішення 
здійснюються за результатами 
вільних загальних виборів [7, 
с. 476], не всі посади в держав-
ному апараті можуть і повинні 
бути виборними. У зв’язку із цим 
слід забезпечити демократичні 
процедури доступу громадян до 
державної служби, їх дійсну рів-
ність у цьому процесі без ураху-
вання політичних уподобань. Це 
дуже важливо, оскільки останнім 
часом в Україні при зміні політич-
них еліт, що перебувають при 
владі, спостерігається, так би 
мовити, чистка державного апа-
рату від представників поперед-
ньої влади. Як показала практи-
ка, констатував Ю.М. Тодика, це 
тягне за собою усунення значної 
чисельності фахівців-професіо-
налів, як і  мають необхідні 
кваліфікації й досвід, з відпові-
дальних посад у державних ор-
ганах, і неможливість новопри-
значених за політичним принци-
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пом посадовців гідно замінити 
своїх попередників [9, с. 17]. 

При дослідженні конститу-
ційно-правової регламентації ок-
ремих суб’єктивних конституцій-
них прав громадян треба врахо-
вувати можливість їх обмеження 
на законних підставах. Так, ок-
ремі обмеження прав і свобод із 
зазначенням строку дії можуть 
установлюватися в умовах воєн-
ного або надзвичайного стану 
(ст. 64 Конституції України). З 
політичних прав громадян у та-
кому випадку не може бути об-
межене лише право на звернен-
ня до органів державної влади, 
органів місцевого самоврядуван-
ня та посадових і службових осіб 
цих органів. Інші ж суб’єктивні 
права – на об’єднання, виборчі 
права, право участі в референ-
думі, мирних зборів, у тому числі 
й право рівного доступу до де-
ржавної служби – можуть зазна-
вати конституційних обмежень. 

Україна, як і будь-яка інша 
держава, захищаючи свої суве-
ренітет і незалежність, закріплю-
ючи на рівні Конституції значну 
кількість політичних прав і сво-
бод, надає гарантії їх здійснення 
лише своїм громадянам. Поряд 
із правом брати участь в управ-
лінні державними справами, пра-
вом на свободу об’єднання в 
політичні партії, виборчими пра-
вами, правом збиратися мирно і 
проводити збори, мітинги, похо-
ди й демонстрації рівне право 

доступу до державної служби на-
лежить виключно громадянам 
України. Це повністю відповідає 
міжнародній практиці й уже зга-
дуваним загальновизнаним між-
народним актам з прав людини, 
в яких зазначається, що кожна 
людина має право доступу на 
рівних умовах до державної 
служби саме у своїй країні. 

Варто враховувати й те, що 
таке право не означає абсолют-
ної рівності. Хоч як би широко (з 
першого погляду) Конституція 
України не визначала це право, 
воно не означає, що будь-яка 
особа, яка забажає стати де-
ржавним службовцем, може ним 
стати. Основним Законом закріп-
лено тільки рівність вихідних 
можливостей. Стаття 4 Закону 
України «Про державну службу» 
роз’яснює поняття рівності: пра-
во на державну службу мають 
громадяни України незалежно 
від походження, соціального й 
майнового стану, расової й на-
ціональної належності, статі, 
політичних поглядів, релігійних 
переконань, місця проживання, 
які мають відповідну освіту, про-
фесійну підготовку і пройшли в 
установленому порядку конкур-
сний відбір або іншу процедуру, 
передбачену Кабінетом Міністрів 
України. Як бачимо, на державну 
службу може бути прийнятий ко-
жен громадянин (головне – осо-
ба повинна бути громадянином 
України), але за умов, що він має 
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певні знання, досвід, відповідає 
кваліфікаційним та іншим закон-
ним вимогам, є компетентним у 
відповідній галузі чи сфері уп-
равління, а також пройшов кон-
курсний чи інший відбір. 

Таким чином, законодавство 
України чітко встановлює 3 умов-
ні групи вимог, дотримання яких 
необхідно для вступу на держав-
ну службу та її проходження. Пер-
ша і друга стосуються правового 
статусу громадянина: громадянс-
тво України, вік, відсутності обме-
жень (заборон) для зайняття по-
сади державного службовця. 
Третя пов’язана зі спеціальними 
вимогами щодо освіти і кваліфі-
кації (професійної підготовки) 
кандидата, конкурсного відбору 
або зарахування на державну 
службу за іншою встановленою 
законом процедурою [2, с. 184]. 
Згідно з рішенням Конституційно-
го Суду України обов’язковою ви-
могою для зайняття посади де-
ржавного службовця є знання де-
ржавної – української мови. Ці 
додаткові умови є однаковими 
для всіх громадян, а тому не по-
рушують закріплений у ст. 24 Кон-
ституції України принцип, за яким 
громадяни мають рівні конститу-
ційні права та свободи.

У деяких проектах Консти-
туції України пропонувалося 
встановити, щоб вимоги до про-
фесійної підготовки кандидатів 
на посади (кваліфікаційні та інші) 
визначалися законом відповідно 

до особливостей посади та 
службових функцій, що заміщен-
ня таких посад, як правило, має 
здійснюватися за конкурсом 
[Див.: 4, с. 130; 5, с. 204]. Щоб від-
бір державних службовців був 
об’єктивним, вважаємо, треба 
закріпити кваліфікаційні вимоги 
на рівні законодавства. 

Конкурсний відбір службов-
ців в органи державної влади, 
мабуть, є найбільш об’єктивною 
процедурою зарахування на де-
ржавну службу. Поодиноким при-
кладом конкурсного відбору при 
заміщенні вакантних посад у 
найвищих державних органах 
було проведення Адміністрацією 
Президента України у 2002 р. 
конкурсу на заміщення вакант-
них посад державних службов-
ців у цій структурі, метою якого 
було показати відкритість влади. 
На 37 посад претендували понад 
4 тис. осіб. Об’єктивний конкур-
сний відбір усуває можливість 
зайняття відповідальних посад 
нефахівцями у своїй галузі, за-
безпечує високий професіо-
налізм, демократичність і ре-
зультативність управління, а зна-
чить, повинен застосовуватись 
частіше. 

Потрібно також звернутися 
до питання стосовно конститу-
ційно-правових гарантій дослід-
жуваного суб’єктивного права 
громадян, однією з яких при до-
ступі до державної служби є те, 
що в Основному Законі проголо-
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шено, що таке право є рівним  
(ч. 2 ст. 38). А в зазначеному За-
коні такою гарантією виступає 
положення про надання цього 
права громадянам незалежно 
від походження, соціального й 
майнового стану, расової й на-
ціональної належності, статі, 
політичних поглядів, релігійних 
переконань, місця проживання. 

Отже, конституційною га-
рантією розглядуваного права є 
вже те, що Закон не встановлює 
жодних економічних, політичних 
чи соціальних обмежень для 
його реалізації громадянами. 
Удосконалення конституційно-
правового механізму реалізації 
права громадян України на рів-
ний доступ до державної служби 
можливе, зокрема, шляхом зако-
нодавчого врегулювання поряд-

ку конкурсного відбору та інших 
демократичних процедур, які дій-
сно забезпечили б таку рівність 
і могли б запобігти домінуванню, 
наприклад, політичного критерію 
при реалізації цього конституцій-
ного права.

Визначення конституційних 
засад права доступу громадян 
України на рівних умовах до де-
ржавної служби може бути під-
ґрунтям для подальшого його 
дослідження з точки зору місця 
й ролі в системі конституційних 
політичних прав, розширення га-
рантій цього права на рівні кон-
ституційного законодавства для 
запобігання бюрократичним тен-
денціям у державному апараті, 
вдосконалення механізму його 
реалізації в суспільно-політичній 
практиці. 
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Проблеми конституційно-
правового розвитку України за-
свідчили, що процеси конститу-
ювання системи державної вла-
ди тісно пов’язані не лише з 
удосконаленням роботи вищих 
органів державної влади, які ста-
новлять основні гілки державної 
влади, а й налагодженням сис-
теми ефективної взаємодії між 
ними й між різними гілками вла-
ди. Ми погоджуємося з тим, що 
демократичний принцип поділу 
державної влади передбачає не 
тільки стабільність і нормативну 
визначеність функціонування ос-
танніх, а й створення складних і 
різнорівневих механізмів взає-
модії тих органів державної вла-
ди, які традиційно належать до 
різних гілок державної влади [12, 
с. 417-419]. Це дозволяє запобі-
гати виникненню конституційних 
конфліктів і конфліктогенних си-
туацій, про які пише Ю.Г. Бара-
баш [2, с. 75]. Зважаючи на це, 
актуальним завданням сучасної 
науки конституційного права є 
дослідження правових засад ор-

ганізації й функціонування ви-
щих органів державної влади в 
контексті забезпечення комплек-
сності й системності функціону-
вання державної влади в цілому. 
Вивчаючи правові джерела й 
форми функціонування останнь-
ої, можемо вказати на низку про-
блем, з якими стикається сучас-
на конституційно-правова прак-
тика, коли йдеться про характер 
взаємодії тих інститутів, що реп-
резентують різні гілки влади. 
Причому деякі питання мають не 
лише національно-правову, а й 
універсальну природу, що дає 
підстави досліджувати ті про-
блеми, які нині постають перед 
Україною в більш широкій пер-
спективі конституційно-правової 
компаративістики.

Не викликає сумніву, що 
взаємодія вищих органів де-
ржавної влади не може дослід-
жуватись поза чітким виокрем-
ленням кола тих суб’єктів, які на 
сьогоднішній день уособлюють 
основні гілки влади. Звертаю-
чись до характеристики законо-
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давчої влади, зазначимо, що в 
переважній більшості сучасних 
держав вона становить собою 
єдиний представницький де-
ржавний орган, в діяльності яко-
го законодавчі повноваження 
відіграють пріоритетну роль. 
Сама структура цього органу 
може змінюватися залежно від 
конкретних конституційно-пра-
вових обставин, конституційно-
правових традицій тощо. Зокре-
ма, для федеративної форми 
державного устрою притаманне 
існування двопалатних парла-
ментів (наприклад, у Росії це 
Рада Федерації й Державна 
Дума), для унітарних держав, як 
правило, властиві однопалатні 
парламенти, хоча це й не є імпе-
ративом для сучасної конститу-
ційної практики. Так само на рів-
ні конституцій можуть бути за-
кріплені й різні повноваження 
парламентів. В одних випадках 
це лише законодавчі функції 
(приміром, у Конституції Велико-
го Герцогства Люксембург), тоді 
як в інших ідеться і про контроль-
ні повноваження стосовно вико-
навчої гілки влади та інші функ-
ції. Скажімо, в ч. 2 ст. 66 Консти-
туції Іспанії зазначається, що Ге-
неральні кортеси здійснюють за-
конодавчу владу держави, при-
ймають державний бюджет і кон-
тролюють діяльність уряду. Такі 
ж широкі повноваження нада-
ються й нідерландському парла-
менту – Генеральним штатам, 

що складаються з першої (75 де-
путатів, які представляють про-
вінції) та другої палат (150 депу-
татів, які обираються на 4-річний 
строк прямими, загальними виб-
орами на підставі пропорційного 
представництва). Відповідно до 
Конституції Королівства Нідер-
ландів це законотворчі, бюджет-
ні, фінансові функції й повнова-
ження щодо формування уряду 
й контролю за його діяльністю 
(інститут вотуму недовіри сто-
совно окремих міністрів та Ради 
міністрів у цілому, право інтерпе-
ляцій, створення спеціальних ко-
місій та інститут омбудсмена).

Також різниться і ступінь 
регламентації функцій парла-
ментів: від переліку лише основ-
них повноважень (приміром, 
Сейму в Конституції Латвії, Скуп-
щини в Конституції Словенії 
тощо) до їх доволі детальної 
юридичної фіксації. Зокрема, в 
ч. 1 ст. 85 Конституції України на-
ведено 38 повноважень Верхов-
ної Ради (внесення змін до Кон-
ституції, прийняття законів, за-
твердження Держбюджету, при-
значення виборів Президента, 
здійснення контролю за діяльніс-
тю Кабінету Міністрів, затверд-
ження рішень про надання позик 
та економічної допомоги інозем-
ним державам, обрання суддів 
безстроково, призначення чер-
гових і позачергових виборів до 
органів місцевого самоврядуван-
ня тощо), а в ч. 2 цієї ж статті вка-
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зано, що Верховна Рада здій-
снює й інші повноваження, які 
Конституцією України віднесено 
до її відання. 

Не менш детальний перелік 
повноважень представницького 
органу законодавчої гілки де-
ржавної влади міститься й у кон-
ституціях інших пострадянських 
країн. Так, у Конституції РФ стат-
тями 102 і 103 визначаються ок-
ремо повноваження Ради Феде-
рації (призначення президентсь-
ких виборів, призначення на по-
саду і звільнення з неї генераль-
ного прокурора, затвердження 
змін кордонів між суб’єктами РФ 
та ін.) і Державної Думи (дача 
згоди на призначення голови 
уряду, вирішення питання щодо 
довіри останньому, оголошення 
амністії, призначення на посаду 
і звільнення з неї голови Рахун-
кової палат й половини складу її 
аудиторів тощо) [10, с. 456-459]. 
У Конституції Республіки Молдо-
ва (ст. 66) серед повноважень 
Парламенту названо: прийняття 
законів, постанов і резолюцій, 
призначення референдумів, за-
твердження основних напрямків 
зовнішньої і внутрішньої політи-
ки держави, затвердження вій-
ськової доктрини, оголошення 
часткової чи загальної мобілізації, 
організацію вивчення й розгляду 
будь-яких питань, що стосуються 
інтересів суспільства, та ін.

Разом із тим, незважаючи на 
ті специфічні риси, що характе-

ризують діяльність законодавчої 
гілки державної влади в кожній 
окремій країні, можна вказати на 
певні загальні ознаки, які спорід-
нюють діяльність вищих органів 
цієї влади в різних державах. 

По-перше, це представни-
цький характер зазначених ор-
ганів державної влади, що дало 
підстави такому видатному 
французькому юристу і правоз-
навцю, як Л. Дюгі означити пар-
ламенти «представницькими 
мандатаріями нації» [4, с. 416]. 
Відповідно до класичної право-
вої концепції народного пред-
ставництва їх діяльність парла-
ментів засновується на наступ-
них 4-х принципах: а) народне 
представництво встановлюється 
конституцією; б) народ, як носій 
суверенітету, вповноважує пар-
ламент здійснювати від його 
імені законодавчу владу; в) із 
цією метою до парламенту оби-
раються представники народу; 
г) члена парламенту не може 
бути відкликано. Цей принцип, 
до речі, не діє в соціалістичних 
країнах, де, навпаки, існує пра-
вовий інститут відкликання де-
путатського мандату. Як критич-
ний аргумент щодо існування 
цього інституту достатньо навес-
ти думку М.В. Баглая, який вихо-
дить з того, що з моменту свого 
обрання «депутати припиняють 
бути слугами своїх виборців і 
стають слугами всього народу» 
[1, с. 428], тобто кожен обраний 
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депутат парламенту має бути 
абсолютно вільним у своєму ви-
борі в процесі голосування сто-
совно будь-яких питань.

По-друге, це компетенція 
щодо прийняття законів, яка 
створює головну частину повно-
важень парламентів, хоча до са-
мого процесу їх розробки й ви-
дання можуть залучатися й інші 
органи державної влади. У зв’язку 
з аналізом виключної законодав-
чої компетенції варто не згадати 
про такий правовий інститут, як 
делегування законодавчих пов-
новажень. У конституціях деяких 
зарубіжних країн його не перед-
бачено взагалі (Основний закон 
ФРН), в інших він існує, хоча фор-
мально й не суперечить принци-
пу виключної законодавчої ком-
петенції. За приклад можемо 
вказати на положення ст. 38 Кон-
ституції Франції, де зазначаєть-
ся, що для виконання своєї про-
грами уряд може просити парла-
мент про дозвіл протягом обме-
женого терміну здійснювати 
шляхом видання ордонансів, які 
зазвичай належать до сфери за-
конодавства. Ось чому, говорячи 
про формальну несупереч-
ливість, ми маємо на увазі те, що 
урядові акти визначаються не як 
закони, а як ордонанси, тобто 
вони є законами лише в ма-
теріальному смислі цього понят-
тя. До речі, варто зазначити, що 
на перехідний період після при-
йняття чинної Конституції Фран-

ції 1958 р. саме ордонанси були 
тією правовою формою, на під-
ставі якої забезпечувались утво-
рення й діяльність нового де-
ржавного механізму [13, с. 53].

Отже, попри всі структурні 
відмінності, які об’єктивно існу-
ють в організації законодавчої 
влади в сучасних країнах, всі без 
винятку її органи поєднують такі 
спільні риси, як народне пред-
ставництво, виключна компетен-
ція щодо прийняття законів і ви-
борність. У зв’язку із цим в конс-
титуційно-правовому досліджен-
ні цієї гілки влади постають, по 
суті, лише 2 проблеми: (а) ство-
рення такої структури суб’єкта 
здійснення законодавчої влади, 
яка забезпечувала б ефективну 
реалізацію його функцій і (б) за-
кріплення конституційно-право-
вих механізмів взаємодії вищого 
органу законодавчої влади з ви-
щими органами інших гілок де-
ржавної влади.

На відміну від законодавчої 
гілки влади, судову владу харак-
теризує більш високий ступінь 
структурного розмаїття. Так, у 
деяких державах вся судова вла-
да може бути сконцентрована в 
якомусь одному інституті або ут-
ворювати єдину систему (це на-
самперед країни англосаксонсь-
кої правової системи), а в інших 
в її системі можуть вирізнятися 
такі специфічні суб’єкти, як Кон-
ституційний суд, Верховний суд, 
звичайні суди. Подібний тип ор-
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ганізації судової влади доволі 
часто небезпідставно визнача-
ють як «полісистемний» [9, 
с. 617], що означає створення в 
державі декількох незалежних 
одна від одної систем загальних 
і спеціалізованих судів. Здебіль-
шого такий тип організації судо-
вої гілки влади властивий конти-
нентально-європейським краї-
нам. Наприклад, у ст. 92 Основ-
ного закону ФРН (в редакції від 
18 червня 1968 р.) вказується, що 
юрисдикційна влада здійснюєть-
ся Федеральним конституційним 
судом (він виносить рішення 
щодо: (а) тлумачення Основного 
закону у спорах про обсяг прав і 
повноважень вищого федераль-
ного органу; (б) сумнівів стосов-
но того, чи відповідає федераль-
не право чи право землі за своєю 
формою та змістом Основному 
закону; (в) наявності розбіжнос-
тей стосовно прав та обов’язків 
Федерації й земель, (г) виникнен-
ня інших публічно-правових 
спорів між Федерацією і земля-
ми, (д) вирішення конституційних 
скарг, поданих будь-якою осо-
бою, яка вважає, що державна 
влада порушила одне з її основ-
них прав) і вищими федеральни-
ми судами й судами земель [6, 
с. 213, 214]. До вищих федераль-
них судів згідно зі ст. 95 нале-
жать: Федеральна судова палата 
й суди – Федеральний адміністра-
тивний, Федеральний фінансо-
вий, Федеральний трудовий і Фе-

деральний соціальний.
У багатьох європейських 

країнах паралельно із судами за-
гальної юрисдикції створено ок-
рему систему адміністративної 
юстиції, тобто систему судових 
органів, які контролюють дотри-
мання законності у сфері де-
ржавного управління шляхом ви-
рішення в адміністративному 
процесуальному порядку публіч-
но-правових спорів, що виника-
ють у зв’язку зі зверненнями фі-
зичних чи юридичних осіб до ор-
ганів державного управління або 
їх посадових чи службових осіб. 
У деяких конституціях адміністра-
тивні суди навіть окремо виділе-
н о  в  о с о бливу  к ате г ор ію  
(ч. 1 ст. 211 Конституції Порту-
гальської Республіки) зі спе-
ціально визначеною компетен-
цією (ч. 3 ст. 214 Конституції цієї 
країни: «До компетенції ад-
міністративних і фіскальних судів 
входить судовий розгляд позовів 
і скарг з метою врегулювання 
спорів, що виникають із фіскаль-
них та адміністративних право-
вих відносин»). При цьому очо-
лювати систему адміністратив-
них судів може або такий спе-
ціальний орган, як Вищий ад-
міністративний суд (у § 1 гл. 11 
Конституції Швеції зазначається, 
що Верховний суд є вищим су-
дом загальної юрисдикції, а Вер-
ховний адміністративний суд є 
вищим адміністративним судом), 
або так звана Державна рада. 
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Одним з прикладів реалізації ос-
танньої можливості можна на-
звати Італію, у ст. 103 Конститу-
ції якої вказано: «Державній раді 
та іншим органам адміністратив-
ної юстиції належить юрисдикція 
щодо охорони законних інтересів 
стосовно дій державних органів, 
а в окремих випадках також і 
суб’єктивних прав». Подібний ін-
ститут у системі судової влади 
існує у Франції та Греції. Серед 
сучасних пострадянських рес-
публік таким шляхом утворення 
окремої системи адміністратив-
ної юстиції пішли Болгарія, Чехія, 
а також певною мірою Польща. 
У ст. 125 Конституції Болгарії 
встановлюється, що Верховний 
адміністративний суд здійснює 
судовий нагляд за точним і од-
наковим застосуванням законів 
в адміністративному проваджен-
ні й виносить рішення у спорах 
про законність акт ів Ради 
міністрів і міністрів. Вищий ад-
міністративний суд Польщі є од-
ним зі складників системи, яку 
очолює Верховний суд (ч. 1 ст. 61 
Конституції Польщі містить нор-
му, за якою Верховний Суд є ви-
щим судовим органом, який на-
глядає за прийняттям рішень усі-
ма іншими судами [8, с. 256]). Від 
недавнього часу адміністратив-
на юстиція успішно діє і в Ук-
раїні.

Важливе місце в системі ор-
ганізації судової гілки державної 
влади майже у всіх без винятку 

європейських державах (де про-
блеми конституційного контролю 
й нагляду не делеговано судам 
загальної юрисдикції), як і в краї-
нах СНД, посідають конституцій-
ні суди, хоча інколи їх назва може 
дещо варіюватись. Так, у Франції 
цей орган зветься Конституцій-
ною Радою, до відання якої від-
несено такі повноваження, як  
(а) нагляд за правильністю об-
рання президента (ст. 58), (б) ви-
несення рішень щодо правиль-
ності обрання депутатів і сена-
торів у випадку оспорення ре-
зультатів виборів (ст. 59), (в) на-
гляд за правильністю проведен-
ня референдуму й оголошення 
його результатів (ст. 60), (г) виз-
нання відповідними чи невід-
повідними конституції органічних 
законів до їх промульгації чи рег-
ламентів палат Парламенту до 
їх застосування (ст. 61).

Як правило, специфічним 
повноваженням, що характери-
зує діяльність конституційних 
судів, є винесення рішень сто-
совно конституційності того чи 
іншого закону. Однак у деяких 
країнах це конституційне поло-
ження зазнало розширеного тлу-
мачення, в результаті чого право 
висловлювати свою думку щодо 
конституційності законів отрима-
ли всі суди. Зокрема, подібне 
становище ми спостерігаємо в 
Греції, ч. 4 ст. 93 Конституції якої 
прямо зобов’язує суди не засто-
совувати закони, зміст яких їй 
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суперечить. 
Найбільш складною, з най-

більшим ступенем розбіжностей 
є виконавча гілка державної 
влади, до складу якої можуть 
входити такі елементи останнь-
ої, як президент, прем’єр-міністр, 
уряд тощо, або вона може ціл-
ковито асоціюватися з діяльніс-
тю одного інституту. По суті, ос-
танній варіант не реалізовано в 
жодній з європейських країн у 
такому вигляді, як він діє в сис-
темі державної влади США, де 
виконавча влада існує як єдиний 
інститут, яким є посада прези-
дента, і де замість поняття 
«уряд» частіше вживається та-
кий термін, як «президентська 
адміністрація» [3, с. 3]. У ст. 2 
Конституції США чітко зазначе-
но: «the executive Power shall be 
vested in a President of the United 
States of America». Дійсно, щодо 
низки країн ми можемо, як пише 
Дж. Макгрегор, вести мову, що 
в них існують «квазіпрезидент-
ські» системи організації де-
ржавної влади (в американсько-
му розумінні цього терміна) [11, 
с. 2], але навіть у цьому випад-
ку, незважаючи на свою вагому 
роль, президент залишається 
формально виведеним зі струк-
тури виконавчої влади.

Роль уряду в системі вищих 
органів державної влади суттє-
во залежить від форми правлін-
ня конкретної держави, що зна-
ходить своє вираження в ме-

ханізмах його формування, 
взаємодії з іншими державними 
органами й в обсязі його влад-
них повноважень. Як зауважує 
А. Пилипенко, в державах, що 
обрали парламентську форму 
правління (якими є більшість 
країн Східної Європи), уряду на-
лежить вся повнота компетенції 
стосовно здійснення виконавчої 
влади [5, с. 102]. Тут роль пре-
зидента обмежується функція-
ми глави держави, в основному 
представницькими. Що сто-
сується президентсько-парла-
ментських республік (Польща, 
Румунія), зазначимо, що функції 
виконавчої влади, як правило, 
розподіляються між урядом і 
президентом. При цьому прези-
дент може суттєво впливати як 
на формування уряду, так і на 
безпосередню організацію його 
діяльності. Інакше кажучи, якщо 
в парламентських республіках 
уряд є підзвітним парламенту, 
то в умовах президентсько-пар-
ламентського врядування його 
доля фактично знаходиться в 
руках президента.

Проте подібне співвідно-
шення виконавчої влади й інс-
титуту президентства породжує 
певні серйозні проблеми. Особ-
ливо гостро, на нашу думку, 
вони відчуваються на постра-
дянському просторі, в колишніх 
республіках СРСР. У цих нових 
незалежних країнах було реалі-
зовано 2 моделі організації ви-
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конавчої влади. 
Відповідно до першої пре-

зидент країни є одночасно гла-
вою і держави, і виконавчої вла-
ди. За приклад достатньо на-
вести положення: ст. 99 Консти-
туції Азербайджану: «В Азер-
байджанській Республіці вико-
навча влада належить Прези-
дентові» [7, с. 38], ст. 69 Консти-
туції Грузії: «Президент є главою 
держави та виконавчої вла-
ди», ст. 64 Конституції Таджи-
кистану, ст. 89 Конституції Узбе-
кистану.

Згідно з іншою моделлю ін-
ститут глави держави як офіцій-
ного органу, що стоїть найвище 
в ієрархії державних інститутів і 
здійснює верховне представниц-
тво країни у внутрішньополітич-
ному житті й у взаємовідносинах 
з іншими державами, було юри-
дично відокремлено від виконав-
чої гілки влади (Україна, Росія, 
Вірменія). Іншими словами, як 
пише В.М. Шаповал, глава де-
ржави формально не входить у 
систему виконавчої влади [14, 
с. 180]. Однак подібне станови-
ще породжує низку запитань 
щодо тих відносин, які виника-
ють між інститутом глави держа-
ви й урядом як вищим органом 
в системі виконавчої влади. Таке 
положення глави держави, коли 
він не несе безпосередньої від-
повідальності за діяльність уря-
ду, але має надзвичайно широкі 
можливості впливу на нього, 

фактично змусило деяких нау-
ковців і політиків вести мову про 
формування такої специфічної 
гілки влади, яка виноситься зі 
сфери поділу влади й опиняєть-
ся «над» усіма гілками держав-
ної влади, що, у свою чергу, змі-
нює форму правління з прези-
дентсько-парламентської на су-
пер-президентську.

Незважаючи на те, що в 
кожній окремій країні суб’єктами 
державної влади можуть висту-
пати різні її органи, існують усі 
підстави, щоб вирізнити певні 
загальні риси, які відокремлю-
ють органи законодавчої гілки 
влади від органів виконавчої й 
судової влади як на функціо-
нальному, так і на інституціо-
нальному рівні. З огляду на це 
чітке визначення конституційно-
го статусу вищих органів де-
ржавної влади дозволяє не 
лише з’ясувати структуру кожної 
окремо взятої її гілки, а й уста-
новити типові взаємозв’язки, що 
утворюються між ними, що, зре-
штою, робить більш зрозуміли-
ми загальні механізми їх взає-
мовпливу. У результаті цього, в 
перебігу конституційно-право-
вого аналізу статусу вищих ор-
ганів державної влади ми отри-
муємо можливість визначити 
межі впливу кожної з її гілок, ок-
реслити її суб’єктів, що дозво-
ляє розв’язати проблеми утво-
рення, так би мовити, «додатко-
вих» гілок влади чи «квазівлад-
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них» інститутів, тобто таких, які, 
не належачи до жодної з класич-
них гілок влади, впливають на 

функціонування державного ме-
ханізму й суспільний розвиток у 
цілому.
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АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

Забута на деякий час акту-
альність реформування тери-
торії України, аспекти якої були 
передбачені ще в Декларації про 
державний суверенітет України 
[2] та Конституції (ст. 85), стала 
поштовхом до написання цієї 
статті. Мета статті – вироблення 
конкретних пропозицій щодо ре-

формування територіального ус-
трою України та механізму його 
проведення. Адміністративно-
територіальний устрій визнаєть-
ся неодмінним атрибутом держа-
ви, чинником забезпечення її те-
риторіальної цілісності, динаміч-
ного і збалансованого соціаль-
но-економічного розвитку, пере-
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думовою для практичної реалі-
зації принципів сталого розвитку 
в межах територіальних ад-
міністративних утворень і держа-
ви в цілому.

Питання реформування не 
є новим, різні його аспекти вже 
порушувались і розглядались 
вітчизняними й зарубіжними на-
уковцями, що дало змогу нако-
пичити досить вагомий досвід у 
цій сфері, проте спроб ефектив-
но запровадити його на практиці 
не було здійснено. До науковців, 
які зробили значний внесок у до-
сліджувану проблему слід від-
нести М.С. Дністрянського [5], 
Є.В. Грищенко [4], М.П. Орзіха 
[10], С.І. Пирожкова [11], В.П. Но-
вик [9], П.М. Ткачук [15] та ін.

Ефективне функціонування 
державного механізму є заруч-
ником злагодженої взаємодії 
низки об’єктивних чинників – на-
явності високопрофесійних кад-
рів, правової основи, раціональ-
ного територіального устрою, 
фінансових коштів. Усі вони 
складаються в розвинутому гро-
мадянському суспільстві і є 
похідними від процесу державот-
ворення й демократизації сус-
пільства. Тривалий час політики, 
науковці, державні службовці 
різних рівнів, посадовці місцево-
го самоврядування ведуть по-
леміку про проведення в Україні 
територіальної реформи. Схо-
дяться вони в одному: подаль-
ший розвиток країни як соціаль-

ної держави, реалізація гуманіс-
тичних засад її розвитку, які є 
пріоритетними в усіх країнах де-
мократичного табору, неможливі 
без реформи її територій. Під-
твердженням цьому стала 
об’єктивна неспроможність у ре-
алізації будь-якої іншої реформи 
– бюджетної, політичної (консти-
туційної), адміністративної, судо-
вої тощо. 

Свого часу з прийняттям 
Бюджетного кодексу України 
пов’язувалися важливі суспільні 
події, зокрема, ліквідація дота-
ційних адміністративно-тери-
торіальних одиниць, одержання 
суттєвих фінансових надход-
жень до місцевих бюджетів, які 
дадуть можливість не лише ут-
римувати відповідний апарат 
місцевого самоврядування, а й 
розвивати місцеві програми. Од-
нак повною мірою цього не від-
булось. Як зазначив на виїзній 
колегії в Білоцерківському районі 
Київської області В.С. Куйбіда, 
зараз в Україні нараховується  
29 тис. населених пунктів, 
об’єднаних у 11 тис. адміністра-
тивно-територіальних одиниць, 
з яких 80 % є дотаційними, а ще 
80 % – глибоко дотаційними. Це 
значить, що 95 % адміністратив-
но-територіальних одиниць в Ук-
раїні формують доходну частину 
свого бюджету за рахунок дота-
цій, що свідчить про нежиттєз-
датність такої системи [3].

Подібна ситуація відбулась 
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і з політичною реформою. Біль-
ше того, неспроможність довес-
ти до логічного завершення цю 
реформу постійно призводить до 
кризи влади в Україні. При цьому 
варто зазначити, що другий етап 
політичної реформи так і не на-
став, оскільки зміни до Консти-
туції України щодо реформуван-
ня системи місцевого самовря-
дування так і не були прийняті. 
Це означає, що розвиток місце-
вого самоврядування значно від-
стає від сучасних суспільних від-
носин. Організація влади на-
стільки ускладнена, що не вико-
нує своїх першочергових за-
вдань – служіння людям, надан-
ня їм якісних послуг і забезпе-
чення нормального їх розвитку. 
Ситуація ускладнюється ще й 
внутрішніми суперечками влади, 
неможливістю досягти компро-
місу з найбільш болючих про-
блем – розмежування повнова-
жень, кадрові питання тощо. 
Влада не здатна прийняти такі 
життєві закони, як бюджет, по-
датковий кодекс, не говорячи 
вже про спробу внести зміни до 
Конституції, або, як пропонуєть-
ся, зокрема, Президентом Украї-
ни, прийняти її в новій редакції.

Аналогічні питання виника-
ють і в процесі провадження ад-
міністративної реформи, початок 
якої покладено ще в 90-х роках 
XX ст., однак корінних змін в ор-
ганізації й діяльності органів де-
ржавної влади так і не досягнуто. 

Процес проведення цієї рефор-
ми слід визнати найбільш логіч-
ним і прогнозованим: було 
розроблено відповідні концепції 
[Див., напр.: 6; 12], проведено 
розмежування обов’язків з їх ре-
алізації між різними владними 
інституціями. Але основним чин-
ником її невдачі стало неналеж-
не фінансування.

На нашу думку, окреслена 
ситуація є наслідком поспіш-
ності, певної помилковості в пос-
лідовності проведення реформ. 
У першу чергу потребує здійс-
нення територіальна реформа-
ція, фінансові ресурси на прове-
дення якої є прогнозованими і 
можуть бути накопичені як у дер-
жавному, так і місцевих бюдже-
тах. Причому вже існує певний 
досвід проведення такої рефор-
ми як у нашій країні в минулому 
сторіччі, так і на територіях інших 
зарубіжних країн. 

Детальну картину історич-
них подій формування ад-
міністративно-територіального 
устрою України на прикладі До-
н е ц ь к о г о  р е г і о н у  м а л ю є  
Л.П. Шулікіна [16]. У СРСР ад-
міністративно-територіальна ре-
форма розпочалась у 1923 р. На 
противагу губернському поділу 
планувалося провести поділ 
країни на райони з метою «ско-
рочення кількості адміністратив-
но-територіальних одиниць, 
спрощення і здешевлення апа-
рату керування». Губернії, повіти, 
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волості були скасовані, замість 
них створені області (краї), окру-
ги й райони. Округ становив оди-
ницю, трохи меншу по території 
за колишню губернію, а район – 
крупніше волості. Усі адміністра-
тивно-територіальні одиниці та їх 
межі встановлювалися відповід-
но до  економічних особливостей 
окремих територій. При цьому 
було вирішено не порушувати гу-
бернські кордони. Реформа про-
вадилась поступово, тому, на-
приклад, в Україні обласний поділ 
спочатку не запроваджувався. 
Найбільш крупними адміністра-
тивними одиницями залишались 
губернії, а повіти й волості були 
замінені округами і районами. 

У 1925 р. завершився пере-
хід від 4-ступеневої системи ке-
рування (центр–губернія –повіт–
волость) до 3-ступеневої (центр–
округи–райони). Раднарком Ук-
раїни 14 лютого 1925 р. прийняв 
постанову, в якій говорилося: «З 
метою наближення влади до на-
селення Рада Народних Комі-
сарів ухвалила: 1. Визнати необ-
хідним перейти на триступеневу 
систему керування з 1-го жовтня 
1925 року. 2. Установити, що з 
переходом на триступеневу сис-
тему керування вся територія 
УРСР в адміністративно-тери-
торіальному відношенні розді-
ляється на округи і райони під 
керуванням єдиного республі-
канського центра...». Крім того, 
розгорнулося створення націо-

нальних сільських рад, націо-
нальних районів. Округи незаба-
ром перетворилися на непотріб-
ну ланку між областю й районом, 
тому у вересні 1930 р. прийнято 
рішення про їх ліквідацію й пере-
хід на 2-ступеневу систему уп-
равління.

Таке поступове реформу-
вання дало можливість віднайти 
найбільш ефективну модель уп-
равління країною. Досвід за-
рубіжних країн також свідчить 
про важливість обдуманого під-
ходу. За останні десятиліття най-
кращим прикладом цього є ре-
форма, проведена в Польщі. 
Саме ця країна показує приклад 
проведення територіальної ре-
форми, а потім реформ в інших 
царинах. Представлена модель 
повинна вдосконалювати прак-
тику застосування у змінах при-
нципу прозорості, громадської 
участі, передбачуваності, під-
звітності, професіоналізму й не-
терпимості до корупції [17]. У 
рамках реалізації реформи були 
поставлені такі завдання: (а) під-
готувати опис послуг, що нада-
ються органами місцевого само-
врядування, з метою полегшен-
ня населенню доступу до них. 
Кожна послуга була відображена 
на окремій картці з указівкою 
часу реалізації, правової основи, 
розмірів коштів на реалізацію, 
відповідальних осіб; (б) розроби-
ти і втілити в життя етичний ко-
декс працівника відповідного ор-
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гану місцевого самоврядування, 
що дало змогу визначити пере-
лік ціннісних орієнтацій, якими 
будуть керуватися працівники; 
(в) опрацювати і впровадити в 
життя програму співробітництва 
з неурядовими організаціями 
для створення стійких принципів 
співпраці неурядових організацій 
з органами місцевого самовря-
дування разом з визначенням 
способів його моніторингу;  
(г) розробити стратегію суспіль-
но-економічного розвитку від-
повідного населеного пункту, ви-
дати тезисний матеріал для оз-
найомлення населення з нею;  
(д) запровадити процедуру на-
бору на кожне вакантне місце у 
виконавчому органі влади на 
конкурсних засадах з метою га-
рантування рівного доступу до 
робочих місць і перевірки про-
фесійних якостей кандидатів;  
(е) підготувати щорічний бюд-
жетний довідник для населення 
«Відкіля в нас гроші і на що ми їх 
витрачаємо?» [7]. Постановка 
подібних питань та їх поступове 
вирішення й буде вагомим ре-
формаційним проривом України 
в процесі вдосконалення місце-
вого самоврядування.

На сьогодні керівництво Ук-
раїни вбачає продовження про-
цесу адміністративно-тери-
торіальної реформи у прийнятті 
Закону України «Про державну 
регіональну політику». У зв’язку 
із цим було розроблено Концеп-

цію державної регіональної полі-
тики, яка передбачає систему 
засобів, механізмів, інструментів 
та дій для досягнення сформу-
льованих цілей: (1) створення 
повноцінного життєвого середо-
вища для людей на всій тери-
торії України; (2) забезпечення 
просторової єдності держави і 
сталого, збалансованого розвит-
ку її регіонів; (3) узгодження ре-
гіональних і загальнодержавних 
інтересів. Однак територіальній 
реформі в цьому документі від-
ведено дуже незначне місце. 
Зокрема, зазначено, що вирі-
шення завдань удосконалення 
територіальної організації влади 
в Україні забезпечується шляхом 
оптимізації адміністративно-те-
риторіального устрою. При цьо-
му територія держави поділяєть-
ся на окремі частини – ад-
міністративно-територіальні оди-
ниці 3-х рівнів – базового, субре-
гіонального й регіонального. На 
3-х рівнях адміністративно-тери-
торіального устрою діють органи 
місцевого самоврядування. 

У свою чергу, Міністерством 
регіонального розвитку та будів-
ництва України розроблено про-
ект Концепції адміністративно-
територіальної реформи [14], яка 
визначає: (а) принципи організа-
ції адміністративно-територіаль-
ного устрою в Україні, (б) типо-
логію адміністративно-тери-
торіальних одиниць і вимоги до 
їх створення, (в) базові повнова-
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ження органів влади на рівнях 
адміністративно-територіальних 
одиниць, (г) принципи й етапи ад-
міністративно-територіальної ре-
форми. Відповідно до Концепції 
проведення останньої налічує 
декілька етапів: 

– Підготовчий (орієнтовний 
термін – 2008 р.), охоплює:  
(а) розробку й затвердження кон-
цепції; (б) розрахунок поточних і 
капітальних видатків, кадрових 
переміщень; (в) опрацювання 
проектів і прийняття необхідних 
для реформи нормативно-пра-
вових актів; (г) утворення урядо-
вого органу зі здійснення рефор-
ми; (д) моделювання формуван-
ня адміністративно-територіаль-
них одиниць у всіх регіонах. 

– Формування соціально-
політичної бази реформи (орієн-
товний термін – 2009 р.), який 
налічує просвітницьку та інфор-
маційну кампанії; укладення 
політичної угоди між парламент-
ськими силами, Президентом та 
урядом про здійснення рефор-
ми; формування громад на доб-
ровільній основі відповідно до 
умов, визначених Концепцією на 
основі чинного законодавства. 

– Утворення громад, упо-
рядкування районного поділу 
(орієнтовний термін – 2010 р.). 
Складниками цього етапу є:  
(а) завершення утворення гро-
мад на підставі ухвалених за-
конів; (б) проведення виборів до 
рад новостворених громад в 

2010 р.; (в) передача повнова-
жень новоутвореним радам від 
сільських, селищних, міських 
рад, органів виконавчої влади 
відповідно до закону; (г) створен-
ня нових районів згідно з кри-
теріями їх формування; (д) реор-
ганізація районних державних 
адміністрацій. 

– Розширення повноважень 
органів місцевого самовряду-
вання районів та регіонів. Цей 
етап має позначитись на: (а) ух-
валенні змін до Конституції Ук-
раїни; (б) обранні районних рад 
і формуванні їх виконавчих ор-
ганів; (в) упорядкуванні в необ-
хідних випадках меж областей; 
(г) реорганізації обласних де-
ржавних адміністрацій; (д) об-
ранні обласних рад і формуван-
ні їх виконавчих органів. 

Досить важливо, що проект 
уже використовує конкретні за-
ходи, що плануються під час його 
реалізації. Крім того, він визна-
чає основні проблеми сучасного 
адміністративно-територіально-
го устрою, якими є: (а) невпоряд-
кованість структури адміністра-
тивно-територіально устрою,  
(б) неврегульованість статусу 
низки існуючих адміністративно-
територіальних одиниць, (в) від-
сутність єдиної системи й поряд-
ку віднесення їх до відповідної 
категорії, (г) інституційна недо-
статність адміністративно-тери-
торіальних одиниць районного 
рівня, (д) надмірна диференціа-
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ція за чисельністю населення і 
площею між територіями одного 
рівня, (е) невідповідність статусу 
багатьох територій їх кадровому, 
ресурсному й організаційному 
потенціалу та ін. У результаті 
планується досягти  нероз-
ривності окремої території, в ме-
жах якої не буде інших адміні-
стративно-територіальних оди-
ниць того ж рівня, не буде анк-
лавів та ексклавів, а також закрі-
пити невисокий рівень ротацій-
ності місцевих бюджетів, стій-
кість до політичних, демографіч-
них, економічних викликів за від-
сутності внутрішніх чинників 
власної дезорганізації та ін.

Особливу увагу розгляду-
ваній проблемі на сучасному 
етапі приділяє Кабінет Міністрів 
України. У його структурі створе-
но міжвідомчу робочу групу з пи-
тань реформування адміністра-
тивно-територіального устрою й 
місцевого самоврядування [13]. 
Як зазначається на офіційному 
сайті Міністерства регіонального 
розвитку та будівництва України, 
на проведеному засіданні члени 
цієї групи висловили окремі за-
уваження щодо необхідності 
розширення мети реформи, 
вдосконалення структури кон-
цепції, уточнення термінології. 
Внесено також пропозиції сто-
совно повноважень територіаль-
них утворень, зокрема, пропо-
нується додати до органів, які 
створюються на районному рівні, 

прокуратуру й суд, переглянути 
концепцію щодо зменшення кіль-
кості необхідних для створення 
адміністративно-територіальної 
одиниці обов’язкових вимог, які 
мають кількісні показники, опи-
сати в цьому акті правовий ста-
тус окремих територій у складі 
адміністративно-територіальної 
одиниці.

Необх ідно детальн іше 
розробити й закріпити основні 
етапи й напрямки проведення 
реформи, серед яких мають 
бути: 

–  Під г о т о вчий  ета п :  
(а) розробка науково прорахова-
них моделей реформування, ме-
тодології, прогнозування можли-
вих наслідків реформування (по-
зитивних і негативних); (б) визна-
чення назви й меж адміністратив-
но-територіальних одиниць з 
урахуванням науково обґрунто-
ваних пропозицій; (в) проведення 
переговорів з місцевим населен-
ням з метою недопущення пору-
шення прав та інтересів мешкан-
ців під час зміни меж територій. 
Крім того, постає необхідність 
визначитися з порядком застосу-
вання місцевого референдуму 
під час реформування адміністра-
тивно-територіального устрою. 

– Етап забезпечення поля-
гає в накопиченні й акумуляції 
матеріально-фінансових ре-
сурсів, а також підготовці фахів-
ців у цій царині, які зможуть 
розробити необхідні методичні 
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матеріали з урахуванням націо-
нальних традицій і зарубіжного 
досвіду. За словами окремих 
фахівців, на проведення ад-
міністративно-територіальної ре-
форми у Польщі було витрачено 
близько 10-12 млрд. дол. [1]. Май-
же така сума необхідна і для ре-
формування в Україні, однак дже-
рела формування цих коштів на 
сьогодні є сумнівними і можуть 
надійти лише від приватизації до-
сить ліквідних об’єктів загально-
державного значення, що, безпе-
речно, є негативом для подаль-
шого розвитку країни. До того ж, 
за офіційними даними, на прове-
дення реформ регіональної полі-
тики в цілому буде виділено лише 
1 млрд. грн. [8]. Цього недостат-
ньо для проведення реформу-
вання на належному рівні, однак, 
з нашого погляду, вистачить для 
запровадження низки експери-
ментів на окремих територіях Ук-
раїни з метою аналізу їх резуль-

татів для виваженої реформи. 
– Етап здійснення рефор-

мування має набути масовості, 
привернути громадськість, яка 
своєю активною участю на гро-
мадських зборах вирішуватиме 
важливі питання територіальної 
реформи. При цьому групі керів-
ників органів місцевого самовря-
дування, експертам, науковцям 
належить постійно працювати 
протягом тривалого часу для 
здійснення моніторингу втілення 
в життя змін, їх впливу на оточу-
юче середовище. 

– Підсумовуючий етап має 
проаналізувати результати про-
веденої реформи, оцінити від-
повідні показники, порівняти їх з 
показниками, що існували до 
проведення реформи.

Урахування зазначених про-
позицій у проекті Концепції та їх 
застосування в процесі рефор-
мування сприятимуть її послі-
довності й результативності.
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СПОСОБИ ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТІВ НА ВИБОРНІ 
ПОСАДИ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  

ЯК ВІДБИТТЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ  
У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ

Вибори – важливий інститут 
демократії, через який народ 
призначає представників влади 
й наділяє їх мандатом на здійс-
нення своїх суверенних прав. 
Особливого значення він набу-
ває в країнах молодої демократії. 
Як справедливо зауваж ує  
О.Ю. Тодика, вибори в парламен-
ти країн СНД сприяють станов-
ленню в цих країнах правової де-
ржавності й громадянського сус-
пільства, забезпеченню стабіль-

ності конституційного ладу, на-
ступності влади та її легітим-
ності [11, с. 8]. Тому цілком зро-
зумілою є зацікавленість даною 
проблематикою багатьох ук-
раїнських (А.З. Георгіци, Б. Рай-
ковського, Ю.М. Тодики, О.Ю. То-
дики, Ю.О. Фрицького, В.М. Ша-
повала, Є. Юрійчук та ін.) і за-
ру б і ж ни х  державо знавц ів  
(Ю.А. Мельвіля, Б.О. Страшуна, 
Н.Ю. Терещенкової, В.Є. Чиркіна, 
А. Шайо та ін.). Названі вчені 
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ґрунтовно досліджували всю ви-
борчу кампанію, тоді як всебічне 
вивчення окремих етапів вибор-
чого процесу в постсоціалістич-
них державах поки що зали-
шається поза увагою дослідни-
ків. 

Стадія висунення канди-
датів на виборні посади є знач-
ною фазою виборчої кампанії, 
оскільки, по-перше, кожен вибо-
рець, у принципі, може висунути 
свою кандидатуру й узяти участь 
у роботі органів влади, а по-дру-
ге, саме в цей період окреслюєть-
ся якісний склад органів народ-
ного представництва. На думку 
науковців, основною правовою 
проблемою проведення виборів 
в Україні є наявність серйозних 
прогалин у регулюванні процесів 
висування кандидатів у депутати 
[3, с. 44]. У зв’язку з цим метою 
даної статті є з’ясування впливу 
(досвіду проведення виборів) со-
ціалістичного й західного на 
формування сучасних способів 
висунення кандидатів у постсо-
ціалістичних країнах, висвітлен-
ня конституційно-правової рег-
ламентації моделей балотуван-
ня на виборні посади, а також 
визначення залежності форм ви-
сунення кандидатів від рівня роз-
витку демократичних засад у цих 
державах. 

Протягом тривалого часу з 
об’єктивних причин у країнах со-
ціалістичного табору розвивала-
ся власна система висунення 

кандидатів. Так, в СРСР право 
висувати кандидатів до органів 
влади мали комуністичні партій-
ні організації, професійні союзи, 
кооперативні організації, органі-
зації молоді й культурні спілки; у 
Польській Народній Республіці 
– політичні, профспілкові й коо-
перативні організації, Союз се-
лянської взаємодопомоги, Союз 
польської молоді та інші масові 
громадські організації працюю-
чих; виборчі закони Чехословакії 
закріплювали, що кандидати 
пропонуються Національним 
фронтом, який під керівництвом 
Комуністичної партії об’єднує 
громадські організації працюю-
чих. Причому кандидати могли 
просуватися як центральними й 
місцевими осередками вищевка-
заних організацій, так і загальни-
ми зборами колективів підпри-
ємств, установ, кооперативів 
тощо. 

Виробничо-територіальна 
основа була єдиним принципом 
висунення кандидатів на вибор-
ні посади. З погляду вчених ра-
дянської доби цей принцип по-
легшував відбір кандидатів на 
підставі їх ділових і політичних 
якостей, що давало змог у 
відібрати кращих представників 
народу, які характеризуються 
ініціативністю у громадській ро-
боті й підтримують тісні зв’язки 
з трудовими масами [Див.: 2, 
с. 162; 9, с. 173]. По-друге, со-
ціалістичне виборче законо-
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давство надавало таке право 
тільки організованим колекти-
вам. Для того часу вказане за-
конодавче положення вважало-
ся цілком природним, оскільки 
було викликано колективіст-
ським підходом до окреслення 
правового статусу людини в со-
ціалістичних країнах. Зміст та-
кого підходу полягає в пріори-
теті колективу стосовно особи 
й обмеженні прав людини в ін-
тересах суспільства [1, с. 88]. 
По-третє, кандидата від будь-
якого колективу повинна була 
підтримати комуністична партія. 
Таке правило пов’язувалося з 
існуючим постулатом про від-
сутність у соціалістичному сус-
пільстві груп з різними інтере-
сами й безпідставність міжпар-
тійної боротьби [9, с. 175]. 

З нашої точки зору, відмін-
ністю соціалістичної системи ви-
сунення кандидатів до органів 
влади варто назвати й законо-
давчу норму про відповідність 
числа кандидатів числу місць в 
органах влади. Брак альтерна-
тиви вибору громадян радянські 
конституціоналісти виправдову-
вали недоцільністю висунення 
кандидатів у числі, яке переви-
щує кількість мандатів, оскільки 
всі кандидати – це делегати від 
Народного фронту, які мають 
одну сп ільну програму [2, 
с. 163]. 

На противагу соціалістичній 
системі в країнах з тривалими 

демократичними традиціями за-
стосовуються різні варіанти ви-
сунення кандидатів на виборні 
посади. Якщо їх узагальнити, 
можна назвати наступні: (1) ви-
сунення політичними партіями та 
іншими громадськими організа-
ціями; (2) висунення групою ви-
борців; (3) висунення шляхом 
збору підписів посадових осіб; 
(4) самовисунення [8, с. 387 – 
389]. У більшості країн конститу-
ційне законодавство допускає 
одночасне використання всіх за-
значених варіантів (у Фінляндії 
розд. ІІІ Конституції 1999 р., в 
Італії ст. 14 Закону «Про вибори 
в Палату депутатів» і ст. 8 «Про 
вибори в Сенат», у ФРН розд. IV 
Федерального закону «Про виб-
ори в Бундестаг» та ін.). Таким 
чином, суб’єктами, які наділяють-
ся правом висунення кандидатів 
на виборні посади, по-суті, висту-
пають громадяни країни, які або 
безпосередньо реалізують своє 
право, або через утворені ними 
громадські організації. Як вба-
чається, підґрунтям зазначених 
форм висунення є індивідуаліс-
тичний підхід до визначення пра-
вового статусу людини. Як спра-
ведливо вказує український пра-
вознавець А.З. Георгіца, у цій мо-
делі робиться акцент на автоно-
мії людини від держави [1, 
с. 88]. 

Трансформація політичної 
системи країн соціалістичного 
табору, що розпочалась напри-
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кінці 80-х років ХХ ст., призвела 
до конституційних реформ, зок-
рема, й системи виборів. Так, у 
СРСР була прийнята низка за-
конів, які частково змінили при-
нципи висунення кандидатів на 
виборні посади. Зокрема, Закон 
СРСР від 20 грудня 1989 р., 
№ 963 – І «Про зміни й доповнен-
ня Конституції (Основного Зако-
ну) СРСР щодо питань виборчої 
системи» в цілому зберіг колек-
тивних підхід до процедури ви-
сунення кандидатів. Однак число 
кандидатів у народні депутати 
не обмежувалось, причому ко-
жен учасник передвиборних 
зборів зміг запропонувати для 
обговорення будь-яку кандида-
туру, в тому числі і свою. Зникло 
положення про обов’язкову на-
лежність кандидата до Комуніс-
тичної партії. 

Подібне реформування від-
бувалось і в країнах Східної Єв-
ропи. Наприклад, новий вибор-
чий закон, прийнятий Державни-
ми зборами (парламентом) Угор-
щини в 1989 р., був розрахова-
ний на вибори в умовах багато-
партійності. Понад 43 партій от-
римали право брати участь у 
виборах парламенту, 1600 осіб 
претендували на 165 виборних 
мандатів. У Болгарії Закон «Про 
вибори у Великі народні збори» 
1990 р. запроваджував змішану 
виборчу систему, що дозволило 
партіям висунути понад 3000 
кандидатів і взяти участь 62 не-

залежним кандидатам, які бало-
тувалися в порядку самовису-
нення [9]. Отже, вказані реформи 
свідчать, що ці країни прийняли 
західну модель проведення ви-
борів, запроваджуючи альтерна-
тивність способів висунення кан-
дидатів. Водночас кожна держа-
ва пройшла власний шлях ре-
формування виборчої системи й 
оцінити його результати можли-
во, лише розглянувши конститу-
ційне законодавство кожної краї-
ни. 

Найбільшого поширення в 
конституційному законодавстві 
постсоціалістичних країн отри-
мало висунення кандидатів полі-
тичними партіями, ініціативними 
групами громадян і самовису-
нення. Варто зазначити, що в 
постсоціалістичних країнах полі-
тичні партії – це єдині організо-
вані колективи, які допускаються 
до участі у виборах органів де-
ржавної влади. Так, Конституція 
Болгарії 1991 р. у ст. 12 проголо-
шує, що об’єднання громадян, 
включаючи професійні спілки, не 
можуть пропагувати політичні 
цілі й провадити політичну діяль-
ність, властиву політичним пар-
тіям [4, с. 122]. Тому абсолютно 
логічною є ст. 43 Закону Болгарії 
«Про вибори членів Парламен-
ту» 2001 р., яка встановлює, що 
кандидати на посаду депутата 
висуваються політичними пар-
тіями або блоками політичних 
партій. Закон «Про вибори в пар-
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ламент Чеської Республіки» 
1995 р. розд. ІІ «Про вибори в Па-
лат у делегат ів» визначає 
суб’єктами виборчого процесу 
політичні партії та їх блоки. Ана-
логічні положення можна знайти 
у ст. 26 Закону Естонії «Про ви-
бори Парламенту» 1994 р., у 
розд. 17 Закону «Про вибори в 
Сейм і Сенат Республіки Поль-
ща» 2001 р. та ін. [13]. 

Вважаємо, що запровад-
ження відповідних конституцій-
них положень не були суто тех-
нічним запозиченням західного 
досвіду, а відобразило спільну 
тенденцію, що спостерігається в 
постсоціалістичних країнах. По-
перше, слід підтримати тверд-
ження українського науковця  
Б. Райковського, що одним з кри-
теріїв розвитку демократії висту-
пає партійна конкуренція на ви-
борах [6, с. 32, 33]. По-друге, ко-
легіальні представницькі органи 
формуються в постсоціалістич-
них державах, як правило, за 
пропорційною або змішаною ви-
борчими системами, які перед-
бачають голосування громадян 
за партійні списки. По-третє, гро-
мадські організації не включа-
ються у політичний процес, ос-
кільки розробники виборчого за-
конодавства свідомо вирішили 
відійти від соціалістичної вироб-
ничо-територіальної основи ви-
сунення кандидатів, що викорис-
товувалася для підтримки неде-
мократичної однопартійної сис-

теми.
У той же час в окремих пост-

соціалістичних країнах висунен-
ня кандидатів політичними пар-
тіями є єдиною формою політич-
ної активності громадян. Так, ст. 7 
Федерального закону «Про виб-
ори депутатів Державної Думи 
Федеральних Зборів РФ» 2005 р. 
встановлює, що кандидат у де-
путати Державної Думи вису-
вається у складі федеральних 
списків кандидатів. Висунення 
кандидатів у складі федераль-
ного списку здійснюється полі-
тичними партіями, які мають від-
повідно до Федерального закону 
від 11 липня 2001 р., № 95-ФЗ 
«Про політичні партії» право бра-
ти участь у виборах. Також ця 
стаття (п. 3) фіксує положення, 
що політична партія вправі вису-
нути у складі федеральних спис-
ків громадян РФ, які не є членами 
даної політичної партії. Думаємо, 
що останній пункт надає можли-
вості незалежним кандидатам 
висунути свою кандидатуру, про-
те її повинні підтримати політич-
ні партії. Більше того, в Російсь-
кій Федерації на початку 2009 р. 
було прийнято Федеральний за-
кон «Про внесення змін до окре-
мих законодавчих актів при про-
веденні виборів», відповідно до 
якого висувати кандидатів на 
місцевих виборах можуть лише 
політичні партії, а громадським 
організаціям надана 15-відсотко-
вая квота в партійних списках. 
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Раніше право висувати канди-
датів на місцевому рівні мали ви-
борчі об’єднання. За тверджен-
ням одного з лідерів фракції 
«Справедлива Росія» в Держав-
ній Думі, законодавче формулю-
вання, що «політична партія є 
єдиним видом виборчого об’єд-
нання, яке має право самостійно 
висувати списки кандидатів», 
зміцнює роль політичних партій 
[14]. 

Подібні положення містять-
ся в Законі Латвійської Респуб-
ліки «Про вибори Сейму» 1995 р. 
Зокрема, його ст. 9 вказує, що 
списки кандидатів можуть пода-
в а т и  п о л і т и ч н а  п а р т і я  й 
об’єднання політичних партій, за-
реєстровані у встановленому за-
коном порядку [13]. Україна та-
кож належить до держав, де 
виключно політичні партії наді-
лені правом висувати кандидатів 
у народні депутати й до міських, 
районних та обласних рад. Вва-
жаємо за необхідне підкреслити 
недемократичний характер та-
ких законодавчих положень. По-
перше, вони значною мірою об-
межують права громадян, ос-
кільки особи, які не належать до 
політичних партій або входять до 
тих партій, які не висувають 
власного списку, позбавлені 
жодної можливості в будь-якій 
формі взяти участь у висуненні 
кандидатів. Отже, порушується 
загальновизнаний принцип рів-
ноправності. По-друге, можна 

погодитися з таким способом ви-
сунення, якщо законодавство 
країни, зокрема Латвії, закріплює 
відкриті партійні списки і грома-
дяни наділені можливістю брати 
активну участь у формуванні 
представницького органу, тоді як 
законодавство РФ та України 
встановлює закриті партійні 
списки. У цьому зв’язку дуже до-
речним є висловлювання Б. Рай-
ковського, що за сучасних умов 
для більшості населення участь 
у виборчому процесі є основною 
й інколи навіть єдиною формою 
діяльності в політиці [7, с. 26]. По-
третє, в країнах, де немає тради-
ції політичної боротьби, відбува-
ються процеси відриву партій від 
електорату. Як наслідок – вибо-
ри перетворюються на масштаб-
не політичне шоу, зменшується 
довіра населення до органів вла-
ди, які формують партії [7, с. 27, 
28].

Досконалішим, на нашу дум-
ку, є комбінований порядок вису-
нення кандидатів на виборні по-
сади. Так, уже згадувана ст. 43 
Закону Болгарії «Про вибори 
членів Парламенту» 2001 р. пе-
редбачає право висунення до 
Парламенту незалежних канди-
датів. Підставою для реєстрації 
виборчою комісією незалежного 
кандидата є клопотання про його 
підтримку, яке потребує підписів 
виборців, які постійно прожива-
ють на території виборчого окру-
гу. Причому Закон установлює 
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прямо пропорційну залежність 
числа підписів громадян від кіль-
кості мандатів, що надаються 
певному виборчому округу. Так, 
у виборчих округах з 4-ма ман-
датами необхідно зібрати 1100 
підписів виборців, із 5-ма – 1200, 
із 6-ма – 1300 і т.д. [13]. Як вба-
чається, запровадження такого 
положення є досить обґрунтова-
ним, оскільки воно забезпечує 
принцип рівного представництва 
інтересів населення в органах 
влади. Важливо й те, що неза-
лежні кандидати не можуть бути 
вписані до виборчих списків 
політичних партій і блоків. Отже, 
на відміну від РФ, незалежні кан-
дидати дійсно залишаються ав-
тономними від переконань пев-
них політичних рухів і мають змо-
гу представляти інтереси грома-
дян, які не підтримують погляди 
жодної партії. 

Заслуговують на увагу й 
норми, що досить докладно про-
писують процедуру висунення 
незалежного кандидата. Так, 
ст. 46 Закону Болгарії «Про виб-
ори членів Парламенту» 2001 р. 
встановлює, що від 3-х до 7-ми 
виборців, які постійно прожива-
ють на території виборчого окру-
гу, можуть сформувати комітет з 
висунення кандидатів до Парла-
менту й провадити виборчу кам-
панію на його підтримку. Кожний 
виборець має право брати участь 
у роботі лише одного такого ко-
мітету. Його члени письмово під-

тверджують свою ініціативу, вка-
зуючи свої імена, постійні адре-
си, особисті ідентифікаційні но-
мери, а також прізвище уповно-
важеного представника комітету. 
Після одержання необхідної кіль-
кості підписів виборців уповно-
важений не пізніше ніж за 27 днів 
до дати проведення виборів пе-
редає в комітет виборчого окру-
гу підписні листи [9]. З нашого 
погляду, такі законодавчі поло-
ження стимулюють політичну ак-
тивність пересічних громадян та 
їх заінтересованість в ефектив-
ній роботі органів влади. Схожі 
норми містяться у Законі «Про 
вибори в парламент Чеської Рес-
публіки» 1995 р. (ст. 61), Законі 
Естонії «Про вибори Парламен-
ту» 1994 р. (ст. 17) та ін. [13]. 

Досить цікава конституцій-
но-правова регламентація спо-
собів висунення кандидатів до 
органів державної влади в Рес-
публіці Бєларусь. Виборчий ко-
декс 2000 р. у ст. 60 («Право і 
строки висунення кандидатів у 
Президенти РБ, у депутати») 
встановлює, що кандидати в 
Президенти РБ висуваються гро-
мадянами РБ за наявності не 
менше 100 тис. підписів вибор-
ців. Висунення таких кандидатів 
розпочинається за 80 днів і за-
кінчується за 50 днів до виборів 
[15]. Як бачимо, політичні партії 
зовсім усуваються від виборів 
глави держави в цій країні. Вва-
жаємо, що існування цього пра-
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вила викликано декількома чин-
никами. По-перше, в такий спосіб 
держава намагається дистанцію-
ватися від соціалістичної прак-
тики суміщення посади глави де-
ржави й керівника Комуністичної 
партії. По-друге, відповідно 
до ст. 79 Конституції Республіки 
Бєларусь (1996 р.) Президент є 
її гарантом, як і прав та свобод 
людини і громадянина [15]. За-
кріплений порядок висунення 
свідчить, що законодавець вва-
жав, що лише політична ней-
тральна особа може виконати 
такі важливі конституційні функ-
ції По-третє, встановлення права 
висувати кандидатів тільки шля-
хом збирання підписів громадян 
має продемонструвати дійсно 
народний порядок обрання Пре-
зидента.

У процесі виборів депутатів 
різних рівнів Виборчий кодекс РБ 
водночас дозволяє різні комбі-
нації висунення на ці посади. 
Зокрема, зазначена його ст. 60 
регламентує, що право висунен-
ня кандидатів у депутати нале-
жить політичним партіям, за-
реєстрованим Міністерством юс-
тиції РБ не пізніше ніж за 6 міся-
ців до призначення виборів, тру-
довим колективам, а також шля-
хом збирання підписів. Кандида-
ти в депутати місцевих Рад де-
путатів можуть бути висунені 
громадянами, які мешкають або 
працюють на території відповід-
ної місцевої Ради депутатів, а 

також які працюють в організа-
ціях, розташованих на території 
і ншої  м ісцевої  Ра ди,  а ле 
пов̀ язаної із задоволенням пот-
реб населення й соціальним роз-
витком території даної місцевої 
Ради депутатів [15].

Проаналізувавши вищеза-
значені законодавчі положення, 
акцентуємо увагу на тому, що, на 
відміну від інших постсоціаліс-
тичних країн, Бєларусь не відмо-
вилася від виробничо-тери-
торіальної основи виборів пред-
ставницьких органів. На нашу 
думку, збереження виробничо-
територіального принципу є до-
сить логічним, оскільки в цій 
країні депутати різних рівнів ма-
ють імперативний мандат. Так, 
Закон «Про статус депутатів Па-
лати представників, членів Ради 
Республіки Бєларусь» 1998 р. за-
кріплює, що питання про відкли-
кання депутата ініціюється на 
зборах виборців округу за місцем 
їх проживання або на зборах ви-
борців трудових колективів (ор-
ганізацій), розташованих у ме-
жах округу [5, с. 165, 166].

Таким чином, на підставі 
викладеного можемо дійти на-
ступних висновків. У соціалістич-
них країнах висунення канди-
датів здійснювалось на виробни-
чо-територіальній основі тільки 
організованими колективами під 
керівництвом Комуністичної пар-
тії. Чисельність кандидатів на 
виборні посади відповідала чис-
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лу місць представницького орга-
ну. Зміни політичного режиму в 
цих державах призвели до де-
мократизації виборчої системи. 
У цілому були сприйнята західна 
модель висунення кандидатів, 
що передбачає різні форми ба-
лотування на виборні посади. 
Соціалістичний досвід вплинув 
на запровадження трансформо-
ваної системи висунення канди-
датів. В окремих країнах відбу-
вається поєднання нових форм 
балотування на виборні посади 
і соціалістичного виробничо-те-
риторіального принципу, який 
дозволяє громадянам відклика-
ти депутатів. У більшості постсо-
ціалістичних держав конститу-
ційне законодавство визнає 

політичні партії єдиними органі-
зованими колективами, які до-
пускаються до участі у виборах 
органів державної влади. Причо-
му в одних державах політичні 
парті ї  стали одноосібними 
суб’єктами висунення канди-
датів, в інших політичні партії 
зовсім не беруть участі у вибор-
чому процесі. Згортання демок-
ратичних реформ у деяких пост-
соціалістичних країнах призво-
дить до звуження кола суб’єктів, 
наділених правом пропонувати 
кандидатів на виборні посади, 
тоді як закріплення різноманіт-
них способів висунення сприяє 
підвищенню політичної актив-
ності громадян і відповідаль-
ності виборних осіб. 
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Договір ренти є однією з но-
вел ЦК 2003 р. і, незважаючи на 
вивчення природи цього догово-
ру такими дослідниками, як  
М.І. Брагінський й В.В. Вітрянсь-
кий [2, с.618-652], І.С. Тімуш [5, 
с.52-55], О.С. Яворська [6, с.73-
77], М.П. Апанасюк [1, с. 35-39], 
Є.О. Мічурін [4, с. 8-15] та інші й 
сьогодні залишилося ще багато 
проблемних питань, які потребу-
ють свого розв’язання. 

Метою даної статті є визна-
чення характеристики договору 
ренти, прав та обов’язків сторін, 
підстав його розірвання й у 
зв’язку з цим розрахунків між сто-
ронами.

Насамперед зазначимо, що 
рентні відносини набули свого 
поширення ще в середні віки. 
Слово «рента» означало повер-
нення частинами того, що було 
передано раніше. Отже, вста-
новленню ренти завжди переду-
вала передача майна її платни-
кові – спочатку землі та інших 
об’єктів нерухомості, пізніше – 
рухомого майна, а також грошей. 
Рентні відносини мали довго-
строковий, часто безстроковий 

характер, і ні за яких обставин 
рентою не вважалася сплата ра-
зової суми.

Радянське цивільне законо-
давство не передбачало регулю-
вання рентних відносин. Договір 
ренти не був відомий ЦК УРСР 
ні 1922 р., ні 1963 р.. Чинне 
цивільне законодавство повніс-
тю присвячує цьому правочину 
главу 56 ЦК України, в якій уре-
гульовано порядок відчуження 
майна під виплату колишньому 
власникові грошового або іншо-
го утримання – ренти. 

Відповідно до ст. 731 ЦК під 
договором ренти розуміється та-
кий правочин, за яким одна сто-
рона (одержувач ренти) передає 
другій (платникові ренти) у влас-
ність майно, а платник ренти вза-
мін цього зобов’язується періо-
дично виплачувати одержува-
чеві ренту у формі певної грошо-
вої суми або в іншій формі.

Договір ренти належить до 
правочинів, за якими на оплатній 
основі переходить право влас-
ност і  на передане майно. 
Схожість ренти з купівлею-про-
дажем та іншими договорами з 

УДК 347. 464 І.Й. Пучковська, канд. юрид. наук, доцент 
Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ РЕНТИ
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оплатної передачі майна у влас-
ність не перетворює рентний до-
говір на їх різновид. Ренті прита-
манні специфічні ознаки, які свід-
чать про самостійність останньо-
го серед інших цивільно-право-
вих правочинів, спрямованих на 
відчуження майна. Його основ-
ною ознакою виступає обов’язок 
однієї особи виплачувати ренту 
іншій взамін переданого у влас-
ність майна. Рентні платежі ма-
ють довгостроковий, стабільний 
характер і часто виступають ос-
новним джерелом засобів існу-
вання одержувача ренти. 

Якщо передача права влас-
ності є кінцевою метою договору 
купівлі-продажу, то за договором 
ренти – це лише умова виник-
нення рентних відносин. Перший 
завершується переходом права 
власності, а дія другого тільки 
розпочинається з передачею 
майна у власність платникові 
ренти.

Договір ренти є реальним. 
У ст. 731 ЦК чітко визначено, що 
одержувач ренти передає майно 
платникові ренти, а не зобо-
в’язується його передати. Тому 
для укладення цього правочину 
недостатньо взаємної згоди 
сторін з усіх істотних його умов, 
а необхідно ще й передати май-
но платникові ренти. Оскільки 
після передачі майна одержувач 
ренти не несе ніяких обов’язків, 
а має лише право вимагати від 
платника ренти її сплати, цей до-

говір вважається односторон-
нім. Його відплатність обумов-
лена тим, що платник ренти, от-
римавши майно, зобов’язаний 
сплачувати одержувачеві ренту 
у грошовій або іншій формі. 

Сторонами в розглядува-
ному договорі виступають одер-
жувач і платник ренти, якими мо-
жуть бути як фізичні, так і  та 
юридичні особи (ст. 733 ЦК). 

Форма досліджуваного до-
говору. Цей правочин підлягає 
нотаріальному посвідченню, а 
якщо під виплату ренти пере-
дається нерухоме майно, також 
і державній реєстрації (ст. 732 
ЦК).

Істотною його умовою є умо-
ва про предмет, який є склад-
ним: по-перше, це майно, яке від-
чужується одержувачем під 
виплату ренти; по-друге, пред-
метом виступає сама рента, що 
виплачується платником її одер-
жувачеві. Умови щодо переда-
ного майна, форми й розміру 
виплачуваної ренти є істотними 
для даного договору, без досяг-
нення згоди за якими останній не 
може вважатися укладеним. 
Стосовно майна закон не вста-
новлює ніяких обмежень, хоча на 
практиці найчастіше таким май-
ном служать житлові будинки, 
квартири, підприємства, тобто 
нерухомі речі.

Рента може виплачуватись 
у грошовій формі, що зустрі-
чається в більшості випадків, 
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або шляхом передачі речей, ви-
конання робіт або надання пос-
луг. Може бути встановлена і змі-
шана форма, коли рента випла-
чується частково грошима, а час-
тково передачею речей, вико-
нанням робіт або наданням пос-
луг. Форма й розмір ренти вста-
новлюється за згодою сторін у 
договорі (ст. 737 ЦК). Закон виз-
начає розмір ренти, якщо сторо-
ни не передбачать його своєю 
домовленістю, тільки в разі пе-
редачі під виплату ренти грошо-
вої суми. Так, відповідно до 
ч.2 ст. 737 ЦК рента в такому ви-
падку встановлюється в розмірі 
облікової ставки Національного 
банку України і змінюється разом 
з її зміною, якщо інше не вста-
новлено договором.

Сторони в договорі узгоджу-
ють періодичність виплати рен-
ти. За відсутності домовленості 
із цього питання вона випла-
чується після закінчення кожного 
календарного кварталу (ст. 738 
ЦК).

Ціною договору є загальна 
сума виплачуваної ренти. За цим 
договором, укладеним на певний 
строк, сторони можуть співвід-
нести вартість переданого під 
виплату ренти майна з ціною до-
говору ренти, яку отримає ї ї 
одержувач протягом строку дії 
останнього. Наприклад, якщо 
сторони за договором, укладе-
ним на 10 років передбачили 
ренту в розмірі 200 грн. з випла-

тою кожного місяця, ціна його 
складатиме 24000 грн. 

Стосовно ж договору без-
строкової ренти, вести мову про 
його ціну можна лише умовно з 
урахуванням алеаторного (ризи-
кового) характеру цього право-
чину. Найбільш близьким еле-
ментом з’ясування ціни договору 
безстрокової ренти виступає по-
рядок розрахунків між сторона-
ми в разі його розірвання (ст. 741 
ЦК). 

Строки. Договір ренти може 
укладатися на певний строк, три-
валість якого встановлюється за 
домовленістю сторін, але це не 
може бути, наприклад, однора-
зова виплата ренти. Рентні від-
носини зазвичай мають довго-
строковий характер, що впливає 
на встановлення сторонами 
строку його дії. Договір ренти, ук-
ладений на невизначений строк 
або без визначення строку є до-
говором безстрокової ренти. 

Саме залежно від строку дії 
договору законодавець визначає 
вид ренти – безстрокова чи 
строкова (ч.2 ст. 731 ЦК), що 
має принципове значення для 
регулювання рентних відносин. 
Так, закон передбачає мож-
ливість припинення зобов’язання 
щодо виплати ренти або зміни її 
умов у разі випадкового знищен-
ня чи випадкового пошкодження 
майна, переданого під виплату 
безстрокової ренти, розірванні 
договору безстрокової ренти у 
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зв’язку з відмовою платника або 
на вимогу одержувача, а також 
порядок розрахунків на такий ви-
падок. Сутність безстрокової 
ренти полягає в необмеженості 
зобов’язань з її виплати будь-
яким строком. Такі відносини мо-
жуть бути тривалими. Майно, пе-
редане під її виплату, може бути 
давно знищене (спожите), мо-
жуть бути забуті особи, між яки-
ми первинно виникло дане 
зобов’язання, але останнє збері-
гатиметься. Право на отримання 
безстрокової ренти, як і обов’язок 
з її сплати, переходить до спад-
коємців, а якщо її одержувачем 
(платником) виступає юридична 
особа, – до правонаступників. 

Рентні відносини склада-
ються, безумовно, і за договором 
довічного утримання (догляду), 
врегульованого у гл. 57 ЦК. 
Особливістю цього виду ренти 
(довічної ренти) є її виплата про-
тягом життя одержувача.  

Зважаючи на можливість 
відмови платника безстрокової 
ренти від договору та його 
розірвання на вимогу одержува-
ча і враховуючи, що передача 
майна першому може здійсню-
ватися як за плату, так і без-
оплатно, розглядуваний нами 
договір належить до алеатор-
них правочинів. Унаслідок його 
укладення виникає ризик для 
кожної зі сторін: розмір рентних 
платежів може виявитися біль-
шим (значно більшим) або, нав-

паки, меншим (значно меншим) 
за вартість відчуженого під 
виплату ренти майна. Вважаєть-
ся, що сторони усвідомлюють 
такі обставини й погоджуються 
з ними. Тому, як слушно зазна-
чається в юридичній літературі, 
самій суті договору безстрокової 
ренти суперечить внесення до 
нього умови про те, що загаль-
ний розмір рентних платежів, які 
підлягають виплаті одержува-
чеві, обмежується вартістю пе-
реданого майна [2, с .136].

Строковий договір ренти ук-
ладається й діє протягом певно-
го строку. У разі випадкового зни-
щення або пошкодження майна, 
переданого під виплату безстро-
кової ренти, її платник не звіль-
няється від обов’язку до закін-
чення строку дії договору, як і не 
може вимагати зміни його умов. 
Його зміна або розірвання відбу-
вається на загальних підставах 
згідно зі ст. 651 ЦК.

Крім виду договору ренти 
(безстрокова чи строкова) регу-
лювання рентних відносин  пос-
тавлено законодавцем в залеж-
ність від того, на яких засадах 
– за плату чи безоплатно – здій-
снюється передача майна у 
власність платникові ренти. Як 
зазначає М.І. Брагінський, у пер-
шому випадку передане майно 
виступає повним, а у другому – 
відповідно частковим еквівален-
том виплачуваної ренти [1,  
с. 636]. Від передачі під виплату 
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ренти майна за плату чи без-
оплатно залежить можливість 
застосування правил про купів-
лю-продаж чи дарування. За 
ч.2 ст. 734 ЦК, якщо договором 
ренти встановлено, що її одер-
жувач передає майно у власність 
платникові за плату, до відносин 
сторін щодо передачі майна за-
стосовуються загальні положен-
ня про купівлю-продаж, а якщо 
майно передається безоплатно, 
– положення про дарування. Ука-
заними приписами оперують, 
якщо це не суперечить суті дого-
вору ренти. Наприклад, до дого-
вору ренти з оплатної передачі 
майна з числа норм про купівлю-
продаж можуть застосовуватися 
ті, в яких передбачено: а) момент 
переходу ризику випадкового 
знищення або випадкового 
пошкодження майна, що пере-
дається (ст. 668 ЦК); б) обов’язок 
продавця попередити покупця 
про права третіх осіб на майно 
(ст. 659 ЦК) й в) обов’язки сторін 
при пред’явленні третьою осо-
бою позову про витребування в 
покупця переданої йому речі 
(ст. 660 ЦК). Серед норм про до-
говір дарування до рентних від-
носин можуть бути застосовані: 
(а) ст. 721 ЦК щодо обов’язків да-
рувальника у зв’язку з недоліка-
ми подарованої речі і (б) ст. 722 
ЦК стосовно виникнення права 
власності обдаровуваного з мо-
менту прийняття дарунку та 
щодо його прийняття як і доку-

ментів, що посвідчують належ-
ність дарувальникові предмета 
договору або символів речі (клю-
чів, макетів тощо). При цьому 
виключається можливість вико-
ристання будь-яких положень з 
регулювання консенсуального 
договору дарування (із встанов-
ленням обов’язку дарувальника 
передати дарунок у майбутньо-
му), оскільки договір ренти може 
мати лише реальний характер. 

З огляду на безоплатну чи 
оплатну передачу майна за до-
говором ренти по-різному вирі-
шується питання стосовно ризи-
ку випадкового знищення або 
пошкодження майна, передано-
го під виплату безстрокової рен-
ти. Так, згідно з ч. 2 ст. 742 ЦК, 
якщо випадково було знищено 
(пошкоджено) майно, передане 
під виплату безстрокової ренти, 
платник вправі вимагати припи-
нення зобов’язання щодо випла-
ти ренти або зміни умов її випла-
ти. Від передачі майна за плату 
чи безоплатно залежить і поря-
док розрахунків між сторонами 
при розірванні такого договору 
(ст. 741 ЦК).

Як уже зазначалося, право 
власності на майно за договором 
ренти переходить від одержува-
ча до платника ренти, а остання 
може бути встановлена як на ко-
ристь одержувача, так і третьої 
особи – вигодонабувача. Після 
вираження наміру останнього 
скористатися своїми правами, 
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договір не може бути розірваний 
або змінений без згоди цієї тре-
тьої особи (ч.3 ст. 636 ЦК).

Рентне зобов’язання не на-
лежить до зобов’язань, не-
розривно пов’язаних з кредито-
ром чи боржником, а значить, 
може переходити до інших осіб 
у випадках, передбачених зако-
ном або договором.

Закон не обмежує передачу 
права на отримання ренти іншій 
особі шляхом уступки права ви-
моги за виключенням випадку, 
коли  рента встановлюється на 
користь одержувача іншою осо-
бою без згоди останньої.

За ч. 2 ст. 735 ЦК відчуження 
платником ренти нерухомого 
майна, переданого йому під її 
виплату, тягне за собою перехід 
обов’язків платника до іншої осо-
би Це означає, що для прав 
одержувача ренти притаманна 
ознака їх слідування за тим не-
рухомим майном, яке вони обтя-
жують. Тому у разі відчуження 
останнього платником ренти 
його обов’язки за договором пе-
реходять до набувача майна, 
хоча останній може й не знати 
про це. При набутті такого майна 
покупець, якщо його не сповістив 
продавець про обтяження майна 
рентою, може скористатися пра-
вами, передбаченими ст. 659 ЦК, 
– вимагати зниження ціни або 
розірвання договору, але не 
вправі відмовитися від виплати 
ренти, посилаючись на те, що він 

не знав про це обтяження. Щоб 
попередити набувача, закон ви-
магає державної реєстрації до-
говору про передачу нерухомого 
майна під виплату ренти, яке 
найчастіше і є предметом цього 
договору. 

Обтяження рентою рухомо-
го майна законом не передбаче-
но, а його відчуження можливе 
лише за згодою її одержувача (ч. 2 
ст. 735 ЦК). У випадку відчужен-
ня такого майна, переданого 
платникові під виплату ренти, 
одержувач не має права вимага-
ти її виплати від нового власника 
і перед ним, як і раніше, несе 
обов’язки платник ренти. Напри-
клад, якщо переданий під випла-
ту ренти автомобіль подаровано 
платником ренти синові, то 
обов’язки по виплаті рентних 
платежів перед її одержувачем, 
як і раніше, нестиме платник за 
договором ренти, а не син як но-
вий власник автомашини. 

Закон передбачає забезпе-
чення виконання обов’язку з 
виплати ренти у тих випадках, 
коли під її виплату передається 
земельна ділянка або інше неру-
хоме майно. Згідно з ч. 1 ст. 735 
ЦК таке майно стає предметом 
застави в силу закону, а це озна-
чає, що при порушенні платни-
ком ренти свого обов’язку по її 
виплаті одержувач ренти, як іпо-
текодержатель, вправі задоволь-
нити свої вимоги за рахунок цьо-
го майна переважно перед інши-
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ми кредиторами платника. Що ж 
стосується використання сторо-
нами інших видів забезпечення 
виконання зобов’язань, то будь-
який з них (чи декілька одночас-
но) може бути встановлений сто-
ронами при передачі під виплату 
ренти рухомого майна, або вико-
ристаний поряд з іпотекою при 
передачі за договором ренти не-
рухомого майна. Крім того випла-
та ренти може забезпечуватися 
шляхом закріплення обов’язку 
платника ренти застрахувати ри-
зик невиконання своїх обов’язків 
за договором ренти (ч. 3 ст. 735 
ЦК). Якщо до останнього умову 
про забезпечення включено, але 
вона не виконана платником без-
строкової ренти, одержувач має 
право вимагати розірвання дого-
вору ренти відповідно до ч. 1 
ст. 740 ЦК.

Статтею 625 ЦК за простро-
чення сплати ренти, встановле-
ної у грошовій формі, передба-
чено відповідальність її платни-
ка в розмірі 3  % річних, якщо ін-
ший розмір відсотків не встанов-
лено договором.

Досліджуваний нами до-
говір може припинятися як на за-
гальних підставах припинення 
зобов’язань (гл. 50 ЦК), так і на 
підставах, спеціально передба-
чених гл. 56 ЦК. Якщо договір 
ренти припиняється за домов-
леністю сторін (ст. 604 ЦК), то 
сторони мають визначити на 
яких засадах буде його припине-

но й вирішити питання про мож-
ливість повернення переданого 
під виплату ренти майна й повер-
нення (повне або часткове) спла-
ченої ренти, виплати її одержу-
вачеві компенсації тощо.

Одержувач ренти може в 
будь-який час відмовитися від 
подальшого її отримання, припи-
нивши тим самим зобов’язання 
з її сплати прощенням боргу 
(ст. 605 ЦК). Однак, якщо рента 
була встановлена на його ко-
ристь іншою особою, то у випад-
ку відмови одержувача від своїх 
прав, ними може скористатися 
особа, яка встановила ренту.

Рентне зобов’язання може 
бути припинено у зв’язку з пере-
дачею відступного одержувачеві 
ренти (ст. 600 ЦК). Така підстава 
є найбільш характерною для 
припинення договору, за яким 
рента встановлена у формі пе-
редачі речей, виконання робіт 
або надання послуг. Проте ніщо 
не перешкоджає припиненню до-
говору за цією підставою й у разі, 
якщо рента встановлена у гро-
шовій формі.

Договір ренти може бути 
припинено також на інших під-
ставах, передбачених для при-
пинення зобов’язань, наприклад, 
у зв’язку з неможливістю його ви-
конання або поєднанням борж-
ника і кредитора в одній особі 
(статті 607, 606 ЦК).

Зобов’язання за договором 
ренти, укладеним на певний 
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строк, може припинитися його 
виконанням (ст. 599 ЦК). Така 
підстава щодо припинення дого-
вору безстрокової ренти не може 
застосовуватися в силу його, так 
би мовити, постійного характе-
ру. 

Рентне зобов’язання може 
бути припинено й за особливих 
підстав, зокрема, якщо право на 
одержання ренти перейде до та-
ких спадкоємців за заповітом, як 
держава Україна, Автономна 
Республіка Крим, територіальна 
громада, іноземна держава, інші 
суб’єкти публічного права (ст. 2 
ЦК ). Оскільки закон не встанов-
лює правових наслідків на такий 
випадок, вважаємо, що відповід-
ний обов’язок з платника ренти 
має зніматись, питання ж щодо 
права власності на майно, пере-
дане під виплату ренти, підніма-
тись не може. 

Зобов’язання з виплати без-
строкової ренти може припини-
тися також у зв’язку з випадко-
вим знищенням або випадковим  
пошкодженням майна, переда-
ного під її виплату. Однак для 
цього необхідна наявність пев-
них умов: щоб майно було пере-
дано під виплату ренти за плату 
і щоб платник вимагав припинен-
ня зобов’язання з виплати ренти 
або зміни умов її виплати (ст. 742 
ЦК). Випадкове знищення або 
випадкове пошкодження майна, 
безоплатно переданого під 
виплату такої ренти, не тягне за 

собою можливості припинення 
договору, а значить, платник по-
винен і далі виконувати свої 
обов’язки за договором.

Розірвання договору ренти, 
укладеного на певний строк, 
здійснюється на загальних під-
ставах, передбачених ст. 651 ЦК. 
Так, його може бути розірвано за 
згодою сторін, якщо інше не 
встановлено договором або за-
коном. На вимогу однієї зі сторін 
строковий договір ренти може 
бути розірвано за рішенням суду 
при істотному його порушенні 
другою стороною або в інших ви-
падках, передбачених догово-
ром або законом (ч. 2 ст. 651 ЦК). 
Наприклад, платник може вима-
гати розірвання договору ренти, 
за яким майно передано за пла-
ту, у разі виявлення істотних не-
доліків, не застережених одер-
жувачем ренти. А останній мати-
ме право на розірвання договору 
ренти, за яким майно було пере-
дано безоплатно, при порушенні 
платником обов’язку щодо роз-
міру, строків сплати ренти. 

Особливий порядок припи-
нення рентних відносин пов’язано 
законом з розірванням договору 
безстрокової ренти на вимогу 
платника або одержувача. Стат-
тями 739-741 ЦК встановлені 
спеціальні умови його розірван-
ня й порядок розрахунків на да-
ний випадок. При цьому право 
платника на розірвання такого 
договору носить безумовний ха-
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рактер. Так, згідно зі ст. 739 ЦК 
платник безстрокової ренти має 
право відмовитись від договору 
ренти, а умова останнього, за 
якою він не вправі відмовитися 
від договору ренти, є нікчемною. 
Припиняється договір зі спливом 
3-х місяців від дня отримання 
одержувачем ренти письмової 
відмови платника безстрокової 
ренти від договору за умови пов-
ного розрахунку між ними (ч. 3 
ст. 739 ЦК). 

На відміну від платника рен-
ти, її одержувач має право вима-
гати розірвання договору без-
строкової ренти лише у випад-
ках, передбачених сторонами у 
договорі (приміром, при відчу-
женні майна, переданого під 
виплату ренти платником іншій 
особі) або у випадках, установ-
лених законом. Так, згідно з ч. 1 
ст. 740 ЦК одержувач такої ренти 
вправі вимагати розірвання до-
говору, якщо платник: (а) про-
строчив її виплату понад один 
рік, (б) порушив свої зобов’язання 
щодо забезпечення виплати 
ренти, (в) визнаний неплатос-
проможним або (г) виникли інші 
обставини, які явно свідчать про 
неможливість виплати ним ренти 
у розмірі й у строки, встановлені 
договором. Як бачимо, право 
одержувача ренти на розірвання 
договору закон пов’язує з пору-
шеннями ї ї платником своїх 
обов’язків, у тому числі з тими, 
які можуть виникнути в майбут-

ньому за наявності тих чи інших 
обставин. Договір безстрокової 
ренти також може бути розірва-
но на вимогу її одержувача за 
рішенням суду на загальних під-
ставах, передбачених ст. 651 ЦК 
(наприклад, у зв’язку з таким іс-
тотним порушенням договору, як 
виплата ренти у значно меншо-
му розмірі, хоча й регулярно).

Розрахунки між сторонами 
в разі розірвання договору без-
строкової ренти здійснюються на 
умовах, передбачених останнім. 
При вирішенні цього питання бе-
руться до уваги вартість переда-
ного під виплату ренти майна та 
його оплатна чи безоплатна пе-
редача, строк можливого вико-
ристання майна за призначен-
ням, розмір рентних платежів 
тощо. Якщо ж сторони, незважа-
ючи на важливість цього питан-
ня, не визначили в договорі без-
строкової ренти порядок розра-
хунків на такий випадок, засто-
совуються правила ст. 741 ЦК. 
Так, якщо майно було передано 
у власність платника ренти бе-
зоплатно, то при розірванні до-
говору її одержувач має право 
вимагати від платника виплати 
річної суми ренти. Якщо ж майно 
було передано у власність плат-
ника ренти за плату, її одержувач 
вправі вимагати від платника 
виплати річної суми ренти й вар-
тості переданого майна. При цьо-
му вартість переданого майна 
визначається на момент укла-
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дення договору безстрокової 
ренти.

Як висновок щодо загальної 
характеристики договору ренти 
необхідно вказати на непослі-
довний підхід українського зако-
нодавця при визначенні видів 

ренти і встановленні наслідків 
розірвання цього нового догово-
ру, що створює підґрунтя для по-
дальших наукових досліджень 
рентних відносин і внесення 
пропозицій по їх удосконален-
ню.
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ПРО ЗМІСТ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Зміст колективного догово-
ру – це сукупність погоджених 
сторонами умов, на підставі яких 
регулюються трудові, соціаль-
но-економічні й виробничі відно-
сини на певному підприємстві, 
установі чи організації.

Конвенція Міжнародної ор-
ганізації праці № 98 «Про засто-
сування принципів права на ор-
ганізацію і на ведення колектив-

них переговорів» 1949 р. (ра-
тифікована Україною 11 серпня 
1956 р.) [2, с. 530-533] виходить 
з того, що сторони мають необ-
межене право вибору питань 
для обговорення, а значить, і 
повну свободу у визначенні зміс-
ту колективного договору в ме-
жах своєї компетенції. Зміст ос-
таннього відповідно до ст. 7 За-
кону України «Про колективні 
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договори і угоди» [1; 1993. – 
№ 36. – Ст. 361] (далі – Закон) 
і ст. 13 КЗпП України визначаєть-
ся роботодавцем і профспілко-
вими чи іншими уповноважени-
ми трудовим колективом на 
представництво органами само-
стійно в межах їх компетенції. У 
такому договорі встановлюють-
ся взаємні зобов’язання сторін 
щодо регламентування вироб-
ничих, трудових і соціально-еко-
номічних відносин, зокрема:  
(а) зміни в організації виробниц-
тва і праці; (б) забезпечення про-
дуктивної зайнятості; (в) норму-
вання й оплати праці, закріплен-
ня форми, системи, розмірів за-
робітної плати та інших видів 
трудових виплат (доплат, надба-
вок, премій тощо); (г) встанов-
лення гарантій, компенсацій, 
пільг; (д) участь трудового ко-
лективу у формуванні, розподілі 
й використанні прибутку підпри-
ємства (якщо це передбачено 
статутом); (е) режиму роботи, 
тривалості робочого часу й часу 
відпочинку; (є) умов і охорони 
праці; (ж) забезпечення житло-
во-побутового, культурного, ме-
дичного обслуговування, органі-
зація оздоровлення й відпочин-
ку працівників; (з) гарантії діяль-
ності профспілкової чи інших 
представницьких організацій 
трудящих; (и) умов регулювання 
фондів оплати праці й визначен-
ня міжкваліфікаційних (міжпоса-
дових) співвідношень в оплаті 

праці; (і) забезпечення рівних 
прав і можливостей жінок і чо-
ловіків. Названий перелік умов 
колективного договору є примір-
ним, а не вичерпним, оскільки і 
Закон і КЗпП (відповідно статті 
7 і 13), які наводять перелік 
взаємних зобов’язань, оперують 
уточнюючим словом «зокрема»; 
а це значить, що сторони можуть 
передбачити додатково й інші 
умови.

Умови колективного догово-
ру можна класифікувати на ін-
формаційні, нормативні, зобов’я-
зальні й організаційні.

Інформаційні умови – поло-
ження, які містяться в чинному 
законодавстві, актах соціально-
го партнерства і які набули за-
кріплення в колективному дого-
ворі. Вони визначають загальні 
норми з питань регламентуван-
ня праці, в тому числі й праців-
ників підприємства, на якому ук-
ладається цей договір.

Нормативні умови – ста-
новлять собою локальні норми, 
які закріплені сторонами в ме-
жах їх компетенції і які поширю-
ються на працівників певного 
підприємства. Вони охоплюють: 
а) безпосередньо передбачений 
законодавством порядок дій 
згідно з колективним договором 
(приміром, відповідно до ч. 1 
ст. 115 КЗпП заробітна плата 
виплачується працівникам регу-
лярно в робочі дні у строки, вста-
новлені колективним договором, 
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але не рідше 2-х разів на місяць 
через проміжок часу, що не пе-
ревищує 16-ти календарних 
днів); б) за браком нормативних 
приписів у законодавстві – спе-
ціально розроблені положення; 
в) положення, що конкретизують 
централізовані норми щодо пев-
ного підприємства (так, за ст. 43 
Гірничого закону України [1; 
1999. – №50. – Ст. 433] підпри-
ємства з видобутку вугілля й вуг-
лебудівні підприємства безоп-
латно надають вугілля на побу-
тові потреби таким категоріям 
громадян: (а) працівникам з ви-
добутку (переробки) вугілля й 
вуглебудівних підприємств;  
(б) пенсіонерам, які пропрацю-
вали на таких підприємствах: на 
підземних роботах – не менше 
ніж 10-ти років для чоловіків і не 
менше 7-ми років і 6 місяців – 
для жінок; на роботах, пов’язаних 
з підземними умовами, – не мен-
ше 15 років для чоловіків і не 
менше 12 років і 6 місяців – для 
жінок; на роботах технологічної 
лінії на поверхні діючих шахт чи 
на шахтах, що будуються, розрі-
зах, збагачувальних та брикет-
них фабриках – не менше  
20 років для чоловіків і не мен-
ше 15 років – для жінок; (в) ін-
валідам і ветеранам війни та 
праці, особам, нагородженим 
знаками Шахтарської Слави або 
Шахтарської Доблесті трьох сту-
пенів, особам, інвалідність яких 
настала внаслідок загального 

захворювання, якщо вони ко-
ристувалися цим правом до на-
стання інвалідності; (г) сім’ям 
працівників, які загинули (помер-
ли) на підприємствах з видобут-
ку (переробки) вугілля і які отри-
мують пенсії у зв’язку з втратою 
годувальника. При цьому розмір 
безоплатного надання вугілля 
визначається колективним дого-
вором).

Зобов’язальні умови мають 
конкретний характер і погаша-
ються їх виконанням. Як прави-
ло, при цьому вказуються строк 
виконання вказаних зобов’язань 
і відповідальні особи. Ці умови 
зазвичай класифікують за таки-
ми підставами: а) значення 
зобов’язань; б) джерело, що виз-
начає їх зміст; в) суб’єкти 
(зобов’язання роботодавців, 
працівників, спільні – роботодав-
ців і працівників, зобов’язання 
органу, що представляє праців-
ників); г) зміст і строк дії колдо-
говору.

Організаційні умови вста-
новлюють порядок укладення, 
зміни та припинення дії колек-
тивного договору: умови щодо 
строку його дії, контроль за його 
виконанням, відповідальність за 
невиконання тощо. 

Аналіз приписів КЗпП і За-
кону, присвячених змісту колек-
тивного договору взагалі, а та-
кож колективних договорів кон-
кретних підприємств, установ та 
організацій, дає можливість ок-
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реслити структуру і зміст такого 
договору, який, як правило, скла-
дається з наступних розділів: 

Загальні положення вказу-
ють на призначення, мету і спря-
мованість колективного догово-
ру, його сторони, сферу дії, спів-
відношення із законодавством, 
угодами і т.д.

Розділ 1. «Трудові відноси-
ни» містить гарантії щодо зайня-
тості і працевлаштування пра-
цівників (зокрема, перелік осіб, 
яким надається переважне пра-
во при прийомі на роботу за на-
явності вакансій, а також тих, 
яким надається переважне пра-
во для залишення на роботі при 
скороченні чисельності чи штату 
працівників тощо).

Розділ 2. «Робочий час і час 
відпочинку» окреслює режими 
робочого часу (5-денний робо-
чий тиждень з 2-ма вихідними, 
6-денний – з одним вихідним, 
робочий тиждень з наданням 
вихідних днів за графіком, робо-
та з ненормованим робочим 
днем тощо), тривалість основної 
роботи, час початку й закінчення 
роботи, час перерви, кількість 
змін на добу, чергування робо-
чих і неробочих днів, порядок 
надання 2-го вихідного дня при 
5-денному робочому тижні, за 
необхідності (у зв’язку зі спе-
цифікою виробництва) – вста-
новлення для певних категорій 
працюючих скороченого робочо-
го дня, тижня, а також вказують-

ся категорії працівників, яким 
надаються додаткові оплачувані 
відпустки, та ін.

Розділ 3. «Оплата та нор-
мування праці. Гарантійні й ком-
пенсаційні виплати» вказує 
форми оплати праці, мінімаль-
ний її розмір на підприємстві, 
порядок, місце і строк її виплати, 
тарифні ставки, співвідношення 
в розмірах останніх, окладів, 
премій та інших заохочувальних 
виплат окремим категоріям пер-
соналу, системи преміювання, 
стимулюючих доплат і надбавок, 
розміри винагороди за резуль-
татами роботи за рік, правила 
оплати праці в умовах, які відріз-
няються від нормальних, тощо.

Розділ 4. «Забезпечення 
зайнятості. Підготовка й пе-
репідготовка кадрів» передба-
чає проведення експертизи 
будь-яких економічних та органі-
заційних нововведень на підпри-
ємстві з метою виявлення їх 
впливу на чисельність зайнятих, 
а також заходи соціального за-
хисту на випадок масового ско-
рочення чисельності або штату 
працюючих, соціально-побутові 
пільги, умови і строк їх виплати, 
форми й порядок проведення 
професійної підготовки, підви-
щення кваліфікації працівників, 
конкурси професійної майстер-
ності і т.д.

Розділ 5. «Охорона праці і 
здоров’я» пропонує надання до-
даткових порівняно із законо-
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давством пільг і компенсацій 
працівникам, закріплює заходи 
відповідальності роботодавця 
за незабезпечення безпечних 
умов праці, санітарно-побутове 
забезпечення й лікарняно-про-
філактичне обслуговування за 
рахунок коштів роботодавця, за-
безпечення охорони праці жінок 
і неповнолітніх та ін.

Розділ 6. «Соціальні гаран-
тії» – залежно від фінансового 
стану організації встановлює 
види соціально-побутової допо-
моги, можливість укладення до-
говорів про медичне обслугову-
вання, умови й розміри ма-
теріальної допомоги, роботу по 
організації культурно-просвітни-
цької роботи тощо

Розділ 7. «Гарантії діяль-
ності профспілкової організа-
ції» наводить перелік гарантій 
для працівників, які входять до 
складу виборних профспілкових 
органів і не звільнені від вико-
нання основної роботи, а також 
умов, які забезпечуються робо-
тодавцем для діяльності вибор-
ного профспілкового органу, до-
кументів, як і роботодавець 
зобов’язаний надавати проф-
спілковому комітету як пред-
ставникові працівників, та ін.

Заключні положення міс-
тять строк дії колективного до-
говору, порядок і процедуру вне-
сення змін і доповнень до нього, 
здійснення контролю за його ви-
конанням, періодичність прове-

дення відповідних перевірок, 
відповідальність за невиконання 
прийнятих зобов’язань тощо.

Навести вичерпний перелік 
усіх питань, які можуть охоплю-
ватися колективним договором, 
неможливо внаслідок великої 
кількості й різноманіття умов, у 
яких діють різні підприємства, 
установи й організації. Як уже 
зазначалося, сторони можуть 
включити в такий договір додат-
кові (порівняно з трудовим зако-
нодавством) пільги для своїх 
працівників. Він може включати 
(як додатки) положення про пре-
міювання, винагороду за підсум-
ками роботи за рік тощо. На під-
ставі практики укладення колек-
тивних договорів у юридичній 
літературі норми, що підвищу-
ють рівень установлених держа-
вою гарантій трудових прав, за 
способом посилення цих гаран-
тій справедливо поділяють на 4 
групи. Це норми: (а) спрямовані 
на підвищення рівня гарантій у 
кількісному вираженні (зокрема, 
підвищення розміру оплати часу 
простою не з вини працівника, 
попередження його про майбут-
нє звільнення не за 2 місяці, а за 
більший строк); (б) що підвищу-
ють рівень гарантій шляхом роз-
ширення кола працівників, які 
мають певні права або переваги 
(переважне право на залишення 
на роботі, надане більш широ-
кому колу осіб, аніж передбаче-
но законодавством, та ін.); (в) що 
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надають працівникам додаткові 
права, аналогічні закріпленим у 
законі (гарантії при переведенні 
працівника на неповний робочий 
день тощо); (г) що обмежують 
права роботодавця порівняно із 
законодавством (обмеження 
можливостей по застосуванню 
надурочних робіт) [3, с. 16, 17].

Положення колективного 
договору поширюються на всіх 
працівників підприємств неза-
лежно від того, чи є вони члена-
ми профспілки, і є обов’язковими 
як для власника або уповнова-
женого ним органу, так і для пра-
цівників підприємства. Усі пра-
цюючі, а також щойно прийняті 
на підприємство працівники по-
винні бути ознайомлені з колек-
тивним договором власником 
або уповноваженим ним орга-
ном. 

Стаття 5 Закону, визначаю-
чи співвідношення законодавс-
тва й колективних договорів, ус-
тановлює, що в них не повинні 
міститися умови, що погіршують 
(порівняно з чинним законодавс-
твом) становище працівників. 
Відповідно до ст. 16 КЗпП Украї-
ни такі умови є недійсними. Це 
пояснюється тим, що державне 
регулювання визначає базовий 
мінімум трудових прав грома-
дян; саме існування трудового 
законодавства зумовлює необ-
хідність закріплення критеріїв 
співвідношення колективних до-
говорів із законодавством та об-

межень у зв’язку з цим волі 
сторін. Деякі такі обмеження у 
змісті колективних договорів ма-
ють на меті забезпечення реаль-
ної рівності сторін, недопущення 
використання роботодавцем 
своїх економічних та організа-
ційних переваг. Це поєднання 
досягається шляхом існування 
в законодавстві принципу непо-
гіршення становища працюючо-
го. Ось чому нормативні приписи 
колективного договору не повин-
ні суперечити законодавству. 

Але названі норми часто не-
достатньо чітко окреслюють 
спрямованість договірного регу-
лювання й цілі, до досягнення 
яких належить прагнути соціаль-
ним партнерам, що знижує 
ефективність останнього. У пра-
цівників на підставі колективно-
го договору з’являється мож-
ливість підвищення і встанов-
лення пільг, переваг, більш спри-
ятливих порівняно з установле-
ними законодавством умов пра-
ці. При цьому має враховуватися 
й фінансово-економічне стано-
вище роботодавця. Отже, зако-
нодавством забороняється 
включати до трудових договорів 
умови, що погіршують станови-
ще працівників порівняно з чин-
ним законодавством, колектив-
ними договорами й угодами.

Колективний договір є фун-
даментом для укладення з пра-
цівниками індивідуальних трудо-
вих договорів. Частина 3 ст. 5 
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Закону забороняє включати до 
індивідуальних трудових дого-
ворів умови, що погіршують ста-
новище працівників порівняно 
не тільки з законодавством та 
угодами, а й з колективним до-
говором. Відповідно, приписи ін-
дивідуальних трудових дого-
ворів, що погіршують становище 
працівників порівняно з колек-
тивним договором підприємс-
тва, є недійсними. Це правило 
стосується також і наказів (роз-
поряджень) роботодавця. Наве-
демо приклад з практики. У січні 
1997 р. Ц. звернувся з позовом 
до Мукачівського районного від-
ділу культури про стягнення з 
останнього заробітної плати, по-
силаючись на те, що він є викла-
дачем музичної школи і разом з 
іншими педагогами працював у 
червні 1996 р., однак заробітна 
плата за цей місяць йому випла-
чена не була. Рішенням Мука-
чівського районного суду Закар-
патської області від 16 травня 
1997 р. позов Ц. задоволено час-
тково. За протестом виконуючо-
го обов’язки Голови Верховного 
Суду України судова колегія в 
цивільних справах це рішення 
скасувала з таких підстав. Задо-
вольняючи частково позов Ц. і 
стягуючи на його користь за-
робітну плату за 8 днів червня 
1996 р., суд виходив з того, що 
за розпорядженням директора 
школи позивач повинен був пра-
цювати в червні 1996 р. лише  

2 робочі дні на тиждень. При ць-
ому суд не врахував вимог ст. 50 
КЗпП, згідно з якими норма три-
валості робочого часу (як і інші 
питання нормування й оплати 
праці та режиму роботи) вста-
новлюється при укладенні ко-
лективного договору і не може 
змінюватися в односторонньому 
порядку. Під час судового засі-
дання відповідач посилався на 
те, що вчителі музичної школи, 
як і позивач, працювали 5 днів 
на тиждень по 7 годин, а один 
день –6 годин. Суд цих обставин 
не перевірив, тому його висно-
вок щодо тривалості робочого 
часу позивача не можна вважа-
ти обґрунтованим. З огляду на 
викладене судова колегія в 
цивільних справах Верховного 
Суду України рішення районного 
суду скасувала, а справу напра-
вила на новий розгляд до суду 
першої інстанції [4, с. 48].

Рекомендація МОП № 91 
«Щодо колективних договорів» 
1951 р. [2, с. 545, 546] зазначає, 
що положення трудових дого-
ворів, що суперечать колектив-
ному договору, мають визнава-
тися недійсними й автоматично 
замінюватись на відповідні по-
ложення колективного договору. 
Положення трудових договорів, 
сприятливіші для працівників, 
ніж положення колективного до-
говору, не повинні визнаватися 
за такі, що суперечать остан-
ньому.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОШИРЕННЯ  
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
НА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

З моменту проголошення не-
залежності в Україні відбулися 
значні соціальні, економічні й 
політичні зміни. Роздержавлення 
підприємств і поява різноманіття 
форм власності призвели до ви-
никнення на цьому підґрунті чис-
ленних організаційно-правових 
видів юридичних та фізичних осіб 
– роботодавців. Водночас прого-
лошене як конституційне право 
громадян на вільний розвиток 
особистості, включаючи право 
розпоряджатися своєю здатністю 
до праці, істотно видозмінює їх 
правовий статус як працівників. 
Саме у сфері застосування праці, 
де створюються матеріальні й ду-
ховні блага, знаходиться зона пе-
реплетіння життєво важливих ін-
тересів різних соціальних груп, а 
також державних, суспільних та 

особистих інтересів.
Проблема визначення і кла-

сифікації суб’єктів трудового пра-
ва України передбачає в тому 
числі і з’ясування поширення по-
ложень трудового законодавства 
на державних службовців. Одно-
стайності щодо цього питання 
бракує серед як учених-юристів 
взагалі, так і спеціалістів-трудо-
виків, зокрема. Так, А.В. Андруш-
ко, проаналізувавши погляди до-
слідників на природу трудових 
правовідносин з державними 
службовцями, зазначає, що в 
юридичній науці питання про га-
лузеву належність правовідно-
син державної служби вирі-
шується неоднозначно, часом 
мають місце абсолютно проти-
лежні погляди на цю проблему. 
Значний вплив на визначення 
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правової природи правовідносин 
державної служби чинять норми 
адміністративного права, оскіль-
ки державні службовці є суб’єк-
тами управлінських правовідно-
син, а державна служба розгля-
дається як інститут цієї галузі 
права й одна із ланок адміністра-
тивної реформи [1, с. 7].

На думку С.П. Мавріна, 
О.С. Пашкова, Є.Б. Хохлова, 
праця держслу жбовця ре -
гулюється якщо не виключно, то 
переважно в публічно-правово-
му порядку, трудове ж право на-
лежить до галузей у першу чер-
гу права приватного [6, с. 103]. 
У більш пізніх наукових працях 
С.П. Маврін, вивчаючи цю про-
блему, робить висновок, що тру-
дове право не повинно займа-
тись експансією всіх своїх при-
йомів і способів правової регла-
ментації праці в царину так зва-
них службових відносин, у яких, 
на його переконання, фактично 
немає традиційного для трудо-
вого права суб’єкта – робото-
давця [7, с. 179, 180].

Підтримують фахівців у 
сфері трудового права й учені-
адміністративісти, переконую-
чи, що діяльність державних 
службовців є предметом регла-
мент ування вик лючно ад-
міністративного права. В.М. Ма-
нохіна, приміром, обстоює дум-
ку, що трудове право регулює 
тільки трудові відносини «ви-
робничих робітників», а що сто-

сується державних службовців, 
то його впорядковують тільки 
незначну групу зв’язків (загаль-
них для робітників і службовців), 
що належать до «внутрішнього 
трудового розпорядку, взає-
мовідносин з бухгалтерією, кад-
ровою службою тощо» [8, с. 8-
10]. 

Деякими правознавцями 
висловлюється пропозиція ди-
ференціювати суспільні відно-
сини по здійсненню трудової 
діяльності на трудові й службові 
залежно від цілей діяльності ро-
ботодавця. Учені, які притриму-
ються відповідних поглядів, 
вважають, що в трудових пра-
вовідносинах роботодавцем 
виступають підприємства, уста-
нови, організації, мета яких по-
лягає в самозабезпеченні робо-
тою шляхом отримання прибут-
ку від результатів своєї діяль-
ності. Аналізуючи деякі статті 
(15, 19, 26) Закону «Про підпри-
ємства в Україні» (втратив чин-
ність з 1 січня 2004 р.), вони теж 
доходять цього висновку, заува-
жуючи, що при цьому закон виді-
лив «підприємства з правом 
найняття робочої сили» [13]. Не 
є послідовним у цьому плані й 
Кодекс законів про працю Украї-
ни. Визначивши у ст. 21 робото-
давцем власника підприємства, 
установи, організації або упов-
новажений ним орган чи фізич-
ну особу, він також вказує на те, 
що суб’єктами трудових пра-
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вовідносин є підприємства, ус-
танови, організації. Про це ви-
разно свідчать ті статті КЗпП 
України, де йдеться про ма-
теріальну відповідальність, 
коли працівники відшкодовують 
завдану з їх вини шкоду не ро-
ботодавцеві, а самому підпри-
ємству, установі чи організації. 
У службових правовідносинах 
роботодавцем є держава в особі 
органів та установ, призначених 
для реалізації її функцій. Різні 
за своїм змістом правовідноси-
ни, на думку С. Полякова, не мо-
жуть регулюватися правовими 
нормами однієї галузевої на-
лежності. Не можуть мати пріо-
ритет норми трудового права 
над нормами законодавства про 
державну службу, оскільки в них 
не збігається предмет правово-
го регламентування. Норми тру-
дового права застосовуються 
до державної служби через пря-
му вказівку про це в норматив-
но-правових актах з питань дер-
жавної служби [10, с. 25].

Більш поміркованим є вис-
новок М.І. Іншина, який обстоює 
думку, що службово-трудові від-
носини, які виникають унаслідок 
укладення громадянином тру-
дового договору чи контракту 
про службу з тим чи іншим де-
ржавним органом, належать 
виключно до сфери дії трудово-
го права України. У той же час 
державно-службові відносини 
виступають предметом регулю-

вання адміністративного, кон-
ституційного, еколог ічного, 
кримінального та інших право-
вих галузей. По суті, відносини, 
в які вступають державні служ-
бовці, мають складну структуру 
і специфічний суб’єктний склад. 
Як носії владних повноважень, 
вони можуть бути суб’єктами 
трудових і державно-управ-
лінських відносин, що залежить 
від сфери реалізації означених 
повноважень. У свою чергу, це 
зумовлює комплексний харак-
тер правового статусу даної ка-
тегорії працівників, який інте-
грує в собі адміністративно-пра-
вовий і трудо-правовий статуси, 
а правове регулювання остан-
нього становить собою типовий 
випадок взаємодії норм різних 
галузей права в певній сфері 
діяльності [4, с. 197, 198].

А.В. Андрушко зауважує, 
що термін службово-трудові 
правовідносини виражає особ-
ливість і своєрідність правовід-
носин, які складають невід’ємну 
частину трудового права і взає-
модіють з управлінськими пра-
вовідносинами, що належать до 
сфери адміністративного права 
[1, с. 7]. Як результат пропо-
нується висновок: державна 
служба є комплексним право-
вим інститутом, що інтегрує в 
собі адміністративно-правові 
(статті 1, 2. 4, 9-15 та ін. Закону 
України «Про державну службу» 
[11]) і трудові норми (статті 2, 3, 
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21, 22, 50, 66, 94, 95 та ін. КЗпП 
України). Адміністративно-пра-
вові норми окреслюють коло 
прав та обов’язків державного 
службовця як особи, яка здій-
снює діяльність щодо практич-
ного виконання завдань і функ-
цій держави, а трудові – як 
суб’єкта трудових правовідно-
син.

І.П. Греков підкреслює, що 
професія державного службов-
ця становить особливий різно-
вид трудової суспільно корисної 
діяльності людей, які володіють 
спеціальними теоретичними 
знаннями, навичками й уміння-
ми, набутими в результаті про-
фесійної підготовки, досвіду ро-
боти в системі державного уп-
равління [3, с. 7, 8]. Відносини, 
що виникають у процесі реалі-
зації цілей, функцій і завдань 
державної служби України, поді-
лено на зовнішні і внутрішні. 
Зовнішні службові відносини 
працівника апарату управління 
стосуються всіх питань, з яких 
він приймає управлінські рішен-
ня або здійснює певні управ-
лінські дії чи операції. Це відно-
сини, що становлять сутність 
управлінської діяльності, у про-
цесі здійснення яких працівник 
виступає від імені держави або 
її органу. Оскільки їх суб’єктом 
є не сам працівник апарату уп-
равління, а орган останнього, 
такі відносини виникають на під-
ставі норм державного, ад-

міністративного, цивільного, зе-
мельного, фінансового та інших 
галузей права. Норми трудового 
права в зовнішніх відносинах 
застосовуються лише для рег-
ламентації відносин між праців-
никами органів управління різ-
них рівнів однієї системи. У та-
кому порядку, наприклад, вирі-
шується питання про призна-
чення на посаду або про звіль-
нення з роботи вищим органом 
управління керівних працівників 
нижчої ланки, про застосування 
до них заходів заохочення чи 
притягнення їх до дисциплінар-
ної відповідальності. Внутрішні 
(внутрішньо-організаційні) від-
носини, як правило, відносяться 
до трудових відносин. Внутріш-
ні трудові відносини працівника 
апарату управління виникають 
з питань їх установлення, зміни 
чи припинення, визначення 
службово-трудових функцій, ро-
бочого часу й часу відпочинку, 
дотримання дисципліни, тобто 
такі, які складаються між де-
ржавним службовцем і держав-
ною інституцією в будь-якому 
трудовому колективі відповідно 
до норм трудового права Украї-
ни. Таким чином, трудовим за-
конодавством закріплюються 
трудові зв’язки державного 
службовця з органом управлін-
ня, регламентуються всі питан-
ня трудової діяльності. Норми ж 
адміністративного та інших га-
лузей права регулюють зовніш-
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ні управлінські зв’язки діяль-
ності своїх службовців. 

Н.М. Неумивайченко до 
предмета трудового права від-
носить тільки ті відносини де-
ржавних службовців, виникнен-
ня яких неможливо без укла-
дення трудового договору, яко-
му, як правило, передують кон-
курсний відбір і призначення на 
посаду [9, с. 8]. Трудові відноси-
ни державних службовців, на її 
думку, мають особливості, зумов-
лені специфікою праці на де-
ржавній службі. Цим відносинам 
притаманна їх спрямованість на 
виконання завдань і функцій де-
ржави. Особливості трудових 
відносин державних службовців 
визначаються специфічністю 
таких завдань і функцій, що сто-
ять перед державними органа-
ми певного виду. Предметом же 
адміністративного права висту-
пають відносини управлінського 
характеру державних службов-
ців з фізичними та юридичними 
особами стосовно їх виконавчо-
розпорядчої діяльності від імені 
держави.

Вважаємо, що суспільні від-
носини щодо застосування пра-
ці державного службовця міс-
тять усі ознаки трудових відно-
син. Державному службовцеві 
протистоїть держава в особі ро-
ботодавця. Чиновник виконує 
трудову функцію особисто й по-
винен підкорятися службовій 
дисципліні, спеціальним прави-

лам, установленим як на ло-
кальному рівні, так і на рівні де-
ржави. Перелічені відмітні риси 
свідчать: відносини, що виника-
ють у зв’язку з працею держав-
ного службовця, не входять до 
предмета адміністративного 
права України. Принципово важ-
ливим є те, що ст. 3 чинного 
КЗпП України закріплює загаль-
не положення: законодавство 
про працю регламентує трудові 
відносини працівників усіх під-
приємств, установ та організа-
цій незалежно від форм влас-
ності, виду діяльності й галузе-
вої належності, а також осіб, які 
працюють за трудовим догово-
ром з фізичною особою. 

Із цього випливає, що будь-
який громадянин, маючи статус 
працівника (безвідносно, робіт-
ник він чи службовець), підпа-
дає під дію норм трудового за-
конодавства. Деякі винятки із 
загального правила передба-
чені тільки для працівників під-
приємств з іноземними інвести-
ціями, а також для громадян, які 
працюють у кооперативах та їх 
об’єднаннях, колективних сіль-
ськогосподарських підприєм-
ствах, фермерських господар-
ствах і які одночасно є членами 
цих господарюючих суб’єктів 
(особливості їх праці визнача-
ються законодавством та стату-
тами останніх). Проект Трудово-
го кодексу України (реєстрацій-
ний № 1108) стосовно цього пи-
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тання більш категоричний: у 
статтях 6 і 11 прямо вказує, що 
трудові відносини державних 
службовцiв регулюються трудо-
вим законодавством, а особли-
востi його застосування можуть 
установлюватися спеціальними 
законами України [14]. Іншими 
словами, нормотворець свідомо 
віддає пріоритет у визначенні 
статусу державного службовця 
саме законодавству про пра-
цю.

Загальна світова тенденція 
розвитку трудового права свід-
чить про поступове поширення 
законодавства про працю на де-
ржавних службовців. Так, Між-
народна організація праці, бе-
ручи до уваги значне розширен-
ня в багатьох країнах діяльності 
державної служби й потребу в 
існуванні розумних трудових 
відносин між державними орга-
нами влади й організаціями де-
ржавних службовців 7 червня 
1978 р. на своїй 64-й сесії прий-
няла Конвенцію № 151 про за-
хист права на організацію і про-
цедури визначення умов зайня-
тості на державній службі [5, 
с. 1135-1139]. Цей міжнародний 
акт застосовується до всіх осіб, 
зайнятих у державних органах, 
якщо тільки до них не застосо-
вуються більш сприятливі поло-
ження інших міжнародних тру-
дових конвенцій. При цьому на-
ціональне законодавство або 
правила визначають, якою 

мірою гарантії, передбачені 
цією Конвенцією, стосуються зб-
ройних сил і поліції. Конвенція 
№ 151 містить типові трудо-пра-
вові розділи, присвячені: (а) за-
хисту права на організацію,  
(б) можливостям, що надаються 
організаціям державних служ-
бовців, (в) процедурам визна-
чення умов зайнятості. Слід від-
мітити, що Генеральна угода між 
Кабінетом Міністрів України, 
всеукраїнськими об’єднаннями 
організацій роботодавців і під-
приємців і всеукраїнськими 
профспілками і профоб’єд-
наннями на 2004-2005 роки [2] і 
розпорядження Кабміну про за-
твердження плану заходів щодо 
реалізації положень цієї Гене-
ральної угоди від 8 вересня 
2004 р. [12] передбачали ра-
тифікацію у 2005 р. Конвенції 
про захист права на організацію 
та процедури визначення умов 
зайнятості на державній служ-
бі. 

Таким чином, будь-який гро-
мадянин, маючи статус праців-
ника, в тому числі й державний 
службовець, зазнає дії норм тру-
дового законодавства. З метою 
посилення рівня соціального і 
правового захисту державних 
службовців виникла необхід-
ність якнайшвидшої ратифікації 
Конвенції МОП № 151 про захист 
права на організацію і процеду-
ри визначення умов зайнятості 
на державній службі.
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Національна юридична академія України  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ЗЕМЛЕУСТРІЙ ЯК ЗАСІБ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

На сучасному етапі земель-
ної реформи провадиться ре-
формування аграрних підпри-
ємств та організацій, що корис-
туються землями сільськогоспо-
дарського призначення. Це пот-
ребує виконання значного обся-
гу робіт у царині землеустрою. 
Одним з різновидів ефективності 
землеустрою є його екологічна 
ефективність, яка стосовно ра-
ціональної організації території 
суб’єктів господарювання в аг-
рарному секторі зумовлена не-
обхідністю охорони довкілля, 
відтворення й раціонального ви-
користання природних ресурсів 
і впливає на навколишнє сере-
довище при проведенні землев-
порядних робіт шляхом поліп-
шення якісного стану земель, 
захисту їх від ерозії, реалізації 
низки інших природоохоронних 
заходів. 

Проблемами землеустрою 
як засобу охорони земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня займались такі фахівці, як 
С.М. Волков, Л.Я. Новаковський, 
М.О. Сулін, А.М. Третяк [Див.: 3; 
8; 11-13] та ін. Однак вони зали-

шилися поза увагою представ-
ників вітчизняної науки земель-
ного права, чим пояснюється на-
гальна потреба з’ясувати значен-
ня землеустрою як засобу охо-
рони земель в умовах реформу-
вання земельних відносин в Ук-
раїні.

Відповідно до ст. 1 Закону 
України «Про охорону земель» 
від 19 червня 2003 р. за допомо-
гою системи правових, організа-
ційних, економічних, технологіч-
них та інших заходів здійснюєть-
ся раціональне використання 
земель, запобігання необґрунто-
ваному вилученню земель сіль-
ськогосподарського призначен-
ня для несільськогосподарських 
потреб, їх захист від шкідливого 
антропогенного впливу, відтво-
рення й підвищення родючості 
ґрунтів, покращання продуктив-
ності земель лісового фонду, за-
безпечення особливого режиму 
використання земель природо-
охоронного, оздоровчого, рекре-
аційного й історико-культурного 
призначення [2; 2003. – № 39. – 
Ст. 349]. 

Питання щодо елементів 
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охорони права власності на зем-
лю і права землекористування є 
дискусійним. У правовій літера-
турі радянської доби зміст влас-
ності зводився лише до бороть-
би з порушеннями законів сто-
совно націоналізації землі або 
лише до заходів відповідаль-
ності за порушення земельного 
законодавства [1, с. 280-299]. За 
останні роки озазначену пробле-
му вчені почали розглядатити 
значно ширше. Так, на думку  
О.С. Колбасова, охорона права 
власності і права землекористу-
вання відбувається в організа-
ційно-попереджувальній формі, 
суть якої полягає в досягненні 
правоохоронної мети й організа-
ційній роботі державних органів 
і громадських організацій [5, 
с. 196]. Цю думку поділяє й  
О.О. Рябов, який вважає, що всі 
функції державного управління 
земельним фондом безпосеред-
ньо спрямовані на охорону права 
власності на землю і права зем-
лекористування [10, с. 57]. Отже, 
можемо стверджувати, що охо-
рона землі як природного об’єкта 
і як об’єкта правомочностей 
власника й користувача здійс-
нюється перш за все в межах уп-
равління земельним фондом. 

У сучасних умовах господа-
рювання найнебезпечнішою тен-
денцією залишається зниження 
родючості земель сільськогоспо-
дарського призначення. Пере-
розподіл земельного фонду при-

звів до порушення організації те-
риторії сільськогосподарських 
підприємств, зокрема сівозмін, 
деградації ґрунтового покриву, 
посилення змиву ґрунтів тощо. 
Крім цього, продовжується пору-
шення складу земель водними 
гірськими потоками, зниження 
продуктивності значних площ 
сільськогосподарських угідь, 
поглиблення процесів їх де-
гуміфікації внаслідок істотного 
зменшення обсягів внесення ор-
ганічних і мінеральних добрив у 
ґрунти, що відбувається в ре-
зультаті надмірного втягнення 
землі у сферу аграрного вироб-
ництва, а також порушення еко-
логічно допустимого співвідно-
шення елементів екосистеми в 
процесі їх експлуатації. За дани-
ми Державного комітету України 
із земельних ресурсів, нині по-
над 15 млн. га земель сільсько-
господарського призначення 
руйнуються внаслідок деграда-
ційних процесів – вітрової й вод-
ної ерозії, а також антропогенних 
навантажень [4, с. 29]. Розо-
раність сільськогосподарських 
угідь в середньому по Україні 
складає близько 78 %, а в деяких 
регіонах – до 90 % (для порів-
няння – у Великобританії, Фран-
ції й Німеччині такі показники ко-
ливаються в межах 18 – 23 % [4, 
с. 29]). Загальна площа еродова-
них сільськогосподарських угідь 
–13,3 млн. га, у тому числі  
10,6 млн. га орних земель; пло-
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ща активних ярів – 154,6 тис. га. 
Вітрової ерозії систематично за-
знають понад 6 млн. га, а в роки 
з пиловими бурями – до 20 млн. 
га, землі з іншими якісними по-
казниками (засоленість, солон-
цюватість, перезволоженість та 
ін.) становлять 19,1 млн. га, а їх 
площа має сталу тенденцію до 
збільшення [6, с. 55]. 

У результаті роздержавлен-
ня і приватизації земель колиш-
ніх колективних сільськогоспо-
дарських підприємств сільсько-
господарські угіддя (в основному 
рілля, розміщена на середньо- й 
сильнозмитих ґрунтах і схилах 
крутістю понад 7º), а також радіо-
активно й техногенно забруд-
нені, засолені й перезволожені 
землі були передані в колектив-
ну, а згодом – й у приватну влас-
ність. До проведення цих проце-
дур, на жаль, не були розроблені 
проекти їх використання, охоро-
ни й поліпшення, не здійснено 
перерозподілу земель за при-
датністю ґрунтів для вирощуван-
ня відповідних сільськогоспо-
дарських культур, не визначено 
на картографічних планах про-
сторового розміщення таких 
ґрунтів. 

Однією з функцій управлін-
ня земельним фондом у сфері 
використання, відтворення й 
охорони земельних ресурів є 
землеустрій. Значною пробле-
мою останнього є порушення 
послідовності його поновлення 

й забезпечення доброякісними 
планово-картографічними про-
ектними матеріалами. Разом із 
тим за час проведення земель-
ної реформи в більшості регіонів 
України зазначеній проблемі не 
приділялось належної уваги. 
Черговість поновлення планово-
картографічних матеріалів втра-
чена, а існуючі є застарілими й 
не відповідають місцевості, 
отже, дані земельного обліку не 
можуть бути об’єктивними. У ре-
гіонах зазначені матеріали не ко-
ригуються, не визначаються пло-
щі контурів угідь за категоріями 
земель і за землекористувача-
ми, що вкрай негативно впливає 
на достовірність інформації. Не-
обхідно додати, що брак якісних 
планових матеріалів впливає на 
якість проектування, оскільки 
розробка проектів розміщення 
земельних часток (паїв) потребує 
доброякісних планово-картогра-
фічних матеріалів. 

У результаті створення но-
вих агроформувань і пере-
розподілу земель між формами 
власності була порушена раніше 
налагоджена чітка структура сі-
возмін, яка раніше надавала 
змогу одержувати сталі врожаї 
сільськогосподарських культур, 
збагачувати ґрунти корисними 
речовинами тощо. Більшість но-
востворених агроформувань не 
мають проектів землеустрою, які 
забезпечували б еколого-еконо-
мічне обґрунтування сівозміни й 
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упорядкування угідь відповідно 
до Закону України «Про земле-
устрій» (ст. 52) [2; 2003 – № 36. 
– Ст. 282]. Стихійне формування 
нових землекористувань ринко-
вого типу на підставі приватизо-
ваних земельних часток (паїв) 
здебільшого здійснюється на-
швидкуруч, без заздалегідь 
розроблених проектів землеуст-
рою. У деяких регіонах країни 
при паюванні беруться до уваги 
матеріали понад ніж 15-річної 
давності, за допомогою яких виз-
начаються якість сільськогоспо-
дарських угідь, їх грошова оцін-
ка, земельний податок і стратегія 
використання земель. 

За сучасних умов розвитку 
до особливостей складання й 
обґрунтування проектів земле-
устрою треба віднести: (а) під-
тримання екологічного середо-
вища території в безпечному 
стані; (б) конструювання еколо-
гічно стійкого агроландшафту: 
(в) диференціацію території на 
відповідні зони з певним режи-
мом їх експлуатації й охорони;  
(г) обґрунтування гідротехнічних 
споруд при розміщенні виробни-
чих підрозділів, доріг та інших 
лінійних елементів; (д) установ-
лення й фіксування на місцевості 
оптимальної структури головних 
ландшафтоутворювальних угідь 
(ріллі, лісу, водних об’єктів, пасо-
вищ тощо). Проект землеустрою 
повинен вдосконалювати існую-
чі і формувати нові відносини у 

цій сфері на підставі пере-
розподілу, розмежування й ор-
ганізації раціонального вико-
ристання земель з різним режи-
мом, правовим статусом, умова-
ми землеволодіння й землеко-
ристування. 

Однією з форм охорони зе-
мель сільськогосподарського 
призначення шляхом землеуст-
рою є реалізація заходів щодо 
вилучення з інтенсивної експлу-
атації деградованих і малопро-
дуктивних земель та їх подаль-
шої консервації. Землеустрій у 
цій царині є невід’ємним елемен-
том охорони таких земель. Без 
вжиття заходів землеустрою не-
можливо визначити, які землі 
потребують консервації, а також 
які конкретні заходи необхідно 
провести для попередження їх 
деградації, еродованості й мало-
продуктивності.

Поліпшення екологічної си-
туації вбачається у зменшенні 
питомої ваги орних земель і 
збільшенні площі кормових угідь, 
лісових насаджень, іншими сло-
вами, угіддями, екосистеми яких 
функціонують при мінімізовано-
му антропогенному впливі. Про-
екти землеустрою мають скла-
датись на підставі певних при-
нципів: а) раціонального вико-
ристання території, б) екологіч-
ності використання земельної 
ділянки, її відповідності загаль-
нотериторіальним екологічним 
вимогам, в) екологізації вироб-
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ничого процесу та ін. 
Чинний Земельний кодекс 

України закріпив мету землеуст-
рою, яка полягає в забезпеченні 
раціонального використання й 
охорони земель, у створенні 
сприятливого екологічного сере-
довища й поліпшенні природних 
ландшафтів (ст. 184) [2; 2001. – 
№ 3-4. – Ст. 27]. Його заходи по-
винні бути спрямовані на вирі-
шення ще однієї проблеми. У 
процесі паювання земель у ба-
гатьох випадках було проігноро-
вано вимоги раніше розробленої 
контурно-меліоративної органі-
зації території, при якій структу-
ра земельних угідь, посівних 
площ, сівозмінних масивів, поля 
й робочі ділянки органічно, так 
би мовити, вписуються в природ-
ні ландшафти й чергуються з 
ними. Унаслідок цього було не-
обґрунтовано розпайовано по-
над 5 млн. га деградованих і ма-
лопродуктивних орних земель [4, 
с. 29], використання яких завдає 
збитків власникам і користува-
чам земельних ділянок, а також 
державі. У зв’язку із цим виникає 
необхідність широкомасштабно-
го проведення землевпорядних 
робіт по консервації таких зе-
мель. Таким чином, відповідно 
до зазначеного Закону прове-
дення землеустрою означає ви-
явлення земель порушених і тих, 
що зазнають впливу негативних 
процесів, а також проведення за-
ходів щодо: (а) їх відновлення чи 

консервації, (б) рекультивації по-
рушених земель, (в) землювання 
малопродуктивних угідь, (г) за-
хисту земель від еродування, 
підтоплення, заболочення, вто-
ринного засолення, висушення, 
ущільнення, забруднення про-
мисловими відходами, радіоак-
тивними й хімічними речовинами 
та інших видів деградації, (д) кон-
сервації деградованих і мало-
продуктивних земель (ст. 20). 

Проблема деградації, еро-
дованості й техногенного за-
бруднення земель набула за-
гальнодержавного масштабу. 
Так, уже згадуваною постановою 
Верховної Ради України від  
22 травня 2003 р. Кабінету 
Міністрів було рекомендовано 
вжити заходів щодо вилучення з 
інтенсивної експлуатації дегра-
дованих, еродованих і техноген-
но забруднених земель сільсь-
когосподарського призначення 
[9]. На еродованих і малопродук-
тивних площах здійснюються аг-
ротехнічні, лісомеліоративні й 
гідротехнічні заходи для приве-
дення їх у первісний стан. На 
сьогодні планується вилучити з 
обр обл енн я  що найменше  
10 млн. га орних земель [14, с. 6]. 

За висновками фахівців, 
процес консервації деградова-
них і малопродуктивних угідь від-
бувається дуже повільно, що 
викликано браком достатньої за-
конодавчої бази й чітких еконо-
мічних і екологічних критеріїв по 
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визначенню земель, що підляга-
ють цій процедурі [7, с. 11]. До 
того ж, проведення консервації 
земель вимагає розробки проек-
тно-технічної документації, в якій 
має бути чітко визначено просто-
рове розміщення деградованих 
земель, належність і ступень їх 
деградації, передбачені заходи 
щодо їх експлуатації, охорони й 
поліпшення, а також строки й об-
сяги компенсації земельних ді-
лянок у грошовій або натураль-
ній формі, їх тимчасове або 
довічне відчуження. 

Проведення заходів із зем-
леустрою також дозволяє вияви-
ти рідкісні ґрунти й такі, інфор-
мація про які знаходяться під за-
грозою зникнення, що може бути 
застосована при розробці Чер-
воної книги ґрунтів. 

Відповідно до ст. 25 Закону 
України «Про охорону земель» 
документацією із землеустрою у 
цій сфері служать схеми остан-
нього й техніко -економічні 
обґрунтування використання й 
охорони земель адміністратив-
но-територіальних утворень, 
землеволодінь і землекористу-
вань. У разі необхідності в складі 
схем землеустрою може розроб-
лятися проект землеохоронних 
заходів для конкретної земель-
ної ділянки. Цією документацією 
мають передбачатись обмежен-
ня щодо господарського вико-
ристання земель, які виконують 
важливі екосистемні функції 

(схили, водоохоронні зони 
тощо). 

У сфері охорони земель 
розробляються наступні форми 
документації із землеустрою:  
(1) загальнодержавні й регіо-
нальні (республіканські) програ-
ми експлуатації й охорони зе-
мель; (2) проекти землеустрою, 
що забезпечують еколого-еконо-
мічне обґрунтування сівозмін і 
впорядкування угідь; (3) робочі 
проекти землеустрою щодо ре-
культивації порушених земель, 
землювання малопродуктивних 
угідь, захисту земель від ерозії, 
підтоплення, заболочення, вто-
ринного засолення, висушення, 
зсувів, ущільнення, закислення, 
забруднення промисловими та 
іншими відходами, радіоактив-
ними й хімічними речовинами, 
покращання сільськогоспо-
дарських земель, підвищення 
родючості ґрунтів; (4) генеральні 
схеми використання й охорони 
земель, що передбачають нау-
кове обґрунтування розподілу 
земель між галузями економіки 
України; (5) визначення держав-
них пріоритетів у використанні 
земельних ресурсів та їх охоро-
ни, встановлення (відновлення) 
меж адміністративно-тери-
торіальних утворень; (6) схеми 
землеустрою й техніко-економіч-
ні обґрунтування експлуатації й 
охорони земель адміністратив-
но-територіальних утворень;  
(7) генеральні схеми проти-
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ерозійних заходів, рекультивації 
порушених земель, консервації 
малопродуктивних і деградова-
них земель; (8) схеми протие-
розійних заходів АРК, областей, 
яружно-балкових систем районів; 
(9) регіональні схеми рекульти-
вації порушених земель, консер-
вації деградованих і малопро-
дуктивних земель АРК, облас-
тей, районів. 

Реалізація заходів охорони й 
відтворення родючості земель 
неможлива без вирішення питань 
протиерозійної організації тери-
торії та створення потрібних умов 
для здійснення системи ґрунто-
захисних заходів у процесі розроб-
ки проектів землеустрою, поліп-
шення якості яких триває. Наміти-
лося й удосконалення методів 
складання програм використання 
й охорони земель і генеральних 
схем протиерозійних заходів.

Фахівцями в царині земель-
них ресурсів було розроблено 
проект Концепції загально-
державної програми використан-
ня й охорони земель, спрямова-
ної на реалізацію державної 
політики України щодо забезпе-
чення сталого розвитку земле-
користування, екологічно без-
печних умов проживання насе-
лення й господарської діяль-
ності, захисту земль від висна-
ження, деградації й забруднен-
ня, збереження ландшафтного й 
біологічного різноманіття [6, 
с. 54-59]. Програма окреслює 

склад та обсяги першочергових 
і перспективних заходів по екс-
плуатації й охороні земель, які 
заплановано реалізувати шля-
хом розробки передпроектної, 
проектної й робочої документації 
із землеустрою, а також обсяги і 
джерела ресурсного та іншого 
забезпечення їх реалізації. Вона 
визначає механізми, за допомо-
гою яких можливо в оптимальні 
строки досягти зазначених цілей 
і докорінно поліпшити охорону 
земельних ресурсів. 

Отже, основний масив за-
ходів з охорони земель, перед-
бачених згаданими Законами, 
реалізується в процесі діяль-
ності у сфері землеустрою, чим 
підкреслюється важливе значен-
ня цього публічно-правового ін-
ституту для охорони ґрунтів, їх 
раціонального використання, 
відтворення й підвищення їх ро-
дючості, інших корисних власти-
востей землі, збереження еколо-
гічних функцій ґрунтового покри-
ву й охорони довкілля в цілому. 

Що ж стосується перспекти-
ви подальших наукових розвідок 
у вказаному напрямку, то про-
довження реформування зе-
мельних відносин зумовлювати-
ме поглиблене дослідження су-
часних проблем землеустрою як 
складника механізму такого ре-
формування й одного із засобів 
охорони земель сільськогоспо-
дарського призначення, а також 
шляхів їх розв’язання.
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ПРО ПРАВО 
НА ОБ’ЄКТИ РОСЛИННОГО СВІТУ

Проводячи дослідження од-
ного із центральних питань фло-
ристичного права, а саме основ-
ного права щодо об’єктів рослин-
ного світу (права власності), пра-
ва користування (у тому числі й 
на умовах оренди), сервітутних 
прав тощо, можемо дійти виснов-
ку про наявність певних особли-
востей, притаманних указаним 
правам. 

Їх специфіка, встановлена 
екологічним, зокрема флорис-
тичним, законодавством, обумо-
влена перш за все особливістю 
рослинного світу як об’єкта пра-
вових відносин. Рослинний світ 
– це об’єкт права власності, су-
веренних прав, сукупність усіх 
видів диких рослин і грибів та ут-
ворених ними угруповань, які 
зростають у стані природної сво-
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боди на території України, а та-
кож у межах внутрішніх морських 
вод і територіального моря, кон-
тинентального шельфу й виключ-
ної (морської) економічної зони 
країни, щодо якого встановлено 
відповідний правовий режим, 
який забезпечує їх належне ви-
користання, охорону й відтво-
рення. 

Чинне вітчизняне законо-
давство передбачає особливості 
реалізації названих прав грома-
дянами, державою, юридичними 
особами, органами місцевого са-
моврядування, які відображені у 
спеціальних екологічних вимо-
гах, що встановлюються до вка-
заних прав. Зважаючи на особ-
ливу актуальність останніх, до-
цільно провести поглиблене до-
слідження цих специфічних ви-
мог, що передбачаються чинним 
екологічним законодавством, ос-
кільки вони в кінцевому підсумку 
впливають на зміст прав на 
об’єкти рослинного світу.

Теоретичним підґрунтям да-
ної статті послужили праці таких 
представників загальної теорії 
права, як С.С. Алексєєв, В.О. Ко-
тюк, В.Л. Кулапов, М.М. Марчен-
ко, О.В. Петришин, С.П. Погреб-
няк, П.М. Рабінович, М.В. Цвік 
[Див.: 2; 8; 12; 13; 15; 18; 19] та ін. 
Проблемами, які виникають при 
вивченні окремих аспектів еко-
лог ічних вимог, займалися  
М.М. Бринчук, Г.Є. Бистров, С.В. Єль-
кін, Б.В. Єрофєєв, І.І. Каракаш, 

В.М. Комарницький, Є.В. Новико-
ва, О.О. Погрібний, В.І. Шевченко, 
Ю.С. Шемшученко [Див.: 1; 3; 6; 
7; 10; 16; 21] та ін.

Незважаючи на наукові до-
робки цих науковців і на приписи, 
що існують у законодавстві сто-
совно охорони, використання й 
відтворення природних об’єктів, 
ґрунтових досліджень із цієї про-
блематики немає. Особливо з 
огляду на відсутність серед них 
з’ясування правової природи 
екологічних вимог, їх системи 
тощо й виокремлення в останній 
флористичних вимог їх детальне 
вивчення сьогодні є вкрай акту-
альним. 

Метою цієї наукової роботи 
є обґрунтування й узагальнення 
методологічних засад визначен-
ня сутності категорії «правові ви-
моги» з точки зору загальної те-
орії права. Враховуючи вказану 
мету, завданням для себе було 
поставлено: проведення комп-
лексного аналізу чинного еколо-
гічного (зокрема флористичного) 
законодавства щодо зазначеної 
проблеми, окреслення ступеня 
співвідношення поняття «пра-
вові вимоги» з іншими загально-
теоретичними категоріями.

Передусім необхідно зупи-
нитись на з’ясуванні сутності еко-
логічних вимог із загальнотеоре-
тичних правових позицій. При-
нципи права служать своєрідною 
підвалиною, основною конструк-
цією, на підставі якої утворюють-
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ся й реалізуються не тільки нор-
ми, інститути й галузі, а й уся 
система права. Вони виступають 
дороговказами, орієнтирами для 
правотворчої, правозастосовчої 
й правоохоронної діяльності [5, 
с. 374]. Як зазначається фахівця-
ми загальної теорії права, роз-
глядувані принципи покликані 
забезпечити органічну взає-
модію об’єктивного й суб’єк-
тивного права, норм права і пра-
вових відносин, єдність чинних 
правових норм, інститутів і галу-
зей права. Вони характеризують 
зміст права в концентрованому 
вигляді [22, с. 151].

Принципи флористичного 
права становлять фундамент 
для систематизації відповідної 
сукупності норм і правових інс-
титутів у системі даної підгалузі 
права. Закріплені в законодавс-
тві, вони можуть застосовувати-
ся при регулюванні відповідних 
суспільних відносин. Приміром, 
указаними принципами оперу-
ють для усунення прогалини у 
флористичному законодавстві, 
коли виникає необхідність у ви-
користанні аналогії права. Інши-
ми словами, якщо є потреба в 
регламентуванні неврегульова-
них флористичним правом від-
носин, стають у нагоді принципи 
флористичного права. Адже пос-
тійний розвиток політичних, еко-
номічних та інших відносин при-
зводить до того, що народжують-
ся нові відносини, неврегульо-

вані правом. У принципах цієї 
підгалузі права – флористичного 
– в узагальненій формі віддзер-
калюються цілі, завдання й ос-
новний зміст правової регламен-
тації, соціальна цінність права. 

До принципів флористично-
го права належать ті з них, які 
характеризують виключно фло-
ристичні правові відносини 
обов’язково з урахуванням їх 
специфіки. Під цими принципами 
варто розуміти закріплені в нор-
мах флористичного права керів-
ні положення, що висувають най-
більш загальні вимоги до від-
повідних суб’єктів.

М.М. Марченко, підкреслю-
ючи значення принципів права 
взагалі зазначає, що вони чинять 
величезний вплив на весь про-
цес підготовки нормативних ак-
тів, їх видання, встановлення га-
рантій дотримання правових ви-
мог тощо [17, с. 23].

Поглибленого вивчення без-
посередньо поняття «правові ви-
моги», ще раз підкреслимо, тео-
ретиками права не провадилось, 
хоча в процесі аналізу певних 
наукових правових категорій 
вони зверталися до нього неод-
норазово. Так, В.О. Котюк, до-
сліджуючи категорію «закон-
ність», присвятив розглядувано-
му поняттю окремий параграф 
– «Основні вимоги (принципи) за-
конності». Як бачимо з наведеної 
назви, правознавець фактично 
ставить знак рівності між термі-
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нами «вимога» і «принцип», виз-
наючи їх тотожними. На його 
думку, одним із принципів (одна 
з вимог) законності є здійснення 
державного нагляду й громадсь-
кого контролю за точним і не-
ухильним дотриманням законів 
[12, с. 113-116].

Науковці в дослідженнях з 
теорії держави і права доходять 
висновку, що принцип юридичної 
визначеності висуває відповідні 
правила й вимоги і що з принци-
пу гуманізму випливає низка ви-
мог стосовно такої визначеності. 
Цим проблемам присвячена ди-
сертація О.А. Коваля «Принципи 
процесуального права та їх вті-
лення в законодавчій регламен-
тації діяльності міліції України» 
[12]. Іноді вчені визначають при-
нципи права, маючи на увазі пев-
ні вимоги, трактуючи принцип 
законності як систему вимог сус-
пільства й держави, що є точною 
реалізацією норм права всіма й 
усюди [5, с. 377].

Я к  с л у ш н о  з а з н а ч а є  
Л.С. Явич, принципи права в за-
конодавстві можуть бути по-різ-
ному об’єктивовані й сформульо-
вані [22, с. 150]. На тісний 
взаємозв’язок принципів і вимог 
екологічного права вказують і 
фахівці з екологічного права. 
Так, Б.В. Єрофєєв стверджує: 
згідно з принципами забезпечен-
ня права громадян на сприятли-
ве навколишнє природне сере-
довище екологічне законодавс-

тво встановлює відповідні вимо-
ги до організації й ведіння еко-
логокорист увачами госпо -
дарської та іншої діяльності [6, 
с. 186].

Також можна прослідкувати 
певний зв’язок між екологічними 
і флористичними принципами й 
вимогами. Так, принципу еколо-
гічного права щодо обов’язковості 
додержання екологічних стан-
дартів, нормативів і лімітів вико-
ристання природних ресурсів 
при здійсненні господарської, уп-
равлінської та іншої діяльності 
(Закон України «Про охорону 
навколишнього природного се-
редовища» [4; 1991. – № 41.  
– Ст. 546]) відповідає нижченаве-
дена екологічна вимога, закріп-
лена в цьому ж Законі. Її зміст 
пояснюється тим, що ця вимога 
становить собою необхідність 
раціонального й економного ви-
користання природних ресурсів 
на підставі широкого застосуван-
ня новітніх технологій та ін. 

Якщо звернутися до фло-
ристичного права, то цьому при-
нципу кореспондує принцип ос-
таннього – правове забезпечен-
ня невиснажливого користуван-
ня об’єктами рослинного світу. 
Серед основних флористичних 
вимог, які визначаються назва-
ним принципом, можна назвати 
науково обґрунтоване, невис-
нажливе використання природ-
них рослинних ресурсів та ін. 

У флористичному праві 
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принципу правового забезпечен-
ня збереження біорізноманіття 
кореспондуються такі вимоги, як 
(а) збереження природної про-
сторової, видової, популяційної 
й ценотичної різноманітності 
об’єктів рослинного світу і  
(б) здійснення заходів щодо за-
побігання негативному впливу 
господарської діяльності на 
об’єкти рослинного світу. (До 
речі, сутність цього принципу, на 
думку Б.В. Єрофєєва, полягає в 
тому, що будь-яка – господарська 
чи інша діяльність, включаючи й 
військову, не повинна змінювати 
існуючого біологічного різно-
маніття [6, с. 186]).

Принципу правового забез-
печення відтворення об’єктів 
рослинного світу відповідають 
такі флористичні вимоги, як  
(а) вжиття заходів по відтворен-
ню об’єктів рослинного світу і  
(б) збереження умов місцезрос-
тання дикорослих рослин, природ-
них рослинних угруповань та ін. 

Як вбачається, потрібно 
брати до уваги ідеї науковців, що 
форми виявлення принципів 
права можуть змінюватись, але 
їх сутність, спрямованість зали-
шаються незмінними [14, с. 45]. 
Спираючись на вищевикладене, 
можемо дійти наступного вис-
новку. При порівнянні принципів 
права з правовими вимогами 
треба зазначити, що перші є 
більш сталими, вони рідше змі-
нюються. Що ж стосується дру-

гих, їм, навпаки, притаманна така 
ознака, як певний динамізм, змін-
ність у порівняльному аспекті. 
Принципи права визначають за-
гальну спрямованість, внутріш-
ню особливість, суть правових 
вимог. 

У правовій науковій літера-
турі підкреслюється, що принци-
пи не формулюють конкретних 
прав та обов’язків і не завжди за-
безпечені конкретними законо-
давчими санкціями [9, с. 19]. 

Досліджуючи принципи 
цивільного права у взаємозв’язку 
з цивільно-правовими нормами, 
Г.О. Свердлик акцентує увагу на 
тому, що як ті, так і інші віддзер-
калюють сутність права. Однак, 
на відміну від цивільно-правових 
норм, принципи цивільного пра-
ва конкретизують зміст останніх 
при їх формуванні і тим самим 
втілюють у собі функціонально-
цільові засади, дозволяючи роз-
глядати їх як нормативно-керівні 
положення [20, с. 13]. У такий 
спосіб науковець визначив спів-
відношення розглядуваних ним 
категорій.

Ученими наголошується, що 
принципи нерозривно пов’язані 
зі змістом правового регулюван-
ня, але вони вказують не на сам 
зміст, який випливає з економіч-
них умов розвитку даного сус-
пільства, а на характер організа-
ції й регламентування суспіль-
них відносин за допомогою пра-
вових норм [14, с. 13]. Правова 
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регламентація засновується на 
складній взаємодії майже всіх 
правових явищ: правової свідо-
мості, принципів права, правових 
норм, актів їх тлумачення й за-
стосування, юридичних фактів, 
правових відносин, правової 
культури та ін. [9, с. 413].

Правовий режим об’єктів 
рослинного світу, особливо їх ви-
користання, охорони й відтво-
рення, визначено комплексом 
спеціальних екологічних вимог. 

Таким чином, при вивченні 
співвідношення таких правових 
категорій, як «принципи права», 
«правові вимоги», «правові нор-
ми», й з урахуванням наведених 
позицій фахівців щодо деяких 
аспектів досліджуваного про-
блемного питання, можемо під-
сумувати деякі міркування. На-
званим принципам права від-

повідають одна або декілька 
правових вимог, тобто, по 
суті, останні виступають фор-
мою прояву принципів. У свою 
чергу, правові вимоги можуть 
бути відображені у відповідних 
правових нормах. Конкретизація 
цих загальних вимог здійснюєть-
ся шляхом закріплення в законо-
давстві системи регулятивних, 
заборонних, зобов’язуючих, 
уповноважувальних норм пра-
ва. 

Викладене свідчить про на-
гальну потребу в подальших до-
слідженнях цієї важливої кате-
горії загальної теорії права – 
«правові вимоги», а саме щодо 
з’ясування їх правових характе-
ристик та основних ознак. Ці на-
прямки наукових пошуків слід 
визначити як найбільш перспек-
тивні.
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ПРО ПРИНЦИПИ Й ОСОБЛИВОСТІ ОПЛАТИ ПРАЦІ  
ЧЛЕНІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ

За умов сучасного рефор-
мування аграрного сектора еко-
номіки України досить актуаль-
ним залишається питання 
вдосконалення правового регу-
лювання оплати праці в сільсь-
когосподарських виробничих ко-
оперативах, трудові відносини в 
яких ґрунтуються на засадах 
членства. Важливість цього пи-
тання полягає в тому, що оплата 
праці є конституційним правом 
людини, яке повинно забезпечу-
ватися й гарантуватися неза-
лежно від сфери, в якій реалізує 
себе особа, але в той же час з 
урахуванням певної специфіки. 
Адже члени сільськогоспо-
дарських виробничих коопера-

тивів мають особливий правовий 
статус, який відрізняється від 
статусу осіб, трудові відносини 
яких ґрунтуються на трудовому 
договорі (контракті). 

Питанням оплати праці в 
сільськогосподарському вироб-
ництві присвятили свої роботи 
О.В. Гафурова, М.І. Палладіна, 
О.О. Погрібний [Див.: 3-5] та інші 
науковці.

Метою даної статті є роз-
криття основних принципів та 
особливостей оплати праці 
членів сільськогосподарських 
виробничих кооперативів і сфор-
мулювання пропозицій по вдоско-
наленню законодавства в цій 
сфері.
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Відповідно до ст. 48 Консти-
туції України «кожен має право 
на достатній життєвий рівень 
для себе і своєї сім’ї, що включає 
достатнє харчування, одяг, жит-
ло». Основним джерелом забез-
печення достатнього життєвого 
рівня є заробітна плата, яку 
будь-який працівник отримує за 
виконану ним роботу.

Визначення поняття «за-
робітна плата члена сільськогос-
подарського підприємства» аг-
рарне законодавство не містить, 
але згідно ч. 1 ст. 94 Кодексу за-
конів про працю України [2; 1971. 
– Дод. до №50. – Cт.375] вона оз-
начає винагороду, обчислену, як 
правило, в грошовому виражен-
ні, яку власник або уповноваже-
ний ним орган виплачує праців-
никові за виконану ним роботу.

Особливість оплати праці 
членів сільськогосподарських 
виробничих кооперативів поля-
гає в тому, що вона ґрунтується 
на внутрішньогосподарських 
членських відносинах, оскільки 
поза ними – це категорія не аг-
рарного, а трудового права. Час-
тково це випливає з преамбули 
Закону України «Про оплату пра-
ці» [2; 1995. – №17. – Ст.121], де 
зазначається, що цей правовий 
акт визначає економічні, правові 
й організаційні засади оплати 
праці працівників, які перебува-
ють у трудових відносинах, на 
підставі трудового договору з 
підприємствами, установами, 

організаціями усіх форм влас-
ності й господарювання. Отже, 
оплата праці, заснованої на 
членських правовідносинах, не 
входить до кола правового регу-
лювання зазначеного Закону.

Законом «Про сільськогос-
подарську кооперацію» [2; 1997. 
– №39. – Ст.261] даним підпри-
ємствам надано право самостій-
но визначати форми, систему, 
розміри оплати праці своїх членів 
з урахуванням норм і гарантій, 
установлених законодавством, і 
закріплювати їх у локальних ак-
тах. Підприємства мають змогу 
розробляти внутрішньогоспо-
дарські акти з урахуванням міс-
цевих умов, стану господарства, 
його економіки тощо. Це суттєво 
відрізняє правове впорядкуван-
ня норм оплати праці членів сіль-
ськогосподарських кооперативів 
порівняно із нормуванням вина-
городи для осіб, які працюють на 
умовах договору.

Звичайно, надання такої 
свободи аграрним підприємс-
твам – це доволі позитивний мо-
мент, що відповідає принципу 
диспозитивності в регулюванні 
аграрних правовідносин. До того 
ж локальні нормативні акти є 
найбільш динамічними: вони 
дозволяють оперативно втруча-
тися в регламентацію внутріш-
ньогосподарських правовідно-
син, коли це необхідно. Але на 
практиці багатьом підприєм-
ствам досить важко впорядкува-
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ти зазначені питання, не маючи 
відповідного нормативного 
підґрунтя, а тому вони залиша-
ються невирішеними або вирішу-
ються з порушенням установле-
них гарантій. З метою забезпе-
чення науково-практичної об-
ґрунтованості подібних локаль-
них актів за радянських часів 
було розроблено Рекомендації 
про оплату праці в колгоспах Ук-
раїнської РСР [6]. Керуючись 
ними, господарства на підставі 
свого статуту розробляли й при-
ймали на загальних зборах По-
ложення про оплату праці на під-
приємстві. За своєю юридичною 
природою зазначені Рекоменда-
ції є лише пропозицією, примір-
ним зразком. Це означає, що 
правила, які вони містять, не по-
роджують суб’єктивних прав та 
юридичних обов’язків ні для ор-
ганів самоврядування, ні для 
членів підприємства. До того ж з 
огляду на зміни, що відбулися в 
аграрному секторі України у 
зв’язку з реформуванням еконо-
міки, навряд чи можна вважати 
цей документ таким, що відпові-
дає сучасним реаліям. З нашого 
погляду, набагато ефективнішим 
було б прийняття нового, спе-
ціального нормативно-правово-
го акта, який встановлював би 
основні засади регулювання 
праці в аграрному секторі й ви-
нагороди за неї по кожній галузі 
сільськогосподарського вироб-
ництва з урахуванням всієї її 

специфіки. Крім того, підкресли-
мо ще раз, право на оплату пра-
ці є конституційним правом гро-
мадянина, а значить, воно по-
винно бути врегульовано зако-
нодавчо.

Важливим принципом опла-
ти праці в сільському господарс-
тві є її гарантованість. Цей при-
нцип закріплено в ст. 43 Консти-
туції, згідно з якою кожен має 
право на заробітну плату, не ни-
жчу від визначеної законом. 
Отже, держава в імперативному 
порядку встановлює мінімаль-
ний рівень заробітної плати, що 
є обов’язковим на всій території 
України для підприємств, уста-
нов, організацій усіх форм влас-
ності й господарювання та фізич-
них осіб.

Конституція України забез-
печує також своєчасність випла-
ти заробітної плати. Відомо, що 
специфічність сільськогоспо-
дарського виробництва полягає 
в розриві між періодом трудово-
го процесу й отриманими резуль-
татами. Інакше кажучи, доход 
підприємство отримує лише піс-
ля того, як продукція буде виро-
щена й реалізована, тобто по за-
кінченні сільськогосподарського 
року. Але, характеризуючи опла-
ту праці членів сільськогоспо-
дарських кооперативів, ми по-
винні підкреслити, що заробітну 
плату вони отримують не після 
підведення підсумків госпо-
дарського року й отримання при-
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бутку, а протягом року, тобто сис-
тематично, регулярно.

Оплата праці членів сільсько-
господарських кооперативів здій-
снюється за принципом розподілу 
відповідно до кількості та якості 
праці, який зумовлює матеріальну 
заінтересованість працівників у 
підвищенні кваліфікації, збільшен-
ні обсягів виробництва тощо, що 
взагалі є визначальним чинником 
успішної виробничо-господарської 
діяльності таких підприємств, 
рушійною силою економіки [1, 
с. 423]. Для реалізації цього при-
нципу важливе значення має за-
кріплення локальними актами під-
приємства відповідних норм ви-
робітку, які мають бути технічно-
обґрунтованими, заохочувати ма-
теріально працівника в збільшенні 
сільськогосподарської продукції. 
Тому сільськогосподарським коо-
перативам належить систематич-
но переглядати ці норми з ураху-
ванням конкретних умов підпри-
ємства, його технічної забезпече-
ності та інших чинників.

Основним джерелом гаран-
тованої оплати праці сільсько-
господарського кооперативу є 
валовий доход. На оплату праці 
йде визначена його Статутом, 
Положенням про оплату праці та 
виробничо-господарським пла-
ном господарства частина дохо-
ду підприємства, що становить 
фонд такої оплати. З огляду на 
значну залежність результатів 
аграрного виробництва від 

об’єктивних чинників, при фор-
муванні майнових фондів сіль-
ськогосподарського підприємс-
тва варта уваги, вважаємо, на-
ступна пропозиція. Якщо внаслі-
док несприятливих погодних 
умов, стихійного лиха чи інших 
причин господарством не буде 
одержано запланованого обсягу 
валового доходу й у зв’язку із 
цим виникне розбіжність між 
фондом оплати праці й виділе-
ними для цього з валового дохо-
ду коштами, то сума, якої бракує, 
має покриватися за рахунок кош-
тів спеціально створеного стра-
хового фонду. 

У зв’язку з тим, що члени 
сільськогосподарських підпри-
ємств займаються, як правило, 
ведінням особистого селянсько-
го господарства, організація за-
безпечення їх продуктами хар-
чування має істотне значення 
порівняно зі звичайними праців-
никами та службовцями. Тому в 
оплаті їх праці певну частку зай-
має натуральна її частина. Для 
задоволення таких потреб у сіль-
ськогосподарській продукції в 
кооперативах створюється нату-
ральний фонд оплати праці, з 
якого продукція видається в ра-
хунок оплати праці за розцінка-
ми, встановленими підприємс-
твом, але не вище її собівар-
тості. Вважаємо, що створення 
цього фонду має здійснюватися 
після того, як сформовано такі 
натуральні фонди підприємства, 
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як фуражний і насіннєвий, що за-
безпечить потреби господарства 
в кормах і насіннєвому матеріалі 
на майбутній рік. Таким чином, 
заробітна плата виплачувати-
меться за рахунок фондів, що є 
власністю юридичної особи – 
сільськогосподарського вироб-
ничого кооперативу.

Структура фонду оплати 
праці членів сільськогоспо-
дарського підприємства дозво-
ляє розрізняти в такій оплаті  
2 складові частини – основну й 
додаткову. Основна – це винаго-
рода за виконану роботу від-
повідно до встановлених норм 
праці, що встановлюється у виді 
тарифних ставок, відрядних роз-
цінок і посадових окладів; додат-

кова – заохочувальна винагоро-
да, що видається працівникові в 
заздалегідь визначених розмі-
рах за вироблену продукцію з 
урахуванням ї ї  к ількост і  і 
якості.

Отже, підсумовуючи наве-
дене вище можемо констатува-
ти, що право члена сільськогос-
подарського кооперативу на оп-
лату праці – це гарантоване пра-
во на отримання з фондів сіль-
ськогосподарського підприємс-
тва винагороди в грошовій і на-
туральній формах відповідно до 
обсягу та якості праці, затраче-
ної ним у суспільному виробниц-
тві в заздалегідь установлених 
нормах, передбачених локаль-
ними актами підприємства.
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В умовах демократизації 
системи управління перед керів-
никами органів внутрішніх справ 
постають нові завдання. Досвід 
свідчить, що ефективний сучас-
ний керівник ОВС – це справжній 
лідер свого підрозділу, людина, 
яка володіє глибокими професій-
ними знаннями, має повагу й ав-
торитет у колективі, розвинені 
управлінські вміння, потужний 
інтелект і творчий потенціал, ви-
сокі морально-вольові якості, 
яка здатна постійно розвивати 
свої здібності, впливати на лю-
дей, бути взірцем у роботі й по-
всякденному житті.

Одним з механізмів забез-
печення ефективного і якісного 
керівництва підрозділами ОВС 
вважається науково обґрунтова-
на планова зміна управлінських 
кадрів. В Україні запровадження 
зміни управлінських кадрів пере-
дбачено: (а) Указом Президента 
«Про Концепцію боротьби з ко-
рупцією на 1998-2005 роки» від 
24 квітня 1998 р., № 367 [5; 1998. 
– № 17. – С. 14], (б) Стратегією 
реформування системи держав-

ної служби (затвердженою Ука-
зом Президента 14 квітня 2000 р., 
№ 599) [5; 2000. – № 16. – С. 63], 
(в) Концепцією ротації кадрів на 
окремих посадах державних 
службовців (затвердженою роз-
порядженням Кабінету Міністрів 
України 18 березня 2002 р., 
№ 144-р) [5; 2002. – № 12. – 
С. 134], (г) Інструкцією про поря-
док проведення атестування 
особового складу органів внут-
рішніх справ (затвердженою на-
казом МВС України 22 березня 
2005 р., № 181). 

У науковій доктрині існують 
різні підходи до характеристики 
сутнісних ознак зміни управ-
лінських кадрів, яка може підмі-
нятися іншими поняттями (нап-
риклад, «ротація кадрів» чи «од-
норівневе переміщення служ-
бовців» тощо). Але їх необхідно 
розрізняти. Так, О.Ф. Ноздрачов 
під ротацією на державній служ-
бі розуміє різноманітні переве-
дення службовців на інші де-
ржавні посади чи в інші органи. 
Він також вважає, що цей інсти-
тут є складником законодавства 
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про працю, де виявляється через 
поняття «переведення на іншу 
роботу», тому в цих питаннях 
варто керуватися саме нормами 
КЗпП [4, с. 392]. А. Юшко харак-
теризує ротацію кадрів як «особ-
ливий вид переведення на іншу 
роботу, який здійснюється тільки 
у випадках, передбачених зако-
ном, і не потребує згоди праців-
ника». Він зазначає, що такий ін-
ститут є «ефективним антико-
рупційним заходом», та «оскіль-
ки ротація пов’язана з пере-
міщенням на іншу роботу, то під-
стави, порядок проведення та 
наслідки даного правового яви-
ща повинні встановлюватися 
нормами трудового права» [6, 
с. 74, 76]. Натомість Н.М. Неуми-
вайченко наголошує: «перш ніж 
зайняти певну позицію в цих дис-
кусіях, треба виявити цілі та мету 
ротації. З одного боку, як випли-
ває із законодавства, ротація 
сприяє запобіганню корупції, і 
така ротація застосовується в 
межах посади. З другого боку, 
ротація – це просування праців-
ника на інші посади» [3].

Вивчення закономірностей 
процесу зміни керівників ОВС, 
умов, які сприяли б оновленню 
управлінського потенціалу, ство-
ренню дійового резерву для зай-
няття керівних посад, оператив-
ному маневруванню кадровими 
ресурсами і є метою цієї статті.

Слід мати на увазі, що зміна 
керівної ланки – процес хвороб-

ливий як для службового колек-
тиву, так і для самого керівника, 
причиною чого є те, що:

– необґрунтовані зміни уп-
равлінських кадрів, надмірність 
у процесі їх переміщення приз-
водить до появи в керівника від-
чуття тимчасовості перебування 
на посаді. Це зазвичай знижує 
міру його відповідальності перед 
колективом за результати робо-
ти;

– члени колективу руйнують 
власні плани перспективного 
зростання, адже в разі приходу 
керівника, так би мовити, зі сто-
рони (того, який раніше не про-
ходив службу в цьому ОВС) роз-
починається процес «перетягу-
вання» своїх кадрів на посади 
керівників підпорядкованих 
підрозділів. При цьому досить 
часто не враховуються про-
фесійні якості новопризначених 
керівників. Процес заміни на міс-
цях, як правило, припиняється 
після майже повної заміни очіль-
ників підпорядкованих підроз-
ділів;

– керівникові, який прихо-
дить «зі сторони», потрібен час 
для особистої адаптації й вирі-
шення власних побутових про-
блем. Зазвичай він не живе на 
території підрозділу і за сімейни-
ми обставинами досить часто 
виїздить за межі його розташу-
вання. На час його відсутності 
колектив залишається без конт-
ролю, а сам керівник витрачає 
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час і кошти на додаткові переїз-
ди. Проблемні питання загострю-
ються за умов побутової необла-
штованості «перетягнутих» 
керівником своїх заступників та 
очільників підпорядкованих 
підрозділів;

– під час зміни перших осіб 
досить часто відбувається зміна 
рольових відносин, соціального 
статусу окремих працівників, со-
ціально-психологічного клімату 
на рівні як мікрогруп, так і колек-
тиву в цілому; виникають конф-
ліктні ситуації на міжособистіс-
ному рівні;

– досить часто зміна керів-
ника супроводжується перебу-
довою роботи всього підрозділу, 
зміною службових зв’язків і взає-
мовідносин у колективі та за його 
межами. 

Досвід минулих років засвід-
чує, що в певні періоди зміни у 
складі керівних кадрів МВС здій-
снювалися недостатньо обґрун-
товано. Це мало місце після ви-
ходу Указу Президента України 
«Про Концепцію боротьби з ко-
рупцією на 1998-2005 роки», в 
якому одним з організаційно-уп-
равлінських чинників корупцій-
них проявів серед керівного 
складу державних службовців 
називалася «відсутність періо-
дичної ротації, однорівневого пе-
реміщення службовців». Тому 
серед організаційно-управлінсь-
ких заходів боротьби із цим яви-
щем пропонувалися ті, що сто-

сувалися активної зміни керівних 
кадрів. Про таку позицію керів-
ництва держави, на жаль, свід-
чать і деякі інші нормативно-пра-
вові акти [5; 2000. – № 16. – С. 63; 
2002. – №12. – С. 134].

Зловживання окремими 
очільниками державних структур 
цими заходами призвело до над-
мірних переміщень управлінців. 
Наприклад, у 2000-2001 роки 
було суттєво зменшено чисель-
ність керівників, які пропрацюва-
ли на своїх посадах понад  
5 років. Кількість переміщень 
керівних кадрів у цей період ста-
новила: за власним бажанням 
– 16%; у дисциплінарному поряд-
ку – 10%; на вищу посаду – 15%; 
переміщення «по горизонталі» 
– 25%; з інших причин – 12%. За-
галом 78% керівників ОВС зазна-
ли певної ротації.

Основним позитивним ефек-
том зміни керівних кадрів в ОВС 
дуже часто називають профілак-
тику таких деструктивних явищ, 
як хабарництво, корупція, про-
текціонізм. Так, у Російській Фе-
дерації та США вважають, що 
система зміни кадрів стає на пе-
решкоді поширенню корупції се-
ред керівного складу і сприяє 
підвищенню рівня професіо-
налізму працівників [2]. Проте 
авторитетні посадовці констату-
ють, що причини корупції знахо-
дяться поза сферою зміни уп-
равлінських кадрів, адже взагалі 
рецепт від корупції в міліції дав-
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но відомий. По-перше, слід знач-
но (в декілька разів) підвищити 
грошове утримання, щоб люди 
цінували свої погони, по-друге, 
різко підвищити відповідаль-
ність, аби кожен працівник ро-
зумів, наскільки легко він може 
все втратити. Тоді можна буде 
вживати більш жорстких заходів 
дисциплінарного впливу і навіть 
оновити кадровий склад [2].

Розглянемо деякі соціаль-
но-психологічні чинники, по-
в’язані зі зміною керівника ОВС 
шляхом призначення його «зі 
сторони». Умовно їх можна поді-
лити на суб’єктивні (позначають-
ся на керівникові) й об’єктивні 
(позначаються переважно на 
персоналі підрозділу).

Суб’єктивними чинниками 
зміни управлінських кадрів є:  
(1) соціально-психологічна адап-
тація; (2) отримання нової інфор-
мації; (3) внутрішній психологіч-
ний дискомфорт. 

Соціально-психологічна адап- 
тація керівника. Кожна особа, 
яка входить у колектив, пережи-
ває період адаптації до нового 
психосоціального середовища. 
Це стосується й нового лідера 
– керівника підрозділу ОВС. За 
результатами психологічних до-
сліджень на період соціально-
психологічної адаптації керівни-
кові необхідно близько року. 
Приблизно 3 роки потрібні для 
формування цілісного концепту-
ального підходу до управління 

діяльністю підрозділу. Тільки піс-
ля 5-ти років керівник має належ-
ний досвід організації співпраці 
членів колективу. Говорити про 
ефективні зміни в роботі за такий 
короткий строк перебування на 
посаді дуже складно, а часто 
просто неможливо. 

Отримання нової інформа-
ції. Під час зміни соціальної гру-
пи й регіону керівникові необхід-
но зібрати нові відомості, на що 
потрібен певний час. При цьому 
управлінець отримує в основно-
му не якісно нову інформацію, а 
стандартну (особливості тери-
торіального розташування 
підрозділу; порядок взаємодії з 
органами місцевого самовряду-
вання та іншими правоохоронни-
ми структурами; показники служ-
бової діяльності підрозділу; опе-
ративна обстановка; професій-
на, психологічна характеристика 
персоналу та ін.). За час, що ви-
трачається на збирання й аналіз 
цих відомостей, відбувається 
певний застій у розвитку керів-
ника, що супроводжується рег-
ресом його особистісного потен-
ціалу.

Внутрішній психологічний 
дискомфорт. Кожен управлі-
нець, як і в ОВС, уболіває за роз-
виток персоналу свого підрозді-
лу, за поліпшення умов та ефек-
тивності оперативно-службової 
діяльності. Досить часто строки 
формування команди виходять 
за межі часу перебування його 
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на посаді до чергової зміни. Із 
працівниками складаються як 
суто ділові, так і неформальні (у 
позитивному розумінні) взає-
мовідносини. Під час зміни очіль-
ника руйнується ретельно напра-
цьована формальна й нефор-
мальна психосоціальна сфера. 
Це може спричинити стан фрус-
трації в управлінця, призвести 
до зниження його самооцінки, 
рівня прагнень тощо. Зміна уп-
равлінця, безумовно, є стресо-
генним чинником, тому, незважа-
ючи на деякі позитивні прояви 
керівника (підвищення його за-
гальної активності), здебільшого 
знаходить свій прояв негативний 
аспект.

Серед об’єктивних чинників 
зміни управлінських кадрів мож-
на виокремити: а) зміну стилю 
управління підрозділом; б) часту 
зміну концепції соціально-психо-
логічної роботи з персоналом; в) 
трансформацію керівної коман-
ди і клановість. 

Зміна стилю управління 
підрозділом. Новий керівник 
підрозділу ОВС змінює особли-
вості його діяльності, наприклад, 
вимоги до порядку і якості вико-
нання оперативно-службових 
завдань, зменшення строків їх 
виконання. Деякі працівники ви-
являються або психологічно не-
здатними, неготовими до сприй-
няття нових вимог, або просто не 
бажають пристосовуватись. У 
період появи на посаді нового 

керівника вимоги до дисципліни 
починають суттєво зростати, 
з’являються підстави для заува-
жень, примусу, стягнень, що, у 
свою чергу, викликає незадово-
лення персоналу. Особливу не-
безпеку становить можливий 
конфлікт між управлінцем і до-
свідченими підлеглими з попе-
редньої команди чи колишніми 
керівниками – латентний або від-
критий.

Часті зміни концепції со-
ціально-психологічної роботи з 
персоналом. Кожен новий керів-
ник напрацьовує нові підходи до 
соціально-психологічної роботи 
з персоналом, які разом зі зміна-
ми в кадровому складі нерідко 
формують атмосферу психоло-
гічної напруги в колективі, появу 
так званих «опозиційних» груп 
тощо. Усе це суттєво ускладнює 
роботу в підрозділі ОВС. За-
міщення керівних посад відбу-
вається як шляхом висунення на 
вищі посади працівників підроз-
ділу, так і за рахунок залучення 
кадрового ресурсу ззовні. В ос-
танньому разі недостатньо гли-
боке знання новим керівником 
персоналу призводить до фор-
мування не завжди об’єктивної й 
результативної системи за-
міщення посад. Досить активна 
заміна кадрів порушує спадкоєм-
ність у службовій діяльності. 
Унаслідок високої динаміки тако-
го заміщення багато неформаль-
них ділових зв’язків розпадають-
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ся, нові не встигають сформува-
тися. У зв’язку зі зміною соціаль-
но-психологічних аспектів управ-
ління персоналом деякі праців-
ники відчувають невизначеність, 
пригніченість, неможливість пе-
редбачити шляхи розвитку ситу-
ації в колективі. Це може викли-
кати зниження мотивації в ро-
боті, бажання перевестися до 
іншого, кращого чи більш ста-
більного, на думку працівника, 
підрозділу.

Трансформація керівної ко-
манди і клановість. Призначен-
ня на посаду керівника особи «зі 
сторони» часто викликає невдо-
волення в частини персоналу, 
особливо за умови прогнозуван-
ня подальших кадрових змін. За-
кономірним є бажання нового 
керівника привести із собою нову 
команду професіоналів, з якими 
він має досвід спільної роботи. З 
одного боку, професіоналізм но-
вопризначених керівників, як 
правило, штучно підвищується; 
з другого – це призводить до 
формування системи привілей-
ованого становища окремих пра-
цівників, особливо колишніх спів-
робітників керівника. Об’єктивне 
прагнення управлінця до форму-
вання міцної й дійової команди 
нерідко тягне за собою нерівно-
мірний розподіл службових за-
вдань між працівниками підроз-
ділу, викликає невдоволення на-
явною системою заохочення й 
покарання особового складу, 

формування клановості й про-
текціонізму, так зване «полюван-
ня на відьом» (пошук і покарання 
незадоволених новим стилем 
управління) тощо. Формування в 
колективі негативного соціаль-
но-психологічного клімату, ат-
мосфери пригніченості, підла-
бузництва й інтриг є результатом 
указаних явищ.

Нині складається позитивна 
тенденція усвідомлення керів-
ництвом держави того, що над-
мірність у процесі змін управ-
лінських кадрів ні в якому разі не 
може призвести до покращання 
справ на місцях. Більше того, 
керівництво МВС України докла-
дає максимум зусиль для запобі-
гання зловживанню цими проце-
сами, недостатньо бережливого 
ставлення до управлінських кад-
рів. Це стає особливо актуаль-
ним в умовах постійних змін, які 
відбуваються у Верховній Раді й 
Уряді України, що, у свою чергу, 
спричиняє відповідні процеси у 
всіх державних структурах. За 
таких умов саме позиція «сило-
вики поза політикою» і повинна 
бути в основі розуміння проблем 
надмірної зміни керівних кадрів 
ОВС. 

Ця позитивна тенденція під-
тримується й самими управлін-
цями. Так, за результатами про-
веденого анкетування, з погляду 
респондентів, переведення на-
чальника міськрайліноргану з 
одного району в інший іноді тяг-
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не за собою негативні наслідки. 
Такої думки дотримується біль-
шість опитаних слухачів, які вхо-
дять до резерву керівних кадрів 
і підвищували свою кваліфікацію 
в Навчально-науковому інституті 
післядипломної освіти Академії 
управління МВС. 

Проведене дослідження 
дозволяє зробити висновок про 
необхідність напрацювання но-
вих методик удосконалення кад-
рової роботи в підрозділах ОВС, 
запровадження в процесі підго-
товки й перепідготовки управ-
лінського персоналу інновацій-
них підходів до окреслення 
шляхів поліпшення соціально-
психологічної взаємодії керівни-
ків підрозділів ОВС та їх підлег-
лих. І напрацювання в цьому на-
прямі в Академії управління МВС 
є. Зокрема, для оптимізації про-
цесу адаптації управлінського 
персоналу ОВС до можливих 
частих змін науково-педагогічні 
працівники Академії управління 
МВС приділяють значну увагу 
використанню тих сучасних 
форм, методів і засобів навчан-
ня, які дозволили б керівникові в 
найкоротші строки здійснити так 
зване «перешикування» й далі 
забезпечувати ефективне керів-
ництво підлеглими підрозділами. 
Особливе місце в навчальному 
процесі Академії належить ме-
тодам і технологіям активного 
навчання, які ґрунтуються не 
лише на репродуктивних проце-

сах сприймання й запам’ято-
вування, а насамперед на активі-
зації творчого, продуктивного 
мислення, засвоєнні нових, оп-
тимальних форм поведінки. Важ-
ливим є те, що в процесі засто-
сування таких форм і методів 
активного навчання суттєво змі-
нюється психофізіологічна адап-
тованість, стресостійкість, твор-
чий підхід до вирішення як типо-
вих, так і нестандартних службо-
вих ситуацій, а також розвива-
ються організаційні, комунікатив-
ні та інші здібності керівника, які 
дозволяють успішно пристосува-
тися і здійснювати управлінський 
вплив на новий колектив. 

Крім того, для підготовки уп-
равлінського персоналу прово-
дяться соціально-психологічні 
тренінги, за допомогою яких 
можливе вирішення наступних 
завдань: (а) надання слухачам 
теоретичної інформації про си-
нергетичну сукупність психоло-
гічних якостей, здібностей, умінь 
і навичок, що зумовлюють фор-
мування, розвиток і функціону-
вання ефективного управлінця; 
(б) формування в учасників 
тренінгу базових умінь психоло-
гічного аналізу підсвідомих праг-
нень з метою оптимізації моде-
лей поведінки й формування біо-
фільного (соціально корисного, 
продуктивного) мислення; (в) оп-
тимізація професійної мотивації; 
(г) надання практичних рекомен-
дацій з розвитку креативності; 
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(д) формування вмінь із са-
мопсихопрограмування з метою 
нормалізації самооцінки управ-
лінців і підвищення якості вико-
н ан н я  н ими  пр о ф е с ійн и х 
обов’язків; (е) практичне вико-
ристання технік релаксації й ау-
тотренінгу з метою оптимізації 
психологічного стану управлін-
ця; (є) формування вмінь і нави-
чок профілактики стресових 
станів і нейтралізації дистресу в 
умовах професійної діяльності; 
(ж) практичне застосування мо-
делей оптимізації світогляду уп-
равлінця, формування позитив-
них моделей міжособистісної 
взаємодії в управлінській діяль-
ності.

Ось чому поглиблене вив-
чення соціально-психологічних 
чинників зміни керівних кадрів 
ОВС та їх впливу на кадрові про-

цеси і практику службової діяль-
ності ОВС вбачаються перспек-
тивними напрямами подальших 
наукових досліджень. Маючи  
30-річний досвід практичної 
керівної роботи в ОВС, автор да-
ної статті може констатувати, що 
необґрунтовані рішення в про-
цесі зміни управлінських кадрів 
до бажаного соціально-психоло-
гічного оновлення і стимулюван-
ня діяльності як самих керівни-
ків, так і підпорядкованих їм 
підрозділів ОВС у цілому не при-
зводять, як і до ефективного ви-
конання ними оперативно-служ-
бових завдань. За певних обста-
вин це може викликати навіть 
зменшення авторитету міліції се-
ред населення, що, у свою чергу, 
негативно впливатиме на якість 
профілактики й боротьби зі зло-
чинністю.

Список літератури: 1. Гусаров С.М. Зміцнення професійного ядра ОВС: управ-
лінський аспект // Міліція України. – 2008. – №10. – С. 6, 7. 2. Драгунцев Ю. Кто остановит 
милиционера на «Лексусе» // Рос. газ. – 2007. – № 4538. – 7 дек. 3. Неумивайченко Н.М. 
Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин державних служ-
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Ознаки адміністративної 
відповідальності притаманні не 
тільки відносинам, де суб’єктом, 
до якого в адміністративному по-
рядку застосовуються стягнення 
за правопорушення у сфері охо-
рони довкілля, є фізична особа, 
а й відносинам за участю осіб 
юридичних, що регулюються За-
конами України «Про відпові-
дальність підприємств, установ 
і організацій за правопорушення 
у сфері містобудування» [8; 
1994. – № 46. – Ст. 411], «Про 
виключну морську (економічну) 
зону України» [8; 1995. – № 21. 
– Ст. 152], «Про забезпечення 
санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення» [8; 
1994. – № 27. – Ст. 218].

Дискусії про можливість 
визнання юридичних ос іб 
суб’єктами зазначених відносин 
точаться досить давно. Ще за 
радянської доби послідовними 
прихильниками цієї точки зору 
виступили Ю.С. Шемшученко, 
В.Ф. Погорілко [10, с. 48] та деякі 
інші правознавці. У пострадян-

ський період у науці адміністра-
тивного права юридичні особи 
були фактично визнані повноцін-
ними суб’єктами відносин ад-
міністративної відповідальності. 
Зокрема, в Україні проблемам 
адміністративної відповідаль-
ності юридичних осіб в царині 
охорони навколишнього природ-
ного середовища були присвя-
чені праці Г.П. Бондаренка [2, 
с. 12], С.Н. Братуся [3, с. 32] та ін. 
Починаючи із середини 90-х 
років XX ст. відповідна інформа-
ція стала з’являтись у підручни-
ках і навчальних посібниках з ад-
міністративного права [4, с. 61]. 

Більше того, логічним роз-
витком представлення юридич-
ної особи суб’єктом відносин ад-
міністративної відповідальності 
стало законодавче закріплення 
відповідних положень у нових 
Кодексах про адміністративні 
правопорушення РФ, Бєларусі, 
Азербайджану, Казахстану, Кир-
гизстану. Водночас окремі нау-
ковці продовжують негативно 
ставитися до цієї ідеї, вважаючи 

УДК 342.951 Л.П. Коваленко, канд. юрид. наук 
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визнання юридичних ос іб 
суб’єктами адміністративної від-
повідальності в розглядуваній 
нами сфері однією з тенденцій, 
що руйнують цілісність цього ін-
ституту.

М.В. Костів і Б.В. Россинсь-
кий акцентують увагу на тому, 
що результатом фундаменталь-
них наукових досліджень приро-
ди юридичної особи стали теорія 
фікцій (уособлення), органічна й 
реалістична теорії [Див.: 6; 8]. 
Суть першої полягає в наступ-
ному: оскільки, з одного боку, во-
лею й свідомістю (тобто власти-
востями суб’єкта права), володіє 
тільки людина (окрема людська 
особистість), а з другого – життя 
надає численні приклади того, 
що саме майнові права нале-
жать не окремій людині, а 
об’єднанням людей, корпора-
ціям, то законодавець і визнає 
в л ас т и в о с т і  о с о б и с т о с т і , 
суб’єкта. Іншими словами, це 
об’єднання (корпорація) уособ-
люється, персоніфікується. При 
цьому законодавець розуміє, що 
воно (вона) особистістю бути не 
може, тобто припускається фік-
ція.

Відповідно до органічної те-
орії юридична особа – це особ-
ливий тілесно-духовний ор-
ганізм, союзна особистість. Це 
не продукт правопорядку, а ре-
ально існуючий організм, на який 
держава впливає, але не викли-
кає до життя. Органічна теорія 

виходить із того, що всі колек-
тивності, які задовольняють пев-
ним фактичним умовам, є юри-
дичними особами, що має пот-
ребу у волі для здійснення своїх 
прав. Між тим реальна воля іс-
нує тільки в людини, тому лише 
людські індивіди можуть вислов-
лювати волю колективних осіб, 
а це можливо, якщо останні ма-
ють відповідні органи. У такій по-
будові орган є не чим іншим, як 
індивідом, що передає волю ко-
лективної особи. Колективність 
у юридичному смислі – це ніщо 
без своїх органів. Між колектив-
ністю й органом не існує жодних 
юридичних відносин, оскільки 
вони становлять єдину особу. Іс-
нує одне юридичне ціле – колек-
тивність, організована, мисляча 
й виконуюча власні бажання че-
рез свої органи.

Результатом розвитку теорії 
органічної стала теорія реаліс-
тична, розробники якої зауважу-
вали: щоб людський колектив 
перетворився на самостійну 
особу, відмінну від суми ін-
дивідів, які його складають, не-
обхідні: (а) наявність у колективу 
постійного інтересу, відмінного 
від індивідуальних інтересів його 
членів; (б) відповідна організа-
ція, здатна виявляти колективну 
волю, представляти й захищати 
спільний інтерес; (в) залучення 
колективу в юридичне середо-
вище.

Сучасна доктрина юридич-
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ної особистості корпорацій у ці-
лому базується або на теорії фік-
цій, або на органічній (реалістич-
ній), або на позитивістській тео-
ріях юридичної особи, практично 
не вносячи нічого принципово 
нового в жодну з них. Разом із 
тим існуюча й нині множинність 
теорій юридичної особи не чи-
нить негативного впливу на 
практику її функціонування. Пер-
шочергова мета, що стояла пе-
ред дослідниками феномену 
юридичної особи, – обґрунтува-
ти розмежування майна корпо-
рації та її учасників, а також 
третіх осіб. Саме спільність ука-
заної мети, незважаючи на різ-
нобій думок, об’єднує теорії юри-
дичної особи й дозволяє їм усім 
обслуговувати потреби сучасно-
го капіталістичного обороту. 
Юридична особа постає суб’єк-
том як публічного, так і приват-
ного права, що вступає в цивіль-
ні, адміністративні, кримінальні, 
трудові відносини від свого влас-
ного імені й у рамках останніх 
відповідає власним майном [7, 
с. 153-156].

Згідно зі ст. 80 Цивільного 
кодексу України (далі – ЦК) юри-
дичними особами є організації, 
створені й зареєстровані у вста-
новленому законом порядку. 
Вони наділяються цивільною 
правоздатністю й дієздатністю, 
можуть бути позивачами й від-
повідачами в суді. Крім того, 
у ст. 81 ЦК установлено, що юри-

дична особа може бути створена 
шляхом об’єднання осіб і (або) 
майна. Для правопорушника у 
сфері охорони навколишнього 
природного середовища відпові-
дальність полягає у виконанні 
додаткових обов’язків обтяжую-
чого характеру або в обмеженні 
його прав. Отже, з наведених у 
ЦК України ознак юридичної осо-
би випливає, що існує потенцій-
на можливість застосування сто-
совно неї санкцій різного харак-
теру: а) володіння відокремле-
ним майном обумовлює мож-
ливість застосування майнових 
(за змістом) санкцій (стягнення 
недоїмки, штрафу, пені тощо);  
б) можливість набувати від сво-
го імені майнових та особистих 
немайнових прав (цивільна пра-
воздатність і дієздатність), що 
зумовлює застосування санкцій 
у виді обмежень цієї можли-
вості. 

Таким чином, на нашу думку, 
юридична особа є потенційно де-
ліктоздатною, тобто вона може 
нести відповідальність, причому 
не тільки цивільно-правову, а й 
адміністративну. Перша викорис-
товує тільки один напрямок впли-
ву на юридичних осіб – виключно 
через майно, а от друга, коли це 
стосується охорони довкілля, 
охоплює всі можливі напрямки 
впливу [5, с. 74, 75].

Багато європейських країн, 
зіткнувшись із проблемою різко-
го зростання правопорушень в 
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цій сфері, що вчинюються кор-
пораціями та іншими юридични-
ми особами, вже давно пішли 
шляхом введення інституту ад-
міністративної відповідальності 
юридичних осіб за вчинення пра-
вопорушень у галузі охорони 
довкілля. Наприклад, така від-
повідальність установлена у 
Франції, Фінляндії, Бельгії, Данії, 
Японії, Канаді, США, Кореї, Гол-
ландії, Норвегії, Австрії та в де-
яких інших державах. Адміністра-
тивну відповідальність юридич-
них осіб у цій сфері (причому ко-
дифікованими актами) введено 
в Німеччині, Італії та Португалії. 
Зазначимо, що даний інститут 
досить широко використовуєть-
ся в праві всіх країн – членів Єв-
ропейського Союзу [7, с. 90]. 
Іноді в юридичній літературі зус-
трічається згадка й про так звану 
«квазікримінальну», а по суті, ад-
міністративно-кримінальну від-
повідальність юридичних осіб 
(вона передбачена законодавс-
твом Швеції, Італії й Бельгії). 

Введення адміністративної 
відповідальності юридичних осіб 
в царині охорони довкілля пос-
лужить потужним чинником, що 
впливає на індивідуальну волю 
окремих членів цієї спільноти. 
Багатьма дослідженнями було 
підтверджено висловлене ще в 
30-ті роки XX ст. припущення, 
що із залученням до колективу 
з протиправною спрямованістю 
в окремого його учасника через 

завищену оцінку інтересів цього 
колективу послабляються стри-
мувальні мотиви, яких, здавало-
ся б, достатньо для перешкод-
жання протиправного, але ін-
дивідуального діяння. Готовність 
окремого члена такої спільноти 
надати перевагу інтересам ос-
танньої (порівняно з вимогами 
правових заборон) стимулюєть-
ся через так звану методику ко-
лективної нейтралізації, яка доз-
воляє члену колективу знаходи-
ти легітимацію своєї девіантної 
поведінки. До цього часто до-
дається соціальна залежність 
окремого цього члена й удава-
ний етичний нейтралітет еколо-
гічних правопорушень, на фоні 
якого індивідуальна санкція ад-
міністративної норми тьмяніє. 

Учинення юридичними осо-
бами правопорушень у розгля-
дуваній сфері впливає на все 
підприємство. В окремого члена 
колективу не виникає усвідом-
лення неправомірної спрямова-
ності конкретно виконуваного 
ним акту поведінки, оскільки він 
не розуміє, та й не може розумі-
ти, що бере участь у протиправ-
ному діянні. Це можна пояснити 
тим, що окремий співучасник 
правопорушення в такій ситуації 
часто не виконує повного його 
складу. До того ж специфіка роз-
поділу праці на виробництвах і 
підприємствах дозволяє пере-
кладати відповідальність за 
діяння з осіб, які за законом по-
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винні були б її понести, на за-
лежних від них підлеглих. Із роз-
поділом праці тісно пов’язані 
труднощі зі встановленням 
суб’єкта злочину проти довкілля. 
Часто навіть неможливо назвати 
конкретну особу, яка безпосе-
редньо вчинила правопорушен-
ня, бо керівництво підприємства 
й менеджерський персонал 
просто перекладають вину один 
на одного, а встановити, чиї за-
перечення відповідають дійс-
ності, не завжди можливо. Не-
рідко зустрічаються посилання 
на те, що з підписаними доку-
ментами той чи інший відпові-
дальний працівник у зв’язку з за-
вантаженістю по роботі не зміг 
ознайомитись особисто. Переві-
рити ж, належало це до кола 
його обов’язків чи ні, неможливо 
іноді через те, що останні суворо 
не закріплюються. Настільки ж 
мало піддається доведенню до-
ручення співробітникові вико-
нання спеціальних обов’язків як 
необхідна умова для притягнен-
ня його до відповідальності.

У правових джерелах домі-
нує думка, що для правопору-
шень юридичних осіб у сфері 
охорони навколишнього природ-
ного середовища характерним є 
те, що винесення індивідуально-
го покарання стосовно члена 
спільноти справляє на саму юри-
дичну особу недостатній превен-
тивний вплив. Значну шкоду, що 
завдається правопорушеннями 

юридичних осіб, і отриману гос-
подарську вигоду навіть не 
порівняти з розміром інди-
відуального покарання, яке, як 
правило, незначне та ще й при 
його визначенні необхідно вра-
ховувати майнове становище 
особи. При цьому з поля зору ви-
падає те, що юридична особа, 
яка отримує вигоду від цього, за-
лишається поза впливом закону 
[6, с. 90, 91].

Цікаву точку зору вислов-
лює з цього приводу В.Б. Рос-
синський. Він зауважує, що вве-
дення до КпАП РФ інституту ад-
міністративної відповідальності 
юридичних осіб у царині охорони 
довкілля, кваліфікація як право-
порушення значної кількості вчи-
нюваних ними діянь, установ-
лення таких жорстких адміністра-
тивних санкцій як для самих 
юридичних осіб, так і для їх по-
садовців обумовлюються низ-
кою обставин [9, с. 90, 91].

Необхідні заходи для вико-
нання положень норм і правил, 
спрямовані на (а) забезпечення 
життя і здоров’я громадян,  
(б) охорону власності, (в) навко-
лишнього природного середови-
ща, (г) політики держави у сфері 
охорони довкілля, – часто не 
тільки виходять за рамки основ-
ної діяльності юридичних осіб, а 
й вимагають від них суттєвих ма-
теріальних, трудових та інших 
витрат, що суперечить економіч-
ним інтересам останніх. Ось 
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чому такі порушення юридичних 
осіб у процесі їх економічної й 
організаційно-господарської ді-
яльності досить нерідкі. Засто-
сування при цьому серйозних 
адміністративних санкцій покли-
кано забезпечити дотримання 
цими особами встановлених 
норм і правил усупереч їх еконо-
мічним інтересам.

Інститут адміністративної 
відповідальності юридичних осіб 
у сфері охорони довкілля в су-
часних умовах стає потужним 
важелем державного регулю-
вання економіки. Основною його 
особливістю, на відміну від ад-
міністративної відповідальності 
фізичних осіб у цій царині є не 
тільки його правоохоронна, а й 
фіскальна спрямованість [10, 
с. 9]. У хоча існування адміністра-
тивної відповідальності юридич-
них осіб у галузі охорони довкіл-
ля в Україні є фактом правової 
реальності, ступінь упорядкова-
ності відносин порівняно з ад-
міністративною відповідальніс-
тю осіб фізичних в інших галузях 
значно менший. Зокрема, не іс-
нує єдиного кодифікованого нор-
мативного акта, який визначав 
би основні засади адміністра-
тивної відповідальності юридич-
них осіб, порядок провадження 
в справах про відповідні право-
порушення та інші важливі мо-
менти. Водночас правовому ре-
гулюванню відносин адміністра-
тивної відповідальності цих осіб 

притаманна значна кількість рис, 
спільних із відносинами ад-
міністративної відповідальності 
осіб фізичних у досліджуваній 
галузі.

Розглядаючи ознаки суб’єкта 
правопорушення юридичної осо-
би, слід звернути увагу на те, що 
не кожен колективний суб’єкт 
може бути суб’єктом правопору-
шення. Такими, зокрема, не мо-
жуть бути державні органи або 
органи місцевого самоврядуван-
ня. Враховуючи закріплений у ЦК 
поділ таких осіб на юридичних 
осіб публічного і юридичних осіб 
приватного права, можна сказа-
ти, що суб’єктами правопору-
шення в розглядуваній сфері мо-
жуть бути переважно юридичні 
особи приватного права, що є 
найважливішою узагальненою 
х а р а к т е р и с т и к о ю  ц ь о г о 
суб’єкта.

Відмінності, які відрізняють 
юридичних осіб як суб’єктів при-
родоохоронних правовідносин 
від осіб фізичних, обумовлюють 
також особливості нормативної 
моделі адміністративної відпові-
дальності цих осіб у розгляду-
ваній сфері. До них можна від-
нести: (а) відсутність у юридич-
них осіб власних психічних ха-
рактеристик; (б) їх участь у пра-
вовідносинах через уповноваже-
них представників; (в) наявність 
внутрішньої організаційної струк-
тури; (г) специфічні параметри 
оцінки їх діяльності.
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Наявність таких специфіч-
них ознак у юридичних осіб по-
яснює проблеми з існуванням і 
реалізацією щодо них таких при-
нципів, як (а) відповідність об’єкта 
реакції адресату норми, (б) на-
лежна спрямованість реакції,  
(в) дієвість реакції та ін.

Відсутність у юридичних 
осіб власних психічних характе-
ристик впливає в першу чергу на 
зміст суб’єктивної сторони пра-
вопорушення юридичної особи, 
хоча в цілому немає сенсу запе-
речувати її повну відсутність. 
Більше того, ціла низка наукових 
праць поряд з іншими присвяче-
на характеристиці елементів 
суб’єктивної сторони правопору-
шень юридичних осіб у царині 
охорони довкілля [7, с. 41]. Ця 
особливість не дозволяє засто-
совувати до юридичних осіб пе-
реважну більшість традиційних 
обставин, що виключають, обтя-
жують або пом’якшують ад-
міністративну відповідальність.

Участь юридичних осіб у 
правовідносинах через уповно-
важених представників обумо-
влює той факт, що дуже часто 
до відповідальності за вчинення 
певного правопорушення в цій 
сфері одночасно притягуються і 
юридична, і фізична особа, яка 
входить до складу першої. Під-
ставою адміністративної відпові-
дальності в даному випадку вва-
жаємо складне правопорушен-
ня, хоча окремі правознавці пе-

реконують, що в цьому разі ре-
алізується принцип двосуб’єктної 
відповідальності [5, с. 53, 54]. 
Названа обставина змушує зап-
ропонувати передбачити в нор-
мативній моделі адміністратив-
ної відповідальності у сфері охо-
рони навколишнього природного 
середовища положення, що при-
тягнення до відповідальності 
юридичної особи не виключає 
відповідальності її посадових 
осіб (особи). Крім того, необхід-
ним також є узгодження строків 
накладення стягнень на юридич-
них і посадових осіб. Проблема 
полягає в тому, що відповідно 
до ст. 38 КпАП, адміністративне 
стягнення може бути накладене 
не пізніш як через 2 місяці з дня 
вчинення правопорушення, а 
при триваючому правопорушен-
ні – 2 місяці з дня його виявлен-
ня. Однак строки застосування 
різноманітних санкцій до юри-
дичних осіб вимірюються, як пра-
вило, роками. Правила, які вико-
ристовуються до юридичних 
осіб, можна в таких випадках по-
ширити також до їх посадовців, 
чим буде усунений такий дисба-
ланс строків. 

Таким чином, можемо конс-
татувати, що порівняно з іншими 
видами юридичної відповідаль-
ності адміністративній відпові-
дальності в царині охорони дов-
кілля властива багатосуб’єк-
тність, що треба враховувати 
при її вдосконаленні.



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�� 2009/104

Список літератури: 1. Авер’янов В.Б. Реформування українського адміністратив-
ного права: необхідність переосмислення теоретичних постулатів // Актуальні проблеми 
держави і права: Зб. наук. пр. – О.: Юрид. літ., 2003. – Вип. 19. – С. 181. 2. Бондаренко Г.П. 
Адміністративна відповідальність в СРСР. – Л.: Львів. держ. ун-т, 1975. – 155 с. 3. Братусь 
С.Н. Юридическая ответственность и законность. – М.: Право и закон, 1976. – 201 с. 4. Гон-
чарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України: Навч. посіб. – К.: 
Наук. думка, 1995. – 78 с. 5. Иванов Л. Административная ответственность юридических 
лиц // Закон. – 1998. – № 9. – С. 38. 6. Костів М.В. Адміністративна правосуб’єктність юри-
дичних осіб та особливості її реалізації в адміністративно-деліктних відносинах: Автореф. 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. – К., 2005. – 20 с. 7. Лук’янець Д. Про вину юридичних 
осіб у сфері адміністративної відповідальності // Право України. – 1999. – № 1. – C. 123. 
8. Відомості Верховної Ради України. 9. Россинский Б.В. Административное право: Учеб.-
метод. и практ. пособ. – М.: Право и закон, 2001. – 688 с. 10. Шемшученко Ю.С., Погорілко 
В.Ф. Адміністративно-правова охорона природи Української РСР. – К.: Наук. думка, 1973. 
– 125 с. 

Надійшла до редакції 01.12.2008 р.

УДК 347.73 М.А. Перепелица, канд. юрид. наук  
Национальная юридическая академия Украины 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА  
В ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Вопросу об участии госу-
дарства в финансовых правоот-
ношениях в науке финансового 
права уделялось и уделяется 
особое внимание в работах  
Е.М. Ашмариной, Д.В. Винницко-
го, М.Ф. Ивлиевой, О.Д. Орлюк,  
О.О. Семчик, В.М. Чебана [См.: 
3-6; 8; 4; 11]. Это вполне логично, 
так как данная тема имеет боль-
шое теоретическое и практичес-
кое значение. Её исследование 
содействует разрешению ряда 
весьма важных вопросов, свя-

занных с выбором необходимых 
методов и форм правового регу-
лирования государством опре-
делённой группы правоотноше-
ний в обществе – финансовых 
правоотношений. Как правильно 
убеждает Э.Д. Соколова, в усло-
виях товарно-денежных отноше-
ний, существующих в обществе, 
государство не может выполнять 
свои задачи и функции по управ-
лению последним и обеспече-
нию его жизнедеятельности, не 
располагая необходимыми фи-
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нансовыми ресурсами. Их фон-
ды стихийно не создаются, а об-
разуются в результате плано-
мерных действий государства, 
направленных на их создание, 
распределение и использование 
[9, с. 95]. Следовательно, учас-
тие государства в финансовых 
правоотношениях – объективно 
необходимый процесс. 

Основная задача настоя-
щей статьи заключается в ис-
следовании положения госу-
дарства в сфере финансовых 
правоотношений, степени его 
участия и форм, в которых оно 
выражается, определении спе-
цифики участия государства как 
единого неделимого субъекта 
права, а также его участия как 
системы соответствующих госу-
дарственных органов.

Сущности, понятию, призна-
кам и функциям государства в 
юридической литературе отдано 
должное внимание, и в рамках 
данной статьи нет ни необходи-
мости, ни возможности исследо-
вать его со всей той полнотой, 
на которую оно заслуживает. В 
данном случае важно сразу оп-
ределиться, что мы присоединя-
емся к позициям тех учёных, ко-
торые под государством предла-
гают понимать юридическое 
лицо публичного права, обособ-
ленный субъект права, «имею-
щий самостоятельное бытиё» [2, 
с. 395; 12, с. 129]. Ведь ему при-
сущи такие права и обязанности, 

которые по своей сути могут при-
надлежать и реализовываться 
исключительно им. И финансо-
вые правоотношения это де-
монстрируют как нельзя лучше: 
право на установление и взима-
ние налогов, обязанность осу-
ществлять бюджетное распре-
деление части национального 
дохода на благо всего общества, 
обеспечивать стабильность де-
нежной единицы и др. Иными 
словами, это такие полномочия, 
выполнение которых нельзя воз-
ложить на лицо физическое, 
юридическое частного права или 
обособленные подразделения 
либо распределить между дру-
гими субъектами права, и кото-
рые неделимым образом могут 
реализовываться только госу-
дарством.  Как  у тверж дал  
В.Е. Чиркин, функции, выполня-
емые в обществе государством, 
юридическими лицами частного 
права и другими юридическими 
лицами публичного права отли-
чаются [12, с. 135]. 

В научной правовой литера-
туре традиционно выделяют 4 
внутренние функции государс-
тва – экономическую, социаль-
ную, политическую и идеологи-
ческую. Как участник финансо-
вых правоотношений, оно пре-
жде всего выражает себя через 
экономическую функцию, суть 
которой состоит в установлении 
государством порядка и условий 
экономической деятельности, т.
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е. в целом – регулирования эко-
номикой. Е.А. Ровинский в своё 
время акцентировал внимание 
на том, что через финансовую 
деятельность государства отра-
жается (осуществляется) взаи-
мосвязь государства и экономи-
ки общества [7, с. 35]. 

Если более детально вник-
нуть в характер такой взаимо-
связи, становится понятно, что 
речь идёт об участии государс-
тва в правоотношениях, имею-
щих имущественный характер. 
С точки зрения структуры иму-
щественные правоотношения 
могут быть построены по одной 
из 2-х моделей – либо власти-
подчинения, либо равенства. 

Государство участвует в 
имущественных правоотноше-
ниях, построенных по принципу 
«власть-подчинение». И для это-
го имеются определённые пред-
посылки, вызванные необходи-
мостью создания единого цент-
рализованного денежного фон-
да государства для обеспечения 
жизнедеятельности всего обще-
ства. По поводу мобилизации, 
распределения и использования 
средств данного фонда и возни-
кают такого рода имуществен-
ные властные правоотношения. 
Следовательно, государство 
участвует в финансовых право-
отношениях в статусе не просто 
хозяйствующего субъекта, а 
властно-хозяйствующего, имею-
щего принадлежащее ему на 

праве государственной собс-
твенности имущество. С точки 
зрения В.Е. Чиркина, оно имеет 
свою собственность, причём во 
много раз превосходящую собс-
твенность других субъектов пра-
ва, а, значит, его можно рассмат-
ривать с позиций хозяйствующе-
го субъекта [12, с. 138]. В право-
вых источниках встречаются и 
более интересные выводы при 
рассмотрении данного вопроса: 
например, К.И. Анненков отме-
чал, что государство является 
субъектом имущественных прав, 
имущественным субъектом [1, 
116]. 

Его имущество характери-
зуется особым правовым режи-
мом. Хотя законом и провозгла-
шается принцип равенства всех 
форм собственности, фактичес-
ки собственность государства и 
по объёму, и по значению гораз-
до важнее муниципальной или 
индивидуальной. И это вполне 
понятно, ибо в данном случае 
речь идёт о собственности всего 
народа, проживающего на его 
территории. В.Е. Чиркин в связи 
с этим подчёркивал: хотя приня-
то говорить о государственной 
собственности, по существу, она 
принадлежит народу, обществу 
как всеобъемлющему террито-
риальному публичному коллек-
тиву страны. Эта собственность 
находится во владении, пользо-
вании, распоряжении государ-
ства, т.е. выступает в государ-
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ственной форме. Поэтому поня-
тие «государственная форма 
собственности» не противоре-
чит её сути как собственности 
народа, общества [12, с. 145]. 
Вполне очевиден тот факт, что 
от имени государства его собс-
твенностью распоряжаются со-
ответствующие органы. Однако, 
в чьём бы владении, пользова-
нии или распоряжении в опре-
делённый момент времени ни 
находилось имущество, являю-
щееся государственной собс-
твенностью, его собственником 
всё равно продолжает оставать-
ся государство. Это ещё раз под-
тверждает необходимость при-
знания последнего как самосто-
ятельного субъекта права. 

В аспекте властно-хозяйс-
твующего субъекта государство 
выступает единым неделимым 
участником финансовых право-
отношений. Ведь ему, как уже 
отмечалось, присущи такие пра-
ва, полномочия и функции в 
сфере публичных финансов, ко-
торые, по сути, являются неде-
лимыми и могут принадлежать 
и реализовываться исключи-
тельно государством. 

Но, когда речь идёт о дета-
лизации и конкретизации госу-
дарственных финансовых пол-
номочий, неизбежно поднимает-
ся вопрос о функционировании 
системы структур, реализующих 
эти властные полномочия. Реа-
лизуются они через систему го-

сударственных органов с помо-
щью методов финансовой де-
ятельности – мобилизации, рас-
пределения и использования 
публичных денежных фондов. 
При этом за такими процессами 
обязательно осуществляется 
контроль. Государственные ор-
ганы реализуют данные полно-
мочия по вышеуказанным на-
правлениям в 2-х аспектах: либо 
эта деятельность является для 
них основной и определяющей, 
либо они имеют к ней косвенное 
отношение, т.е. будучи создан-
ными государством не с целью 
осуществления финансовой де-
ятельности, а наряду со своими 
иными основными функциями 
выполняют их и в сфере публич-
ных финансов. В первом случае 
речь идёт о государственных ор-
ганах специальной компетенции, 
реализующих финансовую де-
ятельность, во втором – об ор-
ганах общей компетенции.

Выполнение финансовой 
деятельности в обществе – объ-
ективная необходимость, обус-
ловленная экономическими за-
конами развития любого госу-
дарственного хозяйства, поэто-
му важное значение здесь отво-
дится созданию и функциониро-
ванию органов специальной фи-
нансовой компетенции – Верхов-
ной Раде Украины, Кабинету Ми-
нистров Украины, Президенту 
Украины. Если они определяют 
основные ориентиры для прове-
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дения в жизнь единой финансо-
вой политики и руководят орга-
низацией государственных фи-
нансов, то структуры, наделён-
ные специальными финансовы-
ми полномочиями, обеспечива-
ют исполнение таких задач уже 
непосредственно, на местах. 
Иначе говоря, создание системы 
государственных органов специ-
альной компетенции в области 
публичных финансов связано с 
необходимостью организации 
движения публичных денежных 
средств на стадиях их мобили-
зации, распределения и исполь-
зования с целью обеспечения 
жизнедеятельности всего обще-
ства.

Государственный орган спе-
циальной финансовой компетен-
ции представляет собой органи-
зацию, (а) выступающую частью 
государственного аппарата,  
(б) наделённую властными пол-
номочиями, (в) характеризующу-
юся наличием определённой 
структуры и правовым характе-
ром связей, соединяющих со-
став органа в единое цело,  
(г) имеющую территориальный 
масштаб своей деятельности, 
(д) образующуюся в порядке, ус-
тановленном законом и (е) при-
меняющую соответствующие 
методы, необходимые для до-
стижения поставленных перед 
ней задач и функций.

Прежде всего необходимо 
исходить из того, что система го-

сударственных органов специ-
альной финансовой компетен-
ции – это важная составляющая 
часть механизма государствен-
ного аппарата, так как именно на 
них возложены задачи по непос-
редственной реализации функ-
ций в сфере мобилизации, рас-
пределения и использования 
публичных денежных фондов, а 
также по осуществлению кон-
троля за публичными финанса-
ми на этих стадиях их движения. 
Никакая иная организационная 
структура, функционирующая в 
обществе, не имеет возможнос-
ти едино, организованно и целе-
направленно реализовывать та-
кие задачи. Да и само государс-
тво не может какими-то иными 
методами или способами до-
стичь поставленных перед ним 
важнейших целей в осуществле-
нии финансовой деятельности, 
иначе как через создание субъ-
ектов, призванных выступать от 
его имени и выполнять необхо-
димые функции. Не будет пре-
увеличением утверждение, что 
роль государственных органов 
специальной финансовой ком-
петенции, возможно, является 
наиболее важной в государс-
твенной жизни, по сравнению с 
остальными государственными 
структурами, так как именно от 
успешности их действий зависит 
функционирование всей систе-
мы государственных органов. 
Ведь все без исключения госу-
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дарственные органы финанси-
руются из Государственного 
бюджета, т.е. участвуют в стади-
ях распределения и использова-
ния публичных денежных 
средств. 

При характеристике рас-
сматриваемого государственно-
го органа наиболее важным вы-
ступает признак наделения его 
полномочиями властного харак-
тера. Поскольку данные субъек-
ты права осуществляют свою 
деятельность от имени и в инте-
ресах государства, возникает 
вполне обоснованная необходи-
мость наделения их такими пол-
номочиями. Именно правовые 
возможности подобного рода 
могут непосредственно способс-
твовать реализации этими орга-
нами государственных задач в 
сфере финансов. 

При анализе вопроса о 
властвующих полномочиях госу-
дарственных органов специаль-
ной финансовой компетенции 
необходимо обратить внимание 
на само понятие «полномочия». 
Ю.А. Тихомиров утверждает: 
«Публичная сфера предполага-
ет соединённость прав и обязан-
ностей в формулу «полномочия» 
как правообязанность, которую 
нельзя не реализовывать в пуб-
личных интересах» [10, с. 56]. 
Иными словами, исследуемые 
государственные органы обла-
дают правами в смысле обязан-
ностей и не могут осуществлять 

первые (даже если законода-
тель именно таким термином на-
зывает в нормативном акте пре-
доставленные им модели пове-
дения) в их классическом пони-
мании исходя из свободного ус-
мотрения. Этот вывод подтверж-
дается также при перечислении 
конкретных видов властвующих 
полномочий, выделяемых учё-
ным, где ни одно из действий, 
составляющих содержание пол-
номочия, не может характеризо-
ваться как право органа власти. 
Ю.А. Тихомиров предлагает сле-
дующий перечень полномочий, 
характеризующихся властным 
признаком как Государственный 
орган:

- руководит – полнообъём-
но разрешает вопросы;

- управляет – выдаёт им-
перативные указания, распоря-
жения;

- решает – устанавливает, 
определяет, утверждает, со-
здаёт, оформляет, представля-
ет. Членение возможно по сте-
пени самостоятельности приня-
тия решений: (а) независимо (са-
мостоятельно), (б) по согласова-
нию, (в) совместно, (г) предвари-
тельно, (д) рекомендательно;

- участвует – формирует, 
разрабатывает, согласовывает, 
порядок использования (иму-
щества и пр.), содействует;

- нормирует – вводит пра-
вила, принимает правовые акты, 
устанавливает нормативно-тех-
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ническую и иную документа-
цию;

- организует – создаёт ус-
ловия, стимулирует, поддержи-
вает, выполняет, осуществляет, 
инструктирует;

- разрабатывает – предло-
жения, проекты, программы, 
прогнозы, аналитическую ин-
формацию;

- указывает – отменяет 
акты, приостанавливает их дейс-
твие, создаёт организации, из-
даёт предписания по соверше-
нию действий;

- координирует – объеди-
няет планы и программы, согла-
совывает акты, действия и пози-
ции, целевые установки, инфор-
мационное обеспечение;

- контролирует – проверя-
ет отчёты, информацию;

- запрещает – отменяет, 
признаёт недействительным, 
приостанавливает [10, с. 57]. 

Совершенно очевидно, что 
ни одно из вышеуказанных ви-
дов полномочий не может трак-
товаться как право государс-
твенного органа и понимается 
исключительно как его обязан-
ность. Следовательно, государс-
тво, как система соответствую-
щих государственных органов, 
детализирует и распределяет 

между ними в зависимости от 
поставленных целей и задач 
виды и круг властвующих полно-
мочий, определяет их объёмы и 
методы реализации. Здесь оно 
как бы отходит на второй план и 
разделяет свою финансовую 
публичную компетенцию на час-
ти между соответствующими 
структурами власти.

Подводя итог изложенному, 
можем сказать, что, с позиции 
властно-хозяйствующего субъ-
екта государство выступает еди-
ным неделимым участником фи-
нансовых правоотношений, с та-
кими присущими ему правами, 
обязанностями и функциями в 
сфере публичных финансов, ко-
торые, по сути являются неде-
лимыми и могут принадлежать 
и реализовываться исключи-
тельно государством. Как систе-
ма соответствующих государс-
твенных органов, оно детализи-
рует и распределяет между ними 
в зависимости от поставленных 
целей и задач виды и круг влас-
твующих полномочий, определя-
ет их объёмы и методы реали-
зации, как бы отходит на второй 
план и разделяет свою финан-
совую публичную компетенцию 
на части между соответствую-
щими структурами власти.
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ДОГОВІР ЯК ЗАСІБ УРЕГУЛЮВАННЯ  
ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН

Зміни, що відбуваються в 
усіх сферах життєдіяльності на-
шої держави, за умови реформу-
вання соціальних, політичних та 
економічних відносин, відчутно 
впливають на формування й роз-
виток фінансових відносин і ви-
никнення певних проблем при їх 
правовому впорядкуванні. На 
с ь о г одн і  з а лишає ть с я  не 
з’ясованим питання щодо місця 
договору при врегулюванні пра-
вом фінансових відносин. Можна 
констатувати, що рівень теоре-
тичної розробки щодо з’ясування 
сутності договору й визначення 
його місця в системі джерел фі-
нансового права, суттєво відстає 

від практики його застосування. 
Отже, метою даної статі є 
з’ясування питання стосовно ви-
користання договірної форми 
регламентування фінансових 
відносин і позначення деяких 
проблем у цій сфері. 

У теорії фінансового права 
тривалий час нормативно-пра-
вовий договір як форма впоряд-
кування фінансових відносин і 
джерело права взагалі не роз-
глядався. У жодному підручнику 
з фінансового права, виданих за 
радянських часів і в перше деся-
тиріччя існування незалежної Ук-
раїни, ми не знайдемо згадки про 
нього [Див., напр., 11]. Проте в 
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останні роки вчені зацікавилися 
цією проблематикою, про що 
свідчить поява низки робіт, які 
так чи інакше її торкаються, або 
виключно їй присвячені [Див.: 5; 
6; 8; 10; 14].

Ситуацію, за якої договір не 
був потрібен для врегулювання 
фінансових відносин, можна по-
яснити не однією причиною. По-
перше, він завжди вважався 
виключно приватноправовою ка-
тегорією і не належав до кола 
явищ, досліджуваних публічни-
ми науками, зокрема, фінансо-
вим правом. Вважаємо, необхід-
но погодитися зі слушним вис-
ловлюванням Р.З Ярмухамето-
ва, що в теорії права склалася 
усталена думка щодо міжгалузе-
вого розмежування юридичних 
засобів, результатом якої договір 
як засіб правового регулювання 
опинився фактично «монополі-
зованим» приватним правом, а 
адміністративний акт – публіч-
ним. Це призвело до того, що ця 
категорія майже зникла зі сфери 
регулювання конституційного, 
фінансового та інших галузей 
права. Науково-методологічне 
вивчення договірного регламен-
тування замкнулося в межах де-
кількох галузевих наук приватно-
го права [15, с. 11]. 

По-друге, доволі тривалий 
час джерелом права, в тому чис-
лі й фінансового, визнавався 
лише нормативно-правовий акт 
держави, що містить установлені 

або санкціоновані державою 
загальнообов’язкові правила по-
ведінки – норми. Із цього приво-
ду С.С. Алексєєв підкреслював: 
«У соціалістичній державі норма-
тивний юридичний акт є єди-
ним... засобом зведення держав-
ної волі в закон – актом правот-
ворення, юридичним джерелом 
права. Відповідно до цього нор-
мативні акти в соціалістичному 
суспільстві – єдиний носій, фор-
ма буття юридичних норм» [2, 
с. 208]. Тому, продовжимо думку 
вченого, він і не розглядався в 
контексті джерел права, а ними 
у фінансовому праві вважали за-
кони та інші нормативні акти 
представницьких і виконавчих 
органів державної влади й ор-
ганів місцевого самоврядування. 
Таким чином, у теорії права, і фі-
нансовому в тому числі, тради-
ційним підходом є виділення 
джерелом права саме норматив-
но-правових актів. 

Разом з тим необхідно від-
мітити, що спроби з’ясування суті 
договору як джерела цивільного 
права (але, на жаль, не фінансо-
вого) за радянських часів теж 
були зроблені. Зокрема, розроб-
кою цього питання займалися 
такі вчені, як Н.Г. Александров, 
Ю.А. Тихомиров, Р.Й. Халфіна 
[Див.: 1; 13] та ін. Показово, що 
ще В.Ф. Тарановський звертав 
увагу на існування поряд з дого-
ворами-угодами договорів нор-
мативного типу. Останні, на дум-
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ку правника, характеризуються 
такими ознаками: (1) обидві сто-
рони прагнуть до єдиної мети – 
встановлення юридичної норми; 
(2) мотив у договірних сторін 
один і той же – наявність потре-
би в такій нормі; (3) договір тако-
го типу створює юридичну норму 
[12, с. 188]. 

Н.Г. Александров, акценту-
ючи увагу на нормативному ха-
рактері договірних відносин, за-
значав, що було б хибно обме-
жувати в теорії держави і права 
розгляд договору площиною 
лише юридичних фактів і зали-
шати його осторонь при визна-
ченні проблем джерел права [1, 
с. 61]. Проте така позиція протя-
гом багатьох років не знаходила 
підтримки. І тільки наприкінці 
ХХ ст. вчені звернулися до вив-
чення цієї категорії в контексті 
публічного права і джерел права 
в цілому. Приміром, Ю.В.Ти- 
хомиров справедливо констатує, 
що кінець ХХ ст. пов’язано зі 
стрімким розвитком сфери до-
говірних відносин. Договір не 
лише стає основним регулято-
ром економічних відносин, а й 
набуває значення універсально-
го регулятора відносин між різ-
ними суб’єктами [13, с. 180, 
181].

По-третє, використання до-
говору фінансовим правом рані-
ше унеможливлювалося також і 
тим, що традиційно методом цієї 
галузі права вважався і вва-

жається сьогодні саме метод 
владних приписів (імператив-
ний), який не допускає застосу-
вання договірних відносин між 
суб’єктами. Зокрема, Ю.Н. Коз-
лов зазначив, що цей метод 
«включає централізоване імпе-
ративне регулювання, за допо-
могою якого воно здійснюється 
зверху донизу на владних заса-
дах. Правова енергія поступає 
на цю сферу відносин тільки 
зверху від державних органів і 
характеризується відносинами 
прямої підпорядкованості» [7, 
с. 32]. Сутність такого методу ви-
являється в наступних рисах: а) 
правові норми приймаються й 
реалізуються за принципом «ко-
манда – виконання»; б) одним з 
учасників фінансових правовід-
носин завжди виступає держава 
в особі відповідних органів, наді-
лених відповідними владними 
повноваженнями; в) суворо ок-
реслюється діяльність суб’єктів 
правовими рамками – законом; 
г) учасники фінансових правовід-
носин позбавлені права само-
стійно вибирати варіант поведін-
ки, бо він чітко визначений нор-
мами права. 

Дійсно, імперативний метод 
правової регламентації фінансо-
вих відносин об’єктивно необхід-
ний, оскільки саме він в змозі ре-
ально сприяти й забезпечувати 
своєчасне й у повному обсязі 
надходження коштів у фонди де-
ржави, належний їх розподіл і 
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перерозподіл, а також їх суворе 
цільове й доцільне використан-
ня. Але це не повинно означати 
повного невілювання договору у 
фінансовій сфері.

По-четверте, з огляду на 
важливість фінансових відносин 
держава на конституційному рів-
ні встановлює, що регулювання 
таких суспільних зв’язків має 
здійснюватися шляхом видання 
саме закону – правового акта, 
що має найвищу юридичну силу, 
а значить, їх зміна і припинення 
мають здійснюватися також тіль-
ки на підставі такого акта. Зокре-
ма, у ч. 2 ст. 92 Конституції Украї-
ни закріплено, що виключно за-
конами України встановлюють-
ся: Державний бюджет і бюджет-
на система України; система 
оподаткування, податки і збори; 
засади створення і функціону-
вання фінансового, грошового, 
кредитного та інвестиційного 
ринків; статус національної ва-
люти, а також статус іноземних 
валют на території України; по-
рядок утворення й погашення 
державного внутрішнього і зов-
нішнього боргу; порядок випуску 
й обігу державних цінних папе-
рів, їх види й типи; і т.д. [3; 1996. 
– № 30. – Ст. 141]. Ця норма свід-
чить, на перший погляд, теж не 
«на користь» договору.

Отже, все вказане може го-
ворити про те, що договір не 
властивий фінансовому праву. 
Але, як вбачається, сьогоденні 

реалії примушують нас подиви-
тися на нього у фінансовому 
праві дещо з іншого боку. Є сенс 
погодитися з справедливим 
твердженням Т.В. Гурової, яка за-
значає, що ідея автономії дже-
рел права за наявності у пра-
вовій системі для кожного з них 
власного сектора зі своїм пред-
метом регулювання може бути 
визнана в даний час більш плід-
ною, ніж уперте ігнорування всіх 
інших формальних джерел пра-
ва в ім’я верховенства закону [5, 
с. 69].

На нашу думку, договір (нор-
мативно-правовий або норма-
тивний договір) доволі часто ви-
користовується при впорядку-
ванні здійснення фінансової 
діяльності органів держави й ор-
ганів місцевого самоврядування. 
Такий правовий регулятор ре-
ально існує, попри вказані нами, 
а також інші обставини. І навіть 
імперативний метод може пере-
дбачати (і він таки передбачає, 
про що свідчить реальна практи-
ка) використання як одного з його 
конкретних прийомів (засобів) 
саме договору.

Як видається, фінансові 
правовідносини щогодини роз-
виваються, вони мобільні в силу 
зміни економічних, соціальних і 
політичних умов, що відбувають-
ся в регулюючих їх фінансово-
правових нормах, а також через 
мінливість самої сфери фінансо-
вої діяльності. За цих умов вико-
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ристання регулятивної можли-
вості договору суттєво підви-
щується перш за все за рахунок 
того, що в законодавстві немож-
ливо передбачити всі без винят-
ку варіанти розвитку фінансових 
відносин.

Яскравим прикладом засто-
сування договору при впорядку-
ванні фінансових відносин є ук-
ладення так званих міжнародних 
договорів (конвенцій, угод). Вони 
набувають важливого значення 
при врегулюванні, наприклад, 
відносин щодо отримання Украї-
ною позик від іноземних держав 
та організацій (Кредитна угода 
між Україною і Європейським 
банком реконструкції та розвитку 
від 1 грудня 2000 р.), подвійного 
оподаткування та інших питань 
останнього (Угода між Україною 
і Республікою Узбекистан про 
уникнення подвійного оподатку-
вання доходів і майна від 2 черв-
ня 1995 р.), взаємовідносин між 
органами різних держав, що здій-
снюють фінансову діяльність 
(Угода між Урядом України й Уря-
дом Російської Федерації про 
уникнення подвійного оподатку-
вання доходів і майна та попе-
редження ухилень від сплати по-
датків від 8 лютого 1995 р.) та ін. 
Укладаючи міжнародні угоди й 
договори, держави встановлю-
ють взаємні права й обов’язки, 
фіксують норми права, яким сто-
рони зобов’язуються підкорятися 
у своїх взаємовідносинах. Із цьо-

го приводу слушно зазначає  
М.П. Кучерявенко, що за сучасних 
умов значущим джерелом подат-
кового права виступають міжна-
родно-правові договори. Розви-
ток суспільних відносин, що від-
биває інтенсивні інтеграційні про-
цеси, викликає необхідність уз-
годження, взаємоув’язування на-
ціональних податкових систем, 
правових механізмів, що їх ре-
гулюють [8, с. 545]. 

Можна навести й інші при-
клади договірного регламенту-
вання фінансових відносин. При-
міром ст. 92 Бюджетного кодексу 
України надає право територіаль-
ним громадам сіл, селищ і міст 
об’єднувати на договірних заса-
дах кошти відповідних бюджетів 
для виконання власних повнова-
жень. Зокрема, міські (міст рес-
публіканського Автономної Рес-
публіки Крим і обласного значен-
ня) й районні ради можуть пере-
дати видатки на виконання всіх 
або частини власних повнова-
жень Верховній Раді Автономної 
Республіки Крим чи обласній 
раді з передачею відповідних 
коштів до бюджету Автономної 
Республіки Крим чи до обласно-
го бюджету у вигляді міжбюджет-
ного трансферту. Сільські, се-
лищні й міські (міст районного 
значення) ради можуть переда-
вати видатки на виконання всіх 
або частини власних повнова-
жень районній раді чи раді іншої 
територіальної громади з пере-
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дачею коштів до відповідного 
бюджету у вигляді міжбюджет-
ного трансферту. Така передача 
видатків здійснюється за спіль-
ним рішенням відповідних рад 
на договірних засадах. Усі угоди 
про передачу видатків мають ук-
ладатись до 1 серпня року, що 
передує плановому.

Окрім того, ст. 93 Бюджетно-
го кодексу України передбачає 
застосування договору. Згідно з 
цією статтею передача прав на 
здійснення видатків на виконан-
ня делегованих державних пов-
новажень до бюджетів сіл, се-
лищ, міст районного значення та 
їх об’єднань також може здійсню-
ватися за рішеннями районної 
або міської (міст республікансь-
кого Автономної Республіки 
Крим чи міст обласного значен-
ня) ради з відповідними коштами 
у вигляді міжбюджетного транс-
ферту. Сільські, селищні та місь-
кі (міст районного значення) ради 
можуть передавати частину ви-
датків на виконання делегованих 
державних повноважень міській 
(міст республіканського Авто-
номної Республіки Крим та об-
ласного значення) чи районній 
раді з відповідними коштами у 
вигляді міжбюджетного транс-
ферту. Ця передача здійснюєть-
ся на підставі рішень відповідних 
рад та укладення договору.

Стаття 107 Бюджетного ко-
дексу України закріплює, що суб-
венції на виконання інвестицій-

них проектів надаються з одного 
місцевого бюджету іншому на 
підставі договору між її надава-
чем та отримувачем. [3; 2001. – 
№ 37-38. – Ст. 189].

Окрім того, за приклад мож-
на навести й податковий компро-
міс, що передбачений ст. 5 Зако-
ну України «Про порядок пога-
шення зобов’язань платників по-
датків перед бюджетами і де-
ржавними цільовими фондами» 
від 21 грудня 2000 р. [3; 2001. – 
№ 10. – Ст. 44]. Відповідно до 
вказаної статті працівник подат-
кового органу, уповноважений 
розглядати скаргу платника по-
датків у межах адміністративної 
апеляційної процедури, має пра-
во йому пропонувати компроміс-
не вирішення спору, що полягає 
в задоволенні частини скарги 
платника податків під зобов’я-
зання останнього погодитися з 
рештою податкових зобов’язань, 
нарахованих контролюючим ор-
ганом. Підставою для прийняття 
рішення щодо податкового ком-
промісу є наявність у податково-
го органу таких фактів і доказів 
по суті скарги платника податків, 
які дають підстави вважати, що 
запропонований компроміс при-
зведе до швидшого та/або повні-
шого погашення податкового 
зобов’язання порівняно з резуль-
татами, які можуть бути отримані 
внаслідок передання такого спо-
ру на вирішення суду. Незважа-
ючи на те, що в тексті вказаного 
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Закону, а також наказу Державної 
податкової адміністрації України 
від 26 квітня 2001 р., яким затвер-
джений Порядок застосування 
податкового компромісу органа-
ми державної податкової служби 
в межах адміністративної апеля-
ційної процедури [9; 2001. – № 22. 
– Ст. 55], не застосовується тер-
мін «договір», ця процедура за 
своєю суттю є саме угодою про 
взаємні зобов’язання, а значить, 
договором між платником і по-
датковим органом. Таким чином, 
застосування цієї процедури 
здійснюється саме в договірній 
формі.

Договір, як засіб урегулю-
вання фінансових відносин, ха-
рактерний не тільки для України. 
Він активно використовується й 
у Російській Федерації. Зокрема, 
О.М. Горбунова констатує, що 
сьогодні договір укладається 
при наданні підприємству інвес-
тиційного податкового кредиту, 
цільових податкових пільг, при 
реструктуризації заборгованості 
підприємств щодо платежів до 
федерального бюджету. Далі 
вона наголошує, що у всіх пере-
лічених випадках цей акт є засо-
бом фінансово-правового, а не 
цивільно-правового регулюван-
ня, оскільки такі відносини вини-
кають у сфері фінансової діяль-
ності держави, регламентуються 
нормами фінансового права й 
засновані на методиці власних 
повноважень [4, с. 11]. Розвива-

ючи погляди О.М. Горбунової, І.
В. Рукавишнікова резюмує, що 
договірно-правова регламента-
ція є невід’ємною частиною фі-
нансових відносин [10, с. 259]. 
Схожої точки зору дотримується 
й С.Г. Єрьомін. До договорів, що 
застосовуються у фінансовому 
праві, він відносить: договори 
про делегування повноважень, 
що укладаються державними ор-
ганами РФ та її суб’єктами (Угода 
від 15 лютого 1994 р. «Про бюд-
жетні взаємовідносини між Росій-
ською Федерацією й Республі-
кою Татарстан»); договори, що 
взаємодіють із цивільним пра-
вом (приміром, договір застави 
відповідно до ст. 73 Податкового 
кодексу РФ); договори про спів-
працю і взаємодію (Типова угода 
«Про взаємодію Управлінь Мініс-
терства Російської Федерації по 
податках і зборах і по суб’єктах 
Російської Федерації та органів 
місцевого самоврядування»), а 
також міжнародні договори (на-
приклад, про уникнення подвій-
ного оподаткування) [6, с. 47, 
48].

Отже, договір у фінансово-
му праві – це реальність. Проте 
він становить собою дуже склад-
не й багатогранне явище, а тому 
розробка теорії договору (норма-
тивно-правового й нормативно-
го) у фінансовому праві потребує 
взаємних зусиль представників 
як загальної теорії права, так і 
науки фінансового права.
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ  
ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ  

ПРИ ФІНАНСОВИХ КРИЗАХ

Фінансові кризи, як світові 
так і внутрішньодержавні, вима-
гають з’ясування належності пра-
вового нормування механізму 
протидії їм, визначення джерел 
фінансування стабілізаційних за-
ходів, що в кінцевому результаті 
зможе вплинути на економічну 
безпеку країни.

Аналіз економічних кризових 
явищ, їх прогнозування, окрес-

лення механізмів протидії їм, ви-
рішення інших питань у переваж-
ній більшості ви-падків проводи-
лися в економічних досліджен-
нях. У працях правників вони роз-
глядалися в основному у зв’язку 
з національною безпекою В.Г. Пи-
липчуком, Є.М. Білоусовим, пе-
редкризові умови як показники 
бепеки економічної висвітлив  
Д.В. Гордієнко [5, c. 111], вплив 
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кризи на інвестування показав 
В.Г. Бодров [2]. Ці питання вивча-
ли інші провідні вчені.

Що стосується економіко-те-
оретичних наукових дослідженнь 
фінансових криз, то заслугову-
ють на увагу ті з них, які найшир-
ше відбивають проблеми їх пра-
вового регулювання.

Лібералізація економіки міс-
тить значні ризики для націо-
нальної економічної стабільності 
у вигляді слабкості банківської 
системи, що виявляється в невід-
повідності між строками залучен-
ня банками коштів і строками їх 
розміщення, у значній концент-
рації кредитних ризиків [6, c. 8-
10]. Банківська криза виявляєть-
ся в нездатності банківської сис-
теми виконувати свої зобо-
в’язання перед клієнтами, що 
змушує уряд втручатися в процес 
для підтримки нормального фун-
кціонування платіжної системи. 
Масове ж вилучення грошей 
вкладниками скоріше є наслід-
ком, аніж причиною, в основі яко-
го лежить погіршення якості бан-
ківської системи. Розростання 
банківської кризи може перетво-
рити її на системну фінансову 
кризу [11, c. 12]. Відмічено пере-
думови виникнення та поширен-
ня міжнародних фінансових криз 
як внутрішніх чинників, що впли-
нули й на фінансову систему Ук-
раїни. Це лібералізація кредитно-
інвестиційних операцій у країнах, 
що розвиваються, у транзитив-

них економіках при незрілості на-
ціональної фінансової системи 
або її ефективного державного 
регулювання; короткотермі-
новість і спекулятивний характер 
іноземного фінансування; невід-
повідність між режимом валют-
ного курсу і реальними можли-
востями його підтримання. Нега-
тивний вплив на фінансову сис-
тему України завдає також знач-
на частка запозичень зовнівш-
нього фінансування у вигляді мі-
журядових кредитів та угод з між-
народними фінансовими органі-
заціями, що зумовлює певну 
політичну залежність від цих кре-
диторів, що необхідно поступово 
замінювати на кредитування ко-
мерційними кредиторами [1, c. 10, 
11].

На сучасному етапі основни-
ми реальними й потенційними 
загрозами національній безпеці 
України в економічній сфері се-
ред інших є: (а) ослаблення сис-
теми державного регулювання й 
контролю; (б) нестабільність у 
правового регламентування від-
носин у цій сфері, в тому числі 
фінансової (фіскальної) політики 
держави; (в) відсутність ефектив-
ної програми запобігання фінан-
совим кризам; (г) зростання кре-
дитних ризиків, у зв’язку з чим 
основними напрямками держав-
ної політики з питань національ-
ної безпеки України, що вплива-
ють на фінансові ринки, є оздо-
ровлення фінансово-кредитної 
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сфери і припинення відпливу ка-
піталів за кордон; зменшення по-
забанківського обігу грошової 
маси; забезпечення збалансова-
ного розвитку бюджетної сфери, 
внутрішньої й зовнішньої захи-
щеності національної валюти, її 
стабільності, захисту інтересів 
вкладників, фінансового ринку 
(статті 7 і 8 Закону «Про основи 
національної безпеки України» [7; 
2003. – № 29 – Ст. 1433]).

Мета даної статті – досліди-
ти правові антикризові заходи й 
умови додержання принципів 
реггламентування банківської 
діяльності, врахування інтересів 
вкладників (клієнтів) банків на 
прикладі фінансових криз в Ук-
раїні.

1. Криза 1998 р. разом з та-
кими чинниками, як затяжна еко-
номічна криза в Україні та світова 
фінансова криза, стала наслід-
ком наступних недоліків у право-
вому регулюванні, переважно в 
правозастосуванні: (а) недотри-
мання банками вимог чинного за-
конодавства; (б) недосконала за-
конодавча база; (в) конфлікти ін-
тересів, пов’язані із власністю;  
(г) недостатність диверсифікації 
кредитного й інвестиційного пор-
тфелів; (д) цільове (примусове) 
кредитування неприбуткових га-
лузей виробництва; (є) неадек-
ватне забезпечення кредитів або 
нереальність застав; (е) невід-
повідність структури управління; 
(ж) нечесні дії керівників комер-

ційного банку й позичальників (із 
Стратегії НБУ щодо реструктури-
зації й реорганізації банків у стані 
фінансової скрути, схваленої 
постановою Правління (далі – 
ПП) НБУ № 502 від 1 грудня 
1998 р. [8]. 

Нехтування інересів клієнтів 
банків, які враховувалися в ос-
танню чергу, призвело до найдій-
овішого негативного результату 
– відтоку пасивів (депозитів) з 
банків. Деякі недоліки стану бан-
ківської системи почали регла-
ментуватися в нормативних ак-
тах. Для захисту інтересів вклад-
ників прийнято Указ Президента 
України № 996/98 від 10 вересня 
1998 р. [7; 1998. – № 37. – Ст. 1347] 
«Про заходи захисту прав фізич-
них осіб – вкладників комерцій-
них банків України» щодо ство-
рення Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб. Також при-
йнято рішення НБУ щодо підви-
щення капіталізації банків, на 
поліпшення якості їх кредитного 
портфеля були спрямовані обме-
ження валютних операцій банків, 
введено додаткові заходи нагля-
ду, в тому числі щоденного аналі-
зу їх діяльності [15, c. 6, 7]. Але, 
всі ці заходи, спрямовані на сис-
темне регулювання плато-
спроможності, міжбанківських і 
валютних операцій банків різно-
манітними засобами державної 
регламентації, які фактично не 
тільки не враховували інтересів 
клієнтів і не впливали на їх об-
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слуговування, а більше того, по-
рушували їх права.

За період з 13 серпня 1998 р. 
до 1 жовтня 1998 р. відплив 
вкладів населення у гривнях ста-
новив 378 млн. грн. (12 %), а за-
ходи по усуненню подальшої 
втрати платоспроможності й 
ліквідності банків полягали: (а) у 
встановленні обов’язкового про-
дажу на період до стабілізації си-
туації на валютному ринку Украї-
ни 75 % (50 % з 14 вересня 
1998 р.) надходжень в іноземній 
валюті першої групи Класифіка-
тора іноземних валют НБУ  
(ПП НБУ № 349 від 4 вересня 
1998 р. [8]); доречі, обов’язковий 
продаж проіснував до 31 березня 
2005 р.), що фактично в ринкових 
умовах погіршувало платос-
проможність клієнтів банків у 
зв’язку зі значною інфляцією 
(Втрати капіталу комерційними 
банками через знецінення гривні 
на 1 жовтня 1998 р. порівняно з 
13 серпня 1998 р. становили 687 
млн. дол. США (34 % згідно з дан-
нми в ПП НБУ № 412 від 2 жовтня 
1998 р. [8]); (б) в зобов’язанні за-
лучення додаткових коштів; (г) у 
відкликанні ліцензій окремих бан-
ків; (д) у забороні провадити ок-
ремі міжбанківські операції; (е) у 
встановленні підвищених норма-
тивів та ін. [8].

2. У 2004 р. відповідно до  
ПП НБУ «Про тимчасові заходи 
щодо діяльності банків» № 576 
від 30 листопада 2004 р. [8] (далі 

– ПП НБУ № 576) з метою забез-
печення стабільності банківської 
системи й захисту інтересів 
вкладників та інших кредиторів 
банків серед інших застосовані: 
(1) обмеження з 30 листопада 
2004 здійснення банками актив-
них операцій обсягами, досягну-
тими кожним з них станом на 30 
листопада 2004 р.; (2) обмеження 
уповноваженим банкам права 
здійснювати одноразовий про-
даж своїм клієнтам готівкової іно-
земної валюти на певні цілі й тіль-
ки виключно на підставі письмо-
вого дозволу керівника банку;  
(3) заборона банкам дост рокову 
виплату юридичним та фізич-
ним особам коштів за депозит-
ними до гово рами, строк вико-
нання зобов’язань за якими ще 
не настав, за умови виплати 
відсотків згідно з цими договора-
ми; (4) заборона банкам нову 
емісію (випуск) ощадних (депо-
зитних) сертифікатів та їх до-
строкове пога шення; (5) рекомен-
дація банкам установити в бан-
коматах обмеження на отримання 
готівки до 1500 грн на день (що 
фактично було виконано). Об-
меження проіснували до ска-
сувіння ПП НБУ № 576 постано-
вою Правління НБУ № 692 від  
29 грудня 2004 р. «Про окремі пи-
тання діяльності банків» [8]. Та-
ким чином, заборона на достро-
кове повернення коштів за де-
позитними договорами проісну-
вала менше одного місяця і, на 
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нашу думку, суттєво не вплинула 
на стабілізацію банківської сис-
теми, але підтвердила мож-
ливість необ грунтова ного 
притри мання коштів вкладників 
у випадках, коли власники коштів 
вправі самостійно розпоряджа-
тися ними, хоча б з частковою 
втратою відсотків.

3. Наприкінці 2008 р. криза в 
банківській системі України вия-
вилася набагато глибшою, і це 
при тому, що навіть у схвалених 
рішенням Ради НБУ № 14 від  
15 вересеня 2008 р. [8] «Основ-
них засадах грошово-кредитної 
політики на 2009 рік» не перед-
бачалося останньої, а планува-
лося серед інших заходів і за-
собів застосовувати режим керо-
ваного плавання обмінного кур-
су, підтримувати валютні резерви 
на рівні, достатньому для забез-
печення стійкості української ва-
люти. Передбачався в тому чис-
лі обмінний курс гривні до долара 
США в межах 4,85 за дол. США 
+/- 5 %, що завсім не підтверди-
лося в наступному. Згідно з 
ПП НБУ № 319 від 11 жовтня 
2008 р. «Про додаткові заходи 
щодо діяльності банків» [8] (далі 
– ПП НБУ № 319) при здійсненні 
активно-пасивних операцій з 13 
жовтня 2008 р. банки зобов’язані 
обмежити активні операції в об-
сягах, досягнутих кожним з них 
на цю дату, а надання кредитів в 
іноземній валюті контрагентам, 
які не мають валютної виручки, 

обмежити обсягами заборгова-
ності за ними, що склалася на цю 
дату. У цій же ПП НБУ № 319 
звернено увагу банків на те, що 
необґрунтована пролонгація кре-
дитів, ненадання позичальникам 
інформації про їх сукупну вар-
тість, внесення до кредитного до-
говору змін щодо вартості креди-
ту, які не відповідають змінам об-
лікової ставки НБУ, кваліфікува-
тимуться як порушення ви-
мог ст. 49 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність». 
Разом із тим установлено, що 
проведення виконання своїх 
зобов’язань за всіма типами до-
говорів по залученню коштів у 
будь-якій валюті можливе лише 
в разі настання строку завер-
шення останніх. 

У рішенні Ради національної 
безпеки й оборони України від 20 
жовтня 2008 р. «Про невідкладні 
заходи з посилення фінансово-
бюджетної дисципліни та мінімі-
зації негативного впливу світової 
фінансової кризи на економіку 
України», введен. в дію Указом 
Президента України від 24 жовт-
ня 2008 р., № 965 [7; 2008. – 
№ 82. – Ст. 2757], деякі запропо-
новані заходи суттєво вплинули 
на реалізацію прав клієнтів. Вони 
передбачають: (1) розроблення 
механізму обмеження верхньої 
межі ставки залучення банківсь-
кими установами на внутрішньо-
му ринку депозитів фізичних осіб; 
(2) недопущення дострокового 
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погашення позик, отриманих ре-
зидентами України за кордоном; 
(3) запровадження нормативів 
резервування для відшкодуван-
ня можливих втрат за кредитни-
ми операціями банків у розмірі 
100 % від обсягу наданих кре-
дитів на споживчі потреби;  
(4) прийняття у 3-денний строк 
необхідних рішеннь для спро-
щення досудового врегулювання 
спорів, пов’язаних зі стягненням 
застави при невиконанні пози-
чальниками взятих зобов’язань.

Закон України від 31 жовтня 
2008 р. «Про першочергові захо-
ди щодо запобігання негативним 
наслідкам фінансової кризи та 
про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України» [7; 
2008. – № 84. – Ст. 2809] перед-
бачив створення Стабілізаційно-
го фонду з метою впорядкування 
кредитного й будівельного рин-
ків, надання громадянам держав-
ної підтримки на будівництво 
(придбання) доступного житла 
шляхом сплати державою час-
тини його вартості, викуп держа-
вою у кредиторів іпотечних кре-
дитів, які отримані фізичними 
особами на будівництво і прид-
бання житла до набрання чин-
ності цим Законом і які віднесені 
до категорії ризикованих. Проте 
відплив коштів з банківської сис-
теми продовжився і з початку 
листопада кошти фізичних осіб у 
національній валюті скоротилися 
майже на 5 % (у жовтні – 10 %), 

кошти суб’єктів господарювання 
в національній валюті зменшили-
ся на 4,6 % (у жовтні – 7,8 %). У 
зв’язку із цим постановою Прав-
ління НБУ № 413 від 4 грудня 
2008 р. [3; 2008. – № 50. – с. 21] 
(далі – ПП НБУ № 413) встанов-
лені інші заходи, а ПП НБУ № 319 
визнано такою, що втратила 
силу. Знову ж таки в ПП НБУ 
№ 413 зобов’язало банки (а) здій-
снити перегляд вартості отрима-
ного в заставу майна з метою 
врахування його під час розра-
хунку резерву за ринковою вар-
тістю, (б) вживати всіх необхідних 
заходів щодо зростання обсягів 
депозитів з метою недопущення 
дострокового повернення кош-
тів, розміщених вкладникам;  
(в) у разі погіршення ліквідності, 
в тому числі з огляду на стан до-
ходності банку й реальних мож-
ливостей позичальників, вживати 
заходів по достроковому пога-
шенні кредитів. Водночас пози-
тивним є те, що вперше були при-
йняті такі кризові рекомендації 
банкам: (1) переглянути в бік 
зменшення процентні ставки за 
кредитами, наданими в іноземній 
валюті, з урахуванням якості ста-
ну обслуговування позичальника-
ми заборгованості за основним 
боргом і відсотками/комісіями за 
ним, а також стану доходності 
банку з метою зниження ризиків 
невиконання позичальниками 
своїх зобов’язань за такими кре-
дитами (розвинуто в постанові 
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ПП НБУ «Про окремі питання 
діяльності банків» № 49 від 5 лю-
того 2009 р. [9], якою дозволено 
банкам реструктуризувати кре-
дити й рекомендовано по таких 
кредитних операціях зменшувати 
до можливих щомісячні платежі, 
не застосовувати штрафні санк-
ції). І вже в листі № 22-310/946-
17250 від 6 грудня 2008 р. [3; 
2008. – № 50. – С. 19] НБУ вказав, 
що на підставі ПП НБУ № 413 бан-
кам заборонено робити достро-
кове повернення депозитів, ос-
кільки вони вкладені в довгостро-
кові кредити та інші активи. Але 
спонукання виражено в тому, що 
НБУ оцінюватиме діяльність бан-
ків, зважаючи на те, чи забезпе-
чує банк неухильне виконання 
цієї вимоги на підставі вжиття 
економічних або цивільно-право-
вих заходів. Надалі НБУ в листі 
№ 40-212/839-1957 від 9 лютого 
2009 р. [8] рекомендував банкам 
з розумінням віднестися до питан-
ня про повернення коштів місце-
вих бюджетів з депозитних ра-
хунків, вирішувати його в межах 
цивільного й банківського зако-
нодавства. Іншими словами, такі 
дії не відповідають вимогам ст. 92 
Конституції України (виключно 
законами України визначаються 
права та свободи людини і 
громадянина, їх гарантії, основні 
обов’язки громадянина), ч. 2 
ст. 1060 ЦК України. Проблема 
полягає не тільки у визначенні 
повноважень НБУ, крім того, не 

існує єдиного вектора регулю-
вання серед органів НБУ, що під-
тверджується у виступах Голови 
Ради НБУ, який від імені Ради 
НБУ рекомендує скасувати мора-
торій на дострокове повернення 
депозитів [13]. 

НБУ посилив вимоги до виз-
начення фінансового стану пози-
чальників і не визнав його вищим 
незадовільного, якщо з ними не-
має письмової згоди на збиран-
ня, зберігання, використання й 
поширення через бюро кредит-
них історій інформації про пози-
чальника, а банки обмежені в на-
данні кредитів в іноземній валюті 
через резервування по кредитах 
в іноземній валюті, якщо у пози-
чальників немає джерел надход-
ження валютної виручки в розмірі 
100%, крім стандартної категорії 
– 50 % (у гривнях ці коефіцієнти 
менші) згідно змін до Положення 
про порядок формування та ви-
користання резерву для відшко-
дування можливих втрат за кре-
дитними операціями банків, 
затвердженого ПП НБУ № 406 
від 1 грудня 2008 р. [7; 2008. – 
№ 97. – Ст. 3204].

У ПП НБУ № 57 від 9 лютого 
2009 р. [8] додатковою умовою 
надання НБУ кредитів (рефі-
нансування, стабілізаційних, для 
підтримки ліквідності банків) ус-
тановлюєтся (хоча й не імпера-
тивно й без закріплення наслідків 
урахування таких дій банків, чим 
фактично визнається існування 
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за межами впливу НБУ дестабілі-
зуючих чинників): (а) спрямуван-
ня коштів за отриманими креди-
тами рефінансування на прид-
бання іноземної валюти на між-
банківському валютному ринку 
України за відсутності відповід-
них зобов’язань і (б) необґрунто-
ване підвищення процентних 
ставок за кредитами, що підтвер-
джує хаотичність і відстутність 
плановості і контролю в за-
стосованих заходах НБУ.

Правові недоліки регламен-
тації банківської діяльності, що 
стали чинниками криз в інозем-
них фінансових системах, під-
тверджують необхідність до-
даткового законодавчого регулю-
вання, насамперед на рівні за-
конів, що зумовлено насамперед 
невипадковістю і тотожністю при-
чин криз в інших державах. 

Так, проблеми правового й 
економічного регламентування 
кредитного ринку США відмічені 
наступним [12, c. 16-19]: (1) по-
слабленя на кредитному ринку 
умов надання кредитів при збіль-
шенні кредитування наприкінці 
2006 р., коли 62 % усіх кредитів 
надавалися з мінімальними ви-
могами до підтведження доходів 
позичальниками або взагалі без 
таких; (2) погашення іпотечних 
кредитів перші декілька років за 
ставками, нижчими ринкових;  
(3) умови кредитування, які дали 
змогу спекулювати на ринку не-
рухомості при постійному зрос-

танні цін, що призвело до непо-
вернення кредитів, узятих на вка-
зані цілі після падіння цін на не-
рухомість (наприкінці першого 
квартала 2008 р. дефолти по 
стандартних кредитах склали 
6,4 %, по субстандартних – 
18,8 %); (4) перевищення у спо-
живачів США затрат над їх дохо-
дами, що зменшило норму нако-
пичування з 2005 р. по 2007 р., 
яка складала мінус 1 %. Крім 
того, звертається увага на те, що 
значні обсяги надання нестан-
дартних кредитів у США були 
стимульовані необхідністю одер-
жання найкращих показників по 
обсягах продажу фінансових 
компаній з метою підвищення 
вартості акцій [9].

Важливим елементом ме-
ханізму господарсько-правового 
регулювання, який впливає на 
розвиток регламентації банківсь-
кої діяльності (як підтверджено 
кризовими явищами й фінансо-
вими паніками), є також рівень 
правосвідомості вкладників бан-
ків та інших клієнтів, права яких 
як слід не захищені. Слушно від-
мічено В.А. Щегорцовим, що в 
правосвідомості суспільства від-
биваються специфічні принципи 
права: справедливість, нерозрив-
ний зв’язок прав та обов’язків, від-
повідальність за вину [14, c. 30]. 
Саме буденна правосвідомість 
людей, яка відображає накопиче-
ний протягом тривалого часу до-
свід участі в правовідносинах [14, 
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c. 52], буде виявлятися в діях 
вкладників – зняття коштів з бан-
ківських рахунків, які в кризовий 
період виступають основним кре-
дитним ресурсом для банків, і 
розміщення знятих коштів в ін-
ших інструментах їх збереження 
з метою недопущення примусо-
вого їх утримання. Для подолан-
ня названих проблем необхідно, 
щоб буденна правосвідомість 
клієнтів банків відповідала тео-
ретичній правосвідомості, в тому 
числі в інституціональній формі 
(нормативних актах), якій повин-
но відповідати мислення про-
фесіоналів [10, c. 256]. Тому тре-
ба розпочати формувати погляди 
клієнтів на засадах справедли-
вості й захисту їх коштів в банках, 
виконнаня обов’язків останніх пе-
ред ними, що бажано робити не 
тільки у вигляді професійних про-
гностичних міркувань, а шляхом 
прийняття відповідних імпера-
тивних норм.

Спираючись на викладене, 
можемо зробити деякі висновки. 
Серед повноважень НБУ (навіть 
з погляду на передбачені у ст. 7 
Закону «Про Національний банк 
України» [7; 1999. – № 24. – 
Ст. 1087] функції, серед яких у п. 
4) встановлення для банків пра-
вил проведення банківських опе-
рацій, бухгалтерського обліку та 
звітності, захисту інформації, 
коштів і майна) не закріплено 
права змінювати регулювання 
правовідносин, передбачених за-

конами (яке стосується кредит-
них і депозитних операцій, 
регламентованих в ЦК України). 
Фактично обмеженнями щодо ре-
алізації прав клієнтів банків вирі-
шуються завдання, які мають 
стояти при застосуванні закріп-
лених законами засобів банківсь-
кого регулювання. Порушення 
конституційних прав громадян не 
може бути засобом стабілізації 
банківської системи незалежно 
від кінцевої мети, інакше нале-
жить застосовувати адекватні 
компенсаційні заходи.

За наявності поширених пог-
лядів на такі властивості банків, 
як високий рівень їх фінансової 
взаємозалежності, вразливість 
перед раптовим вилученням 
вкладів, недостатня відкритість 
банківської діяльності тощо, для 
кризових випадків повинен бути 
встановлений (бажано в законі) 
механізм попереджувальних, 
планових, прогностичних за-
ходів, насамперед у таких фор-
мах, які мають на увазі (а) прозо-
ре залучення банками бюджет-
них коштів, (б) визначення груп і 
характеристик банків, яким нада-
ватиметься підтримка ліквід-
ності, (в) доведення до суб’єктів 
фінансових ринків і клієнтів 
запланованих заходів щодо ос-
танньої, (г) зменшення збитків 
банків з метою усунення фінан-
сової паніки, а також (д) напрям-
ки усунення таких змін на ранніх 
стадіях та ін.
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Такий механізм не тільки має 
існувати на макроекономічному 
рівні, а передбачуватися в окре-
мих програмах з гарантіями їх 
реалізації кожним банком (систе-
ма управління, залучення коштів, 
зміна режимів опе-рацій з клієн-
тами, реструктуризація клієнтів 
тощо). У схвалених ПП НБУ 
№ 271 від 8 вересня 2008 р. [8] 
Методичних рекомендаціях щодо 
планування в банках України за-
ходів на випадок виникнення не-
передбачених обставин НБУ за-
пропоновано планувати такі за-
ходи, але це здійснено на рівні 
рекомендацій, без належної ім-
перативності, крім того, серед пе-
реліків надзвичайних ситуацій 
(затверджених наказом Де-
ржстандарту України від 19 лис-

топада 2001., № 552 [4] техноген-
ного, природного, соціально-полі-
тичного, воєнного характеру), які 
є загрозою для банків, бракує 
вказівки на кризові явища на фі-
нансових ринках. Правда, в До-
датку до цих рекомендацій і є 
положення документа Базельсь-
кого комітету з банківського на-
гляду «Належна практика управ-
ління ліквідністю в банківських 
установах», що стосується подо-
лання кризи ліквідності.

Визначення правового за-
кріплення кризових методів уп-
равління ризиками з урахуванням 
міжнародної практики банківсь-
кого регулювання, а також ме-
тодів і засобів системи страху-
вання вкладів, вважаємо, вима-
гає подальшого дослідження.

Список літератури: 1. Бакаєв О.Л. Розвиток фінансових ринків в умовах глобалі-
зації:Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.05.01 – К., 2005. – 19 с. 2. Бодров В. Державне 
регулювання інвестиційного процесу в умовах кризи світових фінансових ринків: ризики 
і можливості для України // Вісник Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України. – 2008. – № 4. – С. 61-67. 3. Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації: 
Зб. систематиз. законодавства. 4. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. 
– 2002. – № 12. – С. 24. 5. Гордиенко Д.В. Возможный подход к оценке уровня экономи-
ческой безопасности государства // Государство и право. – 2007. – № 9. – С. 110-112.  
6. Дудко Н.В. Механізм запобігання та протидії міжнародним фінансовим кризам на глобаль-
ному та національному рівнях:Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.02. – К., 2007. – 19 с.  
7. Офіційний вісник України. 8. Система інформаційно-правового забезпечення Лига:За-
кон. 9. Косарева Н., Туманов А. Ипотечный кризис в США: причины и уроки для России 
// Рынок ценных бумаг. – 2007. – 22 окт. 10. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт 
философского осмысления. – Харьков: Право, 2002. – 328 с. 11. Мащенко Е.В. Прогнозу-
вання економічних криз в умовах сучасних світогосподарських відносин: Автореф. дис. … 
канд. екон. наук: 08.05.01 – К., 2002. – 16 с. 12. Перепелица В. Кризис в США: зарождение 
и развитие // Банк. вестн. – 2008. – № 11. – С. 16-21. 13. Совет НБУ рекомендует отменить 
мораторий на досрочную выдачу депозитов // http: //www.rbc.ua/rus/top/economic/2009/01/ 
31/497161.shtml. 14. Щегорцов В.А. Социология правосознания. – М.: Мысль. – 1981. – 174 с.  
15. Ющенко В. Банківська система України і поточна економічна ситуація // Вісн. НБУ. 
– 1998. – № 11. – С. 3-7. 

Надійшла до редакції 25.02.2009 р.



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�� 2009/104

За результатами наукових 
досліджень установлено, що на 
сьогодні в Україні бракує доско-
налого уявлення про криміноло-
гічну структуру злочинності, її 
співвідношення з типологією і 
класифікацією злочинів, а також 
методологію й методику побудо-
ви такої структури. В основу 
кримінологічної характеристики 
злочинів у сфері довкілля буде 
пок ладена запропонована  
В.Є. Еміновим у 1995 р. криміно-
логічна структура злочинності [1, 
с. 213], яка включатиме криміно-
логічно значущі ознаки злочину, 
зокрема, об’єкт і механізм злочи-
ну, його мотив і мету, дані про со-
ціальні умови (обстановку) вчи-
нення злочину, спричинені зло-
чинні наслідки та ін. 

Кримінологічна характерис-
тика злочинів у сфері довкілля 
ґрунтується на результатах пог-
либленого вивчення криміналь-
них справ про злочини, передба-
чені статтями 236 – 254 КК Украї-
ни, завершених розслідуванням 
(зі складанням обвинувального 
висновку або постанови про за-
криття справи), а також розгляну-
тих судами (із винесенням обви-

нувального висновку чи закрит-
тям справи) в період з 1 січня по 
31 липня 2007 р. Дослідження 
провадилося за сприянням при-
родоохоронних прокурорів у всіх 
областях України із заповненням 
формалізованої анкети. Після пе-
регляду анкет ті з них, що не міс-
тять відповіді на поставлене за-
питання або складені неякісно 
були анульовані, а в масиві зали-
шилось 1 884 анкети.

Більше третини (35,56 %) 
становлять злочини, що поляга-
ють у незаконному зайнятті риб-
ним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом (ст. 249 КК 
України); майже третина (30,67 %) 
– це незаконна порубка лісу 
(ст. 246 КК) (на ці два склади зло-
чинів припадає 1 248 (66,24 %), 
тобто дві третини від загальної 
кількості). Понад чверті анкет 
(27,07 %) містять інформацію про 
незаконне видобування корисних 
копалин (ст. 240 КК) (на ці два 
склади злочинів припадає 1 248 
анкет (66,24 %) – дві третини від 
загальної кількості). Понад чет-
вертини анкет (27,07 %) містять 
інформацію про незаконне видо-
бування корисних копалин 

УДК 343.23:502 Т.В. Корнякова, канд. юрид. наук, 
заступник Генерального прокурора України,  

державний радник юстиції 2 класу, м. Київ
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(ст. 240 КК). Кримінальні справи 
про ці 3 види злочинних посягань 
загалом становлять 93,31 % від 
злочинів цієї категорії. Що сто-
сується інших складів злочинів у 
сфері довкілля, то вони пред-
ставлені такими величинами: не-
законне полювання (ст. 248 КК) 
– 64 кримінальні справи (3,4 % 
від загальної кількості злочинів у 
сфері довкілля); забруднення 
або псування земель (ст. 239 КК) 
– 27 (1,43 %); безгосподарське 
використання земель (ст. 254 КК) 
– 20 (1,06 %); знищення або 
пошкодження лісових масивів 
(ст. 245 КК); умисне знищення 
або пошкодження територій, взя-
тих під охорону держави, та 
об’єктів природно-заповідного 
фонду (ст. 252 КК) – 15 кримі-

нальних справ (0,8 %).
Дані у нижченаведеній таб-

лиці 1 свідчать про відсутність 
суттєвих розбіжностей між пито-
мою вагою окремих складів зло-
чинів проти довкілля, що подані 
у вибірці, і величиною їх показни-
ків у загальній кількості таких же 
злочинів, зареєстрованих орга-
нами прокуратури й органами 
внутрішніх справ у 2007 р. й від-
битих у державній статистичній 
звітності. На цій підставі доходи-
мо висновку, що використаний 
емпіричний матеріал та його виб-
ірка підтверджують достовірність 
отриманих результатів дослід-
ження. 

Види злочинів у сфері дов-
кілля (заповнено 1 884 анкет = 
100 %)

Таблиця 1

Стаття КК України

% від кіль-
кості анкет,  
у яких була 

дана від-
повідь на це 

запитання

% від кіль-
кості всіх 

злочинів да-
них складів, 
учинених у 

2007 р.
Незаконне зайняття рибним, звіриним або ін-
шим водним добувним промислом (ст. 249 КК)

35,56 28,52

Незаконна порубка лісу (ст. 246 КК) 30,68 35,74

Порушення правил охорони надр (ст. 240 КК) 27,07 21,72

Незаконне полювання (ст. 248 КК) 3,40 2,66

Забруднення або псування земель (ст. 239 КК) 1,43 3,14

Безгосподарське використання земель (ст. 254 КК) 1,06 1,54

Знищення або пошкодження лісових масивів 
(ст. 245 КК); умисне знищення або пошкодження 
територій, взятих під охорону держави, та 
об’єктів природно-заповідного фонду (ст. 252 КК)

0,80 5,09

Р а з о м 100,0 98,41
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Невключення у вибірку зло-
чинів проти довкілля, передбаче-
них іншими 11-ма статтями роз-
ділу VIII Особливої частини КК, 
пояснюється перш за все занад-
то незначною часткою окремих з 
них у загальній кількості зареєс-
трованих у 2007 р. злочинів 
аналізованої групи. Так, за весь 
цей рік зареєстровано: по 7 фак-
тів забруднення атмосферного 
повітря (ст. 241 КК) та порушення 
правил охорони вод (ст. 242 КК); 
5 злочинів проти екологічної без-
пеки (статті 236-238 КК); 4 випад-
ки забруднення моря (ст. 243 КК); 
по 2 порушення законодавства 
про захист рослин (ст. 247 КК) і 
порушення ветеринарних правил 
(ст. 251 КК). Але в той же час не 
зареєстровано жодного випадку 
приховування або перекручення 
відомостей про екологічний стан 
або захворюваність населення 
(ст. 238 КК), порушення законо-
давства про континентальний 
шельф України (ст. 244 КК) та 
проведення вибухових робіт з по-
рушенням правил охорони риб-
них запасів (ст. 250 КК).

Слід висловити й деякі за-
стереження щодо майбутньої 
кримінологічної характеристики 
складів злочинів проти довкілля, 
представлених у вибірці. По-пер-
ше, специфічність і кримінологіч-
на значущість їх ознак, зокрема, 
об’єкт і предмет злочинного 
впливу, зумовлюють необхідність 
відокремленої їх кримінологічної 

характеристики (хоча за певними 
ознаками остання може бути й 
сукупною). По-друге, недоціль-
ним через незначну частку у виб-
ірці є виокремлення криміноло-
гічної характеристики забруднен-
ня або псування земель (27 анкет 
або 1,43 % від їх загальної кіль-
кості), безгосподарського їх ви-
користання (20 або 1,06 %), зни-
щення або пошкодження лісових 
масивів, а також умисного зни-
щення або пошкодження тери-
торій, взятих під охорону держа-
ви, та об’єктів природно-заповід-
ного фонду (15 або 0,8 %).

Як зазначається в криміно-
логічній літературі, за низкою 
своїх сутнісних характеристик 
злочини у сфері довкілля в знач-
ній частині є водночас і економіч-
ними (пов’язані з протиправним 
використанням природних ре-
сурсів), насильницькими (посе-
реднє спричинення шкоди 
здоров’ю людини) або корисли-
вими (незаконне полювання, риб-
ний промисел) злочинами, але за 
своїми негативними наслідками, 
шкодою, що спричинюється, вони 
майже завжди перевершують їх 
[Див.: 2, 437; 3, 517; 4, 125]. У 
структурі офіційно зареєстрова-
них злочинів у царині довкілля 
переважають протиправні пося-
гання на суспільні відносини 
щодо охорони навколишнього 
природного середовища й раціо-
нального використання природ-
них ресурсів: незаконне зайняття 
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рибним, звіриним або іншим вод-
ним добувним промислом  (ст. 249 
КК), незаконна порубка лісу 
(ст. 246 КК), незаконне видобу-
вання корисних копалин (ст. 240 
КК) і незаконне полювання 
(ст. 248 КК). 

З-поміж загальної кількості 
зареєстрованих за 6 років (2002–
2007 рр.) злочинів у сфері довкіл-
ля 92,3 % склали: незаконна по-
рубка лісу (ст. 246 КК) – 5 072 зло-
чини (46,6 %); незаконне зайнят-
тя рибним, звіриним або іншим 
водним добувним промислом 
(ст. 249 КК) – 3 010 злочинів 
(27,7 %); незаконне видобування 
корисних копалин (ст. 240 КК) –  
1 642 злочина (15,1 %); незаконне 
полювання (ст. 248 КК) – 316 зло-
чинів (2,9 %). Цей показник за ос-
танні 5 (2003-2007 рр.) років ста-
новить 92,0 % і за 3 (2005-
2007 рр.) – 90,5 %, тобто спо-
стерігається тенденція до посту-
пового зниження. Але немає сум-
нівів у тому, що зазначені зміни 
викликані не фактичним змен-
шенням, а недоліками у протидії 
злочинним посяганням у цій 
сфері, які призводять до незакон-
ного заволодіння природними 
ресурсами.

Наведений перелік найбільш 
поширених на території України 
злочинів у розглядуваній царині 
дає змогу виокремити характер-
ні для цих злочинних посягань 
певні кримінологічно значущі оз-
наки, за якими вони навіть збіга-

ються. 
По-перше, ці злочини вчиня-

ються в одній зі споріднених 
сфер життєдіяльності людини, 
пов’язаних з охороною навколиш-
нього середовища й раціональ-
ним використанням природних 
ресурсів, як-от: а) видобування 
корисних копалин загально-
державного значення (ст. 240 
КК); б) раціональне використання 
лісів, їх охорона й відтворення 
(ст. 246 КК); в) раціональне вико-
ристання й відтворення диких 
звірів і птахів (ст. 248 КК); г) ра-
ціональне використання, відтво-
рення й охорона риб та інших 
водних тварин (ст. 249 КК). Інак-
ше кажучи, об’єктом посягання 
переважної більшості злочинів 
проти довкілля, що вчиняються 
в Україні, постають суспільні від-
носини щодо охорони навколиш-
нього природного середовища, 
раціонального використання й 
відтворення природних ре-
сурсів. 

По-друге, вони певною мірою 
є продовженням процесу нор-
мального природокористування, 
тобто така діяльність набула про-
тизаконного характеру внаслідок 
її здійснення суспільно небезпеч-
ними методами й перевищення 
встановлених лімітів і нормативів 
[2, с. 437, 438]. Ось чому можна 
сподіватися, що цілеспрямоване 
ознайомлення населення Украї-
ни щодо закономірностей жит-
тєдіяльності природних комплек-
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тів, дії факторів впливу на навко-
лишнє середовище, змісту еко-
лого-правових норм тощо приз-
ведуть до зниження девіантності 
поведінки громадян та активіза-
ції їх участі у протидії злочинам 
у сфері довкілля. Іншими слова-
ми, ефективність запобігання за-
значеним злочинним посяганням 
залежить переважно від рівня й 
повноти обізнаності населення 
щодо необхідності здійснювати 
активні позитивні дії, що відпові-
дають вимогам чинного екологіч-
ного законодавства, й утримува-
тись від дій, заборонених ним.

По-третє, предметами пося-
гання при вчиненні злочинів у 
сфері навколишнього природно-
го середовища, залежно від кон-
кретного складу злочину висту-
пали, природні ресурси України, 
охоронювані законом, вико-
ристання яких регулюється кон-
кретними законодавчими актами: 
(1) земля як територіальний ба-
зис, природний ресурс і основний 
засіб виробництва (статті 239, 
254 КК); (2) природні мінеральні 
речовини органічного й неор-
ганічного утворення загально-
державного значення, що можуть 
використовуватись безпосеред-
ньо або після їх обробки (ст. 240 
КК); (3) дерева й чагарники в лі-
сах, захисних та інших лісових 
насадженнях, що виконують еко-
логічні, економічні, культурно-оз-
доровчі та інші суспільно корисні 
функції (ст. 246 КК); (е) дикі звірі і 

птахи чи інші види  тваринного 
світу в усій їх біологічній різно-
манітності (у тому числі занесені 
до Червоної книги України) й ті, 
що знаходяться в стані природ-
ної волі чи утримуються у напів-
вільних умовах або в неволі в 
межах угідь державних мис-
ливських господарств (ст. 248 
КК); (є) водні живі ресурси – риби 
різних порід, водні тварини й 
морські рослини, які мають про-
мислове значення (ст. 249 КК), та 
ін. Зафіксовані при цьому відмін-
ності щодо різновидів предметів 
певних злочинів мають так зване 
географічне походження й пояс-
нення. 

За результатами досліджен-
ня загалом не встановлено будь-
яких  специфічних даних про міс-
ця вчинення злочинів у розгля-
дуваній царині. Останні вчиня-
лись у місцях розташування кон-
кретних природних компонентів 
довкілля. Наприклад, забруднен-
ня або псування земель (ст. 239 
КК) і безгосподарське їх вико-
ристання (ст. 254 КК) вчинялися 
стосовно земельних ресурсів, що 
знаходились переважно в сіль-
ській місцевості в межах або поза 
межами населених пунктів і пе-
ребували у власності фізичної 
або юридичної особи приватного, 
комунального чи державного ут-
ворення. Слід підкреслити, що 
досліджувані злочини часто вчи-
няються в межах населених пун-
ктів. Частка таких посягань у за-
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гальній кількості економічних 
злочинів становить 25,5 %. За ок-
ремими складами злочинів цей 
показник ще вищий. У населених 
пунктах України 27,2 % злочинів 
становить незаконне зайняття 
рибним, звіриним або іншим вод-
ним добувним промислом, 41 % 
– незаконне видобування ко-
рисних копалин, аж 70,4 % – за-
бруднення або псування земель, 
лише 11,2 % – незаконна порубка 
дерев і чагарників. Така кількість 
злочинних посягань проти навко-
лишнього природного середови-
ща в межах населених пунктів є 
свідченням того, що переважно 
вони скоюються у присутності 
свідків. Але ця обставина не ля-
кає правопорушеників, по-перше, 
оскільки такі протиправні діяння 
не визнаються злочинними, а по-
друге, винні особи, як правило, 
розраховують на приховування 
очевидцями факту вчинення зло-
чину, а то й бувають упевненими 
в неповідомленні останніми про 
нього. 

Регіональні особливості 
предмета посягання й місця вчи-
нення злочинного діяння вияви-
лися при незаконному видобу-
ванні корисних копалин (ст. 240 
КК), незаконній порубці лісу 
(ст. 246 КК), незаконному полю-
ванні (ст. 248 КК) тощо. У лісовій 
місцевості, багатій на водні 
об’єкти, взагалі є поширеними 
незаконна порубка дерев і чагар-
ників, незаконне полювання, не-

законне зайняття звіриним або 
іншим водним добувним промис-
лом та ін. У степовій зоні перева-
жають незаконне видобування 
корисних копалин, незаконна по-
рубка лісу, а в приморській – не-
законне зайняття рибним або ін-
шим водним добувним промис-
лом. 

Звернімося до дійсності. 
Приміром, на Донбасі доволі по-
ширеним є незаконне видобуван-
ня таких корисних копалин, як 
вуг ілля, що видобувається 
здебільшого примітивним спосо-
бом, за мінімальної або навіть 
відсутності механізації із занед-
баних шахт або саморобних ко-
палин. Такі роботи виконуються 
без дотримання елементарних 
правил безпеки, а часто і з гру-
бим їх порушенням, що призво-
дить до настання тяжких суспіль-
но небезпечних наслідків, а то й 
людських жертв. Прикладом цьо-
му є випадок, що стався напри-
кінці листопада 2008 р. на поки-
нутій шахті «Західна» шахтоуп-
равління «Алмазне» Луганської 
обл., де в результаті вибуху в за-
консервованому стовбурі загину-
ло п’ятеро нелегальних шах-
тарів). На Поліссі, здебільшого на 
Рівненщині, за допомогою моно-
помп  кустарного виробництва 
незаконно видобувається сирець 
бурштину. На Одещині з облад-
нанням кустарних  штолень – 
будівельний ракушняк (черепаш-
ник). У Чернігівській області, на 
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Поліссі й у прикарпатських об-
ластях місцем незаконної поруб-
ки дерев і чагарників у переваж-
ній більшості випадків були ліси, 
що мають експлуатаційне зна-
чення, протиерозійні, протиполо-
нинні лісостепових і гірських 
районів, першого і другого поясів 
зон санітарної охорони джерел 
водопостачання та ліси зон ок-
ругів санітарної охорони ліку-
вально-оздоровчих територій. 
Предметом незаконної порубки 
були перш за все дерева цінних 
листяних порід, зокрема, дуб, 
граб, бук тощо, а також хвойні по-
роди (сосна, смерека). У півден-
но-східних, південних і південно-
західних областях України міс-
цем незаконної порубки лісу й 
чагарників були смуги лісів уз-
довж берегів річок, навколо озер, 
водоймищ та інших водних 
об’єктів, захисні смуги лісів уз-
довж залізниць, автомобільних 
доріг міжнародного, державного 
й обласного значення, державні 
захисні й полезахисні лісосмуги, 
захисні лісові насадження на 
смугах відводу автомобільних 
доріг, залізниць, каналів тощо. 
Серед предметів злочину пере-
важали біла акація, берест, вер-
ба, клен, ясен.

Незаконний відстріл і відлов 
диких звірів і птахів, охоронюва-
них законом (ст. 248 КК), здійсню-
вався фактично на тих самих те-
риторіях, у тих же місцях, що й 
незаконна порубка лісу й неза-

конне зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним про-
мислом. На півночі й у централь-
ній частині України зареєстрова-
но незаконне полювання на боб-
ра, видру, зубра, кабана, козулю, 
куницю, лося, оленя, ондатру, а 
в південній частині, включаючи 
схід і захід, – на борсука, зайця-
русака, лисицю. Певні регіональ-
ні особливості відбились і на 
предметі незаконного добування 
пернатої дичини.

Певна різниця щодо місця 
вчинення злочину, а отже, і його 
предмета спостерігається і при 
незаконному зайнятті рибним, 
звіриним або іншим водним до-
бувним промислом (ст. 249 КК). 
Так, на півдні України у при-
морській зоні місцем учинення 
цього злочинного діяння є насам-
перед територіальні і внутрішні 
морські води із затоками, лима-
нами, протоками. Його предме-
том виступають морські риби різ-
них порід, морські водні тварини 
й рослини, які мають промислове 
значення. Із зазначеними мор-
ськими територіями межують по-
низзя (з озерами і плавнями) 
Дніпра, Південного Бугу, Дністра, 
Дунаю та інших річок, де предме-
том правопорушень постають 
відповідні прісноводні породи 
риб і водних тварин.

У центральній частині й на 
півночі України місцем учинення 
зазначених протиправних діянь 
є річки, озера, водосховища, а 
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предметом злочину – прісновод-
ні породи риб і водних тварин. У 
гірських річках незаконно вилов-
люють форель.

На певну увагу стосовно ре-
алізації заходів по запобіганню 
злочинним проявам у сфері дов-
кілля заслуговують відомості про 
час (пору року, день тижня й 
добу) їх учинення. Але слід за-
значити, що значна кількість 
аналізованих протиправних діянь 
є триваючими (одиничними зло-
чинами, які, розпочавшись дією 
чи бездіяльністю особи, далі вчи-
няються безперервно протягом 
більш-менш тривалого проміжку 
часу) або продовжуваними (скла-
даються з декількох тотожних 
злочинних діянь, спрямованих на 
єдину мету, становлячи єдиний 
злочин). Загалом кількість трива-
ючих і продовжуваних злочинів 
серед злочинних посягань у ца-
рині довкілля становила 18,6 %, 
тобто таким був майже кожний 5-
й злочин. Найпоширенішими є 
триваючі й продовжувані злочи-
ни при безгосподарському вико-
ристанні земель (85,0 %), їх за-
брудненні або псуванні (63,0 %), 
незаконному видобуванні ко-
рисних копалин (34,9 %), неза-
конній порубці лісу (18,9 %), не-
законному полюванні (14,1 %) 
тощо. Запізніле виявлення і при-
пинення таких посягань є свід-
ченням певних недоліків в органі-
зації й забезпеченні запобіжної 
діяльності природоохоронних і 

правоохоронних органів.
Загалом же численні злочи-

ни в розглядуваній сфері вчиня-
ються навесні. Протягом берез-
ня-травня їх реєструється 38,4 % 
(майже кожні 2 злочини з 5-ти, у 
тому числі: в березні – 10,9 %; 
квітні – 13,8 %; травні – 13,7 %. 
Взимку виявляється 26,0 % таких 
злочинів (4-та їх частина). Решта 
(35,6 %) розподіляється майже 
порівну між літнім (19,0 %) і осін-
нім (16,6 %) періодами. Як бачи-
мо, майже дві третини названих 
злочинів (64,5 %) вчиняється у 
зимово-весняний період.

Спробуємо визначити чин-
ники, що впливають на такий 
поділ злочинів за порою року, й 
дослідити їх за певними група-
ми.

Наприклад, незаконне зай-
няття рибним, звіриним або ін-
шим водним добувним промис-
лом переважно вчиняється на-
весні та влітку. Так само залеж-
ність від пори року спостерігаєть-
ся за результатами аналізу неза-
конної порубки лісу. Незаконне 
видобування корисних копалин 
теж відбувається здебільшого 
навесні (34,2 %) і влітку (26,5 %). 
Частка таких злочинів, зафіксо-
ваних восени і взимку, становить 
39,3 % від загальної їх кількості. 
Привертає увагу факт активізації 
такої незаконної діяльності в січ-
ні-лютому.

У зимовий період і в перший 
місяць весни зареєстровано пе-
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реважну більшість незаконних 
полювань (69,1%): вони у грудні 
становили 21,8 %, січні – 20,0 %, 
лютому – 14,6 %, березні – 12,7 %; 
у жовтні не зафіксовано жодного 
такого злочину, а в серпні – лише 
1,8 % від загальної їх кількості.

Наведені дані є своєрідним 
свідченням ставлення природо-
охоронних і правоохоронних ор-
ганів до виконання покладених 
на них обов’язків щодо охорони 
навколишнього природного се-
редовища. Але водночас вони 
підтверджують і життєву аксіому 
про суто сезонний характер:  
(1) незаконна порубка лісу й не-
законне полювання здебільшого 
вчиняються в зимово-весняний 
період; (2) незаконне видобуван-
ня корисних копалин і незаконне 
зайняття рибним, звіриним або 
іншим водним добувним промис-
лом –переважно у весняно-літню 
пору року.

Не менш важливе значення, 
на нашу думку, в запобіганні роз-
глядуваним злочинам мають дані 
щодо розподілу їх учинення за 
днями тижня. Найбільш криміно-
генними в загальній масі цих зло-
чинів виявилися вівторок (17,3 %), 
середа (17,0 %), четвер (16,6 %) і 
п’ятниця (17,2 %): тобто за пере-
лічені 4 дні було зареєстровано 
68,1 % або кожні 2 з 3-х злочин-
них посягань. Менш криміноген-
ними виявилися понеділок 
(12,3 %) і субота (11,3 %). У неді-
лю зафіксовано лише 8,3 % зло-

чинів – вдвічі менше, ніж у будь-
який з попередньо названих 4-х 
днів. Наведені дані є підставою 
для загального орієнтування 
працівників природоохоронних і 
правоохоронних органів на поси-
лення (активізацію) реалізації 
своїх контролюючих заходів і за-
побіжної функції в найбільш 
криміногенні дні тижня.

Водночас аналізований по-
казник певною мірою залежить 
від виду досліджуваних злочин-
них посягань. Наприклад, неза-
конне видобування корисних ко-
палин зафіксовано виключно в 
робочі дні тижня, розподіляю-
чись при цьому майже рівномір-
но: у понеділок – 16,0 %, вівторок 
– 20,8 %, середу – 12,3 %, четвер 
– 22,9 %, п’ятницю – 20,2 % (за-
галом – 92,2 %). Близько 8,0 % 
припадає на суботу (4,2 %) й не-
ділю (3,6 %). Більш зрозумілим 
цей розподіл стає, якщо враху-
вати факт учинення таких зло-
чинів безробітними особами хоча 
й з корисливою метою, але спря-
мованою не на збагачення, а 
виключно на здобуття засобів 
для існування.

Ближче до загального показ-
ника стоїть розподіл за днями 
тижня вчинення незаконної по-
рубки лісу (ст. 246 КК) й незакон-
ного зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним про-
мислом (ст. 249 КК). Незаконна 
порубка дерев і чагарників за 
днями тижня становила: у по-
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неділок – 14,1 % , вівторок – 
17,3 %, середу – 19,4 %, четвер 
– 14,3 %, п’ятницю – 16,0 %, су-
боту – 10,2 % (загалом – 91,3 %); 
у неділю зареєстровано 8,7 % та-
ких злочинів. Приблизно в такій 
же послідовності активізується 
злочинна діяльність осіб, винних 
у незаконному зайнятті рибним, 
звіриним або іншим водним до-
бувним промислом. Загальним 
для всіх 3-х складів злочинів є те, 
що з понеділка конкретні злочин-
ні порушення починають, так би 
мовити, набирати обертів, сяга-
ючи найвищої частки в середу 
або четвер, а потім поступово 
зменшується. Учинення назва-
них злочинів саме за таким «гра-
фіком», пояснюється ще й тим, 
що серед правопорушників пере-
важають особи, які ніде не пра-
цюють і мають потребу в здобут-
ті засобів для існування.

Дещо інший розподіл за дня-
ми тижня спостерігається при не-
законному полюванні (ст. 248 КК). 
Найбільш криміногенними для 
цього виду злочинів виявилися 
неділя (25,4 % – кожен 4-й злочин) 
і субота (18,2 % майже кожен 5-й 
злочин). Взагалі за п’ятницю–не-
ділю вчиняється понад половини 
таких злочинів (56,3 %), З ураху-
ванням наведених даних щодо 
дня тижня вчинення розглядува-
ного злочину й того, що багато 
осіб серед винних у ньому на мо-
мент посягання були працевла-
штовані, зайняті службовою діяль-

ністю, доходимо висновку, що такі 
злочинні посягання вчиняються з 
корисливих мотивів не з нужден-
ності, а з метою збагачення.

Певне кримінологічне зна-
чення мають і дані щодо часу 
доби вчинення розглядуваних 
злочинів. У загальній масі таких 
злочинів майже третина (31,4 %) 
– з 9 до 15 год., 19,2 % з 15 до  
19 год. Як бачимо, кожен 2-й 
(50,6 %) злочин у сфері довкілля 
вчинено в робочий час. Розподіл 
незаконного зайняття рибним, 
звіриним або іншим водним до-
бувним промислом залежно від 
часу доби його вчинення також 
зумовлено особливостями добо-
вого життєвого циклу водних жи-
вих ресурсів. 

Підбиваючи підсумки щодо 
розподілу злочинів за часом 
доби їх учинення, з урахуванням 
цього факту переважно в денний 
час, доходимо невтішного вис-
новку, що винні особи навіть не 
намагались приховати вчинене 
злочинне діяння, чим висловлю-
вали своє зневажливе ставлення 
до вимог національного законо-
давства щодо охорони, раціо-
нального використання й відтво-
рення об’єктів навколишнього 
природного середовища. Ней-
тралізація чи хоча б послаблення 
негативного впливу цього чинни-
ка незаконного заволодіння при-
родними ресурсами вбачається 
в подальшому зміцненні взає-
модії природоохоронних і право-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

1�� 2009/104

охоронних органів з громадськіс-
тю, активізації діяльності найріз-
номанітніших громадських фор-
мувань у царині охорони націо-
нальних природних багатств і 
дотриманні нормативних вимог 
їх використання.

Про хижацьке ставлення 
винних до природних багатств 
України свідчать також способи 
вчинення злочинних посягань, ті 
знаряддя й засоби, що викорис-
товувалися для незаконного за-
володіння природними ресурса-
ми, та суспільно небезпечні на-
слідки, викликані їх злочинними 
діяннями. Наприклад, кожне 6-те 
(16,3 %) незаконне зайняття риб-
ним, звіриним або іншим водним 
добувним промислом вчинено 
способом масового знищення 
риби, звірів чи інших видів тва-
ринного світу. У 4,5 % таких зло-
чинів використовувалась вогне-
пальна зброя. При незаконному 
зайнятті рибним промислом спе-
ціальні прилади, здатні проводи-
ти електрострум, застосовува-
лись у 17,8 % випадках; вибухові 
пристрої (в тому числі саморобні) 
– у 15,4 %; сітки з дрібним пере-
різом – у 12,1 % і неводи – у 

11,4 % злочинів. Дві третини 
(65,6 %) незаконних полювань на 
звірів і птахів вчинено з вико-
ристанням гладкоствольної мис-
ливської зброї; у 21,9 % – нарізної 
вогнепальної; у 10,9 % – напівав-
томатичної або автоматичної 
вогнепальної зброї. Досить часто 
(12,5 %) на полюванні застосову-
вались капкани, петлі, ловчі ями 
та інші заборонені знаряддя. 
Кожна 6-та (16,9 %) незаконна по-
рубка лісу вчинена з використан-
ням бензопилки, а 11,4 % – у за-
повідниках або на територіях та 
об’єктах природно-заповідного 
фонду. Із застосуванням різних 
механічних пристроїв учинено 
третину (35,7 %) незаконних ви-
добувань корисних копалин. Ав-
томототранспорт теж постає зна-
ряддям незаконного видобуван-
ня корисних копалин (29,2 %), 
незаконної порубки дерев і ча-
гарників (20,3 %), незаконного по-
лювання (17,1 %).

Якщо розмір суспільно не-
безпечних наслідків, спричине-
них злочинними посяганнями на 
природні багатства, виразити у 
грошовому еквіваленті, він ста-
новитиме близько 10 млн грн. 

Список літератури: 1. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и  
В.Е. Эминова. – М.: Юрист, 1995. – 512 с. 2. Криминология: Учебник для юрид. вузов / 
Под ред. В.Н. Бурлакова и В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургская академия 
МВД России, 1998. – 576 с. 3. Криминология: Учебник для юрид. вузов / Под общ. ред.  
А.И. Долговой. – М.: «Норма-Инфра М», 1997. – 784 с. 4. Курс кримінології: Особ. ч.: Підручник:  
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Чимала кількість злочинів, 
відповідальність за які передба-
чена статтями різних розділів 
Особливої частини КК України, 
тим чи іншим чином пов’язана з 
певними видами інформації: 
таємницею (державною, бан-
к івською, комерційною, лі -
карською, голосування, листу-
вання, телефонних розмов, те-
леграфної чи іншої кореспонден-
ції, усиновлення чи удочеріння, 
професійною таємницею захис-
ника в кримінальному процесі 
тощо), відомостями (про прове-
дення медичного огляду особи 
на виявлення зараження вірусом 
імунодефіциту людини чи іншої 
невиліковної інфекційної хворо-
би, що є небезпечною для життя 
людини, або захворювання на 
синдром набутого імунодефіци-
ту (СНІД) та його результатів; що 
ганьблять чи принижують честь 
і гідність тощо) та іншою інфор-
мацією (яка надається спеціаль-
но уповноваженому органу вико-
навчої влади з питань фінансо-
вого моніторингу, не опублікова-

на або не оприлюднена в інший 
спосіб про емітента, його цінні 
папери або правочини щодо них 
тощо).

В окремих складах злочинів 
ця інформація виступає їх пред-
метом: державна, банківська, ко-
мерційна, лікарська таємниця – 
статті 111, 114, 145 159, 231, 232, 
328, 329 КК України (далі – КК). 
В інших випадках вона пов’язана 
зі способом учинення злочину: 
відомості, які потерпіла від вима-
гання особа чи її близькі родичі 
бажають зберегти в таємниці, 
– ст. 189 КК; з іншими його озна-
ками: тяжка образа з боку потер-
пілого від умисного тяжкого 
тілесного ушкодження, заподія-
ного у стані сильного душевного 
хвилювання,  –  с т.  123  КК . 
З’ясувати характер суспільної 
небезпеки таких злочинів, вия-
вити їх юридичну сутність допо-
може дослідження об’єкта пося-
гання. 

Поряд з найбільш пошире-
ним визнанням об’єктом будь-
якого злочину суспільних відно-
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зації. Такий же родовий об’єкт 
має злочин, відповідальність за 
який передбачена ст. 330 КК 
(«Передача або збирання відо-
мостей, що становлять конфі-
денційну інформацію, яка є влас-
н істю держави»).  Родовим 
об’єктом інших згадуваних зло-
чинів визнають: а) відносини з 
охорони життя і здоров’я особи 
у випадку розголошення відо-
мостей про проведення медич-
ного огляду на виявлення зара-
ження вірусом імунодефіциту 
людини чи іншої невиліковної ін-
фекційної хвороби (ст.132) або 
незаконного розголошення лі-
карської таємниці (ст.145); б) ста-
теву свободу і статеву недотор-
канність у випадку примушуван-
ня до вступу в статевий зв’язок 
(ст.154); в) виборчі, трудові та інші 
особисті права та свободи лю-
дини і громадянина щодо пору-
шення таємниці голосування 
(ст.159), порушення таємниці 
листування, телефонних роз-
мов, телеграфної чи іншої корес-
понденції, що передаються за-
собами зв’язку або через ком-
п’ютер (ст.163), розголошення 
таємниці усиновлення або удо-
черіння (ст.168); г) відносини 
власності під час вимагання 
(ст.189); д) відносини у сфері гос-
подарської діяльності у випадку 
умисного порушення вимог зако-
нодавства про запобігання і про-
тидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним 

син, поставлених під охорону 
кримінального закону, яким за-
подіюється шкода або ство-
рюється загроза її спричинення 
[Див.: 9, с. 57; 2, с. 30; 4, с. 16], 
розумінням під ним соціально-
значущих цінностей, інтересів і 
благ, на які посягає злочинець [6, 
с. 6], прав та свобод людини і 
громадянина, самих людей – 
конкретних індивідів або їх не-
з начни х  чи  велик и х  г ру п 
(об’єднань) [14, с. 45] набуває 
прихильників аксіологічна (цін-
нісна) теорія, згідно з якою 
об’єктом злочину вважаються 
соціальні цінності, проти яких 
спрямоване злочинне діяння і 
яким воно може заподіяти або 
спричиняє шкоду [Див.: 1, с. 67; 
23, с. 38].

Родовим об’єктом злочинів, 
відповідальність за які передба-
чена статтями 111 («Державна 
зрада») і 114 («Шпигунство») КК, 
визнаються відносини з охорони 
основ національної безпеки Ук-
раїни. Співпадіння їх предмета 
(державна таємниця) з предме-
том злочинів, передбачених 
статтями 328 («Розголошення 
державної таємниці») та 329 
(«Втрата документів, що містять 
державну таємницю») КК, не 
виключає можливості визначен-
ня родового об’єкта останніх як 
суспільних відносин у сфері охо-
рони державної таємниці, недо-
торканності державних кордонів, 
забезпечення призову й мобілі-
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шляхом (ст. 2091), незаконного 
збирання з метою використання 
або використання відомостей, 
що становлять комерційну або 
банківську таємницю (ст.231), 
розголошення комерційної або 
банківської таємниці (ст.232), 
розголошення або використання 
неоприлюдненої інформації про 
емітента або його цінні папери 
(ст.2321); е) відносини у сфері 
правосуддя стосовно втручання 
в діяльність захисника чи пред-
ставника особи (ст.397), розголо-
шення відомостей про заходи 
безпеки щодо особи, взятої під 
захист (ст.381), перешкоджання 
з’явленню свідка, потерпілого, 
експерта, примушування їх до 
відмови від давання показань чи 
висновку (ст.386) та розголошен-
ня даних досудового слідства 
або дізнання (ст.387); є) встанов-
ленний порядок несення військо-
вої служби під час розголошення 
відомостей військового характе-
ру, що становлять державну 
таємницю, або втрати докумен-
тів чи матеріалів, що містять такі 
відомості (ст.422).

Не важко помітити, що за-
гальною ознакою для згаданих 
злочинів виступає їх нерозривний 
зв’язок з інформаційними відно-
синами. Здійснюючи певну ін-
формаційну діяльність, її суб’єкти 
неминуче вступають також в інші 
суспільні відносини. За анало-
гією з ідеальною сукупністю зло-
чинів це можна назвати ідеаль-

ною сукупністю відносин. Отже, 
відносини в інформаційній сфері 
завжди виникають та існують у 
нерозривному взаємозв’язку з 
іншими суспільними відносина-
ми, в тому числі з відносинами 
безпеки різного рівня, власності 
щодо певного виду інформації 
тощо.

Інформація, як окремий фе-
номен, становить підвалини су-
часного інформаційного суспіль-
ства, сутність якого як нового 
етапу розвитку людської цивілі-
зації полягає передусім у спри-
янні людині й суспільству в отри-
манні й використанні знань та 
ідей. Починаючи з 1950 р., сума 
знань у світі подвоювалась кож-
ні 10 років, з 1970 р. – кожні  
5 років, з 1991 р. – щорічно. Це 
означає, що за півстоліття потік 
інформації зріс в десятки разів 
[13, с.18]. 

Поява нових технічних мож-
ливостей (відкриття друку, теле-
графу, телефону, кіно, телеба-
чення,  створення св ітової 
комп’ютерної мережі – Інтернету) 
викликала до життя масове ви-
готовлення й поширення найріз-
номанітнішої інформації. Розви-
ток цього процесу призвів до ін-
формаційної революції, а ство-
рення й оформлення засобів ма-
сової інформації – до утворення 
фактично нової влади – інфор-
маційної. Увійшов у побут вираз: 
«Той, хто володіє інформацією, 
володіє світом», – хоча в ньому 
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проглядає й певне лукавство, 
аби сховати в тіні дійсного воло-
даря. Правильніше було б сказа-
ти: хто володіє інформацією і, 
головне, можливістю надавати її 
цілеспрямовано й дозовано з ме-
тою формування відповідного, 
заздалегідь визначеного й пот-
рібного йому саме на цей час і 
на цій території інформаційного 
поля, той володіє світом. Оскіль-
ки зрозуміло, що таку можливість 
надають гроші, то звичайно, дій-
сним володарем світу сьогодні є 
гроші та їх власник – фінансовий 
інтернаціонал. «Він, – як зазна-
чає академік Міжнародної ака-
демії інформатизації при ООН, 
заслужений діяч науки і техніки 
України М.І. Сенченко [20, с. 20], 
– є причиною всіх війн, розв’язаних 
за останні 200 років, світової ре-
волюції, що розпочалася в сере-
дині XVI ст. і відбуваються ще й 
сьогодні на земній кулі». А те, що 
цей власник менш за все дбає 
про розвиток цивілізації, а думає 
виключно тільки про закріплення 
і зміцнення своєї могутності, 
яскраво видно на прикладі, на-
веденому в тій же роботі вказа-
ного автора. У 1995 р. Англійсь-
кий банк провів дослідження що-
денних фінансових потоків, що 
обертаються на вільному світо-
вому ринку. Виявилось, що тіль-
ки 10% світових капіталів беруть 
участь в угодах, призначених 
для створення нових матеріаль-
них цінностей. Решта (90 %) – це 

спекулятивні капітали, які, курсу-
ючи світом, кожного дня дають 
прибуток за рахунок курсу ва-
лют, тобто гроші заради грошей, 
світове панування їх власників. І 
все це, на жаль, відбувається під 
гаслами науково-технічного про-
гресу на благо людства. 

Предметом інформаційних 
відносин є інформація. Існують 
підстави визнати, що в сучасно-
му суспільстві вони служать ба-
зовою, єднальною ланкою для 
всіх інших відносин, які в ідеаль-
ній сукупності з ними виникають, 
розвиваються і зникають або пе-
ретворюються на інші. У той же 
час, визначення учасників будь-
яких суспільних відносин і їх со-
ціальних функцій дає можливість 
установити й ті відносини, що 
виступають об’єктом того чи ін-
шого злочину, їх обсяг, а значить, 
і межі дії самого кримінального 
закону. Розглянемо учасників ін-
формаційних відносин. 

Як зазначено в п. 11 «Окі-
навської хартії глобального ін-
формаційного суспільства», під-
писаній лідерами країн «Групи 
восьми» на саміті в липні 2000 р., 
«…ми зобов’язуємося надати 
всім громадянам можливість ос-
воїти й отримати навички роботи 
з інформаційними технологіями 
за допомогою освіти, безпере-
рвного навчання й підготовки» 
[15, с.53]. Отже, суб’єктами ін-
формаційних відносин може ста-
ти будь-яка особа, а їх учасника-
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ми згідно зі ст. 42 Закону України 
«Про інформацію» є громадяни, 
юридичні особи або держава, які 
набувають передбачених зако-
ном прав та обов’язків у процесі 
інформаційної діяльності [16; 
1992. – № 48. – Ст. 650]. Зазна-
чимо, що суб’єктами цих суспіль-
них відносин можуть бути не 
тільки володільці й користувачі 
інформації, а й ті, кого вона сто-
сується. Із цього приводу Кон-
ституційний Суд України дав 
офіційне тлумачення ч. 5 ст. 23 
зазначеного Закону, відповідно 
до якого кожна особа має право 
ознайомитися із зібраною про неї 
інформацією в органах держав-
ної влади, органах місцевого са-
моврядування, установах та ор-
ганізаціях, якщо ці відомості не 
є державною або іншою захище-
ною законом таємницею [19, 
с. 12].

Проте інформація має до-
сить широке значення; її сьогод-
ні слід розглядати як стратегіч-
ний продукт. Здатність суспільс-
тва та його окремих представни-
ків збирати, обробляти, аналізу-
вати, систематизувати, накопи-
чувати й використовувати інфор-
мацію – важлива передумова 
соціального й технологічного 
прогресу, вагомий чинник націо-
нальної безпеки, одна з засад 
успішної внутрішньої й зовнішнь-
ої політики держави. Інформацій-
на сфера має системоутворюю-
чу природу і впливає практично 

на всі галузі суспільних відносин. 
Ось чому інформаційні відноси-
ни (як і економічні) можуть висту-
пати складовою частиною інших 
об’єктів кримінально-правової 
охорони.

Сьогодні не можуть не вра-
жати можливості, які надаються 
досягненнями у сфері інформа-
тизації, телекомунікацій та ін-
формаційних технологій, в отри-
манні, поширенні та швидкості 
доставки різноманітної інформа-
ції. Однак глобальні інформацій-
ні системи поряд з перевагами 
створюють нові потенційні загро-
зи. Уже фактично сформувалась 
фундаментальна залежність 
життєдіяльності особистості, 
суспільства й держави – еконо-
міки, політики, культури, науки, 
національної й міжнародної без-
пеки – від обміну інформацією, 
надійного функціонування ін-
формаційних і телекомунікацій-
них систем, технологій та окре-
мих технічних засобів. Збільшен-
ня за рахунок використання 
новітніх інформаційних техноло-
гій впливу на індивідуальну й 
суспільну свідомість призводить 
до порушення балансу сил, вне-
сення додаткової напруженості 
в суспільство, виникнення нових 
сфер конфронтації. 

Глобальні інформаційні сис-
теми й інформаційні технології 
створюють інформаційне сере-
довище, де практично немає де-
ржавний кордонів, обмежень на 
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інформаційні впливи, на отри-
мання, розміщення, поширення 
й використання інформації. Сут-
тєвий прогрес і розгалуження ін-
формаційних технологій, гло-
бальний характер систем масо-
вої комунікації викликали утво-
рення глобального інформацій-
ного простору, який змушує сві-
тову спільноту, кожну державу й 
кожну особистість оперативно 
орієнтуватися й адаптуватись у 
сучасному інформаційному се-
редовищі.

Інформаційне протистояння 
має місце як у приватному, так і 
в публічному житті, в усіх війнах 
і протиборствах. Його зміст у 
конфліктних ситуаціях в основ-
ному становлять дії протилеж-
них сторін з дезінформування 
або тенденційного інформуван-
ня для впливу на оцінки, наміри 
й орієнтацію населення, особо-
вого складу військових сил та 
осіб, які приймають рішення, з 
метою формування громадської 
думки на користь активної сто-
рони. Не дивно, що вже в давни-
ну полководці, державні діячі й 
мислителі віддавали перевагу 
досягненню перемоги без бою, 
за рахунок використання інфор-
мації. 

Поняття «інформаційна вій-
на» було введено в сучасний обіг 
у 1985 р. в Китаї [17, с.113]. В ос-
нову теоретичних підходів китай-
ських фахівців у галузі інформа-
ційного протиборства було пок-

ладено погляди давньокитай-
ського військового діяча Сунь-
цзи (V ст. до н. е.), який першим 
аргументував необхідність ін-
формаційного впливу на супро-
тивника. У Трактаті про військове 
мистецтво він зазначив, що у 
всякій війні, як правило, найкра-
ща політика зводиться до захоп-
лення держави цілісною; здобути 
сотню перемог у боях – це не 
мистецтво, а підкорити суперни-
ка без бою – ось його вінець [10, 
с. 94]. 

Особливо посилилась роль 
засобів масової інформації в то-
тальних і локальних війнах 
ХХ ст. Помітних кількісних і якіс-
них змін інформаційна боротьба 
зазнала зі створенням єдиного 
інформаційного простору. Су-
часна науково-технічна револю-
ція здійснила в ній справжній пе-
реворот. Активніше й глобальні-
ше почали провадитися психо-
логічні операції, інтенсивніше 
впроваджуватись нові інформа-
ційні технології. Наочною ілюст-
рацією цьому є війни й воєнні 
конфлікти останніх десятиріч ХХ 
– початку ХХІ століть. Їх аналіз з 
усією очевидністю свідчить, що 
розвиток і завершення воєнних 
дій будь-якого масштабу в сучас-
ному світі визначаються мистец-
твом ведіння інформаційної бо-
ротьби. На початку 90-х років по-
няття «інформаційна війна» 
з’явилось і в США, активно ввійш-
ло в загальносвітову практику 
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[24, с.13]. 

У даний час усе більше сил 
і засобів залучається до інфор-
маційної боротьби, все більше 
масштабними стають її наслідки. 
У США, Японії, Німеччині, Фран-
ції, Ізраїлі та інших країнах пиль-
на увага приділяється інформа-
ції, яка обгрунтовано вважається 
одним з головних чинників во-
лодіння сучасним світом. Гло-
бальний масштаб і радикаль-
ність змін, що відбуваються в 
наші дні в політичній, економічній 
і духовній сферах життя світово-
го суспільства, у сфері воєнної 
безпеки, дозволяють висунути 
припущення про формування но-
вої системи міжнародних відно-
син, відмінної від тих, що функ-
ціонували протягом минулих 
століть, навіть починаючи з кла-
сичної Вестфальської системи 
[21, с. 38]. 

В умовах сьогодення багато 
хто визнає інформаційну війну 
найвищою формою будь-якого 
протиборства. У єдиній доктрині 
протиборства у сфері управлін-
ня та зв’язку, розробленій комі-
тетом начальників штабів війсь-
кових сил США, категорія «ін-
формаційна війна» формулюєть-
ся як сукупність заходів, що вжи-
ваються з метою досягнення ін-
формаційної перемоги над суп-
ротивником шляхом впливу на 
його інформаційні системи, про-
цеси, комп’ютерні мережі, гро-
мадську й індивідуальну свідо-

мість і підсвідомість населення 
й особового складу військових 
сил при одночасному захисті 
власного інформаційного сере-
довища [5, с. 7]. 

Події в Перській затоці в січ-
ні 1991 р., Югославії в 1999 р., а 
також перша і друга «чеченські 
кампанії» в Росії, привнесли нові 
риси в уявлення про війни сучас-
ного інформаційного суспільс-
тва. Протистояння в зоні Перської 
затоки може бути визначене як 
перша повномасштабна війна 
нового етапу у функціонуванні 
військових сил в умовах ство-
рення глобального інформацій-
ного простору [17, с. 112]. На дум-
ку З. Бжезинського, цей конфлікт 
«продемонстрував наступ Pax 
Americana (з лат. – Американ-
ський світ), внаслідок якого ста-
ло зрозуміло, що світу доведеть-
ся погодитися з м’якою амери-
канською гегемонією» [21, с. 23]. 
При проведенні США воєнних ак-
цій ступінь їх відкритості визна-
чався не незмінними принципа-
ми, а кон’юнктурою з використан-
ням «м’якої військової цензури» 
[24, с. 22]. Загальновідома опе-
рація «Буря в пустелі» теж не є 
винятком. Американські війсь-
кові, використовуючи так звану 
м’яку цензуру, фактично вилучи-
ли з інформаційного простору всі 
повідомлення, в яких виправдо-
вувалась протилежна сторона. 
Окрім того, ця операція стала 
першою в історії війною в прямій 
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телетрансляції. Американські 
військові навіть жартують із цьо-
го приводу: «Ми не почнемо 
вигравати війну, поки про це не 
передадуть по CNN» [24, с. 23]. 

Досить сильна залежність 
суспільства від засобів масової 
інформації в сучасну епоху гло-
балізації несе як позитивні на-
слідки – зростання загального 
інформування й комунікабель-
ності населення Землі, так і не-
гативні. Серьозна залежність від 
ЗМІ народжує новий вид зброї 
масового ураження – інформа-
ційну зброю. Ядерна зброя, як 
фактор стабілізування й доміну-
вання, відходить на другий план, 
а їй на зміну приходить зброя ін-
формаційна, яка дозволяє ре-
ально управляти державами. Та-
ким чином, інформаційне проти-
борство змінює уявлення про те, 
що таке супердержава. 

Сучасна ідеологія інформа-
ційних воєн базується на сим-
волічному сприйнятті світу, тому 
інформація дуже швидко з вірту-
альної субстанції перетворюєть-
ся на матеріальну. Достатньо 
будь-яку подію (навіть вигадану 
– дезінформацію) змоделювати, 
передати в ЗМІ, й інформація, 
матеріалізуючись, починає 
справляти вплив, тобто діяти. 

Як бачимо, інформаційна 
війна зараз – основна форма 
протиборства між державами. 
Ось чому висновок напрошуєть-
ся сам собою: у ХХІ ст. через 

свою ефективність інформаційні 
війни будуть використовуватися 
як головний інструмент впливу 
на міжнародні відносини. Обсто-
ювати свої позиції в інформацій-
ному протистоянні буде набагато 
легше тим країнам, які матимуть 
гармонійно розвинуте й захище-
не інформаційне суспільство 
[9]. 

Останнім часом на протива-
гу словосполученню «інформа-
ційна війна» використовують по-
няття «інформаційна безпека», 
яка згідно з положеннями Закону 
України «Про концепцію націо-
нальної програми інформатиза-
ції» від 4 лютого 1998 р. є не-
від’ємною частиною політичного, 
економічного, оборонного та ін-
ших складників національної 
безпеки [16; 1998. – № 27-28. – 
Ст.182]. Відповідно до ст. 17 Кон-
ституції України захист інформа-
ційної безпеки разом із захистом 
суверенітету й територіальної 
цілісності України, забезпечення 
її економічної безпеки виступа-
ють найважливішими функціями 
держави, справою всього Ук-
раїнського народу. Інакше кажу-
чи, інформаційна безпека, як і 
безпека інформаційних відно-
син, охоплює набагато ширшу 
сферу суспільних відносин, аніж 
окремо обрані родові об’єкти 
розглядуваних злочинів. 

Концептуальні засади де-
ржавної політики України в ін-
формаційному середовищі ма-
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ють формуватися з урахуванням 
саме національних інтересів 
країни, збалансовуючи їх з інте-
ресами особистості й суспільс-
тва. Інтереси особистості у цій 
сфері вимагають забезпечення 
конституційних прав людини і 
громадянина на доступ до ін-
формації, на її використання при 
незабороненій законом діяль-
ності з метою фізичного, духов-
ного й інтелектуального розвит-
ку особи, а також захисту інфор-
мації персонального характеру 
й захисту від такої, що завдає 
шкоди людині. Інтереси суспіль-
ства в інформаційному полі по-
лягають насамперед у забезпе-
ченні інтересів особистості, за-
кріпленні демократії, створенні 
правової соціальної держави, 
досягненні й підтриманні су-
спільної злагоди, духовного 
оновлення. Інтереси держави в 
розглядуваній сфері полягають 
у створенні умов для динамічно-
го розвитку національної інфор-
маційної інфраструктури, забез-
печення конституційних прав лю-
дини і громадянина щодо отри-
мання й використання інформа-
ції, для підтримання конституцій-
ного ладу, суверенітету, тери-
торіальної цілісності України, 
політичної, економічної, соціаль-
ної стабільності, гарантованого 
забезпечення законності і пра-
вопорядку, розвитку рівноправ-
ного і взаємовигідного міжнарод-
ного співробітництва, забезпе-

чення інформаційної безпеки. 
Інформаційна політика держави 
повинна надати можливості ре-
алізувати право на доступ до ін-
формації, на її поширення і за-
хист, а так саме на захист від 
неї. 

Державна політика забезпе-
чення інформаційної безпеки по-
винна бути відкритою й передба-
чати інформування суспільства 
про діяльність державних ор-
ганів і суспільних інститутів у ца-
рині інформаційної безпеки, але 
з урахуванням обмежень, уста-
новлених чинним законодавс-
твом України. Вона має виходити 
з принципу безумовної правової 
рівності всіх суб’єктів інформа-
ційних відносин незалежно від їх 
політичного, соціального й еко-
номічного статусу, ґрунтуватися 
на обов’язковому забезпеченні 
прав громадян та організацій на 
вільне створення, пошук, отри-
мання, накопичення, зберігання, 
перетворення й поширення ін-
формації у будь-який законний 
спосіб. 

Усі ці умови необхідні для 
створення розвиненої й захище-
ної інформаційної інфраструкту-
ри країни, розвитку міжнародно-
го співробітництва в інформацій-
ній сфері й утвердження України 
як держави з інформаційним сус-
пільством, яка здатна забезпе-
чити безпеку своєї інформацій-
ної діяльності, життєво важливі 
інтереси особи й суспільства в 
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інформаційній царині. 
Стратегічним має визнава-

тися пріоритетний розвиток віт-
чизняних сучасних інформацій-
них і телекомунікаційних техно-
логій, виробництво технічних і 
програмних засобів, здатних за-
безпечити вдосконалення націо-
нальних телекомунікаційних ме-
реж, їх підключення до глобаль-
них інформаційних мереж. Де-
ржавна політика у сфері суспіль-
них відносин повинна спрямову-
ватись на забезпечення права 
на достовірну, повну і своєчасну 
інформацію, свободу слова й ін-
формаційної діяльності в націо-
нальному інформаційному про-
сторі України. 

Науково-технічний прогрес 
надав нові ознаки й характерис-
тики інформації та сфері її обігу. 
Інформаційні ресурси перетво-
рились на стратегічний ресурс 
життєдіяльності й розвитку біо-
логічних, інженерно-технічних і 
соціальних систем. Як вважає З. 
Бжезинський, інформаційно-
культурний складник є нині од-
нією з 3-х запорук могутності су-
часної держави [3, с.12]. Інфор-
маційне середовище стало од-
нією із самих гарячих сфер сві-
тового й суспільного життя, що 
зумовлено її взаємодією з усіма 
царинами сучасного соціуму, 
зростаючою значущістю інфор-
маційного складника в житті й 
діяльності особи, суспільних ор-
ганізацій і держави. 

Усе це є підставою й ваго-
мими аргументами для вирізнен-
ня предмета й відносин, по-
в’язаних з інформацією й інфор-
маційною діяльністю, в окрему 
самостійну галузь правового ре-
гулювання. Нею може стати ін-
формаційне право, а додатко-
вим обов’язковим об’єктом зло-
чинів, відповідальність за які пе-
редбачена статтями 111, 114, 
132, 145, 154, 159, 163, 168, 189, 
2091, 231, 232, 2321, 328, 329, 330, 
397, 381, 386, 387, 422 КК, можуть 
виступити інформаційні відноси-
ни.

Нагальна потреба в приско-
ренні формування нової само-
стійної галузі права зумовлена 
стрімко зростаючою значущістю 
процесів розвитку можливостей 
і суперечностей інформаційних 
технологій і потребою адаптува-
ти до інститутів держави і права 
з урахуванням національних ін-
тересів. Сьогодні Україна пере-
буває на порозі переходу до ін-
формаційного суспільства, а 
тому з розробкою його правово-
го фундаменту не можна зволі-
кати, оскільки це призведе до 
негативних наслідків [12, с.87]. 
Необхідність цього пояснюється 
декількома чинниками. По-пер-
ше, без перебільшення можна 
стверджувати, що інформацій-
ним відносинам як об’єкту кримі-
нально-правової охорони прита-
манні унікальні властивості, ос-
кільки предметом цих відносин 
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є певного виду інформація як 
специфічне, ні на що не схоже 
явище. По-друге, той факт, що 
певного виду інформація є 
об’єктом права власності, не дає 
достатніх підстав для віднесен-
ня розглядуваних злочинів до 
злочинних посягань лише проти 
власності, державної безпеки, 
господарської діяльності тощо. 
До того ж, оціночну вартість ін-
формації можуть визначати як 
незначну матеріальну цінність. 
Проте за структурно-функціо-
нальним призначенням певного 
виду інформація може відіграва-
ти надзвичайно велику роль, а її 
пошкодження чи перекручення 
здатне викликати тяжкі й навіть 
трагічні наслідки. 

Водночас, протилежним ар-
гументом може виступати те, що 
злочинні посягання на суспільні 
відносини, пов’язані з інформа-

цією, також створюють небезпе-
ку заподіяння шкоди іншим, не 
менш важливим вищезгаданим 
суспільним відносинам. Якщо 
розглядати ці посягання з огляду 
на всі суспільні відносини, яким 
могла заподіяти шкоду винна 
особа шляхом неправомірних дій 
у царині обігу інформації, то від-
повідальність за ці посягання 
слід було б передбачати майже 
в усіх розділах КК України або 
вони виступали б кваліфікуючою 
ознакою більшості з існуючих 
складів злочинів.

Таким чином, ще раз під-
креслимо, що важливість інфор-
мації, необхідність її розгляду в 
окремих випадках як різновиду 
предмета злочину закликають 
до подальшої дискусії щодо до-
слідження інформаційно-право-
вої галузі регулювання суспіль-
них відносин.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ  
КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, 

ВЧИНЕНІ В СТАНІ  
СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ

У Верховній Раді України за-
реєстровано проект Закону Ук-
раїни «Про внесення змін до 
Кримінального кодексу України 
щодо вдосконалення механізму 
кримінальної відповідальності за 
злочини, вчинені в стані сильно-
го душевного хвилювання» 
(рєстр. 2786 від 18 липня 2008р.). 
Цим проектом передбачається 
доповнення КК України ст. 251 
«Стан сильного душевного хви-
лювання» наступної редакції: 

«Станом сильного душев-
ного хвилювання визнається 
емоційний стан особи у виді 

афекту, стресу чи фрустрації, 
котрий значною мірою обмежує 
ї ї здатність усвідомлювати 
свої дії або бездіяльність та 
(або) керувати ними під час вчи-
нення нею передбаченого Кримі-
нальним кодексом суспільно не-
безпечного діяння.

Кримінальна відповідаль-
ність за заподіяння в стані 
сильного душевного хвилюван-
ня шкоди правоохоронюваним 
інтересам потерпілого, якщо 
такий стан був обумовлений 
протизаконним насильством, 
знущанням або тяжкою обра-
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зою з його боку, настає лише у 
випадках, передбачених в Особ-
ливій частині цього Кодексу.

При вчиненні в стані силь-
ного душевного хвилювання, 
обумовленого протизаконним 
насильством, знущанням або 
тяжкою образою, діянь проти 
правоохоронюваних інтересів 
третіх осіб, а також якщо та-
кий стан був обумовлений інши-
ми обставинами, кримінальна 
відповідальність настає на за-
гальних підставах, а цей стан 
враховується як обставина, яка 
пом’якшує покарання».

Вивчення вказаного проекту 
викликає певні міркування й за-
уваження, які можна звести до 
наступного. Як вбачається, до-
повнення КК України зазначеною 
статтею не повною мірою від-
повідає вимогам законодавчої 
техніки з точки зору побудови За-
гальної частини Кодексу. Норми 
останньої покликані регулювати 
відносини, що виникають при 
вчиненні переважної більшості 
злочинів. Вони, як правило, є по-
зитивними (регулятивними), а їх 
зміст не пов’язано з конкретним 
злочином, тобто норми мають 
загальний характер. Проект же, 
як випливає з його ч. 2, стосуєть-
ся тільки 2-х злочинів (статті 116 
і 123 КК), а тому не потребує сво-
го розміщення саме в Загальній 
частині КК. 

Зазначимо, що поняття 
«сильне душевне хвилювання», 

яке використовується у ч.4 ст. 36 
і ч.3 ст. 39 КК для позначення 
суб’єктивного стану особи в об-
становці необхідної оборони і 
крайньої необхідності, у запро-
понованому проекті не розкрито, 
що теж не дає можливості виз-
нати загальний характер назва-
ної норми. 

Ураховуючи структуру кримі-
нального закону, варто звернути 
увагу, що навіть такі ознаки 
суб’єктивної сторони злочину, як 
мотив і мета, не знаходять свого 
безпосереднього визначення у 
КК України, хоча вони відіграють 
не меншу роль у кваліфікації 
порівняно з особливим емоцій-
ним станом винного. Що ж сто-
сується значення стану сильного 
душевного хвилювання як обста-
вини, що пом’якшує покарання, 
це питання безпосередньо рег-
ламентовано п. 7 ч. 1 ст. 66 КК 
України, застосування якої не 
викликає суттєвих труднощів у 
правозастосовчій практиці.

Визначення стану сильного 
душевного хвилювання, яке на-
ведене в проекті, насичено таки-
ми спеціальними термінами, як 
«афект», «фрустрація», «стрес», 
які, у свою чергу, потребують са-
мостійного тлумачення. Поясню-
вальна записка до проекту міс-
тить роз’яснення, що саме ро-
зуміється під кожним з них. По-
силаючись на неї, можна ствер-
джувати, що тільки афект підпа-
дає під ознаки того стану, опис 
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якого наводиться в ч. 1 проекту: 
«обмеження або знищення здат-
ності особи сприймати себе, ото-
чення, свої дії, здатності ними 
керувати». У той же час наяв-
ність стресу свідчить про реак-
цію організму на загрозу, небез-
пеку, образу, інформаційне пере-
вантаження тощо, а фрустрація 
характеризує негативний психіч-
ний стан, який виявляється в пе-
реживаннях, розчаруванні, три-
возі, роздратованості, відчаї. 
Тому застосування при дефініції 
поняття сильного душевного 
хвилювання термінів «стрес» і 
«фрустрація» з огляду на їх зміст 
потребує додаткової аргумента-
ції.

Ці терміни є інструментарієм 
фахівців у галузі психології, а не 
юристів, на що звертає увагу 
Пленум Верховного Суду Украї-
ни у п. 27 постанови від 7 лютого 
2003 р., № 2 «Про судову прак-
тику в справах про злочини про-
ти життя та здоров’я особи», 
коли рекомендує призначення 
судово-психологічної експертизи 
для з’ясування наявності психо-
логічної підстави сильного ду-
шевного хвилювання [18]. Про це 
ж ідеться в наказі Міністерства 
юстиції України від 8 жовтня 
1998 р., № 53/5 «Про затверд-
ження Інструкції про призначен-
ня та проведення судових екс-
пертиз та Науково-методичних 
рекомендацій з питань підготов-
ки та призначення судових екс-

пертиз» [17].
Повертаючись до спроби ав-

торів законопроекту конкретизу-
вати психологічні стани, що мо-
жуть бути передумовою сильно-
го душевного хвилювання, вва-
жаємо, що вона є не зовсім до-
цільною за своєю суттю, невда-
лою за реалізацією, та й навряд 
чи існує потреба в такій конкре-
тизації. По-перше, сумнівним є 
зведення всіх можливих варіан-
тів психологічних станів до 
«афекту», «стресу» і «фрустра-
ції». Поняття «афект» є надто 
загальним і включає в себе при-
нципово різні стани – від афекту 
фізіологічного, який традиційно 
розуміється як психологічна пе-
редумова сильного душевного 
хвилювання, до патологічного, 
що є тяжким психічним розла-
дом, при якому говорити про 
сильне душевне хвилювання 
взагалі недоречно. По-друге, без 
жодного пояснення до запропо-
нованого переліку не ввійшли 
поняття «емоційне збудження» 
й «емоційна напруга», однак 
саме вони тривалий час викорис-
товуються при характеристиці 
підстав сильного душевного хви-
лювання, що підтверджує згада-
на Інструкція. На нашу думку, на-
ведення конкретного переліку 
психологічних станів для виник-
нення психологічної передумови 
сильного душевного хвилювання 
неможливо. Відповідно до чин-
ного законодавства поняття 
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«сильне душевне хвилювання» 
визнається загальним формулю-
ванням, а які стани воно погли-
нає, вирішується судом. Тому 
сама спроба визначити конкрет-
ний перелік відповідних психо-
логічних станів вбачається зай-
вою, бо закон не може підміняти 
собою спеціальну літературу.

Залежно від тлумачення 
змісту психологічної передумови 
вказаного поняття можна вио-
кремити прибічників широкого 
тлумачення, та її супротивників. 
Одні до стану сильного душев-
ного хвилювання відносять не 
тільки афекти, а й інші емоційні 
стани, які виникли внаслідок не-
правомірних дій потерпілого і які 
характеризуються особливо ве-
ликою силою їх прояву, що відріз-
няє їх від інших емоцій. По суті, 
таку позицію займає чинний КК 
України, який не містить указівки 
на конкретний емоційний стан. 
Додатковим підтвердженням є 
формулювання орієнтовних пи-
тань, які рекомендуються для 
вирішення Міністерством юстиції 
України при призначенні судово-
психологічної експертизи. Зокре-
ма, пропонується ставити питан-
ня експертам про наявність ста-
ну вираженого емоційного збуд-
ження або емоційного напружен-
ня як психологічної передумови 
сильного душевного хвилюван-
ня, причому без визначення кон-
кретної емоції. 

Супротивники наведеної 

точки зору відносять до цієї пе-
редумови лише фізіологічний 
афект. Прикладом реалізації та-
кої позиції є положення КК Росій-
ської Федерації, який указує на 
вчинення злочину саме в стані 
афекту (статті 107 і 113). Автори 
аналізованого проекту закону 
обрали дещо компромісний 
варіант, який повною мірою не 
відповідає жодній з наведених 
позицій. Зважаючи на те, що 
практика в Україні йде шляхом 
збільшення передумов сильного 
душевного хвилювання, і що 
вони теж намагаються відобра-
зити це в КК, вважаємо надзви-
чайно складним усі такі стани 
перелічити в законі, тим більше, 
що оцінці підлягають стани різ-
ного роду, різного ступеня вира-
женості і впливу. До того ж їх тер-
мінологічне визначення є спе-
цифічним. Ось чому вбачається 
недоцільним введення до КК пе-
реліку емоційних станів, які є 
психологічною передумовою 
сильного душевного хвилюван-
ня.

Наступне зауваження сто-
сується того, що проект без жод-
ної аргументації використовує в 
основі формулювання поняття 
«сильне душевне хвилювання» 
правову категорію «суспільно-
небезпечне діяння». Але ж цей 
особливий емоційний стан не 
виключає злочинності діяння, 
тому проект у цій частині супере-
чить положенням КК України.
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Новелою для кримінального 
закону є пропозиція визначати 
стан сильного душевного хвилю-
вання за аналогією з осудністю, 
зокрема, обмеженою. У ч.1 ст. 251 
проекту йдеться про стан особи, 
який значною мірою обмежує її 
здатність усвідомлювати свої дії 
або бездіяльність та (або) керу-
вати ними під час учинення діян-
ня.

По-перше, така пропозиція 
авторів законопроекту не врахо-
вує існуючої судової практики. 
Так, Верховний Суд України в 
постанові від 7 лютого 2003 р., 
№ 2 «Про судову практику у 
справах про злочини проти жит-
тя і здоров’я людини» при аналізі 
суб’єктивної сторони злочинів, 
передбачених статтями 116 і 123 
КК України, вказав на наявність 
такого емоційного стану винного, 
який значною мірою знижував 
його здатність усвідомлювати 
свої дії або керувати ними. Інши-
ми словами, постанова орієнтує 
суди при застосуванні поняття 
«стан сильного душевного хви-
лювання» на наявність порушен-
ня хоча б однієї зі сфер психіки 
[18]. 

По-друге, у запропонованій 
дефініції сильне душевне хвилю-
вання вважається таким, що 
значною мірою обмежує здат-
ність особи усвідомлювати свої 
дії або бездіяльність та (або) ке-
рувати ними. Але така специфіка 
психологічних станів, які можуть 

бути в основі сильного душевно-
го хвилювання, полягає зовсім 
не в обмеженні здатності особи 
до усвідомлено-вольової по-
ведінки. Характеристиками тако-
го стану визнається якісна зміна 
свідомості, порушення цілісності 
сприйняття особою ситуації і 
свого місця в ній, звуження поля 
свідомості в цілому. Однак при 
цьому особа зберігає здатність 
усвідомлювати, оцінювати роль 
власної поведінки й керування 
нею в межах нормальної течії 
емоціональних процесів здоро-
вої людини. Цим станам прита-
манна певна специфіка мотива-
ції і смислової регуляції поведін-
ки, що й зумовлює відповідний 
характер суб’єктивної сторони 
злочину. 

По-третє, стверджувати про 
істотне обмеження здатності 
особи до усвідомленого керуван-
ня своєю поведінкою при силь-
ному душевному хвилюванні на-
вряд чи є доречним. Усе це, бе-
зумовно, може сприяти неправо-
мірному ототожненню таких різ-
них понять, як «сильне душевне 
хвилювання» й «обмежена осуд-
ність», у статті про яку застосо-
вано вказаний опис психологіч-
ного (юридичного) критерію. 

Необхідно зазначити, що в 
юридичній науці тривалий час 
обговорюється це спірне питан-
ня, яке знайшло своїх прихиль-
ників. 

Так, І.Я. Козаченко, Є.А. Су-
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харєв, Є.А. Гусєв [5, с. 22, 23],  
А.П. Козлов [6, с. 458] переко-
нані, що наявність у криміналь-
ному законодавстві привілейо-
ваних складів злочинів, учине-
них у стані сильного душевного 
хвилювання, закріпленням у за-
коні зменшеної осудності. Такої 
ж позиції дотримуються Т.А. Гон-
чар [24, с. 56] і В.П. Коняхін [14, 
с. 40]. А.А. Музика, коментую-
чи ст. 116 КК України («Умисне 
вбивство, вчинене в стані силь-
ного душевного хвилювання»), 
прямо вказує, що «особа в стані 
фізіологічного афекту є, по суті, 
обмежено осудною» [10, с. 259]. 
В.М. Бурдін, підтримуючи цю точ-
ку зору, наводить 2 сумнівних за 
своєю суттю аргументи. Перший 
полягає у загальній підставі 
пом’якшення покарання при вчи-
ненні злочину в стані сильного 
душевного хвилювання й обсто-
ює застосування обмеженої 
осудності [2, с. 77, 78]. Цьому до-
воду можна заперечити з тих 
причин, що ст. 20 КК України пря-
мої вказівки на обов’язкове 
пом’якшення покарання особам, 
визнаним обмежено осудними, 
не містить. Другим аргументом, 
на думку правознавця, є доціль-
ність поширення положень стат-
ті про обмежену осудність у час-
тині можливості застосування 
примусових заходів медичного 
характеру до осіб, які вчинили в 
стані сильного душевного хви-
лювання суспільно небезпечні 

діяння за відсутності вини [2, 
с. 82]. Цей аргумент суперечить 
передбаченим КК України підста-
вам як кримінальної відповідаль-
ності (ч.1 ст. 2 КК), так і застосу-
вання примусових заходів ме-
дичного характеру (статті 92 і 93 
КК). Відсутність вини, на що по-
силається науковець, не дозво-
ляє вести мову про злочин і як 
наслідок – про притягнення осо-
би до кримінальної відповідаль-
ності. 

Спираючись на положення 
КК України й Закону України «Про 
психіатричну допомогу», непра-
вомірною також можна назвати 
пропозицію В.М. Бурдіна про 
можливість застосування приму-
сових заходів медичного харак-
теру до осіб, які вчинили злочин 
у стані сильного душевного хви-
лювання. Адже його підставою є 
емоційний стан, що не дозволяє 
вести мову про психічний розлад 
особи і про обмежену осуд-
ність. 

Відмітимо, що Л.А. Остапен-
ко й А.В. Байлов, автори дисер-
тацій з проблеми значення силь-
ного душевного хвилювання у 
кримінальному праві, стверджу-
ють, що це поняття слід відріз-
няти від обмеженої осудності. Їх 
аргументація зводиться до того, 
що обов’язковою умовою кваліфі-
кації вчиненого за статтями 116 
і 123 КК України, є стан сильного 
душевного хвилювання, що рап-
тово виник внаслідок протиза-
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конного насильства, систематич-
ного знущання або тяжкої образи 
з боку потерпілого [Див.: 1, с. 15; 
11, с. 8]. Саме необхідність уста-
новлення зовнішнього чинника, 
який є причиною такого стану, 
дослідникам дозволив розмежу-
вати поняття «обмежена осуд-
ність» і «сильне душевне хвилю-
вання».

Наведену аргументацію 
щодо відмінності цих двох по-
нять треба уточнити вказівкою 
на те, що у формулі обмеженої 
осудності причиною обмеження 
здатності усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) або керувати 
ними є тільки психічний розлад. 
Жоден інший розлад діяльності 
людини не повинен належати до 
формули обмеженої осудності. 
Підставою ж сильного душевно-
го хвилювання, як указують біль-
шість науковців, є емоційний 
стан, який до психічних розладів 
не може бути віднесений. У той 
же час у науковій правовій літе-
ратурі існує й інша думка. 

Наприклад, Т.М. Приходько 
[Див.: 15, с. 53-55; 16, с. 8] й  
В.Б. Первомайський [Див.: 12, 
с. 46-49; 13, с. 170], називаючи 
фізіологічний афект «хворобли-
вим станом психіки» вважають 
його медичним критерієм обме-
женої осудності. Т.М. Приходько 
пропонує замінити в статтях 116 
і 123 КК України слова «в стані 
сильного душевного хвилюван-
ня, що раптово виникло внаслі-

док протизаконного насильства, 
систематичного знущання або 
тяжкої образи з боку потерпіло-
го» словами «обмежено осудною 
особою» [16, с. 12]. 

В.М. Бурдін, у свою чергу, 
відносить фізіологічний афект до 
медичного критерію обмеженої 
осудності за тими підставами, 
що Міжнародна статистична кла-
сифікація хвороб і споріднених 
проблем охорони здоров’я деся-
того перегляду (далі – МКХ-10) 
містить рубрику F3 «Афективні 
розлади» [2, с. 76]. 

Наведені твердження не ма-
ють ніякої наукової аргументації. 
Фізіологічний афект становить 
собою короткочасну інтенсивну 
емоцію, що значно послаблює 
контроль особи над своїми вчин-
ками, здатність усвідомлювати 
їх і керувати ними [Див.: 8, с. 81; 
22, с. 54, 55]. Домінуючою в науці 
кримінального права є уявлення 
про фізіологічний афект як про 
емоційний стан, який не вихо-
дить за межі норми, тобто, нез-
важаючи на свою інтенсивність, 
не містить ознак психічного роз-
ладу [Див.: 4, с. 41, с. 199; 23, 
с. 353; 25, с. 42]. Це положення 
обґрунтовано вважається пра-
вильним. Отже, фізіологічний 
афект не є хворобливим станом 
і не підлягає психіатричному 
аналізу, який застосовується 
лише до психопатологічних 
явищ. 

Фізіологічний афект уста-
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новлюється судово-психологіч-
ною експертизою, об’єктом якої 
є психічно здорові особи, визнані 
осудними. Це положення, поруч 
з відбиттям у спеціальній літера-
турі [Див.: 3, с. 522-532; 7, с. 271; 
21, с. 33; 26, с. 2] знайшло своє 
закріплення й у законодавстві 
України [17].

На нашу думку, аргумент 
В.М. Бурдіна про наявність у 
МКХ-10 зазначеної рубрики, яка 
дає йому можливість стверджу-
вати, що фізіологічний афект 
діагностується за наведеною 
класифікацією хвороб, а зна-
чить, є психічним розладом, пот-
рібно визнати помилковим. Руб-
рика F3 має найменування «Роз-
лади настрою (афективні розла-
ди)». Це розлади, при яких ос-
новне порушення полягає у зміні 
афекту або настрою частіше вбік 
пригнічення або підйому [19, 
с. 173]. Рубрика включає такі 
психічні розлади, як маніакаль-
ний епізод, біполярний афектив-
ний розлад, депресивний епізод, 
резідуальний депресивний роз-
лад, рекурентний депресивний 
розлад, циклотимія, дистимія та 
інші розлади [19, с. 173-205].

Іншими словами, вказівка в 
найменуванні рубрики на афек-
тивність розладів психіки не дає 
жодних підстав говорити, що 
афект фізіологічний до неї вклю-
чено, а тим більше стверджувати 
про його патологічну природу. До-
дамо, що патологічний афект, бу-

дучи, на відміну від афекту фізіо-
логічного, психічним розладом, 
не відзначено в зазначеній руб-
риці F3. Психічного розладу під 
найменуванням «патологічний 
афект» МКХ-10 не містить. Цей 
виключно науковий термін було 
запропоновано Р. Крафт-Ебінгом 
у 1897 р. з метою характеристики 
глибокого розладу свідомості з 
обов’язковою незрозумілістю, 
уривчастістю або повною втра-
тою спогадів про вчинене [4, 
с. 197]. У наукових джерелах па-
тологічний афект судовими 
психіатрами віднесено не до 
афективних розладів, а до винят-
кових станів поряд з патологічним 
сп’янінням, сумерковими станами 
свідомості та іншими психічними 
станами [Див.: 4, с. 195; 9, с. 62; 
20, с. 122; 23, с. 346].

Викладене дозволяє зроби-
ти висновок, що причини зміни 
психічних процесів при сильному 
душевному хвилюванні й обме-
женій осудності, особливо їх ха-
рактер, є принципово різними. 
Це не дозволяє їх порівнювати 
за природою виникнення і, як 
вбачається, використовувати од-
накові термінологічні звороти 
для їх формулювання у кримі-
нальному законі. Обидва понят-
тя застосовуються до окремих 
груп злочинців і характеризують 
різні елементи складу. 

Повертаючись до інших по-
ложень законопроекту, звернімо 
увагу, що в нормах Особливої 
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частини КК України однією з 
обов’язкових умов кваліфікації 
діянь за статтями 116 і 123 КК 
визнається раптовість виникнен-
ня стану сильного душевного 
хвилювання, проте проект цю об-
ставину безпідставно ігнорує.

Не можна погодитися і з 
указівкою в ч. 3 ст. 251 проекту на 
вчинення в стані сильного ду-
шевного хвилювання, зумовле-
ного іншими обставинами, окрім 
протизаконного насильства, зну-
щання або тяжкої образи, діянь 
проти правоохоронюваних інте-
ресів третіх осіб. Традиційними 
причинами виникнення цього 

стану є неправомірні або амо-
ральні дії потерпілого. Якщо ж у 
законі буде зазначено, що якісь 
«інші обставини» можуть мати 
«привілейоване» значення, це 
може призвести до необґрунто-
ваного пом’якшення покарання у 
тих випадках, де це неприпусти-
мо.

Викладене дає підстави кон-
статувати: як сама ідея запро-
вадження у кримінальний закон 
загальної норми про стан силь-
ного душевного хвилювання, так 
і спосіб її реалізації, запропоно-
ваний у поданому законопроекті, 
не можуть бути схваленими.
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ПИТАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ  
ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА СПРИЯННЯ УЧАСНИКАМ ЗЛОЧИННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ТА УКРИТТЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Актуальність теми, поруше-
ної у пропонованій статті, зумо-
влена інтересом громадськості 
до побудови правової держави, 
зорієнтованої на всебічну охоро-
ну прав та інтересів конкретної 
людини. Проблема, що пору-
шується у статті, стосується 
аналізу правового статусу особи, 

яка сприяла учасникам злочин-
них організацій чи укривала їх 
діяльність, зокрема, у зв’язку з 
тим, що її близькі родичі входили 
в цю організацію. Подібна ситу-
ація, як видається, не знайшла 
свого законодавчого висвітлення 
в чинному Кримінальному ко-
дексі України і виявила конкурен-
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цію окремих його норм, окресле-
них статтями 256 і 396. 

Так, у ч. 1 ст. 396 цього Ко-
дексу передбачена відповідаль-
ність за заздалегідь не обіцяне 
приховування тяжкого чи особ-
ливо тяжкого злочину. Поняття 
«переховування», визначене у  
ч. 6 ст. 27 КК, не повинно бути 
обіцяним заздалегідь, а якщо 
воно є саме таким, має місце 
співучасть у злочині. Разом із 
тим, у ч. 2 ст. 396 КК передбаче-
но норму, згідно з якою від кримі-
нальної відповідальності за при-
ховування тяжкого чи особливо 
тяжкого злочину звільняються 
члени сім’ї чи близькі родичі осо-
би, яка вчинила такий злочин. 
Окреслення кола членів сім’ї і 
близьких родичів не є предметом 
даного дослідження і заслуговує 
на окрему увагу. Наразі ж ви-
дається за можливе стверджу-
вати, що законодавець сконстру-
ював норму загальної дії і поши-
рив її на всі випадки приховуван-
ня тяжкого чи особливо тяжкого 
злочину близькими родичами 
(членами сім’ї) незалежно від 
конкретизації останнього за пев-
ною статтею КК України. 

Однак безперечному сприй-
няттю подібного припущення як 
загального правила перешкод-
жає існування в КК Украї-
ни ст. 256, яка встановлює кримі-
нальну відповідальність за спри-
яння учасникам злочинних ор-
ганізацій та укриття їх злочинної 

діяльності. Як видається, поло-
ження цієї статті є спеціальними 
щодо приписів ст. 396 КК, оскіль-
ки вони конкретизують прихову-
вання як вид злочину стосовно 
злочинних організацій.

Норма, встановлена ст. 256 
КК України, стала відомою для 
національного законодавства 
лише з прийняттям чинного Ко-
дексу (2001 р.), а пропозиція 
щодо її закріплення стала пред-
метом офіційного обговорення 
ще в 1999 р. Так, при підготовці 
проекту КК до другого читання 
народний депутат України  
В.Й. Развадовський запропону-
вав доповнити розд. ІХ «Злочини 
проти правосуддя» статтею 2301 

«Сприяння учасникам організо-
ваних злочинних формувань та 
укриття їх злочинної діяльності» 
наступного змісту: Частина 1. 
Раніше не обіцяне сприяння 
учасникам організованих зло-
чинних формувань та укриття їх 
злочинної діяльності шляхом на-
дання приміщень, сховищ, транс-
портних засобів, інформації, до-
кументів, технічних пристроїв, 
грошових коштів, цінних паперів, 
а рівно здійснення інших дій по 
створенню умов, які сприяють їх 
злочинній діяльності,  караються 
позбавленням волі на строк від 
трьох до десяти років з конфіс-
кацією майна, позбавленням 
права займати певні посади або 
займатись певною діяльністю на 
строк до трьох років, позбавлен-
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ням військового чи спеціального 
звання. Частина 2. Ті ж дії, скоєні 
посадовою особою, караються 
позбавленням волі на строк від 
п’яти до дванадцяти років з кон-
фіскацією майна, позбавленням 
права займати певні посади, або 
займатися певною діяльністю на 
строк до п’яти років, позбавлен-
ням військового чи спеціального 
звання» [4, с. 22]. Робоча група 
Кабінету Міністрів України по 
розробці нового КК схвалила цю 
пропозицію й додала відповідну 
статтю до проекту Кодексу. На 
сьогодні це ст. 256 КК України. У 
ч. 1 вона передбачає відпові-
дальність за заздалегідь не 
обіцяне сприяння учасникам 
злочинних організацій та укриття 
їх злочинної діяльності шляхом 
надання приміщень, сховищ, 
транспортних засобів, інформа-
ції, документів, технічних при-
строїв, грошей, цінних паперів, а 
також заздалегідь не обіцяне 
здійснення інших дій по створен-
ню умов, які сприяють їх злочин-
ній діяльності. 

Сприяння учасникам зло-
чинних організацій та укриття їх 
злочинної діяльності передбача-
ють надання допомоги організа-
ції в цілому, її підрозділам чи ок-
ремим учасникам, створення від-
повідних умов для вчинення, ви-
конання злочинних намірів, які 
вони ставлять перед собою, 
тощо. Таке сприяння й укриття 
подібно до загальних випадків 

приховування злочину мають 
бути заздалегідь не обіцяними, 
бо інакше має місце співучасть 
у діяльності злочинної організа-
ції.

Метою даної статті є сис-
темний аналіз приписів, перед-
бачених статтями 256 і 396 КК, і 
розробка правила, якими нале-
жить керуватися при кваліфікації 
діяння за ст. 256 КК.

У сучасній науковій правовій 
літературі зустрічаються окремі 
публікації з дослідження прихо-
вування злочину, однак означене 
проблемне питання щодо мож-
ливості поширення приписів ч. 2 
ст. 396 на ситуації, передба-
чені ст. 256 КК, предметом пог-
либленого вивчення ще не було. 
Зокрема, Д.П Левічев висвітлю-
вав поняття «приховування зло-
чину», аналізував його сутність і 
способи, розглядав питання по-
будови й функціонування систе-
ми способів приховування [2]. 
Розкриттям питань приховуван-
ня злочинів, учинених організо-
ваними злочинними групами, 
займався М.В. Проценко [8].  
Я.І. Остапик провів розмежову-
вання понять «заздалегідь обіця-
не і заздалегідь не обіцяне при-
ховування злочину», дослідив 
питання наявності поряд з фізич-
ним також інтелектуальне при-
ховування, здійснив аналіз ок-
ремій кваліфікації самообмови, 
провів відмежування заздале-
гідь не обіцяного приховування 
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злочину (ст. 396 КК) від придбан-
ня та збуту предметів, здобутих 
злочинним шляхом (ст. 198 КК), 
а також указав на існування ін-
ших спеціальних видів прихову-
вання, передбачених статтями 
209 і 256 КК [6]. Детальніше про-
блему співвідношення цих ста-
тей як загальної і спеціальної 
розглядав О.С. Ізотов [1]. Дослід-
женням способів учинення за-
здалегідь не обіцяного прихову-
вання вбивства займався М. Че-
лобитчиков [9]. Проте жоден з 
науковців не торкався проблеми 
звільнення від кримінальної від-
повідальності особи, яка спри-
яла учасникам злочинної органі-
зації, маючи близькі родинні 
зв’язки з одним з її учасників.

Для вирішення порушеного 
наукового завдання вважаємо за 
потрібне звернутися до досвіду 
побудови кримінального законо-
давства інших країн, а щодо ок-
ремих положень – до досвіду ко-
лишнього СРСР. У кримінальних 
кодексах деяких республік, що 
перебували у складі СРСР, не 
передбачались норми щодо 
звільнення від відповідальності 
осіб за приховування злочину, 
вчиненого членами її родини або 
близькими родичами. Але Кримі-
нальні кодекси РФ, Таджикиста-
ну, Казахстану, Литовської Рес-
публіки, Молдови передбачають 
таку норму, що дає змогу робити 
висновки про розгортання про-
цесу гуманізації законодавства 

про кримінальну відповідаль-
ність у цих країнах. Так, ст. 316 
КК РФ передбачає відповідаль-
ність за заздалегідь не обіцяне 
приховування особливо тяжких 
злочинів. Стаття має примітку, 
згідно з якою особа не підлягає 
кримінальній відповідальності за 
заздалегідь не обіцяне прихову-
вання злочину, вчиненого її чо-
ловіком (жінкою) або близьким 
родичем. Стаття 347 КК Таджи-
кистану містить норму про від-
повідальність за неповідомлен-
ня про достовірно відомий підго-
товлюваний або вчинений тяж-
кий чи особливо тяжкий злочин, 
а також за недонесення про до-
стовірно відому особу, яка вчи-
нила цей злочин, або про місце 
її знаходження, а також за зазда-
легідь не обіцяне приховування 
такого злочину. Відповідно до 
цієї ж статті не підлягають кримі-
нальній відповідальності за не-
повідомлення про злочин, а та-
кож за заздалегідь не обіцяне 
приховування чоловік (жінка) та 
близькі родичі особи, яка вчини-
ла злочин, а також священнос-
лужитель церкви за неповідом-
лення про злочин, що став йому 
відомий на сповіді. Подібні нор-
ми зустрічаємо й у КК інших 
країн.

Разом із тим зазначимо, що 
жоден з кримінальних кодексів 
колишніх республік СРСР, крім 
КК України, не містить спеціаль-
ної статті, яка встановлювала б 
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відповідальність за заздалегідь 
не обіцяне сприяння учасникам 
злочинних організацій та укриття 
їх злочинної діяльності. Це дає 
підстави вважати, що такі дії за 
кодексами колишніх республік 
СРСР підлягають кваліфікації за 
загальною статтею, а значить, 
до членів сім’ї та близьких роди-
чів можуть бути застосовані за-
гальні умови звільнення від 
кримінальної відповідальності. 
Стосовно ж КК України існують 
достатні підстави вважати, 
що ст. 396 КК конкурує зі ст. 256 
КК і, якщо керуватися загальним 
правилом, повинна в таких ви-
падках застосовуватися ст. 256 
КК. При цьому цілком логічним є 
висновок, що законодавець, ус-
тановлюючи кримінальну від-
повідальність за ст. 256 КК, на-
магався захистити суспільство 
від найбільш небезпечної форми 
спільної злочинної діяльності й 
у зв’язку із цим визнав сприяння 
діяльності злочинної організації 
спеціальним видом причетності 
до злочину, виділивши його в ок-
рему статтю Особливої частини 
КК.

Однак постає проблема 
кваліфікації дій особи, яка нада-
ла сприяння учасникам злочин-
ної організації, маючи близькі ро-
динні зв’язки з одним з її учасни-
ків. Так, зважаючи на зміст ч. 2 
ст. 396 КК звільняється від кримі-
нальної відповідальності за за-
здалегідь не обіцяне прихову-

вання злочину член сім’ї та 
близький родич особи, яка вчи-
нила злочин. Стаття ж 256 КК, 
навпаки, не звільняє членів сім’ї 
та близьких родичів від відпові-
дальності за заздалегідь не 
обіцяне приховування злочину 
особи лише за те, що цією осо-
бою було вчинено злочин у 
складі злочинної організації. 
Подібний підхід і створив, з на-
шого погляду, дилему, потребу-
ючи обрання одного з двох 
варіантів правової оцінки прихо-
вування діяльності злочинної ор-
ганізації близькими родичами 
(членами сім’ї) учасників  цієї ор-
ганізації. Принципова відмінність 
між такими варіантами полягає 
в наступному: чи «знімає» ч. 2 
ст. 396 КК конкуренцію норм ч. 1 
ст. 396 і ч. 1 ст. 256 КК і чи мож-
ливе у зв’язку із цим застосуван-
ня положень ч. 2 ст. 396 КК 
до ст. 256 КК?

Розглянемо такий приклад: 
Мати, дізнавшись про вчинення 
злочину її сином у складі злочин-
ної організації, учасником якої 
він є, приховує свою обізнаність 
з метою перешкодити правоохо-
ронним органам притягнути сина 
до кримінальної відповідаль-
ності, тобто фактично сприяє 
діяльності всієї злочинної органі-
зації. Згідно з ч. 2 ст. 396 КК мати 
за заздалегідь не обіцяне прихо-
вування злочину, вчиненого її 
сином, підлягає звільненню від 
кримінальної відповідальності. 
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Але застосування до її дій ч. 2 
ст. 396 КК, на перший погляд, ви-
дається спірним: адже відпові-
дальність за заздалегідь не 
обіцяне укриття злочинної діяль-
ності учасників злочинних ор-
ганізацій містить ст. 256 КК, яка 
передбачає спеціальну норму. 
Визнаючи за обов’язкове засто-
сування до подібних випадків 
норми ч. 2 ст. 396 КК, беремо до 
уваги те, що мати навряд чи оці-
нює, вчинено злочин сином од-
ноособово або у складі злочин-
ної організації. Підставою її по-
ведінки є не злочинний намір, а 
любов, жалість, співчуття до 
сина. Для матері в такому разі не 
має значення ні ступінь суспіль-
ної небезпеки злочину, ні та об-
ставина, що він учинений у 
складі злочинної організації, ос-
кільки нею керують родинні по-
чуття.

Тут неможливо не погоди-
тись з думкою Ю. Мантуляка, що 
в такому разі треба керуватися 
загальними принципами кримі-
нального права та кримінально-
правової кваліфікації − верхо-
венства права, справедливості 
й гуманізму, вирішення спірних 
питань на користь особи, тобто 
принципом, відповідно до якого 
за наявності суперечливостей 
закону застосовуються ті його 
приписи, які найбільш сприятливі 
для особи, дії якої зазнають 
кримінально-правової оцінки [3, 
с. 60, 61]. На позиції захисту осо-

би, члени сім’ї або близькі роди-
чі якої вчинили злочин, стоїть 
перш з а  вс е  Конс тит уц ія 
України, ст. 63 якої проголошує 
звільнення від відповідальності 
особи за відмову давати пока-
зання або пояснення щодо себе, 
членів сім’ї чи близьких роди-
чів.

Відсутність у спеціальній 
статті (ст. 256 КК) положення про 
звільнення від кримінальної від-
повідальності особи за прихову-
вання злочину, вчиненого члена-
ми сім’ї або близькими родичами 
– учасниками злочинної органі-
зації, штучно посилює відпові-
дальність особи, яка приховує 
злочин і безпідставно обмежує 
сферу дії принципу гуманізму, 
яким керувався законодавець 
при конструюванні ч. 2 ст. 396 КК. 
Подібні міркування поширюють-
ся також на випадки повторного 
сприяння учасникам злочинних 
організацій і повторного укриття 
їх діяльності. Іншими словами, 
кількісна характеристика вчине-
ного діяння також не повинна об-
межувати дію вказаного принци-
пу.

Дещо складнішим є вирі-
шення цього питання при вчи-
ненні зазначеного злочину служ-
бовою особою, що передбачено 
ч. 2 ст. 256 КК. Ситуація усклад-
нюється тим, що слідчо-судова 
практика вбачає у приховуванні 
злочинів службовими особами 
ознаки самостійного злочину у 
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сфері службової діяльності [5, 
с. 100]. Цілком поділяючи цей 
підхід, додамо, що відповідно 
до ст. 5 Закону України «Про 
міліцію» працівник органів міліції 
не розголошує відомостей, що 
стосуються особистого життя 
людини, принижують її честь і 
г і дн і с ть ,  я к що виконання 
обов’язків не вимагає іншого. За 
таких обставин має місце 
співставлення інтересів окремої 
особи у втаємниченні певних ві-
домостей та інтересів служби в 
розкритті й попередженні зло-
чинів [7] . Перебування на служ-
бі, яке в окремих випадках пере-
дбачає прийняття присяги, 
зобов’язує службову особу, зок-
рема, працівника міліції, викону-
вати службовий обов’язок щодо 
викриття діяльності злочинної 
організації без огляду на наяв-
ність родинних зв’язків з одним з 
її учасників. Інакше кажучи, у ви-
падку сприяння учасникам зло-
чинних організацій та укриття їх 
діяльності, яке вчинюється служ-
бовою особою, застосування ч. 2 
ст. 396 КК вбачається неможли-
вим. Більше того, у такому разі в 
наявності конкуренція норм ста-
тей 256 і 365 КК (аналіз останнь-
ої, до речі, виходить за межі цієї 
статті).

Як висновок наведеного за-

уважимо, що для остаточного 
вирішення проблеми кваліфіка-
ції дій особи, яка приховує діяль-
ність злочинної організації в силу 
перебування у складі останньої, 
члена її сім’ї чи близького роди-
ча, теоретичних міркувань і логі-
ко-правових аргументів видаєть-
ся недостатньо. Так і висловлена 
нами позиція є виключно науко-
вим припущенням, яке може не 
бути сприйнято слідчо-судовою 
практикою. Тому, з урахуванням 
положень Конституції України й 
керуючись принципом гуманізму, 
вважаємо за доцільне запропо-
нувати доповнити ст. 256 КК час-
тиною третьою наступного зміс-
ту: «Не підлягають кримінальній 
відповідальності за дії, передба-
чені частиною першою цієї стат-
ті, а так само за повторне вчи-
нення таких дій члени сім’ї чи 
близькі родичі особи, яка є учас-
ником злочинної організації».

У подальших дослідженнях 
порушеного питання, вважаємо, є 
сенс проаналізувати поняття 
«близькі родичі» та «члени сім’ї», 
які не знайшли свого повного виз-
начення ні в законодавстві, ні в рі-
шеннях судових органах. На нашу 
думку, за результатами такого 
аналізу будуть розроблені від-
повідні пропозиції по вдоскона-
ленню чинного законодавства.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ 
КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВ

Одним із чинників, які безпо-
середньо впливають на кримі-
нально-виконавчу політику будь-
якої держави, є здатність остан-
ньої виділяти потрібний обсяг 
ресурсів, необхідних для нор-
мального функціонування ор-
ганів та установ виконання пока-
рань. Брак взагалі, недостатність 
ресурсного забезпечення цих ус-
танов здатні звести нанівець усі 
зусилля держави з реалізації 

міжнародно-правових стандар-
тів поводження з засудженими. 
З огляду на це п. 2 Мінімальних 
стандартних правил поводження 
із засудженими допускає, що з 
урахуванням різних економічних 
та інших умов держав, не всі ці 
правила можуть застосовува-
тись повсюди й одночасно. Вони 
повинні, однак, покликати до 
життя постійне прагнення до по-
долання практичних труднощів, 
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що стоять на шляху їх здійснен-
ня, оскільки загалом відбивають 
ті мінімальні умови, які ООН вва-
жає прийнятними [10, с. 129]. 

Практичні труднощі щодо 
фінансового забезпечення кримі-
нально-виконавчих установ ак-
туальні для більшості країн світу, 
в тому числі й економічно розви-
нених. Кризові явища у світовій 
економіці, які стали особливо 
відчутними у 2008-2009 р., обу-
мовили пошуки нових джерел 
фінансування установ виконан-
ня покарань. Тому не випадково 
ця проблематика стала предме-
том дослідження і науковців, і 
практичних працівників, і право-
захисників (як-от: О. Беца, Л. Бог-
данова, М. Платек, [Див.: 1; 2; 14] 
та ін.).

Тривалий час в Україні пану-
вав принцип самооплатності міс-
ць позбавлення волі й підпоряд-
кованості виробництва в табо-
рах, колоніях і в’язницях інтере-
сам планової економіки, що не 
викликало заперечень з боку на-
уковців у галузі виправно-трудо-
вого права [15, с. 119]. Чисель-
ність ув’язнених в той час ніяк не 
була пов’язана ні зі станом зло-
чинності, ні з необхідністю забез-
печення безпеки населення, а 
визначалась лише потребами й 
можливостями виробничої бази 
цих установ. Примусова праця й 
низький рівень споживання за-
судженими зумовлювали над-
звичайну прибутковість багатьох 

підприємств місць позбавлення 
волі. І в умовах, коли збитковість 
одного підприємства покривала-
ся прибутковістю іншого, ситуа-
ція здавалася цілком благопо-
лучною. Праця засуджених не 
тільки дозволяла МВС у 70-ті 
роки входити до п’ятірки найбіль-
ших промислових міністерств 
СРСР, але й залишалась ваго-
мим джерелом бюджетних над-
ходжень [16, с. 268].

Але до початку 90-х років 
ситуація починає мінятися. Де-
централізація й демонополізація 
економіки, застарілість облад-
нання колоній, низька продуктив-
ність праці засуджених (напри-
клад, у машинобудуванні в 2- 
2,5 рази менше, ніж у середньо-
му по галузі), розрив госпо-
дарських зв’язків між підприємс-
твами викликали занепад під-
приємств установ виконання по-
карань і виникнення безробіття 
серед засуджених. У зв’язку із 
цим Кабінет Міністрів України  
2 грудня 1996 р. прийняв поста-
нову № 1454 «Про невідкладні 
заходи щодо залучення до праці 
осіб, які відбувають покарання в 
місцях позбавлення волі». Проте 
число безробітних засуджених 
продовжувало збільшуватись. 
Для прикладу: в 1996 р. не пра-
цювало 42 тис. працездатних за-
суджених, у 1997 р. – вже 53,6 
тис. осіб [8, с. 73]. До 2000 р. без-
робіття серед них складало май-
же 70%, а державне фінансуван-
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ня здійснювалось у розмірі 20-
25% від потреби [13; 2000. – 
№ 25. – Ст. 1053]. 

Проблеми фінансового за-
безпечення діяльності органів та 
установ виконання покарань Ук-
раїни залишилися й у ХХІ ст. Від-
повідно до cт. 24 Закону «Про 
Державну кримінально-виконав-
чу службу України» фінансуван-
ня діяльності Державної кримі-
нально-виконавчої служби (далі 
– ДКВС) здійснюється за рахунок 
коштів Державного бюджету Ук-
раїни та інших джерел, передба-
чених законодавством. Крім 
того, у цій нормі зазначено, що 
установи виконання покарань, 
де засуджені залучаються до 
праці, спрямовують доходи від 
діяльності цих установ на само-
фінансування [13; 2005. – № 29. 
– Ст. 1697]. 

Щодо останнього джерела 
фінансування установ виконан-
ня покарань, яке було найваго-
мішим до початку 90-х років, то 
згідно з даними державної ста-
тистики у 2007 р. 132 промисло-
вими підприємствами установ 
виконання покарань було вироб-
лено товарної продукції на за-
гальну суму 428,9 млн. грн., що 
на 13,5% більше, ніж у 2006 р. У 
2008 р. вищезазначеними під-
приємствами виготовлено то-
варної продукції в діючих цінах 
на загальну суму 520,2 млн. грн., 
що на 21,3% більше порівняно з 
попереднім роком. Однак, незва-

жаючи на позитивну динаміку 
зростання виробництва на про-
мислових підприємствах ДКВС, 
офіційні доходи від такої діяль-
ності мінімальні й не здатні сут-
тєво впливати на забезпечення 
її діяльності.

Однією з причин низької 
ефективності діяльності ДКВС у 
сфері виробництва фахівці на-
зивають високий ступінь її «тіні-
зації»: неофіційне працевлашту-
вання засуджених і (або) реалі-
зація виробленої ними продукції 
й послуг за кошти або товари, які 
не обліковуються в господарській 
діяльності підприємств колоній, 
та ін. Так, у 2008 р. на оплачува-
них роботах було задіяно 39,6 
тис. засуджених, або 47,1% від 
загальної чисельності працез-
датних, з яких на власному ви-
робництві – 28,2 тис., на контра-
гентських роботах – 3,8 тис., на 
інших оплачуваних роботах –  
7,2 тис. Середньомісячна заробіт-
на плата засудженого склала 
271,74 грн. Аналіз зазначених 
цифр наводить на певні роздуми. 

Однак за деякими даними в 
колоніях неофіційно працюють 
40 – 80% засуджених, а продук-
ції й послуг виробляється на 
суму, що значно перевищує за-
значену в державній статистиці 
[9]. Можна припустити, що час-
тина доходу від зазначеної тіньо-
вої діяльності спрямовується на 
заохочення працюючих, вирі-
шення матеріально-побутового 
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забезпечення й медичного об-
слуговування осіб, позбавлених 
волі. Проте це не може виправ-
довувати існування таких схем 
отримання фінансування, оскіль-
ки вони завдають збитків де-
ржаві, порушують трудові права 
засуджених, породжують значну 
корупцію серед працівників 
кримінально-виконавчих уста-
нов та органів, що здійснюють 
нагляд і контроль за ними. 

Ось чому останнім часом ос-
новний тягар фінансування 
ДКВС ліг на державу. В Держав-
ному бюджеті України на 2007 р. 
витрати на утримання органів та 
установ кримінально-виконавчої 
системи становили 1 613 222,2 
тис. грн., у 2008 р. – 2 188 162,2 
тис. грн., а у 2009 р. її фінансу-
вання має скоротитися і стано-
витиме 2 034 258,2 тис. грн. На 
думку переважної більшості 
фахівців, цього абсолютно недо-
статньо. Тому не дивно, що кож-
на колонія, поряд з бюджетними 
коштами й доходами від власної 
виробничої діяльності нама-
гається залучити й додаткові 
джерела для свого фінансуван-
ня. 

Одним з таких джерел є бе-
зоплатна передача матеріаль-
них цінностей або (неоплачувані) 
поставки товарів, робіт і послуг. 
Передача матеріальних ціннос-
тей установам ДКВС здійснюєть-
ся в основному з 2-х джерел. Під-
собні господарства й підприємс-

тва установ ДКВС надають про-
дукцію, роботи й послуги на бе-
зоплатній основі для безпосе-
реднього споживання засудже-
ними й персоналом установ 
ДКВС. Існування різних форм 
підсобного й натурального гос-
подарства всередині установ 
ДКВС виправдується прагнен-
ням уникнути оподатковування, 
але повна непрозорість такої 
форми організації виробництва 
й реалізації продукції створює не 
тільки підґрунтя для різних фі-
нансових зловживань, а й умови 
для прояву елементів примусо-
вої праці засуджених, оскільки не 
припускає адекватної її оплати 
[2]. 

Благодійні організації та 
спонсори також надають цим ус-
тановам деякі матеріальні цін-
ності й послуги на безоплатній 
основі. Матеріальна допомога 
може надходити до колоній як 
благодійний внесок фізичних і 
юридичних осіб і спрямовується 
на закупівлю медикаментів, про-
дуктів харчування та предметів 
першої потреби. Обсяги гумані-
тарної допомоги міжнародних 
благодійних організацій, яка зіг-
рала істотну роль у виживанні 
вітчизняної системи виконання 
покарань у період найгострішого 
недофінансування на початку 
90-х років, на сьогодні не суттєві. 
На даний час міжнародні органі-
зації надають здебільшого тех-
нічну допомогу з метою належної 
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реалізації стандартів поводжен-
ня з засудженими.

Матеріальна допомога може 
потрапляти до колоній і не-
офіційно – шляхом домовленос-
тей певних осіб (як правило, рані-
ше судимих) з окремими пред-
ставниками адміністрації цих ко-
лоній. Механізм збирання такої 
допомоги, шляхи її розповсюд-
ження серед засуджених сприя-
ють зростанню злочинності, ко-
рупції й поширенню тюремної 
субкультури. Але ж чим гірше де-
ржавне фінансування установ 
ДКВС, тим більша вірогідність 
прийняття такої допомоги ззовні 
[3]. 

Усі зазначені проблеми виз-
нає й держава. На думку розроб-
ників Державної цільової програ-
ми реформування Державної 
кримінально-виконавчої служби 
на період до 2017 р. недостатнє 
фінансування цієї служби й не-
належний рівень соціально-пра-
вового захисту ї ї персоналу 
створюють умови для поширен-
ня корупції й хабарництва, зни-
ження рівня забезпечення спе-
ціальною технікою й інженерно-
технічними засобами охорони, 
погіршення роботи системи охо-
рони здоров’я й соціального за-
хисту засуджених та осіб, які три-
маються під вартою [13; 2008. – 
№ 93. – Ст. 3087]. 

Останнім часом деякі вчені 
і навіть правозахисники пропо-
нують створити приватні устано-

ви виконання покарань, що ма-
ють фінансуватися з декількох 
джерел, у тому числі за рахунок 
самих засуджених [12]. Пробле-
ма створення приватних в’язниць 
у світовій практиці не нова. Вони 
вже практикувались у США в 
ХІХ ст., але з етичних міркувань 
були закриті. Проте брак бюд-
жетних коштів і зростання зло-
чинності змусили адміністрацію 
США переступити через етичні 
бар’єри в середині 80-х років 
ХХ ст. До 1992 р. 18 приватних 
компаній управляли 60 виправ-
ними установами для дорослих, 
у яких відбували покарання  
20 тис. ув’язнених [5, с. 237]. 

Складності з фінансуванням 
відчувала й тюремна система 
Великобританії. У 1986 р., коли 
з’явилися приватні в’язниці в 
США, її Комітет внутрішніх справ 
палати общин вирішив вивчити 
досвід цих установ, щоб запро-
вадити його в пенітенціарну сис-
тему Англії й Уельсу. У вересні 
1993 р. уряд Великобританії за-
явив, що він має намір заохочу-
вати розвиток приватного секто-
ра у виправній системі, зокрема, 
планувалось укласти контракти 
з приватними фірмами на управ-
ління близько 10% в’язниць в Ан-
глії й Уельсі (тобто 12 установа-
ми) [11, с. 135]. 

При деяких позитивних мо-
ментах таких реформ (пенітен-
ціарна система Великобританії 
стала дешевшою) загальний під-
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сумок експерименту з привати-
зації в цій сфері виявився нега-
тивним. В’язниці, керовані при-
ватними підприємствами, швид-
ко пов’язли в хабарництві й були 
передані у відання держави [4, 
с. 21]. Щодо ситуації в США, то й 
там приватний тюремний бізнес 
скорочується. Хоча приватні 
в’язниці цієї країни відбирають 
собі ув’язнених, які перебувають 
у гарній фізичній формі і які виз-
нані безпечними, все-таки ці ус-
танови обходяться державній 
скарбниці не дешевше звичай-
них, до того ж вони гірше керо-
вані й рівень безпеки в них ниж-
че. Тому слід погодитися з  
М. Платек, що сліпо переймати 
такий досвід навряд чи треба 
[14]. 

На підставі наведеного ціл-
ком обґрунтованим нам видаєть-
ся положення ч. 2 cт. 72 Мінімаль-
них стандартних правил, де за-
значається, що інтереси ув’язнених 
та їх професійну підготовку не 
варто підкоряти міркуванням 
одержання прибутку від тюрем-
ного виробництва. А в cт.73 цих 
же Правил відзначається, що 
керівництво промисловим і сіль-
ськогосподарським виробниц-
твом найкраще покладати на тю-
ремне управління, а не на приват-
них підрядників [10, с. 147, 148].

Організовуючи трудовий 
процес, установа виконання по-
карань в жодному разі не повин-
на орієнтуватися на прибуток, 

перетворюватися на комерційне 
підприємство. Необхідно відмо-
витись від економічної мети пра-
ці засуджених, залишивши за 
нею оздоровчу мету й виконання 
засудженими своїх зобов’язань. 
Кращий варіант, коли засуджені 
в невеликих цехах будуть вико-
нувати замовлення держави. 
Для прикладу, в Україні у 2007 р. 
державні закупівлі становили 
лише 11% загальних обсягів ви-
робництва кримінально-вико-
навчих установ України, а в 
Російській Федерації сягають по-
над 50%. Так, у колоніях, що зна-
ходяться поза великими міста-
ми, ефективно розвивати міні-
виробництва по переробці 
сільгосппродукції, виробництву 
будматеріалів. Такі виробництва 
не вимагають істотних капіталов-
кладень і швидко окупаються. 
Також у місцях позбавлення волі 
можна організовувати авторе-
монтні майстерні, майстерні з 
пошиття одягу, взуття, виробів зі 
шкіри, різні промисли – різьблен-
ня по дереву, художню обробку 
металу тощо.

Система фінансування 
ДКВС, що сполучає бюджетне 
фінансування, доходи від влас-
ного виробництва та інші над-
ходження, забезпечила вижи-
вання кримінально-виконавчої 
системи в 90-ті роки, однак не 
здатна вирішувати завдання її 
модернізації шляхом приведен-
ня у відповідність міжнародним 
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стандартам. Фінансові схеми, які 
використовуються ДКВС, є вкрай 
непрозорими, створюють умови 
для злочинності, корупції й пору-
шень прав і законних інтересів 
засуджених. Підприємницька 
діяльність підприємств ДКВС, які 
фактично зрослися з установами 
виконання покарань, часто су-
перечить цілям і завданням, що 
стоять перед ними. З огляду на 
це не можна погодитись і з про-
позиціями посадових осіб Де-
ржавного департаменту України 
з питань виконання покарань про 
необхідність розробки законо-
давчої бази щодо пільгового опо-
даткування підприємств установ 
виконання покарань [6]. Досвід 
Російської Федерації показує, що 
податкові пільги, які надавались 
як заходи державної підтримки 
виробничого сектора криміналь-
но-виконавчих установ, не слу-
жать інтересам пенітенціарної 
системи, а використовуються 
для мінімізації податкових пла-
тежів конкретних бізнес-структур 
[2]. 

Не маючи можливості в умо-
вах економічної кризи розрахо-
вувати на збільшення бюджет-
ного фінансування ДКВС, цю 
проблему необхідно вирішувати 
шляхом оптимізації витрат. Так, 
варто знизити до мінімуму чи-
сельність працівників установ 
виконання покарань, які викону-
ють роботи з господарського об-
слуговування цих установ, і віль-

нонайманих працівників на ви-
робництві, залучаючи до цих 
робіт засуджених. Треба посту-
пово відмовитися від нерента-
бельного і явно застарілого ви-
робництва колоній. До речі ста-
ном на 2007 рік загальна площа 
виробничих приміщень ДКВС 
становить 1,1 млн. кв. м., на яких 
розміщено 25 тис. одиниць тех-
нологічного обладнання. Значну 
частину приміщень та обладнан-
ня можна реалізувати або здати 
в оренду комерційним підпри-
ємствам, звичайно, при дотри-
манні всіх режимних вимог.

На думку О. Беца, фінансу-
вання кримінально-виконавчих 
установ може бути збільшено за 
рахунок скорочення витрат на 
утримання Центрального апара-
ту й обласних управлінь Держав-
ного департаменту України з пи-
тань виконання покарань. Аналіз 
оплати праці персоналу ДКВС 
свідчить про певну соціальну не-
рівність і несправедливість: 
дуже низька оплата працівників 
установ виконання покарань 
порівняно з дуже високою опла-
тою праці керівників Централь-
ного апарату та обласних управ-
лінь Держдепартаменту. При-
близно в 30 разів оплата праці 
перших керівників більша порів-
няно з рядовими працівниками 
[1]. 

Значні резерви скорочення 
витрат на утримання криміналь-
но-виконавчих установ можна 
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одержати шляхом дотримання 
ними тендерних процедур. Так, 
у результаті аналізу державних 
закупівель, проведених Держав-
ним департаментом України з 
питань виконання покарань і під-
порядкованими йому виправни-
ми закладами у 2007 р., Тендер-
ною палатою України встановле-
но грубі порушення вимог чинно-
го законодавства на загальну 
суму 217,98 млн. грн. Слід відмі-
тити, що Державний департа-
мент України з питань виконання 
покарань і підпорядковані йому 
виправні заклади у величезній 
кількості закуповують продукти 
харчування. Проте, як засвідчу-
ють матеріали досліджень, май-
же 90 % процедур закупівель 
продуктів харчування проведені 
з лобіюванням інтересів певних 
комерційних структур і надання 
їм права розпоряджатися дер-
жавними коштами в значних об-
сягах [7].

Зазначені заходи, зрозумі-
ло, не зможуть кардинально ви-
рішити проблему фінансування 
кримінально-виконавчих уста-
нов. Тому необхідно продовжу-
вати тенденцію відмови від ліди-
руючої позиції позбавлення волі 
в системі покарань і здійснити 
довгоочікувану реорганізацію 
діяльності кримінально-виконав-
чої інспекції шляхом створення 
служби пробації. 

Позбавлення волі – най-
більш витратний вид покарання, 

який потрібно застосовувати 
тільки до осіб, які вчинили тяжкі 
злочини або становлять велику 
суспільну небезпеку. У 2007 р. до 
позбавлення волі на певний 
строк засуджено 38,2 тис. осіб 
або 25 % від загального числа 
засуджених. У першому кварталі 
2008 р. питома вага засуджених 
до цього покарання знизилась до 
23,2%. Однак ще й дотепер при-
близно кожен 3-ій засуджений до 
позбавлення волі (у 2007 р. – 
32,2% від загальної чисельності 
осіб, яким призначено це пока-
рання) поніс покарання за нетяж-
кий злочин.

До того ж є сенс і надалі по-
ширювати практику застосуван-
ня до засуджених заохочуваль-
них норм закону, що передбача-
ють умовно-дострокове їх звіль-
нення й заміну невідбутої части-
ни покарання більш м’яким. На-
приклад, у 2006 р. умовно-до-
строково було звільнено 30 338 
осіб (59,8% від загального числа 
засуджених, які підпадали під ви-
моги ч. 3 cт. 81 КК України). Крім 
того, у цьому році 5 850 засудже-
ним (14,7% від загальної їх чи-
сельності, які підпадали під ви-
моги ч. 4 cт. 82 КК України) невід-
буте покарання у виді позбав-
лення волі було замінено більш 
м’яким. Неприпустимою слід вва-
жати практику необґрунтованої 
відмови в достроковому звіль-
ненні засуджених (особливо з 
урахуванням виробничих по-
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треб) з установ виконання пока-
рань. Ось чому органи прокура-
тури, що здійснюють нагляд за 
діяльністю місць позбавлення 
волі, мають ретельно контролю-
вати роботу комісій, які прийма-
ють рішення про представлення 
засуджених до умовно-достро-
кового звільнення або до заміни 
їм невідбутої частини покарання 
більш м’яким.

У цьому напрямку в останні 
роки досягнуто значного прогре-
су. За даними на 1 травня 2000 р., 
у 178 кримінально-виконавчих 
установах України утримувалось 
понад 228 тис. осіб. Станом на 1 
січня 2008 р. у 183 установах 
кримінально-виконавчої системи 

перебували 149 690 осіб. Однак 
ще й досі показник чисельності 
ув’язнених (осіб, які знаходяться 
в місцях позбавлення волі) на 
100 000 населення залишається 
одним з найбільших у світі. Саме 
це, на нашу думку, найбільше за-
важає реформам у сфері вико-
нання покарань. 

А л е  з а в ж д и  п о т р і б н о 
пам’ятати, що дешева кримі-
нально-виконавча система зго-
дом обходиться державі й су-
спільству дуже дорого. І тому 
після подолання кризових явищ 
в економіці України необхідно 
збільшити її фінансування, зро-
бивши цей процес більш прозо-
рим та ефективним. 
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Найбільш ефективним так-
тичним засобом розкриття, роз-
слідування та профілактики зло-
чинів є цілеспрямоване плану-
вання і проведення тактичних 
операцій, мета яких – вирішення 
окремого тактичного завдання 
розслідування. Вони характери-
зуються вибірковістю й ситуацій-
ною зумовленістю, виконуються 
правомочними посадовими осо-
бами під керівництвом слідчого 
за єдиним планом і задумом. 
Вважаємо слушним твердження 
А.В. Дулова, що в системі тактич-
них засобів тактичні операції за-
безпечують досягнення всіх пос-
тавлених законом цілей розслі-
дування (розкриття, викриття, 
профілактику), повне здійснення 
основних видів слідчої діяль-
ності. При цьому вони відіграють 
синтезуючу роль, за їх допомо-
гою вирішуються найскладніші й 
найбільш трудомісткі завдання 
по виявленню, збиранню і про-
цесуальному закріпленню дока-
зової інформації [7, с. 25, 271]. 
Тактичні операції спрямовані на 
підвищення ефективності роз-

слідування, особливо якщо вони 
провадяться в складних слідчих 
ситуаціях. 

О.Я. Баєв справедливо за-
значає, що «всі дослідження зло-
чинів можна собі уявити у вигляді 
необхідності послідовного чи па-
ралельного вирішення його 
суб’єктом окремих локальних за-
вдань. Мінімально необхідний їх 
перелік визначено рамками 
предмета доказування по кримі-
нальній справі... У їх глибині «ле-
жать» більш локальні, але також 
необхідні для вирішення завдан-
ня установлення фактів, які на-
зиваються в кримінально-проце-
суальній літературі проміжними, 
доказувальними (так, напри-
клад, як перевірка алібі обвину-
ваченого та ін.)» [2, с. 40]. 

Досягнення слідчим наміче-
них цілей повинно розпочинати-
ся з оцінки слідчої ситуації, що 
склалася на момент розсліду-
вання, а за необхідності – з при-
йняття заходів по її зміні на кра-
ще. На думку Р.С. Бєлкіна, най-
більш ефективним засобом та-
кого впливу на слідчу ситуацію 
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виступає тактична комбінація [4, 
с. 674], а у нашому випадку – так-
тична операція. Л.Я. Драпкін і 
В.М. Карагодін зазначають, що 
процес розслідування стає 
найоптимальнішим, якщо прова-
диться не одна, а декілька так-
тичних операцій, які дозволяють 
не тільки успішно вирішити про-
міжні завдання, й максимально 
наблизитися до досягнення кін-
цевої мети розслідування [6, 
с. 179-181]. 

Зв’язок тактичної операції зі 
слідчою ситуацією двосторонній. 
Перша визначається характером 
другої, що склалася на певному 
етапі розслідування. Комплекс 
слідчих, оперативно-розшукових 
та інших дій (заходів), які визна-
чають структуру тактичної опе-
рації, зумовлений у першу чергу 
характером учиненого злочину і 
слідчою ситуацією. Залежно від 
останьої структура тактичної 
операції може включати поряд зі 
слідчими, організаційно-техніч-
ними, превентивними діями та-
кож оперативно-розшукові захо-
ди, що застосовуються на різних 
етапах її проведення. Чинниками 
і обставинами, які визначають 
вид тактичної операції та її обсяг, 
є наявність доказової інформації 
на певний період розслідування, 
а також коло даних, що належить 
установити [12, с. 313, 314]. 

Деякі науковці [8, с. 66, 67], 
вказуючи на двосторонній зв’язок 
тактичної операції і слідчої ситу-

ації, зазначають, що перші реалі-
зуються в основному в умовах 
конфліктності другої, метою якої 
є зміна її у найкращому для роз-
слідування напрямку. Конфлікт-
на ситуація зумовлює застосу-
вання конкретного комплексу 
(системи), узгоджених між собою 
однойменних і різнойменних 
слідчих дій, оперативно-розшу-
кових, організаційно-технічних і 
превентивних заходів, спрямо-
ваних на вирішення окремого 
тактичного завдання розсліду-
вання в цій слідчій ситуації, яке 
не можна вирішити за допомо-
гою однієї або навіть декількох 
дій (заходів), які здійснюють за 
єдиним планом уповноважені 
посадові особи під керівництвом 
слідчого. 

З нашого погляду, такий під-
хід має деякі неточності й потре-
бує певного з’ясування. По-пер-
ше, тактичні операції провадять-
ся при розслідуванні злочинів не 
тільки у конфліктних ситуаціях, 
але й у безконфліктних. По-дру-
ге, такий поділ слідчих ситуацій 
є досить умовним: будь-яка без-
конфліктна ситуація при непра-
вильній організації та проведен-
ні розслідування, допущенні 
слідчим помилок, може перерос-
ти в конфліктну. У такому випад-
ку можна дійти абсурдного вис-
новку, що на початку розсліду-
вання в безконфліктній ситуації 
необхідності проведення тактич-
них операцій не було, а згодом 
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слідчий перетворив таку ситуа-
цію на конфліктну і штучно ви-
никла потреба їх проведення. 
Ось чому такий підхід нам ви-
дається хибним. Треба обов’яз-
ково враховувати, чи існує дійсно 
реальна підстава (потреба) для 
проведення в тій чи іншій слідчій 
ситуації тактичної операції. 

Необхідність проведення 
тактичної операції виникає у ви-
падку, коли окреме, ізольоване 
застосування інших тактичних 
засобів є недостатньо ефектив-
ним для вирішення тактичного 
завдання або може призвести до 
втрати інформації чи додаткових 
втрат часу й матеріальних за-
собів. Особливістю тактичної 
операції є те, що до її змісту вхо-
дить не випадковий набір тактич-
них засобів, а цілісний комплекс 
пов’язаних внутрішньою єдністю, 
попередньо визначених, погод-
жених між собою, скоординова-
них і цілеспрямовано здійснюва-
них у найбільш оптимальній пос-
лідовності дій на підставі спе-
ціальної програми [7, с. 271]. 

В.П. Бахін правильно пере-
конує, що вибір і порядок прове-
дення тактичної операції зумов-
лено змістом і характером конк-
ретної слідчої ситуації. У, так би 
мовити, сприятливій слідчій си-
туації умови, що склалися, вико-
ристовуються при плануванні і 
проведені тактичної операції. У 
випадках несприятливості здій-
снення останньої спрямовано на 

її зміну й перетворення і будуєть-
ся з урахуванням потреби в по-
доланні протидіючих чинників [3, 
с. 29].

Іншими словами, слідча си-
туація зумовлює проведення 
тактичних операцій, які, у свою 
чергу, є засобом тактичного 
впливу на ситуацію з метою її 
зміни на краще. Отже, тактична 
операція виступає специфічним 
тактичним засобом вирішення 
слідчої ситуації, а остання – умо-
вою, яка пояснює і зумовлює не-
обхідність планування і прове-
дення тактичної операції. 

С.М. Чурилов пише, що важ-
ливе значення для вдосконален-
ня існуючих і розробки нових так-
тичних операцій відіграє враху-
вання особливостей слідчої си-
туації, зокрема, таких її процесу-
ально-тактичних компонентів, як 
можливість ізоляції осіб, які про-
ходять по справі, можливість 
проведення конкретної слідчої 
дії або оперативно-розшукового 
заходу тощо. Треба також врахо-
вувати такі компоненти слідчої 
ситуації матеріального й органі-
заційно-технічного характеру, як 
наявність комунікацій між черго-
вою частиною і слідчо-оператив-
ною групою, засобів передачі ін-
формації, можливість мобільно-
го маневрування існуючими си-
лами й засобами тощо [14, 
с. 203].

Зміст і спрямованість так-
тичної операції зумовлені, по-
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перше, слідчою ситуацією, а по-
друге, груповими (видовими) 
особливостями розслідуваного 
злочину. Тому тактичні операції 
мають загальний характер, але 
в той же час вони повинні безпо-
середньо розроблятись у кримі-
налістичній методиці, відповідно 
до специфіки розслідування пев-
ної групи злочинів [6, с. 179-
181]. 

Треба зауважити, що в кримі-
налістиці в цьому напрямку 
аналізувалися окремі аспекти 
розглядуваної проблеми, зокре-
ма, при розслідувані: а) вбивств 
(С.В. Лаврухін – 1982 р., В.О. Ко-
новалова – 2001 р., В.Л. Синчук 
– 2005 р.); б) вбивств, учинених 
організованими злочинними гру-
пами (С.Ф. Здоровко – 2002 р.);  
в) службових злочинів у митних 
органах (Ю.П. Гармаєв – 2002 р., 
В.М. Шевчук – 2006 р.); г) серій-
них убивств на сексуальному 
ґрунті (І.В. Усанов – 2005 р.);  
д) податкових злочинів (В.В. Ли-
сенко – 2006) та ін.

На сьогодні в криміналістич-
ній літературі, на жаль, немає 
робіт, які висвітлювали б пробле-
ми ситуаційної зумовленості так-
тичних операцій при розсліду-
вані зґвалтувань. У деяких пра-
цях [Див.: 5, с. 124-131; 11, с. 76, 
91; 10, с. 419-444; 1, с. 62-98; 13, 
с. 206-214; 15, с. 144-147] лише 
фрагментарно або в порядку 
постановки проблеми згадують-
ся окремі аспекти зазначеного 

питання. 
Викладене вище визначило 

вибір теми статті й дало змогу 
віднести розглядувані проблеми 
до актуальних. Указане зумо-
влює важливість розробки мето-
дичних засад, теоретичних і 
прак тичних рекомендацій, 
пов’язаних з організацією і пла-
нуванням тактичних операцій 
при розслідувані зґвалтувань з 
урахуванням слідчих ситуацій. 

Початковий етап розсліду-
вання цих злочинів визначається 
сформованими слідчими ситуа-
ціями. Як показує практика, при 
вирішенні питань про порушення 
кримінальної справи даної кате-
горії слідчі зіштовхуються з 3-ма 
найбільш типовими слідчими си-
туаціями.

Перша типова слідча ситу-
ація: злочинець знайомий заяв-
никові або встановлений слід-
ством на початковому етапі роз-
слідування, тобто ґвалтівник, 
указаний у заяві потерпілої осо-
би, знайомий або існує інформа-
ція про нього з інших джерел. У 
названій ситуації необхідно виді-
лити 2 основних напрямки роз-
слідування: перевірка правди-
вості заяви (повідомлення) по-
терпілої особи про зґвалтування 
й доказування вини, у випадку 
обмови – невинності певної осо-
би. Діяльність слідчого в даній 
ситуації спрямована на збиран-
ня і процесуальне закріплення 
доказів причетності особи до 
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вчиненого злочину – з’ясування 
конкретних обставин події, їх до-
слідження, оцінка й використан-
ня з метою одержання нових да-
них. Крім того, слід виявити всі 
обставини злочину, а якщо він 
учинений групою, встановити 
всіх співучасників і викрити їх. 
При цьому можуть провадитися 
такі тактичні операції, як вста-
новлення факту зґвалтування, 
перевірка правдивості заяви по-
терпілої особи про зґвалтування, 
збір інформації про гвалтівника, 
викриття винної особи, перевір-
ка алібі підозрюваного, вивчення 
особи жертви та ін.

Вихідні дані, які є в розпо-
рядженні слідчого, визначають 
комплекс і послідовність прове-
дення невідкладних слідчих дій: 
(1) допит потерпілої особи; (2) її 
освідування; (3) виїмка в потер-
пілої особи одягу та його огляд; 
(4) огляд місця події; (5) призна-
чення судово-медичної експер-
тизи потерпілої особи й речових 
доказів, якщо на її одязі є які-не-
будь виділення ґвалтівника;  
(6) затримання підозрюваного і 
його допит; (7) особистий обшук 
підозрюваного; (8) його освіду-
вання; (9) огляд і виїмка одягу 
підозрюваного; (10) допит свідків; 
(11) обшуки за місцем проживан-
ня й роботи підозрюваного.

Друга типова слідча ситу-
ація: зґвалтування вчинено не-
відомим злочинцем, потерпіла 
особа не знайома з ним. Для та-

ких ситуацій притаманний висо-
кий ступінь інформаційної невиз-
наченості: немає даних про ґвал-
тівника, а коло інших джерел для 
його пошуку вкрай обмежене. 
Першочерговими завданнями є 
встановлення особи злочинця, 
його розшук, затримання й 
викриття. При цьому діяльність 
слідчого має бути спрямована на 
виявлення й систематизацію 
максимальної кількості доказо-
вої й орієнтуючої інформації, що 
характеризують ґвалтівника й 
подію злочину. У такому випадку 
провадяться наступні тактичні 
операції: збирання інформації 
про ґвалтівника, встановлення 
його особи, вивчення жертви 
злочину, розшук і затримання 
ґвалтівника та ін.

У цій ситуації роль кримі-
налістичної характеристики на-
буває особливо важливого зна-
чення. Насамперед слідчому на-
лежить максимально розширити 
й деталізувати зміст даних про 
обставини по справі, у тому чис-
лі про ознаки зовнішності ґвал-
тівника і його поведінку, спосіб 
нападу, використання ним транс-
порту і т.д. Одержана інформація 
зіставляється зі змістом відомос-
тей, акумульованих у типовій 
криміналістичній характеристиці 
зґвалтувань, у результаті чого 
слідчий отримує додаткові дані, 
як правило, вірогідні й викорис-
товує їх для побудови версій. До-
даткові відомості слідчі й опера-
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тивні працівники можуть отрима-
ти з криміналістичних обліків.

Для вирішення розглядува-
ної ситуації можна рекомендува-
ти такі першочергові слідчі дії й 
оперативно-розшукові заходи: 
(1) допит потерпілої особи щодо 
з’ясування обставин злочину, оз-
нак зовнішності ґвалтівника, 
встановлення, куди він утік з міс-
ця злочину, чи користувався він 
транспортним засобом тощо;  
(2) освідування потерпілої особи; 
(3) виїмка у неї одягу та його ог-
ляд; (4) огляд місця події; (5) при-
значення судово-медичної екс-
пертизи потерпілої особи й ре-
чових доказів, якщо на її одязі є 
які-небудь виділення злочинця; 
(6) призначення за результатами 
огляду криміналістичних експер-
тиз; (7) допит свідків-очевидців, 
а якщо таких немає, дії повинні 
бути спрямовані на їх виявлення; 
(8) залучення службово-розшу-
кових собак; (9) перевірка ре-
зультатів оглядів і допитів за 
криміналістичними обліками 
(дактилоскопічним, за способом 
учинення злочину, за ознаками 
зовнішності ґвалтівника тощо); 
(10) вивчення матеріалів архів-
них кримінальних справ (розкри-
тих і нерозкритих) цієї категорії 
шляхом порівняльного аналізу 
способів учинення таких зло-
чинів; (11) пред’явлення особам, 
які бачили ґвалтівника, фотоаль-
бомів із зображенням осіб, які 
знаходяться на обліку в органах 

внутрішніх справ; (12) складання 
пошукових орієнтирів і компози-
ційних портретів; (13) вивчення 
звітів, повідомлень, довідок про 
подібні злочини; 14) постановка 
завдання про встановлення осо-
би злочинця оперативним шля-
хом та ін.

Третя типова слідча ситу-
ація: зґвалтування вчинено зло-
чинцем, який жертві відомий, але 
ґвалтівник зник з місця події. Ос-
новним напрямком розслідуван-
ня в даній ситуації є дослідження 
матеріальної обстановки місця 
події, виявлення, збирання й фік-
сація доказової й орієнтуючої ін-
формації про злочин та особу 
злочинця, який зник. Дії праців-
ників дізнання і слідства мають 
бути спрямовані на негайне пе-
реслідування ґвалтівника по «га-
рячих слідах» і його затримання, 
а також на збирання даних, що 
характеризують розшукуваного, 
виявлення його зв’язків, установ-
лення його можливого місця зна-
ходження або появи, вжиття за-
ходів по затриманню й достав-
лення в органи слідства. При ць-
ому слід проводити такі тактичні 
операції: переслідування зло-
чинця по «гарячих слідах» і його 
затримання, збирання даних про 
нього, затримання ґвалтівника, 
зниклого з місця злочину, вста-
новлення місця знаходження 
злочинця, встановлення його 
зв’язків, вивчення жертви злочи-
ну та ін.
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Послідовність та оптималь-

ний комплекс першочергових 
слідчих дій у розглядуваній си-
туації: (1) допит потерпілої особи; 
(2) її освідування; (3) виїмка у по-
терпілої особи одягу та його ог-
ляд; (4) огляд місця події злочи-
ну; (5) призначення судово-ме-
дичної експертизи потерпілої 
особи й речових доказів, якщо на 
її одязі є які-небудь виділення 
ґвалтівника; (6) допит свідків-
очевидців, співучасників, якщо є 
такі; (7) допит осіб, які можуть 
надати відомості про злочинця 
та його спосіб життя (родичів, ко-
лег по службі, знайомих); (8) за-
тримання і обшук підозрюваного; 
(9) допит його; (10) освідування 
підозрюваного; (11) огляд і виїм-
ка його одягу; (12) обшуки за міс-
цем прож ивання,  роботи;  
(13) одержання вільних і експе-
риментальних зразків для порів-
няльного дослідження; (14) за 
необхідності призначення кримі-
налістичних експертиз (за ре-
зультатами оглядів залежно від 
виявлених слідів) та ін.

Поряд зі слідчими діями 
здійснюються оперативно-роз-
шукові й організаційні заходи, до 
числа яких можна віднести:  
(1) залучення службово-розшу-
кової собаки; (2) переслідування 
по «гарячих слідах» злочинця, 
який зник з місця події; (3) вияв-
лення можливих свідків та їх до-
пит; (4) прочісування й обстежен-
ня місцевості із залученням вій-

ськових формувань; (5) блоку-
вання можливих місць відходу 
або перебування ґвалтівника;  
(6) вивчення й аналіз аналогіч-
них архівних кримінальних справ, 
матеріалів про відмову в пору-
шенні кримінальної справи;  
(7) вивчення звітів, повідомлень, 
довідок про подібні злочини;  
(8) складання композиційного 
портрета злочинця; (9) перекрит-
тя місць можливого збуту викра-
деного у потерпілої особи;  
(10) оперативне спостереження в 
місцях вірогідної появи зниклого 
ґвалтівника; (11) перевірка вчине-
ного злочину за обліком способів 
учинення таких злочинів та ін.

Практика свідчить, що кож-
ній із названих груп відповідають 
конкретні типові слідчі ситуації. 
Так, залежно від обставин спра-
ви такі слідчі ситуації можуть 
бути детальніше конкретизовані: 
(1) потерпіла особа знайома з 
ґвалтівником (раніше зустріча-
лася з ним, мала стосунки);  
(2) потерпіла особа не знайома 
з насильником, але запам’ятала 
його зовнішність і зможе його 
впізнати; (3) потерпіла особа не-
знайома з насильником і не 
пам’ятає його зовнішності;  
(4) має місце зґвалтування гру-
пою осіб, потерпіла особа знає 
лише одного з учасників злочи-
ну; (5) один з учасників зґвалту-
вання, залишившись наодинці з 
потерпілою особою, відмовився 
від учинення злочину й намагав-
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ся надати допомогу; (6) потерпі-
ла особа добровільно погоди-
лась на статеву близькість зі 
знайомим, але той, скористав-
шись цим, привів її туди, де зна-
ходилась група осіб, які й учини-
ли групове зґвалтування; (7) ма-
ло місце зґвалтування, але по-
терпіла особа помиляється 
щодо вказаних нею обставин та 
особи злочинця або умисно пові-
домляє слідству неправдиві ві-
домості; (8) зґвалтування не 
було вчинено, статевий зв’язок 
був добровільний або його вза-
галі не було; (9) посягання було 
закінчено на стадії замаху або 
мала місце добровільна відмова 
від зґвалтування; (10) зґвалту-
вання поєднано з використанням 
безпорадного стану потерпілої 
особи та ін.

Певні труднощі при розслі-
дуванні вищевказаних типових 
ситуацій становлять випадки, 
коли заява (або повідомлення 
про злочин) надходять через 
значний проміжок часу (непов-
нолітня потерпіла розповіла про 
з ґва лт ування,  лише коли 
з’ясувалося, що вона вагітна; по-
терпіла перебувала у важкому 
стані, й лікарі довго не дозволя-
ли її допитувати). Це досить 
складна ситуація, в якій інфор-
маційна невизначеність, несвоє-
часне проведення невідкладних 
слідчих дій, втрата значної час-
тини доказів і суперечливість 
фактів вимагають правильного, 

кваліфікованого проведення 
комплексу слідчих дій та опера-
тивно-розшукових заходів. Пе-
релік і черговість їх проведення 
залежать від обставин конкрет-
ної справи й багато в чому подіб-
ні з розглянутим вище комплек-
сом.

Крім того, вихідні слідчі дії, 
а значить, і встановлення істини 
по справі, істотно ускладнюють-
ся, якщо потерпіла особа не чи-
нила ґвалтівникові опору через 
явну нерівність сили, свого без-
порадного стану або застосова-
ного до неї психічного (фізично-
го) насильства. У той же час пі-
дозрюваний пояснює те, що ста-
лося, обмовою, стверджує, що 
статевий зв’язок відбувався за 
обопільною згодою, а то й з 
ініціативи заявниці.

У низці випадків (наприклад, 
якщо зґвалтовано дорослу жінку 
і наслідки вчиненого злочину 
очевидні або якщо зґвалтовано 
особу неповнолітню або мало-
літню) немає необхідності в по-
передній перевірці. У таких ви-
падках кримінальна справа по-
рушується відразу після досте-
менного опитування й судово-
медичного освідування потерпі-
лої, а вже потім її допитують.

Наведені типові слідчі ситу-
ації, тактичні операції й запропо-
новані алгоритми дій слідчого 
мають не абсолютні, а орієнто-
вані. Вони коригуються залежно 
від обставин справи, природи ви-
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явлених слідів та інших чинників. 
Планування і проведення тактич-
них операцій при розслідуванні 
зґвалтувань, а тим більше їх ком-
плексу, суттєво оптимізує процес 
розслідування. У зв’язку із цим 
В.О. Коновалова слушно відзна-
чає, що одним з важливих на-
прямків розвитку теорії методики 
є дослідження у сфері тактичних 
операцій методики розслідуван-
ня окремих видів злочинів, що 
дозволяє наповнити її рекомен-
даціями, спрямованими на 
вдосконалення цього процесу. 
Ситуативна залежність останніх 
сприяє вирізненню найтиповіших 
ситуацій при розслідуванні, що 
забезпечує певну оперативність 
при їх застосуванні [9, с. 11-16]. 

З огляду на вищевикладене, 
можемо констатувати, що одним 
з найперспективніших напрямків 
дослідження у криміналістичній 
науці є розробка проблем ситу-
аційної зумовленості тактичних 
операцій. У той же час ця дія 
створює умови для більш ціле-
спрямованого дослідження слід-
чих ситуацій, що складаються в 
процесі розслідування злочинів 
при вирішенні окремих тактичних 
завдань. Саме взаємозалеж-
ність і взаємопов’язаність до-
сліджуваних проблем забезпе-
чує розвиток криміналістичної 

науки, вдосконалення її реко-
мендацій для практичної діяль-
ності. Крім того, криміналістична 
теорія тактичних операцій, буду-
чи тісно пов’язаною з теорією 
слідчих ситуацій, багато в чому 
залежить від ступеня розробле-
ності останньої. Вивчення кримі-
налістичної ситуалогії відкриває 
перспективи й можливості для 
поглибленого обґрунтування не-
обхідності застосування тактич-
них операцій як найбільш ефек-
тивних і дійових тактичних за-
собів розслідування злочинів. 

Як вбачається, такі дослід-
ження доцільно провадити за  
2-ма напрямками. Перший – це 
теоретичні засади проблем си-
туаційної зумовленості тактич-
них операцій, необхідно досліди-
ти сутність і поняття даної кримі-
налістичної категорії, вивчити 
види взаємозв’язків і впливу роз-
глядуваних об’єктів, вплив слід-
чої ситуації на структуру тактич-
ної операції, зв’язок слідчих си-
туацій і тактичних операцій з про-
міжними завданнями, ситуаційну 
зумовленість тактичних операцій 
з урахуванням етапів розсліду-
вання тощо. Другий напрямок – 
розробка й дослідження ситуа-
ційної зумовленості тактичних 
операцій при розслідуванні ок-
ремих видів і груп злочинів. 

Список літератури: 1. Аленин Ю.П., Тищенко В.В., Аркуша Л.И. Расследование тяж-
ких преступлений: научно-практическое пособие. – Х.: Одиссей, 2006. – 386 с. 2. Баев О.Я.  
Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная 
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Принцип територіальності 
побудови системи судів загальної 
юрисдикції отримав своє закріп-
лення в Конституції України (ч. 1 
cт. 125). Але, означивши їх термі-
нологічно, Основний Закон не 
вказав ні на зміст, ні на критерії 
окреслення території дії судів за-
гальної юрисдикції, що спричиняє 
існування різних підходів до 
з’ясування цього принципу.

Окремі аспекти визначення 
й законодавчого регулювання 
принципу територіальності побу-
дови судової системи України й 
зарубіжних держав розгляда-
лись у працях таких сучасних ук-
раїнських і російських учених, як 
В.Д. Бринцев, Ю.М. Грошевой, 
Р.О. Куйбіда, І.Є. Марочкін,  
М.М. Марченко, М.І. Мельник,  
С.В. Прилуцький, А.О. Селіванов, 
Н.В. Сібільова, В.С. Стефанюк, 
Д.П. Фіолевський, В.І. Шишкін  
та ін. 

Деталізацію він отримав у 
Законі України «Про судоустрій 
України» (далі – Закон), де в  

ч. 1 cт. 18 встановлюється, що 
система судів загальної юрис-
дикції будується за принципом 
територіальності, а в ч. 2 cт. 20 
чітко зазначається, що під ним 
розуміється визначення статусу 
суду й місця його розташування 
відповідно до адміністративно-
територіального устрою країни. 
Зміна останнього є підставою 
для утворення чи ліквідації суду 
(ч. 3 cт. 20).

Далі в Законі при вказівці на 
місцезнаходження судів завжди 
враховується цей принцип. Від-
повідно до його cт. 21 місцевими 
загальними судами є районні, 
районні в містах, міські й місь-
крайонні суди. Місцевими госпо-
дарськими судами є госпо-
дарські суди Автономної Респуб-
ліки Крим, областей, міст Києва 
й Севастополя, а місцевими ад-
міністративними судами – ок-
ружні, що утворюються в округах 
згідно з Указом Президента Ук-
раїни.

У такий же спосіб межами 

УДК 347.97/.99 І.В. Назаров, канд. юрид. наук  
Національна юридична академія України  

імені Ярослава Мудрого, м. Харків
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адміністративно-територіальних 
одиниць окреслюється тери-
торіальна юрисдикція вищесто-
ящих судів. Так, за cт. 25 Закону 
апеляційними судами є загальні 
апеляційні суди областей, міст 
Києва й Севастополя, Апеляцій-
ний суд АРК, а також Апеляцій-
ний суд України (юрисдикція яко-
го в межах передбачених зако-
нодавством повноважень поши-
рюється на всю територію де-
ржави). Апеляційними спеціалі-
зованими судами є апеляційні 
господарські й апеляційні ад-
міністративні суди, які утворю-
ються в апеляційних округах 
згідно з Указом Президента Ук-
раїни. Територія апеляційного 
округу так само визначається іс-
нуючими адміністративно-тери-
торіальними межами й відпові-
дає декільком областям. Напри-
клад, повноваження Харківсько-
го апеляційного господарського 
суду поширюються на територію 
Харківської й Сумської областей 
[6].

Що стосується адміністра-
тивних судів, то Закон закріплює 
однаковий порядок створення як 
місцевих, так і апеляційних 
судів: вони створюються в окру-
гах за указом Президента (ч. 2 
cт. 21 і ч. 3 cт. 25), тобто місцеві 
й апеляційні адміністративні 
суди є окружними. Але аналіз 
відповідного указу Президента 
свідчить, що округи місцевих ад-
міністративних судів повністю 

збігаються з територіями облас-
тей (міст Києва, Севастополя, 
АРК) [7], як і місцевих госпо-
дарських судів, хоча вони окруж-
ними не йменуються.

Крім місцевих та апеляцій-
них у системі судів загальної 
юрисдикції діють вищі спеціалі-
зовані суди й Верховний Суд Ук-
раїни. До вищих спеціалізованих 
судів належить Вищий госпо-
дарський суд України й Вищий 
адміністративний суд України, 
хоча Закон передбачає мож-
ливість створення й інших вищих 
спеціалізованих судів. Указані 
суди є касаційними, і їх юрисдик-
ція поширюється на всю тери-
торію України.

Безпосередньо адміністра-
тивно-територіальний устрій Ук-
раїни також має закріплення на 
рівні Основного Закону держави. 
Згідно зі cт. 133 Конституції сис-
тему адміністративно-тери-
торіального устрою України ста-
новлять АРК, області, райони, 
міста, райони в містах, селища 
й села. Такий поділ має на меті 
забезпечити збалансованість у 
соціально-економічному розвит-
ку регіонів з урахуванням їх іс-
торичних, економічних, екологіч-
них, географічних і демографіч-
них особливостей, етнічних і 
культурних традицій (ст. 132). 
Місцезнаходження судів від-
повідно до такого поділу також 
сприяє досягненню зазначених 
завдань: суди діють практично в 
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ус іх адміністративно-тери-
торіальних одиницях, за винят-
ком селищ і сіл. Кожен суд, як 
носій судової влади, має право 
здійснювати свою компетенцію 
тільки на певній території. Існує 
декілька підходів до визначення 
останньої. 

Принцип територіальності 
встановлює правила формуван-
ня судових територій (районів, 
округів, дільниць), тобто певного 
територіального простору, на 
який поширюється юрисдикція 
конкретного суду. Цей принцип 
повинен забезпечити здійснення 
судової влади на всій території 
країни. Ще одне його завдання 
– обмежити можливість органів 
влади й органів місцевого само-
врядування впливати на суд і 
суддів при винесенні ними рі-
шень. Для досягнення зазначе-
ного завдання бажано, щоб межі 
судових територій не збігалися 
з межами адміністративно-тери-
торіальних утворень держави. 
Як виняток можна розглядати 
тільки діяльність вищого (вер-
ховного) суду країни, юрисдикція 
якого поширюється на всю тери-
торію держави, тобто збігається 
із загальнонаціональними кор-
донами, або якщо йдеться про 
федеративну державу, де судо-
вий округ вищого суду суб’єкта 
федерації може збігатися з кор-
донами того чи іншого суб’єкта 
федерації. 

Сьогодні в Україні в кожній 

адміністративно-територіальній 
одиниці створюються відповідні 
суди, які поширюють свою юрис-
дикцію в її межах (за винятком 
сіл і селищ). Даний підхід реалі-
зовано в чинному Законі. За та-
ким принципом створювалася й 
діяла судова система в Радян-
ському Союзі. Судова система 
СРСР повністю відповідала при-
нципам побудови командно-ад-
міністративної системи держави. 
Її основу становили партійно-ад-
міністративні структури район-
ного, обласного й республі-
канського рівня. З появою нових 
адміністративно-територіальних 
утворень відповідні суди засно-
вувалися автоматично, як і рай-
коми, обкоми КПРС.

Але існує й інший підхід до 
визначення принципу тери-
торіальності, за яким акцент не-
обхідно робити на наближеність 
суду до населення, а значить, і 
межі судового округу мають ок-
реслюватись, наприклад, чи-
сельністю населення, яке про-
живає на певній території. 

Указані підходи мають як 
своїх прихильників, так і тих, хто 
не поділяє їх. Тому принцип те-
риторіальності викликає інтерес 
як практиків, так і представників 
юридичної науки. Так, Н.В. Сібі-
льова вважає, що принцип тери-
торіальності побудови судової 
системи забезпечує територіаль-
не розмежування компетенції 
однорідних судів, тобто визна-
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чає межі судового округу [4, 
с. 97]. З нашого погляду, така 
думка є переконливою, оскільки 
акцент робиться не на ад-
міністративно-територіальні оди-
ниці країни, а на судові округи, 
межі яких можуть не збігатися з 
адміністративним поділом ос-
танньої. 

І.Є. Марочкін переконує, що 
значення принципу територіаль-
ності полягає: (а) у відсутності 
територій, на які не поширюва-
лася б юрисдикція суду, (б) у те-
риторіально зручному розміщені 
судів, (в) в існуванні достатньої 
чисельності судів і суддів на те-
риторії держави [4, с. 45]. 

Р.О. Куйбіда розглядає те-
риторіальність як децентраліза-
цію нижчих ланок системи судів 
загальної юрисдикції (місцевої й 
апеляційної). Таким чином, ко-
жен місцевий та апеляційний суд 
має свою територіальну юрис-
дикцію (підсудність), тобто поши-
рення своєї компетенції на пра-
вовідносини, що виникли чи іс-
нують на тій чи іншій території. 
Завданням організації судів за 
принципом територіальності, пе-
реконує вчений, є забезпечення 
наближеності місцевих та апе-
ляційних судів до населення [3, 
с. 35].

Д.П. Фіолевський вислов-
лює думку, що цей принцип оз-
начає: в кожній адміністративно-
територіальній одиниці країни 
– районі, місті (крім міст район-

ного підпорядкування), районі в 
місті, кількох районах чи в районі 
й місті – створюються місцеві 
суди, яким підвідомчі всі справи, 
які виникають у межах цієї тери-
торії [11, с. 36]. 

В.С. Стефанюк вбачає голо-
вний сенс досліджуваного при-
нципу в тому, щоб місцеві суди 
були територіально наближені 
до людей, щоб кожен громадя-
нин знав, як у складній судовій 
системі обрати той суд, у якому 
він має захищати свої права. 
Цим вимогам, з його точки зору, 
відповідає існуюча система 
судів, побудована за адміністра-
тивно-територіальним поділом, 
оскільки охоплює всі регіони Ук-
раїни, забезпечені необхідним 
транспортом, зв’язком тощо [9, 
с. 25, 26]. 

В.І. Шишкін доводить, що те-
риторіальна юрисдикція судів за 
світовою практикою може бути 
відокремленою від адміністра-
тивно-територіального поділу 
країни навіть у державах з фе-
деративним устроєм (не говоря-
чи вже про унітарні країни), щоб 
захистити суди від будь-якого 
впливу адміністрації [13, с. 6].

На можливість визначення 
території судового округу без 
прив’язки до адміністративно-те-
риторіального устрою вказував 
і В.Д. Бринцев. На його переко-
нання, доцільно на першому рів-
ні судової системи створити 
дільничні суди, які повинні ство-
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рюватися й поширювати свою 
юрисдикцію на територію з чи-
сельністю населення до 10000 
людей [1, с. 126].

Незважаючи на те, що ціл-
ком очевидним є загальне, так 
би мовити, ідеальне правило 
про незалежність меж судового 
округу від адміністративно-тери-
торіального поділу країни, його 
надзвичайно важко реалізувати. 
Найчастіше не лише вищий суд 
держави, а й суди іншого рівня 
можуть мати судові округи, що 
збігаються з однією або де-
кількома її адміністративно-те-
риторіальними одиницями. Щоб 
визначити, як може бути виріше-
на означена проблема, є сенс 
звернутися до зарубіжної прак-
тики. 

Приміром, територія Італії 
поділяється на області, провінції 
й комуни, які є автономними ут-
вореннями. Апеляційні суди у 
кримінальних справах поширю-
ють свою юрисдикцію на тери-
торію провінції, а обласні ад-
міністративні трибунали розта-
шовуються в кожному головному 
місті області й розглядають 
справи, що виникають на її те-
риторії [10, с. 146, 147]. Але в 
повній відповідності терито-
ріально-адміністративному уст-
рою створюються не всі види 
судів судової системи Республі-
ки.

В Угорщині згідно з ч. 1 
cт. 18 Закону «Про систему су-

дочинства та судову адміністра-
цію» територіальність суду в ос-
новному співпадає з межами ад-
міністративної території, на якій 
він знаходиться, але закон може 
встановити інше [8, с. 30]. Країна 
поділена на області, міста й 
муніципалітети. Столиця Угор-
щини ділиться на округи. Згідно 
з таким адміністративно-тери-
торіальним поділом діють міс-
цеві суди (суди першої інстанції), 
суди прюдомів (із трудових 
спорів), суди окружні й регіо-
нальні, та Верховний суд Угор-
щини. Конституція країни пере-
дбачає створення також судів 
апеляційних.

Територія Республіки Поль-
ща складається з 16 воєводств, 
що поділяються на 308 повітів, 
а останні – на 2489 гмін (основні 
одиниці територіального самов-
рядування). Районні суди (перша 
інстанція в системі судів загаль-
ної юрисдикції) здійснюють пра-
восуддя на території однієї або 
декількох гмін. Окружні (або воє-
водські) суди розглядають спра-
ви як суди першої або другої ін-
станції і створюються на тери-
торії, яка щонайменше охоплює 
2 районні суди [5, с. 56]. Апеля-
ційні суди є судами третьої ін-
станції в цій системі, а їх юрис-
дикція поширюється на тери-
торію, де діє не менше 2-х окруж-
них судів. 

Судову систему Румунії 
згідно зі cт. 10 Закону «Про ор-
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ганізацію судочинства» станов-
лять суди першої інстанції, три-
бунали, апеляційні суди й Вер-
ховний суд Республіки [8, с. 6], 
що приблизно відповідає ад-
міністративному поділу країни 
на комуни, міста й повіти. Тери-
торіальна юрисдикція судів ко-
мун установлюється розпоряд-
женням уряду за рекомендацією 
міністра юстиції. Судовий округ 
трибуналу становлять судові ок-
руги всіх судів першої інстанції, 
що знаходяться на території да-
ної адміністративної одиниці 
(повіту). Територіальна юрисдик-
ція апеляційного суду поши-
рюється на судові округи декіль-
кох трибуналів. 

Територія Франції поділена 
на 95 департаментів, департа-
менти – на комуни. Система за-
гальних судів країни включає Ка-
саційний суд, апеляційні суди й 
суди, що розглядають різні кате-
горії справ по першій інстанції. 
Касаційний суд очолює систему 
загальних судів, і його юрисдик-
ція поширюється на всю тери-
торію держави. Територіальна 
юрисдикція апеляційних судів не 
збігається з адміністративним 
поділом країни, оскільки юрис-
дикція кожного суду поширюєть-
ся на територію декількох депар-
таментів (від 2-х до 4-х). Суди 
першої інстанції, що розгляда-
ють цивільні справи, діляться на 
трибунали великого й трибунали 
малого процесу, а ті, що розгля-

дають кримінальні справи, – на 
суди присяжних, трибунали вип-
равні й поліцейські. Трибунали 
великого процесу діють, як міні-
мум, по одному в кожному з 95 
департаментів країни, а трибу-
нали малого процесу розташо-
вані в головних містах усіх де-
партаментів і всіх округів, а та-
кож у деяких великих кантонах. 
Суди присяжних, до виняткової 
компетенції яких входить роз-
гляд кримінальних справ про 
тяжкі злочини, засідають у Па-
рижі й у кожному департаменті 
й мають відповідні назви.

У Латвійській Республіці се-
ред загальних судів пряму 
прив’язку до адміністративно-те-
риторіального устрою мають 
Верховний суд і районні (міські) 
суди, які є судами першого рівня 
судової системи. За cт. 29 Зако-
ну «Про судову владу» [15] ок-
ружні суди (їх 5 у Латвійській 
Республіці) поширюють свою 
юрисдикцію на територію декіль-
кох районних (міських) судів. 
Причому компетенція окружних 
судів поширюється на територію 
різної кількості районних (місь-
ких) судів – від 5 до 10. 

Приблизно така ж ситуація 
в Естонії. На першому рівні су-
дової системи держави знахо-
дяться 14 повітових і 2 міські 
суди. Юрисдикція судів поши-
рюється на територію, що від-
повідає району або місту. Але 
при цьому cт. 10 Закону «Про 
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суди» [14] передбачає мож-
ливість створення судів, що роз-
глядають судові справи деяких 
видів без урахування району 
діяльності, тобто без прив’язки 
до адміністративного поділу 
країни. Окружних загальних 
судів в Естонії 3, і їх юрисдикція 
поширюється на територію де-
кількох судів першого рівня.

У Чеській Республіці побу-
дова судової системи практично 
повністю відповідає її адміністра-
тивно-територіальному поділу. 
Це унітарна держава, територія 
якої поділяється на краї (облас-
ті), райони й комуни. Судову сис-
тему становлять Верховний суд, 
Верховний адміністративний 
суд, вищі суди, крайові й районні 
як суди загальної юрисдикції. Те-
риторіальна юрисдикція останніх 
2-х повністю збігається з межами 
відповідних територіально-ад-
міністративних одиниць. Водно-
час зазначимо, що на рівні краю 
органів державного управління 
немає, що мінімізує можливість 
впливу на відповідні суди з боку 
органів виконавчої влади й ор-
ганів місцевого самоврядування. 
Прага, столиця країни, тери-
торіально ділиться на 10 районів. 
У ній функціонують один міський 
(прирівняний до крайового) і 10 
районних міських судів [10, 
с. 308]. 

Швеція належить до країн, 
де територіальна юрисдикція 
судів визначається межами адмі-

ністративно-територіальних оди-
ниць, але кожен судовий округ 
включає декілька адміністратив-
но-територіальних одиниць. 
Згідно зі cт. 7 гл. 1 Конституції 
Швеції [2, с. 711] територія де-
ржави складається з первинних 
комун (міста й села) і ландстин-
гкомун, що становлять тери-
торію округів (льонів). Округів у 
Швеції 24. Судових же округів 
налічується близько 100, що не 
збігається з кількістю ні комун, 
ні ландстингкомун. Відповідно 
до гл. 1, (ст. 1 ч. 2) Кодексу судо-
вих процедур Швеції [16] на те-
риторії кожного судового округу 
діє районний суд (першого рівня, 
що розглядає справи по суті). 
Апеляційних судів 6, судові ок-
руги яких так само охоплюють 
всю територію країни. Очолює 
судову систему Верховний суд, 
юрисдикція якого поширюється 
на всю територію держави. 

Як бачимо, єдиної моделі 
визначення територіальної 
юрисдикції судів у країнах Єв-
ропи немає. Це питання вирі-
шується в основному з ураху-
ванням національних правових 
особливостей, історичних тра-
диц ій  п о д і лу  держ ави  на  
адміністративно-територіальні 
одиниці, рівнів судової системи 
й судів у кожному з них, наяв-
ності (або відсутності) органів 
місцевого самоврядування. 
Уникнути повного збігу тери-
торій судових округів з межами 
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адміністративних одиниць у цих 
країнах не вдалося практично 
нікому. Але це компенсується 
тим, що практично в них усіх те-
риторіальна юрисдикція біль-
шості судів поширюється на те-
риторію декількох адміністра-
тивних одиниць, або тим, що не 
в усіх адміністративних одини-
цях, на території яких функціо-
нують суди, діють органи місце-
вого самоврядування. 

В Україні, незважаючи на 
настійну критику побудови її су-
дової системи відповідно до ад-
міністративно-територіального 
устрою держави, безперечних 
аргументів стосовно необхід-
ності зміни цього принципу не-
має. Головний докір щодо існу-
ючої практики полягає в тому, 
що суди потрапляють у певну 
залежність від органів місцевого 
самоврядування й місцевих ад-
міністрацій, на території яких 
вони функціонують. Наприклад, 
В.І. Шишкін вважає, що відо-
кремленість територіальної 
юрисдикції судів від адміністра-
тивно-територіального поділу 
може зменшити можливості 
впливу адміністрації (виконавчої 
влади, органів місцевого само-
врядування) на суди і стати од-
нією з умов незалежності суддів 
від місцевої влади [12, с. 22, 
23].

Але якщо вести мову про 
наявність такого впливу, то цю 
проблему, як вбачається, можна 

вирішити й іншим, більш про-
стим шляхом. Варто визначити 
важелі впливу органів управлін-
ня на місцях та органів місцево-
го самоврядування на відповід-
ні суди й через зміни у законо-
давстві усунути таку можливість. 
Якщо йдеться про те, що місцеві 
органи державної виконавчої 
влади повинні надавати суддям, 
які потребують поліпшення жит-
лових умов, квартиру (як це пе-
редбачає ч. 7 cт. 44 Закону Ук-
раїни «Про статус суддів») і це 
може бути використане як ва-
жіль впливу на суддівський кор-
пус, то вирішення питань такого 
характеру є сенс передати орга-
нам суддівського самоврядуван-
ня з гарантованим фінансуван-
ням з Державного бюджету. 
Саме в такий спосіб проблема 
значною мірою буде вирішена. 
Цілком реально проаналізувати 
наявну ситуацію у взаємовідно-
синах між судами й місцевими 
органами влади й забезпечити 
незалежність судів при відправ-
ленні правосуддя виключно 
шляхом надання більшої само-
стійності органам суддівського 
самоврядування, тим паче, що 
проста зміна територіальної 
юрисдикції судів аж ніяк не ви-
веде їх з поля впливу органів де-
ржавної влади на місцях без змі-
ни самого характеру їх взає-
модії. Але це вже проблема на-
ступних публікацій автора даної 
статті.
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ВПЛИВ ПРОКУРАТУРИ 
НА ПРАВОЗАСТОСОВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

КОНТРОЛЮЮЧИХ УСТАНОВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

В умовах сьогодення з поряд-
ку денного не сходять питання, 
пов’язані з функціонуванням такої 
специфічної сфери суспільного 
життя, якою є аграрний сектор еко-

номіки. Знайомлячись із різного 
роду публікаціями, виступами 
керівників держави, працівників 
цього сектора народного госпо-
дарства, все більше схиляємось 
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до потреби вивчення й вирішення 
проблеми дієздатності і впливо-
вості аграрного сектора на життя 
суспільства. Цю позицію поділя-
ють О.І. Гойчук, В.І. Курило й Н. Бер-
лач [Див.: 5, с. 3-5; 3, с. 152-155].

Вважається, що настав час 
змінити крен з кримінально-право-
вих аспектів зусиль держави в бік 
поглибленого усвідомлення акту-
альності продовольчої безпеки 
країни. Остання, як відомо, забез-
печується належним функціону-
ванням саме аграрного сектора, 
правильна й чітка робота якого є 
базою благополуччя держави. Ма-
буть, з урахуванням цього в аграр-
но-промисловому секторі перед-
бачено існування комплексу конт-
рольно-наглядових установ.

Аналіз чинного законодавс-
тва, що регламентує цей сектор 
держави, а також сучасного стано-
вища в цій царині призводить до 
висновку про дійсну потребу в на-
явності мережі органів контролю і 
спостереження за технологічним 
циклом сільськогосподарського 
виробництва. Держава вкладає в 
цей сектор економіки великі кош-
ти, а віддача не завжди є адекват-
ною. Дискусії, що точаться навколо 
агропромислового комплексу, вка-
зують на нагальну проблему сис-
темного підходу до формування 
механізму як законодавчого регу-
лювання діяльності цієї сфери еко-
номіки, так і розвитку сільськогос-
подарського виробництва й удоско-
налення дієвості контрольно-на-

глядових установ. Указані 3 склад-
ники є необхідними атрибутами 
державного управління цим сек-
тором економіки. Тільки систем-
ний підхід дозволить належним 
чином опрацювати питання рест-
руктуризації сільськогоспо-
дарських підприємств, землі, вод-
них ресурсів, охорони довкілля. Як 
свідчить світова практика, аграр-
ний сектор економіки займає до-
сить важливе місце в житті держа-
ви. Звідси й така увага до регулю-
вання процесів, що відбувається 
в цій царині. Як вважає О.М. Шин-
каренко, без втручання держави у 
функціонування сільськогоспо-
дарської сфери, її промисловий 
сектор, тобто в процес переробки 
сільхозпродукції, марно чекати по-
зитиву [17, с. 22-25]. Тільки цілісна 
система правового моніторингу 
стану та якості управління агро-
промисловим сектором, контроль 
за його технологічним процесом 
здатні досягти успіху в дотриман-
ні режиму законності. 

До речі, слід звернути увагу 
на те, що новий тип соціально-еко-
номічних відносин в аграрній 
сфері викликав багато змін у від-
носинах власності, з урахуванням 
і на базі яких повинна розробляти-
ся правова модель функціонуван-
ня аграрно-промислового сектора 
економіки. Ця модель дозволить 
нейтралізувати негативні (небез-
печні) явища в останньому. Уже за 
сучасних умов, як показують кримі-
нологічні дослідження, спостеріга-
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ються явища кримінального харак-
теру в складній різноманітній 
діяльності агропромислового ком-
плексу [8, с. 26-30]. Тому без на-
лежної корекції він буде еволюціо-
нувати в бік переділу власності, 
що зумовлено тяжким фінансовим 
становищем сільськогоспо-
дарських підприємств, високим 
ступенем банкрутства, концентра-
цією й реструктуризацією приват-
ного й пайового капіталу.

Політика державного регулю-
вання економіки, як правило, ста-
новить собою комплекс взаємо-
пов’язаних заходів, що забезпечу-
ють життєздатність держави, до-
помагають підтримувати правопо-
рядок і включають у себе еконо-
мічні й адміністративні засоби 
впливу [Див.: 11, с. 15-17]. 

Залишаючи осторонь суто 
економічні проблеми державного 
регулювання, зосередимо увагу 
на правових, які дозволяють виз-
начити законодавство як підвали-
ни правопорядку, а контроль за 
його виконанням (дотриманням) 
– як завдання особливої важли-
вості для будь-якої економічної 
системи. Такий контроль потрібно 
розглядати як спостереження за 
тією чи іншою діяльністю в аспек-
ті відповідності її завданням і ці-
лям законів. У разі виявлення фак-
тів недодержання їх, слід вжити 
відповідних заходів корекції, щоб 
поновити порушення прав і при-
тягти винних до юридичної відпові-
дальності. Цікаво підкреслити, що, 

існуючи в системі агропромисло-
вого комплексу, контрольно-нагля-
дові органи вправі притягати пра-
вопорушників до адміністративної, 
дисциплінарної, матеріальної або 
кримінальної відповідальності. Це 
говорить про досить різноманітний 
охоронний механізм, покликаний 
забезпечувати правопорядок. Але 
нова економічна реальність свід-
чить про те, що система держав-
ного, відомчого й позавідомчого 
контролю відрізняється розріз-
неністю, спонтанністю роботи, 
мало запобігає правопорушенням, 
а тому є малоефективною [Див.: 
7, с. 35-38; 9].

Як вбачається, здійснення де-
ржавою регуляторної функції має 
одночасно спрямовуватись на до-
сягнення триаспектної мети: (а) за-
безпечити вплив на всі ділянки 
суспільного життя, що потребують 
пильної уваги; (б) виключити дуб-
лювання в роботі різних ланок охо-
ронного механізму; (в) закріпити за 
певним органом координаційні 
повноваження для забезпечення 
ефективної взаємодії правоохо-
ронної системи. До цього слід до-
дати, що такий координаційний 
центр повинен мати ширші повно-
важення, ніж координовані ним ор-
гани. За сучасних умов прогля-
дається тенденція деякої обмеже-
ності комерційною таємницею дій 
контролюючих установ, що, як під-
креслюють науковці, не є позити-
вом для такого центру. А так воно 
і є в дійсності, коли йдеться про 
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прокуратуру, на яку законодавець 
поклав місію координатора дій 
правоохоронних органів (ст. 10 За-
кону «Про прокуратуру») (далі – 
Закон) [14]) [Див.: 6, с. 56-61; 10, 
с. 59-62]. При цьому прокуратура, 
будучи органом, що здійснює ви-
щий нагляд за додержанням і пра-
вильним застосуванням законів (а 
це випливає з аналізу її повнова-
жень), наділена правом доступу до 
документів, які містять комерційну 
або конфіденційну інформацію 
(ст. 20 Закону) [Див.: 1, с. 19, 20]. 

Поділяючи думку про необ-
хідність збереження за прокурату-
рою ролі координатора в право-
охоронному механізмі держави, 
наведемо міркування щодо її 
впливу на режим законності у 
сфері агропромислового сектора 
економіки. Та обставина, що її 
роль є дуже важливою в цій діяль-
ності, не викликає сумніву. Аналіз 
опублікованої прокурорської прак-
тики й контролюючих установ – на-
очне свідчення правильності зако-
нодавчого закріплення за проку-
ратурою координаційної ролі. До 
того ж, у названій царині тісно 
поєднуються сільськогоспо-
дарське виробництво і промисло-
ва його переробка, зберігання 
тощо.

Такий симбіоз, природно, ви-
глядає складним суспільним яви-
щем. Великий і різноманітний ма-
сив законодавства, що регламен-
тує діяльність його складників, на-
явність різнорідних контрольно-

спостерігаючих органів притяга-
ють пильну увагу з боку прокура-
тури. Це логічно, справедливо й 
об’єктивно необхідно [15, с. 36, 37; 
2]. У умовах сьогодення лише за 
наявності кваліфікованої взає-
модії прокуратури з усіма устано-
вами контролю й нагляду, які пра-
цюють в агропромисловому комп-
лексі, а також чітко опрацьованої 
тактики координації спільних зу-
силь існує можливість підтримува-
ти правопорядок у цій сфері [16, 
с. 32-36]. 

Уникаючи загальновідомих 
висловлювань щодо цієї пробле-
ми, неведемо міркування, які, як 
вбачається, допоможуть розкрити 
деякі аспекти багатогранної діяль-
ності прокуратури по перевірці до-
тримання і правильного застосу-
вання законів в розглядуваному 
секторі держави. Відправним мо-
ментом вважаємо за доцільне ок-
реслити основні параметри органі-
зації прокурорської діяльності в 
даній царині. Саме такий шлях 
сприятиме її ефективності й ре-
зультативності. Насамперед до-
речно чітко визначитися з колом 
контрольно-наглядових установ, 
які функціонують у досліджуваній 
сфері. Слід підкреслити, що гос-
подарська діяльність у галузі агро 
промисловості в цілому й на конк-
ретних її ділянках, зокрема, пере-
віряється значною кількістю до-
сить різноманітних установ. Не є 
секретом, що не всі з них знахо-
дяться в полі зору прокурора і їх 
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можливості, як правило, не врахо-
вуються. На тих ланках техноло-
гічного процесу агропромислового 
комплексу, які вони повинні конт-
ролювати, можуть спостерігатися 
порушення законів. Тому володін-
ня прокуратурою повною інфор-
мацією про існуючі контрольні ор-
гани є запорукою належної її ро-
боти в цьому напрямку. 

Звідси проглядаються такі ор-
ганізаційні аспекти діяльності про-
куратури в досліджуваній сфері 
економіки: (1) чітке визначення 
кола контролюючих установ, які 
працюють в агропромисловому 
комплексі; (2) з’ясування напрямків 
їх роботи й можливостей з метою 
запобігання й виявлення правопо-
рушень; (3) ознайомлення з їх кад-
ровим і правовим потенціалом, 
вивченням методики й тактики їх 
діяльності, з наявністю плановості 
й цілеспрямованості їх контроль-
но-спостережної роботи. Ураху-
вання прокуратурою наведених 
положень, на наше переконання, 
піде лише на користь її діяльності 
й дозволить скласти чітку картину 
контрольно-спостережного проце-
су, виявити його слабкі місця. А це, 
у свою чергу, позитивно відіб’ється 
на організації й проведенні проку-
рорсько-наглядової роботи цього 
органу.

Спираючись на отриману ін-
формацію, прокурор краще підго-
тується до проведення перевірок 
дотримання і правильного засто-
сування законів у будь-якій царині. 

Тактика прокурорських перевірок 
спиратиметься на вирішення на-
ступних питань: а) кого з контро-
люючих установ залучити до спів-
праці, б) на допомогу яких фахівців 
доречно розраховувати, в) звідки 
доцільно передусім отримати пот-
рібну інформацію, г) яким чином 
провадити перевірку режиму за-
конності – комісійно (фахівці різних 
контролюючих установ) чи кожен 
орган самостійно, а вже потім 
спільно обговорити результати ро-
боти.

Зауважимо, що, коли проку-
рор знайомиться з постановкою 
контрольно-спостережної роботи, 
логічно висвітлити весь її спектр. 
Це дозволить його отримати або 
інформацію про наявність плано-
вості цього процесу, або ж, навпа-
ки, виявити її спонтанність і не-
регулярність, що свідчитиме про 
її малоефективність і необ’єк-
тивність. Зрозуміло, що така кар-
тина режиму законності має хви-
лювати прокурора, спонукати його 
звертатись до відповідних цент-
ралізованих органів державного 
керівництва роботою контролюю-
чих установ [Див.: 4, с. 22-26; 12, 
с. 82-84]. За потреби він може ак-
центувати на цьому увагу підроз-
ділів контрольно-ревізійного уп-
равління, державної податкової 
адміністрації, Міністерства фі-
нансів, Міністерства внутрішніх 
справ, банків тощо (ст. 10 Зако-
ну).

Агропромисловий комплекс 
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– досить колоритна сфера держа-
ви, яка потребує комплексного під-
ходу і складної, різноманітної спів-
праці контрольно-наглядових ус-
танов, взаємоузгодженості їх дій. 
Як свідчить опублікована проку-
рорська практика, при вивченні її 
на регіональному рівні лише за-
вдяки спрямовуючій і скеровуючій 
ролі прокуратури вдається реаль-
но вплинути на режим законності. 
Прокуратура залишається стриж-
нем правоохоронної роботи в аг-
ропромі. Мобілізуючи зусилля ус-
танов контролю і спостереження, 
вона тим самим досягає вирішен-
ня завдань, закріплених у ст. 4 За-
кону. 

Відхилень від додержання і 
правильного застосування законів 
в агропромі, фактів неналежного 
спостереження з боку контролю-
ючих органів на практиці досить 
багато. Це певною мірою вказує на 
низьку активність прокуратури, 
яка часто тривалий час очікує на 
надходження негативної інформа-
ції, не вдаючись до запобіжних 
кроків. Відсутність у її роботі на-
ступальності, дієвості пов’язана як 
з об’єктивними, так і з суб’єктивними 
обставинами. Прокуророві дово-
диться орієнтуватись у значному 
масиві законодавства, що весь час 
удосконалюється, прослідковува-
ти процеси реформування конт-
рольно-спостережного механізму, 
зміни в процедурі державного й ві-
домчого керівництва в галузі агро-
прому та ін. [13, с. 95-97]. 

На практиці робота по пере-
вірці правопорядку в цій царині, як 
правило, покладається на поміч-
ників прокурора, які зазвичай ма-
ють незначний досвід і слабкі уяв-
лення про колорит технологічного 
процесу в агропромі, про його 
кримінологічність. Щоб діяльність 
прокуратури відповідала вимогам 
Закону потрібно добре розумітися 
на досить складній системі заходів 
переконання, примусу, організа-
ційних, правових та інших форм 
впливу на учасників сфери агро-
прому. Але при всьому розмаїтті 
цих форм їм повинна бути прита-
манна одна загальна риса – спіль-
ність профілактично-запобіжної 
роботи, яка виключає дублювання 
і спонтанність. Ось тут і виходить 
на перше місце координуюча роль 
прокуратури (ст. 10 Закону).

Така злагоджена робота про-
куратури з органами державного 
управління й контрольно-спосте-
режними установами має здійсню-
ватися шляхом: (а) ознайомлення 
з загальним станом правопорядку 
в цій царині; (б) вивчення кола де-
ржавних установ, які керують про-
цесами життєдіяльності в агроком-
плексі; (в) окреслення кола конт-
рольно-спостережних підрозділів; 
(г) установлення ділових контактів 
з відповідними посадовими особа-
ми; (д) проведення спільних нарад 
з усіма суб’єктами, причетними до 
механізму підтримання закон-
ності.

Кожен з перелічених парамет-
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рів, звичайно, має свою змістовну 
конкретику, що відбивається на 
роботі прокуратури. У той же час 
усі перелічені етапи виступають 
основними передумовами ефек-
тивності її діяльності. Якщо ж вона 
буде цілеспрямовано, повсякден-
но прослідкувати правопорядок в 
агропромі, контактувати з від-
повідними посадовими особами, 
це призведе до позитивних наслід-
ків. Така скеровуюча роль проку-
ратури створить умови для:  
(а) належної роботи правоохорон-
ному механізму, (б) співпраці за-

діяних у ньому суб’єктів, (в) усунен-
ня негативних моментів при спів-
робітництві правоохоронців та ор-
ганів державного управління,  
(г) об’єднання зусиль для про-
філактики й запобігання правопо-
рушенням, (д) правильного реагу-
вання прокуратури на факти не-
додержання або неправильного 
застосування законів. А щоб пра-
вильно реагувати на суспільні про-
цеси, треба володіти інформацією, 
контактувати з заінтересованими 
органами, своєчасно впливати на 
суб’єктів взаємодії.
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Такі правові категорії, як 
«об’єкт права», «об’єкт правовід-
носин», «об’єкт суб’єктивних 
прав», є універсальними, на-
скрізними, що просякають усі га-
лузі права, норми яких спрямо-
вано на впорядкування суспіль-
них відносин. Проблема визна-
чення їх змісту, зокрема, в кон-
тексті договірної діяльності, за-
вжди знаходилась у центрі пра-
вових досліджень і нині зали-
шається однією з найбільш акту-
альних.

У числі відомих науковців, 
які досліджували об’єкти пра-
вовідносин та об’єкти суб’єктивних 
прав варто відзначити М.Г. Алек-
сандрова,  С.С. А лексєєва,  
Є.В. Бурлая, О.Г. Дудіна, С.Ф. Ке-
чек’яна, В.О. Лапача, Ю.Г. Ткачен-
ка, О.С. Йоффе, Є.А. Суханова, 
P.O. Халфіну, М.Д. Шаргород-
ського та ін. 

Свого часу О.Г. Дудін, напо-
лягаючи на необхідності розме-
жування самостійних юридичних 
категорій «об’єкт юридичної нор-

ми» (йдеться об’єкт впливу юри-
дичної норми), «об’єкт суб’єк-
тивних прав», та «об’єкт пра-
вовідносин», слушно звернув 
увагу на те, що самі поняття 
«юридична норма», «суб’єктивне 
право», «правовідносини» є не-
рівнозначними [9, с. 12].

Об’єкт права в об’єктивному 
смислі слова традиційно назива-
ють предметом правового впли-
ву. Право безпосередньо впли-
ває на вольову поведінку су-
б’єктів, відповідно, суспільно зна-
чуща діяльність суб’єктів є без-
посереднім предметом правово-
го впливу. Щодо об’єкта су-
б’єктивних прав (благо, для от-
римання якого суб’єкти права 
вступають у правовідносини) у 
правовій доктрині існує розмаїт-
тя уявлень, які врешті-решт зво-
дяться до монічного розуміння 
об’єкта (об’єкт визначають або як 
поведінку зобов’язаної особи чи 
результат такої поведінки [14, 
с. 65], або як матеріальне чи ду-
ховне благо [18, с. 400]) чи до 
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плюралістичного (об’єктами пра-
вовідносин водночас визнають 
як дії уповноважених осіб, так і 
предмети матеріального світу й 
нематеріальні блага [11, с. 142], 
а також утримання від окремих 
вчинків, коли правова норма, яка 
регулює такі відносини, заборо-
няє здійснювати ті чи інші дії [17, 
с. 407, 408]). Окремі науковці виз-
нають об’єкти прав як абстракцію 
– ідею, емпіричною підставою 
якої є нескінченне різноманіття 
конкретних цінностей, які у своїй 
сукупності становлять базис 
людського буття. Це наукові пра-
вові абстракції, які мають найви-
щий рівень узагальнення й ме-
тодологічне значення для пра-
вової науки [13, с. 54,55,60], що, 
на наше переконання, є не-
обґрунтованим, адже в такому 
разі абстракцією були б самі 
суб’єктивні права, об’єктом яких 
вони є. Але суб’єктивні права, як 
елемент правовідносин, тлума-
чаться правовою доктриною як 
гарантовані законом, тобто ре-
альні вид і міра можливої по-
ведінки особи. У сфері господа-
рювання суб’єктивні права най-
частіше реалізуються стосовно 
конкретного майна, яке набуває 
товарної форми.

Питання, як співвідносяться 
такі категорії, як «об’єкт пра-
вовідносин» та «об’єкт суб’єк-
тивних прав», серед цивілістів не 
знаходить однозначної відповіді. 
Погляди вчених щодо нього вті-

лено у 2-х концепціях. Сутність 
першої полягає в тому, що деякі 
науковці апелюють до обстави-
ни, що об’єктом правового регу-
лювання може бути лише по-
ведінка людей, їх діяльність, а не 
явища навколишньої дійсності. 
На цьому ґрунтуються традицій-
ні спроби розмежування понять 
«об’єкт цивільних правовідно-
син» (діяльність, поведінка учас-
ників правовідносин) та «об’єкта 
цивільних прав» (матеріальні й 
нематеріальні блага).  Так,  
М.Г. Александров зауважував, 
що використання терміна «об’єкт 
права» для позначення дій 
зобов’язаної особи позбавлено 
будь-якого смислу, адже об’єкт 
правовідносин є водночас 
об’єктом суб’єктивного права і 
юридичного обов’язку [2, с. 21, 
22]. Речі й дії людей, на його дум-
ку, – різнорідні явища, які непри-
пустимо розглядати в одній пло-
щині, називаючи їх «об’єктами 
правовідносин» [1, с. 40]. Сут-
ність іншої концепції зводиться 
до того, що поняття «об’єкт 
цивільних прав» збігається з по-
няттям «об’єкти цивільних 
правооб’єктів першого і другого 
порядку». Первинним об’єктом 
суб’єктивних прав учений вважав 
види поведінки управленої осо-
би, й наводив за приклад право 
на отримання купленої речі, на 
труд найманого працівника, пра-
во на стягнення податків. До 
юридичних об’єктів другого по-
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рядку М.Г. Александров зарахо-
вував речі, нематеріальні блага, 
дії людей [1, с. 158]. За радянсь-
кої доби більшість провідних на-
уковців, у числі яких варто відмі-
тити М.М. Агаркова, Д.М. Генкіна, 
P.O. Халфіну, обстоювали пози-
цію, що дія завжди становить 
зміст правовідносин, однак ніко-
ли не може бути їх об’єктом [Див.: 
16, с. 71; 19, с. 216]. На відміну від 
них, О.С. Йоффе відзначав, що 
суб’єктивне право й обов’язок 
спрямовані на забезпечення від-
повідної поведінки й тільки вона 
здатна до реагування, що здій-
снюється останніми. Ні речі, ні 
особисті нематеріальні блага не 
в змозі так реагувати. Вони, на 
думку науковця, не є об’єктами 
прав, а таким об’єктом, зазначає 
він, є поведінка, дії людей. Тому 
юридичним об’єктом зобов’язан-
ня вчений називає відповідну по-
ведінку зобов’язаної особи [10, 
с. 172]. М.Г. Александров ствер-
джував, що саме наявність зов-
нішнього об’єкта поведінки є ос-
новною ознакою розмежування 
майнових правовідносин від не-
майнових; адже в останніх від-
носинах той чи інший інтерес за-
довольняється безпосередньо 
поведінкою цієї особи [1, с. 38, 
39].

Сьогодні у правовій доктрині 
наявні принципово відмінні від 
означених вище теорії, автори 
яких прагнуть розкрити зміст ка-
тегорії «об’єкт цивільних пра-

в о в і д н о с и н».  На п р и к л а д ,  
Є.А. Суханов указує на мож-
ливість визнання об’єктом цивіль-
них прав правовий режим різно-
манітних благ, а не самі блага, 
оскільки смисл поняття «об’єкт 
цивільних прав» полягає у вста-
новленні стосовно них відповід-
ного правового режиму, тобто 
можливості або неможливості 
здійснення щодо них тих чи ін-
ших дій, спрямованих на досяг-
нення певного правового резуль-
тату [7, с. 294, 295].

Суспільні відносини (пра-
вовідносини) складаються з дій 
окремих суб’єктів, тому що різно-
манітні матеріальні й нема-
теріальні блага стають об’єктами 
не лише прав, й обов’язків, які в 
сукупності становлять зміст пра-
вовідносин. Об’єкт набуває зна-
чення елемента структури ос-
танніх, як правило, у випадках, 
коли він становить інтерес для 
учасників указаних відносин [22, 
с. 166].

За cт. 177 ЦК України (озна-
чена стаття містить невичерпне 
коло об’єктів цивільних прав) до 
об’єктів цивільних прав зарахо-
вано речі, у тому числі гроші й 
цінні папери, інше майно, май-
нові права, послуги, результати 
робіт інтелектуальної і творчої 
діяльності, інформацію, а також 
інші матеріальні й нематеріальні 
блага [4; 2003. – № 40-44. – 
Ст. 356].

Найбільш активно термін 
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«об’єкт права» досліджувався на 
початку XX ст. У вітчизняній те-
орії права дореволюційної доби 
питання суб’єктивного права та 
його об’єкта досліджувалися до-
сить поглиблено. У цей період 
об’єкти права визначалися вче-
ними як визнані об’єктивним по-
рядком засоби задоволення пот-
реб членів правового спілкуван-
ня [Див.: 15, с 111] і здійснення 
інтересів, що визнавалися пра-
вом [Див.: 12, с 137]. У правовід-
носинах майнового характеру 
ними зазвичай називали речі, 
предмети, цінності, а немайно-
вого – відповідні дії, поведінку 
[Див.: 5, с. 571; 3, с. 11; 20, с. 40; 
21, с. 158]. Проте так звані «чужі 
дії» визнавались об’єктом права 
тільки за умови, якщо вони ста-
новили майновий інтерес (зво-
диться до грошового оцінюван-
ня) або хоча й не мали цінності, 
але з ними поєднувався той чи 
інший інтерес.

Думку про дуалістичний ха-
рактер об’єкта права підтриму-
вав Ф.В. Тарановський, на пере-
конання якого всі об’єкти прав 
поділяються на об’єкти, які як мо-
жуть мати майнове вираження, 
так і не здатні до цього (об’єк-
тивуватися, приміром, у формі 
вчинення юридично значущих 
дій з боку владних структур сто-
совно видачі ліцензій на здійс-
нення тих чи інших різновидів 
господарської діяльності) і які 
при залученні їх до сфери пра-

вового впливу набувають якості 
правовідносин. Термін «міра» 
при визначенні суб’єктивного 
господарського права означає, 
що закріплені за особою юридич-
ні можливості не є безмежними. 
Вони мають чіткий зміст, у межах 
якого особа може будувати свою 
поведінку у сфері господарських 
відносин і свої дії, спрямовані на 
задоволення інтересів у цій ца-
рині таким чином, щоб не зашко-
дити реалізації публічних інтере-
сів. Значить, зміст суб’єктивного 
права зводиться не тільки до за-
б е з п е ч е н н я  п о в е д і н к и 
зобов’язаних суб’єктів і можли-
вості  вчинення певних дій 
зобов’язаних осіб, а й до інтере-
су, задоволення якого зумо-
влюється його здійсненням 
[Див.: 16].

Деякі науковці взагалі виз-
начають інтерес як потребу, що 
набула форми свідомого спону-
кання й виявляється в житті у 
виді бажань, намірів, прагнень 
[8, с. 21]. У той же час потребою 
є вираження нестатку в чомусь 
необхідному для підтримання 
життєдіяльності й розвитку осо-
бистості й суспільства в цілому, 
тоді як інтерес – це об’єктивно 
наявна орієнтація на створення 
й засвоєння предмета потреб, 
яким є найрізноманітніші ма-
теріальні й нематеріальні блага 
[23, с. 6].

З урахуванням наведеного, 
можливо стверджувати, що 
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об’єкти господарських прав здат-
ні задовольнити потреби суб’єктів 
господарського права, й забез-
печити здійснення їх інтересів. З 
огляду на багатоплановість 
суб’єктивного права його об’єкт, 
на нашу думку, має встановлю-
ватись у кожному конкретному 
випадку залежно від правової 
іпостасі самого права (правопо-
ведінка, правовимога, правопре-
тензія, правокористування), в 
якій воно репрезентовано. Вод-
ночас об’єкт конкретних госпо-
дарсько-договірних правовідно-
син має визначатися залежно від 
2-х обставин:

По-перше, слід з’ясувати, 
отриманням якого блага дося-
гається кінцевий правовий ефект, 
що становить предмет потреби 
управнених сторін. Об’єктом гос-
подарсько-договірного правовід-
ношення пропонуємо визначати 
те благо, результат певної діяль-
ності, отриманням якого в повно-
му обсязі задовольняються: ін-
тереси управненої сторони в 
зобов’язальних договірних пра-
вовідносинах і спільні інтереси 
їх учасників, у договірних пра-
вовідносинах загальноцільових 
і щодо якого вищеназвані сторо-
ни реалізують усі належні їм 
суб’єктивні права;

По-друге, варто звернути 
увагу на те, який з елементів 
(майновий, організаційний, уп-
равлінський) домінує в госпо-
дарсько-договірних правовідно-

синах. Об’єкти господарсько-до-
говірних правовідносин мають 
різну правову природу, зумовле-
ну передусім домінуванням у них 
одного із зазначених елементів. 
Зауважимо, що в одних випадках 
організаційний елемент виконує 
роль зв’язувальних ланок, у дру-
гих він є панівним, а в третіх 
поєднується з управлінським 
компонентом. 

Усі договори, в тому числі й 
господарські, містять організа-
ц і й н и й  к о м п о н е н т,  я к и й 
об’єктивується у функціях дого-
вору, насамперед у регулюючій 
(програмно-координаційній), яку 
традиційно вирізняє більшість 
дослідників. Під час укладення 
окремих договорів загальною 
метою сторін є впорядкування їх 
взаємовідносин, порядку ство-
рення господарської організації 
й управління нею, а не вчинення 
окремої господарської операції. 
У таких договорах завжди домі-
нує організаційний компонент 
над майновим (останній, напри-
клад, наявний в установчому до-
говорі, де має вираження у виді 
майнових внесків сторін) або 
взагалі його немає. Недоско-
налість ринку спричиняє потребу 
визначення таких організаційних 
передумов господарської діяль-
ності, які фактично є внутрішньо-
фірмовою стратегією учасників 
відносин у сфері господарюван-
ня. Отже, об’єктом господарських 
договорів організаційного харак-
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теру виступають організаційні 
зв’язки, оскільки саме на їх ство-
рення було спрямовано взаємо-
узгоджені дії суб’єктів і саме цим 
мають задовольнитися їх при-
ватні інтереси.

Майновий компонент дого-
вору виявляє себе в низці іпос-
тасей: а) в обігу речей, виключ-
них майнових прав інтелектуаль-
ної власності та інших різновидів 
майна (перехід права власності 
на них від одного суб’єкта до ін-
шого); б) у створенні певного 
майнового результату (напри-
клад, ремонт виробничого об-
ладнання); в) в ринковому обміні 
результатів послуг (або самих 
послуг) на грошовий еквівалент; 
г) в об’єднанні майнових внесків 
для здійснення спільної підпри-
ємницької діяльності чи створен-
ня майнового підгрунття госпо-
дарювання нової господарської 
організації та ін. Проте в одних 
випадках цей компонент є панів-
ним (коли саме з його приводу 
суб’єкти права вступають у до-
говірні відносини), в інших – 
похідним від організаційного, 
тобто таким, який його, так би 
мовити супроводжує.

Однак в означених договір-
них правовідносинах головним є 
саме майновий компонент, ос-
кільки мета такого договору – 
здійснення ринкового обміну ре-
зультатів діяльності суб’єктів гос-
подарювання (товарів, послуг, 
результатів робіт тощо), які є 

предметами потреб інших учас-
ників відносин у цій царині.

Управлінський компонент 
договору знаходить свій прояв у 
тому, що завдяки йому здійс-
нюється управління у сфері гос-
подарювання для забезпечення 
реалізації публічних інтересів. 
Прикладом договору з яскраво 
вираженим таким компонентом 
є угода про умови користування 
нафтогазоносними надрами, яка 
забезпечує реалізацію публічних 
інтересів, що полягають у цільо-
вому й раціональному вико-
ристанні цих надр.

Для забезпечення реаліза-
ції публічних інтересів (посилен-
ня публічного компонету) чинне 
законодавство впроваджує ме-
ханізм нетрадиційної конкурен-
ції, який у даному випадку поля-
гає в проведенні конкурсу на ви-
дання спеціального дозволу на 
користування нафтогазоносни-
ми надрами. Його умови для от-
римання такого дозволу розроб-
ляються спеціально уповнова-
женим центральним органом ви-
конавчої влади з геологічного 
вивчення й забезпечення раціо-
нального використання надр і 
затверджуються Кабінетом 
Міністрів України, а відбір здійс-
нюється постійно діючою при цьо-
му органі конкурсною комісією. 
При укладанні угоди умови ко-
ристування цими надрами зали-
шаються такими ж, які були оп-
рилюднені перед конкурсом.
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Чинним законодавством іс-
тотними умовами такої угоди виз-
начено: (а) програму робіт, що 
повинна бути виконана власни-
ком спеціального дозволу на ко-
ристування нафтогазоносними 
надрами, порядок її уточнення чи 
зміни; (б) джерела фінансування 
робіт; (в) строки виконання робіт; 
(г) зобов’язання щодо охорони 
довкілля; (д) умови продовження, 
зупинення або анулювання дії 
даного дозволу, зокрема у випад-
ку виникненні форс-мажорних 
обставин; (є) порядок контролю 
за виконанням умов цього дозво-
лу та ін. Об’єктом таких договір-
них правовідносин є організацій-
но-управлінські зв’язки, встанов-
лення яких дає змогу суб’єктові 
господарювання провадити свою 
господарську діяльність на за-
конних засадах, а органу держав-
ної влади чи органу місцевого 
самоврядування – здійснювати 
управління у сфері господарю-
вання. Об’єкти суб’єктивних гос-
подарських прав співвідносяться 
як ціле і його частка в такий 
спосіб: 

1. Об’єкт господарських 
прав – це благо, здатне задо-

вольнити окремо взяту потребу 
однієї зі сторін господарського 
договору, чим забезпечити ре-
алізацію її окремо взятого закон-
ного інтересу (приміром, у на-
лежній якості товару, в дотри-
манні встановлених строків його 
передачі, в перегляді умов дого-
вору при істотній зміні обставин, 
у яких повинно здійснюватися 
його виконання, та ін.); 

2. Об’єкт господарсько-до-
говірних правовідносин – це бла-
го, отриманням якого в повному 
обсязі задовольняються потреби 
й реалізуються сформовані на їх 
грунті інтереси або управненої в 
зобов’язальних договірних пра-
вовідносинах сторони, або учас-
ників загальноцільових договір-
них правовідносин. Чітке визна-
чення й розмежування об’єкта 
правовідносин, та об’єкт ів 
суб’єктивних прав має важливе 
значення як для загальної теорії 
цих відносин, так і для окремих 
галузевих, у тому числі госпо-
дарсько-договірних. Отже, про-
ведення подальших досліджень 
у даному напрямку є актуальним 
і перспективним як з теоретич-
ної, так і практичної точок зору.
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ПОДІЛ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА  
НА МАТЕРІАЛЬНІ Й НЕМАТЕРІАЛЬНІ 

Зміни, які відбуваються в 
суспільному житті України, пере-
дбачають нове осмислення зако-
нодавчого закріплення правових 
(матеріальних і нематеріальних) 
приписів та оцінки їх ролі в пра-
вовому регулюванні. Це особли-
во актуально і для норм трудово-
го права. У зв’язку із цим нині від-
бувається вдосконалення трудо-
вого законодавства, зокрема, 
здійснюється розробка проекту 

Трудового кодексу України й на-
укове обґрунтування необхід-
ності прийняття Трудового про-
цесуального кодексу.

У галузі трудового права на-
укове дослідження матеріаль-
них, процедурних, процесуаль-
них, нематеріальних норм здійс-
нювали С.І. Запара, І.В. Лагутіна, 
В.В. Лазор, М.В. Молодцов,  
Д.О. Морозов, С.В. Передерін, 
Н.А. Плахотіна, О.І. Процевський, 
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Л.М. Распутіна, Н.М. Семенюта, 
В.М. Скобєлк ін,  С.Ю. Чуча,  
І.М. Якушев, О.М. Ярошенко та ін.

Належна регламентація тру-
дових прав та обов’язків є запо-
рукою досягнення бажаного пра-
вового результату при реалізації 
правових норм. Адже діяльність 
кожного суб’єкта трудового права 
здійснюється крізь призму закріп-
лених правил поведінки. Однак 
це лише зовнішнє вираження, 
втілення нормативно встановле-
ної форми норм трудового пра-
ва.

У юридичній літературі не-
одноразово зазначалося, що тру-
дове право, як матеріальна га-
лузь права, містить лише ма-
теріально-правові норми. Поряд 
із цим окремі науковці вважають, 
що в трудовому праві наявні про-
цесуальні, нематеріальні правові 
норми. Як зазначали із цього при-
воду О.В. Кузьменко й Т.О. Гуржій, 
було б помилкою вважати, що 
матеріальні галузі права склада-
ються винятково з матеріальних 
юридичних норм, а процесуальні 
– з норм процесуальних. Будь-
яка матеріальна галузь права за-
вжди містить і процесуальні нор-
ми [3, с. 77, 78]. 

На думку В.М. Скобєлкіна, в 
трудовому праві важливу роль 
відіграють нематеріальні норми 
– організаційні, процедурні та 
процесуальні [10, с. 85]. Такий 
поділ трудових норм був підтри-
маний багатьма науковцями. 

Зокрема, С.В. Передерін приєд-
нується до зазначеної позиції й 
підкреслює, що основне призна-
чення цих норм полягає в захисті 
індивідуальних і колективних тру-
дових прав та інтересів, а також 
у встановленні правових засобів, 
за допомогою яких забезпечуєть-
ся охорона трудових прав найма-
них працівників [6, c. 3]. Л.М. Рас-
путіна поділяє наведену вище 
думку В.М. Скобєлкіна й зазна-
чає, що нематеріальні норми зай-
мають важливе місце в трудово-
му праві. Це зумовлюється перш 
за все законодавчо закріпленим 
обов’язком роботодавця погод-
жувати низку дій при встановлен-
ні, зміні умов праці та при реалі-
зації законодавства як із профс-
пілковими органами, так і з сами-
ми працівниками. Цим трудове 
право значною мірою відріз-
няється від інших галузей права 
[9, c. 90-93]. Д.О. Морозов указує 
на те, що в науці трудового права 
норми, на підставі яких виника-
ють правовідносини, що забез-
печують реалізацію норм ма-
теріальних, прийнято йменувати 
«процедурними», «процесуаль-
ними», «процедурно-процесу-
альними», «організаційними», 
«нематеріальними» і вважає, що 
вони є окремими різновидами 
процесуальної норми як більш 
широкого поняття [5, c. 9].

На наше переконання, про-
позиція цих науковців відносити 
організаційні і процедурні норми 
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до нематеріальних не означає, 
що їх призначення вичерпується 
врегулюванням конфліктних си-
туацій. Адже обов’язкова наяв-
ність нематеріальних норм при 
вирішенні трудових спорів, кон-
фліктів чи при поновленні пору-
шеного трудового права є лише 
однією з можливостей їх вико-
ристання. Водночас переважна 
більшість нематеріальних норм 
покликана забезпечувати реалі-
зацію позитивних (неконфлікт-
них) діянь. Крім того, ці норми за-
кріплюють форми реалізації ма-
теріальних норм трудового пра-
ва. Вони виступають приписами, 
які виражають оцінку, судження 
держави про належну поведінку 
учасників трудових відносин, і є 
вторинними, похідними, обслуго-
вуючими, підпорядкованими сто-
совно матеріальних норм, що, 
однак, не означає їх другоряд-
ності. 

У правових наукових джере-
лах неодноразово зазначалося, 
що серед нематеріальних норм 
найбільше норм процедурних, які 
регулюють як діяльність суб’єктів 
трудового права, спрямовану на 
створення інших правових норм 
(матеріального й нематеріально-
го характеру), так і ту, що пов’язана 
з їх реалізацією. Проте відповіді 
щодо кількості таких норм і їхньо-
го співвідношення з основними 
інститутами трудового права не 
дав ще жоден дослідник цієї про-
блеми [9, c. 90-93]. 

Ус і  з а з н а ч е н і  н о р м и 
взаємопов’язані і взаємозалежні, 
тому їх досить важко виокремити 
в нормативно-правових актах. Як 
зазначає М.В. Максютін, саме 
така складність служить причи-
ною частих випадків неврегульо-
ваності необхідних процедур і як 
наслідок – відсутність належної 
процедурної регламентації за-
стосування державного примусу, 
заборони порушення режиму за-
конності, яка обов’язково тягне 
суттєве обмеження прав грома-
дян, з одного боку, і загрозу без-
дії санкцій – з другого [4, c. 6].

Право як явище за своєю 
природою є процедурним. Цим 
пояснюється те, що реалізація 
практично всіх різновидів со-
ціальних норм потребує проце-
дур і процедурних норм. Як і кож-
на галузь права, трудове право 
також містить певні правові про-
цедури [6, c. 58]. У той же час, як 
наголошував В.Н. Протасов, ве-
лика кількість юридичних проце-
дур утворює механізми реаліза-
ції норм окремих галузей права. 
І процедурність (як, власне, й 
нормативність) знайшла най-
більш повне втілення в таких про-
цесуальних галузях, як цивільно-
, кримінально-, адміністративно- 
й господарсько-процесуальне 
право [8, с. 6]. Більшість норм 
трудового права для своєї реалі-
зації потребує правових засобів, 
які створюють певний порядок – 
систему юридичних процедур да-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

��� 2009/104

ної галузі. Кожна з таких проце-
дур об’єднує в логічну послідов-
ність установлені державою 
обов’язкові правила, закріплені в 
нормативних актах і відображені 
в нормах трудового права. 

У даному контексті Л.М. Рас-
путіна зазначила, що процедурні 
норми трудового права виступа-
ють відносно самостійним еле-
ментом механізму правового ре-
гулювання трудових і суміжних з 
ними відносин. Особливість цих 
норм полягає в тому, що, регла-
ментуючи одні відносини, вони 
впорядковують виникнення й ре-
алізацію інших, закріплюються за 
певними регулятивними норма-
ми й не можуть бути від них від-
окремлені. До того ж вони слу-
жать організаційно-правовим за-
собом, яким оперують з метою 
впорядкування й реалізації прав 
та обов’язків суб’єктів трудових 
правовідносин. Як відносно са-
мостійні елементи системи пра-
вового регулювання суспільних 
відносин, процедурні норми від-
бивають загальні закономірності 
розвитку права. Одна з цих зако-
номірностей – спеціалізація пра-
ва [9, c. 90-93].

Із цього приводу цілком 
обґрунтованою можемо назвати 
висловлену С.В. Передеріним 
позицію щодо того, що предме-
том регламентації процедурних 
норм є діяльність по забезпечен-
ню реалізації й створенню ма-
теріальних норм за допомогою 

локальної нормотворчості, а та-
кож діяльність юрисдикційних ор-
ганів у процесі процедурно-про-
цесуального забезпечення тру-
дових прав найманих працівників 
[6, c. 137]. Адже процедурні нор-
ми так чи інакше регламентують 
поведінку всіх без винятку 
суб’єктів трудових і суміжних з 
ними відносин. Ці норми наявні в 
кожному інституті трудового пра-
ва й охоплюють правореалізацій-
ну, правотворчу (на локальному 
рівні) і правоохоронну діяльність. 
Основне їх призначення, як за-
уважує В.М. Скобєлкін, – регулю-
вання діяльності суб’єктів, що 
пов’язана з реалізацією ма-
теріальних і нематеріальних 
норм трудового права. Виконую-
чи таку функцію, вони фактично 
відповідають на запитання, як і в 
який спосіб суб’єкт вправі чи 
зобов’язаний реалізувати норма-
тивний припис [10, с. 84]. 

На нашу думку, важливим є 
нормативне визначення право-
вого статусу суб’єктів трудо-
вого права (зокрема, органів та 
ї х  посадовц ів ):  це  особи:  
(а) обов’язковість майбутнього 
рішення яких визнали сторони; 
(б) наділених правом застосову-
вати види державного примусу; 
(в) які самостійно вирішують 
певну конфліктну ситуацію з 
чітким і точним нормативним 
закріпленням конкретних про-
цедур їх діяльності. 

Процедурні норми трудово-
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го права можна визначити, як 
обов’язкові приписи загального 
або локального характеру, які 
створені з метою регламента-
ції певних дій і які здійснюються 
в певному порядку, з визначеною 
наступністю і послідовністю.

Що стосується процесуаль-
них норм трудового права, то для 
них притаманна ознака виключно 
організаційної, можливо, навіть 
управлінської природи. З точки 
зору Д.О. Морозова, вони повин-
ні визначати найбільш доцільний 
порядок поведінки. Предметом їх 
регулювання виступають «основ-
ні» для них норми права. Цим 
нормам властива специфічна 
структура: в гіпотезі трудової 
процесуальної норми обставини 
й умови, за наявності яких реалі-
зується норма, означені змістом 
і проявом в даний момент тієї ос-
новної норми права. Специфіка 
санкцій цих норм полягає також 
у їх похідній природі: вони завж-
ди чітко виражені. Процесуальні 
норми трудового права міс-
тять приписи не лише  ді ї 
суб’єктів права з реалізації на-
лежних їм прав і покладених 
обов’язків, але й спосіб, порядок, 
послідовність їх учинення, а в 
окремих випадках і форму за-
кріплення результатів цих дій 
[5, c. 9, 10].

Процесуальні норми трудо-
вого права закріплюють і проце-
суальні форми, необхідні для ре-
алізації матеріальних норм, рег-

ламентації відносин, що виника-
ють у сфері їх застосування.

Організаційні норми трудо-
вого права – це норми, що вста-
новлюють порядок діяльності 
компетентних органів, які вирі-
шують трудові справи і трудові 
спори. Сам же розгляд або підго-
товка до нього уже є процесуаль-
ними нормами.

Поряд з нематеріальними в 
трудовому праві існують ма-
теріальні норми. В.М. Скобєлкін 
окреслив важливість цих норм, 
їх призначення і звернув увагу 
на те, що вони: (1) передбача-
ють права й обов’язки суб’єктів 
трудового права, пов’язані з різ-
ного роду матеріальними й не-
матеріальними благами; (2) за-
кріплюють юридичні факти, яки-
ми можна пояснити виникнення, 
зміну і припинення трудових 
правовідносин; (3) встановлю-
ють відповідні права й обов’язки 
суб’єктів цих правовідносин;  
(4) визначають компетенцію різ-
них органів у сфері застосування 
трудового законодавства й ло-
к а л ь н о ї  н о р м о т в о р ч о с т і  
[10, c. 85]. 

Ми вважаємо, що поділ норм 
трудового права на організаційні 
і процедурні притаманний і ма-
теріальним нормам, які, у свою 
чергу, можна поділити на, влас-
не, матеріальні (або матеріаль-
но-статичні) і матеріально-про-
цедурні, що визначають проце-
дури виконання положень за-
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конів та інших нормативно-пра-
вових актів трудового законо-
давства. 

У матеріально-статичних 
нормах закріплюється наявність 
(або відсутність) певних прав, 
обов’язк ів,  з’ясовується їх 
зміст. Це теж можуть бути норми-
дефініції, норми-принципи, нор-
ми-декларації. Зокрема, в cт. 43 
Конституції України передбачено, 
що «кожен має право на працю, 
що включає можливість заробля-
ти собі на життя працею, яку він 
вільно обирає або на яку він віль-
но погоджується… Використання 
примусової праці забороняється 
і кожен має право на належні, 
безпечні і здорові умови праці, на 
заробітну плату, не нижчу від виз-
наченої законом… Громадянам 
гарантується захист від незакон-
ного звільнення». Право на своє-
часне одержання винагороди за 
працю захищається законом. 

У Кодексі законів про працю 
України зазначено, що умови до-
говорів, які погіршують станови-
ще працівників порівняно із зако-
нодавством України про працю, 
є недійсними (ст. 9). У Законі Ук-
раїни «Про оплату праці» закріп-
лено норму, згідно з якою міні-
мальна заробітна плата є де-
ржавною соціальною гарантією, 
обов’язковою на всій території 
України для підприємств усіх 
форм власності і господарюван-
ня (ч. 4 cт. 3) [1; 1995. – № 17. – 
Ст. 121]. В Інструкції про порядок 

ведення трудових книжок праців-
ників установлено, що трудова 
книжка є основним документом 
про трудову діяльність працівни-
ка (п. 1.1), трудові книжки раніше 
встановленого зразка обміну не 
підлягають (п. 1.2) [7] та ін. 

Для забезпечення реалізації 
зазначених норм необхідно зако-
нодавчо закріпити певний ме-
ханізм дії і своєрідну процедурну 
регламентацію. Так, для реаліза-
ції конституційної норми, яка пе-
редбачає, що працюючі мають 
право на страйк для захисту 
своїх економічних і соціальних 
інтересів (ст. 44 Основного Зако-
ну), необхідно не просто закріпи-
ти в цій же статті положення, що 
порядок здійснення права на 
страйк установлюється законом, 
а й наявність цього визначеного 
порядку (який, у даному випадку, 
передбачений Законом України 
«Про порядок вирішення колек-
тивних трудових спорів (конфлік-
тів)» [1; 1998. – № 34. – Ст. 227]). 
Норми, які регламентують цей 
порядок, є процедурними.

Незважаючи на те, що згідно 
з встановленою конституційною 
матеріальною нормою, яка пере-
дбачає, що приписи Основного 
Закону України є нормами прямої 
дії (ч. 1 cт. 8), у випадку неприй-
няття належного нормативно-
правового акта й непередбачен-
ня необхідної фінансової підста-
ви, конкретне право суб’єкта тру-
дового права неможливо буде 
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повноцінно реалізувати навіть за 
наявності відповідного рішення 
суду чи іншого уповноваженого 
суб’єкта. Як переконує С.В. Пере-
дерін, за допомогою матеріаль-
них норм і процедурних норм тру-
дового права, що регламентують 
процес перетворення на реаль-
ність матеріальних норм, відбу-
вається реалізація трудових 
прав та обов’язків [6, c. 10]. До-
сить цікавою щодо цього є пози-
ція К.І. Комісарова, який стверд-
жує, що існує «процес у процесі», 
до якого він відносить охоронні 
правовідносини, які відмежову-
ють процесуальні процедури від 
матеріальних і захищають їх ре-
алізацію [2, c. 15]. 

Отже, матеріальні норми ре-
алізовуються при позитивній пра-
вовій діяльності, відсутності пра-
вопорушень і спорів, коли суб’єкти 

трудового права у встановлених 
правових межах належно реалі-
зують правові приписи: напри-
клад, у випадку заохочення пра-
цівників, при використанні право-
вих процедур укладення трудо-
вого (колективного) договору, при 
утворенні профспілкових органів 
тощо. Поряд із цим нематеріаль-
ні норми створюють підґрунтя 
для належного врегулювання 
трудових правовідносин і втілен-
ня в життя норм матеріальних. Їх 
функціональне призначення теж 
характеризується захисними 
властивостями щодо суспільних 
відносин. Вони спрямовані на ре-
алізацію матеріальних охорон-
них правовідносин і справляють 
визначальний вплив на вдоско-
налення механізму реалізації 
трудових прав і трудового юри-
дичного процесу загалом. 
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Однією з факультативних 
(додаткових) умов трудового до-
говору є умова про випробуван-
ня. Її значення важко переоціни-
ти, оскільки за ї ї допомогою  
(а) здійснюється належний підбір 
кадрів і стабілізуються трудові 
правовідносини, (б) провадиться 
перевірка ділових якостей пра-
цівника, (в) досягається правиль-
ний вибір ним місця роботи (шля-
хом поєднання інтересів сторін 
трудового договору), (г) забезпе-
чується зайнятість населення [8, 
с. 142].

У наукових працях Н.Б. Бо-
лот іної,  В.С.  Венедик това,  
В.В. Жернакова, О.С. Пашкова, 
О.І. Процевського, Н.М. Хуторян 
і Г.І. Чанишевої були досліджені 
тільки окремі сторони випробу-
вання, зокрема, у взаємозв’язку 
з іншими нормами трудового 
права. Аналіз напрацювань цих 
науковців дав змогу виокремити 
малодосліджені аспекти пробле-
ми правового регулювання цього 

процесу, а саме незадовільний 
результат випробування як різ-
новид виявленої невідповідності 
працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі. Це питання 
раніше не було предметом спе-
ціальних досліджень, хоча брак 
останніх, безумовно, ускладнює 
розв’язання низки завдань су-
часної науки трудового права і, 
що найголовніше, – практики за-
стосування чинного законодавс-
тва.

Слід, вважаємо, підтримати 
Н.Б. Болотіну, яка переконливо 
доводить, що за сучасних умов 
господарювання питання прове-
дення випробування, його мето-
ди і зміст набули нового звучан-
ня [2, с. 278]. На її думку, це по-
яснюється, по-перше, впровад-
женням кардинально нових нау-
ково-технічних методів, техноло-
гій у виробництві (перехід на 
комп’ютерні систему обслугову-
вання виробництва, введення 
нової загальнодержавної систе-
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при кафедрі правознавства 
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ми статистичної й бухгалтерської 
звітності, податкового контро-
лю); по-друге, появою нових про-
фесій, спеціальностей, робіт, по-
сад (Нагадаємо, що 26 грудня 
2005 р.  наказом Держспо -
живстандарту України № 375 за-
тверджено Класифікатор про-
фесій ДК 003:2005, який набув 
чинності з 1 квітня 2006 р. [9]. За 
основу його розроблення прий-
нято Міжнародну стандартну 
класифікацію професій (ISCO-
88:  In te rnat iona l  S tandard 
Classification of Occupations/ILO, 
Geneva), яку Міжнародна конфе-
ренція статистики праці Міжна-
родного бюро праці рекоменду-
вала для переведення націо-
нальних даних у систему, що по-
легшує міжнародний обмін про-
фесійною інформацією); по-
третє, інтеграційними процеса-
ми, активізацією міжнародних 
господарських зв’язків, створен-
ням і функціонуванням спільних 
п ідприємств з іноземними 
суб’єктами господарювання, а 
також появою на внутрішньому 
ринку іноземних підприємств.

В.В. Жернаков визначав 
випробування як обумовлену 
при укладенні трудового догово-
ру угоду сторін і таку, що здійс-
нюється шляхом оцінки резуль-
татів трудової діяльності в межах 
установлених законом строків, 
як перевірку відповідності про-
фесійних, моральних та інших 
якостей працівника вимогам, які 

пред’являються до виконання 
дорученої роботи [3, с. 5]. М.
П. Шарило під цією процедурою 
розуміє зумовлену угодою сторін 
в процесі укладення трудового 
договору перевірку відповідності 
працівника дорученій роботі [11, 
с. 401]. Найбільш точним і ла-
конічним вбачається визначен-
ня, запропоноване Н.М. Хуторян, 
на думку якої це перевірка від-
повідності працівника роботі, яку 
він має виконувати за трудовим 
договором [11, с. 404]. Отже, ви-
пробування є передбаченою за-
коном і встановленою угодою 
сторін трудового договору про-
цедурою перевірки роботодав-
цем відповідності працівника ви-
конуваній трудовій функції (про-
фесії, спеціальності, кваліфікації 
й посаді) при прийомі на роботу, 
результати якої можуть бути під-
ставою для збереження, зміни 
або припинення трудових пра-
вовідносин.

У трудовому законодавстві 
вперше випробуванню було при-
свячено розд. ІV «Про попереднє 
випробування» КЗпП РРФСР 
1918 р. [7], дія якого згідно з пос-
тановою Всеукраїнського рево-
люц ійн о г о  ко м і тет у  «Пр о 
об’єднання діяльності УРСР і 
РРФСР» від 27 січня 1920 р. [10] 
поширювалась і на територію Ук-
раїни. У статтях 32 і 33 цього Ко-
дексу було зазначено, що при 
тривалому характері робіт оста-
точному прийняттю на роботу 
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передує випробування, залежно 
від результатів якого відбуваєть-
ся або остаточне прийняття пра-
цюючого на роботу, або його 
відрахування зі сплатою винаго-
роди за час випробування згідно 
з тарифними ставками. Про ре-
зультати випробування негайно 
сповіщався відділ розподілу ро-
бочої сили. Законодавчо закріп-
леним також було право на ос-
карження результатів цієї проце-
дури. Працівник, який випробо-
вувався й не був прийнятий на 
роботу, міг оскаржити це рішен-
ня в професійну спілку, членом 
якої він був.

За cт. 26 КЗпП УРСР [6] умо-
ва про випробування може бути 
встановлена тільки за угодою 
сторін трудового договору (пра-
цівника й роботодавця). Одно-
стороннє встановлення робото-
давцем такої умови є протиза-
конним. 

Хоча метою випробування є 
загальна перевірка відповідності 
працівника роботі, яка йому до-
ручається, це не означає, що в 
дійсності протягом часу цієї про-
цедури обов’язково буде прова-
дитись яка-небудь конкретна пе-
ревірка, крім здійснюваного зви-
чайного контролю праці праців-
ника та її результатів. Випробу-
вання встановлюється незалеж-
но від кваліфікації й досвіду ос-
таннього. Якщо в період випро-
бування працівник дійде виснов-
ку, що запропонована йому ро-

бота не є для нього підходящою, 
він має право розірвати трудовий 
договір за власним бажанням. 
Отже, в цей період не тільки ро-
ботодавець вправі оцінювати 
працівника, а й працівник має 
право оцінювати надану йому 
роботу з точки зору її придат-
ності, відповідності вимогам, які 
ставляться до нього як працюю-
чого.

Порядок прийому на роботу 
з умовою про випробування не 
відрізняється від загального по-
рядку вступу в трудові правовід-
носини, передбаченого КЗпП Ук-
раїни та чинним законодавством. 
Роботодавець зобов’язаний під 
розписку ознайомити працівника 
з діючими на підприємстві колек-
тивним договором, правилами 
внутрішнього трудового розпо-
рядку, іншими локальними нор-
мативними актами, що стосують-
ся його трудової діяльності. Пе-
релік посадових обов’язків пра-
цівника має бути зафіксований у 
трудовому договорі або в поса-
довій інструкції, завіреній підпи-
сом працівника. Крім того, при 
прийомі на роботу він повинен 
бути також письмово ознайомле-
ний із правилами техніки безпе-
ки, протипожежної безпеки, ви-
робничої санітарії та ін.

Ні в трудовому законодавс-
тві, ні в навчальній чи науковій 
літературі, присвяченій випробу-
ванню, не вказується, що під час 
цього процесу працівник перебу-



���2009/104

Перші кроки в науці
ває в яких-небудь особливих 
умовах, що відрізняються від 
звичайного порядку виконання 
роботи. Звичайно, з огляду на те, 
що умова про випробування має 
договірний характер, власник 
або уповноважений ним орган і 
працівник можуть обумовити в 
трудовому договорі різні деталі 
проведення даної процедури, 
зокрема, обмежити коло робіт і 
завдань, установити час їх вико-
нання й вимоги до продуктив-
ності праці та ін. Однак за загаль-
ним правилом за межами домо-
вленості сторін обов’язки праців-
ника визначаються трудовим до-
говором, укладеним при прийомі 
на роботу, й поширюються на 
весь період його діяльності як іс-
тотні умови. Як бачимо, випробу-
вання не містить спеціальних 
або обмежувальних вимог до ви-
конання трудової функції. Це є 
підставою для висновку, що 
зміст розглядуваної процедури 
полягає насамперед у тому, що 
роботодавцеві надається мож-
ливість оцінити працівника щодо 
його здатності до виконання тру-
дових обов’язків на необхідному 
рівні. Під час випробування пра-
цівник користується всіма трудо-
вими правами й має обов’язки 
відповідно до законодавства про 
працю, колективного і трудового 
договорів. Лише одна особ-
ливість є в його правовому ста-
новищі: у цей період він може 
бути звільнений з роботи як та-

кий, що не витримав випробуван-
ня.

Згідно зі cт. 28 КЗпП України, 
якщо протягом строку випробу-
вання встановлено невідповід-
ність працівника роботі, на яку 
його прийнято, роботодавець 
вправі розірвати трудовий до-
говір. Працівник вважається та-
ким, що витримав випробування 
й остаточно зарахований на ро-
боту, якщо строк цієї процедури 
закінчився і він не був звільнений 
за названою підставою. При ць-
ому в подальшому розірвання 
трудового договору з ініціативи 
роботодавця допускається тіль-
ки на загальних підставах і з до-
триманням установленого зако-
нодавством порядку.

Не можна погодитися з по-
зицією тих фахівців, які вважа-
ють, що відрахування за резуль-
татами випробування – це одна 
із форм відмови працівникові у 
прийнятті на роботу, а тому її не 
можна вважати звільненням з 
ініціативи власника або уповно-
важеного ним органу [1, с. 58]. 
Випробування, на їх думку, нале-
жить до організаційно-правових 
форм визначення кваліфікації 
працівника й має місце не в про-
цесі трудової діяльності [4, 
с. 127]. Виваженою й обґрунто-
ваною стосовно цього питання є 
позиція І.А. Іоннікової [5, с. 85], 
яка доводить, що звільнення за 
результатами випробування є 
однією з підстав розірвання тру-
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дового договору з ініціативи 
власника або уповноваженого 
ним органу, що пов’язано з неп-
ридатністю працівника виконува-
ти роботу, передбачену умовами 
трудового договору. Роботода-
вець наділений повноваженнями 
самостійно визначати чинники 
непридатності, що унеможлив-
люють продовження дії трудових 
правовідносин із працівником. 

Керуючись вищевказаним, 
вважаємо необхідним неза-
довільний результат випробу-
вання при прийомі на роботу 
внести в новий Трудовий кодекс 
України як самостійну підставу 
розірвання трудового договору з 
ініціативи роботодавця. Це доз-
волить уникнути непорозуміння 
при застосуванні закону, усунути 
певні сумніви при формулюванні 
причини звільнення з роботи при 
внесенні запису в трудову книж-
ку працівника. Зрозумілою для 
правозастосувачів виявиться й 
необхідність дотримання проце-
дури розірвання трудового дого-
вору з ініціативи роботодавця.

Висновок роботодавця про 
незадовільний результат випро-
бування, як і про невідповідність 
працівника виконуваній роботі 
або займаній посаді внаслідок 
недостатньої кваліфікації, має 
бути підтвердженим конкретни-
ми об’єктивними фактичними да-
ними невиконання або неналеж-
ного виконання ним дорученої 
роботи. Результат випробуван-

ня, що встановлюється при ук-
ладенні трудового договору, 
може міститися в програмах цієї 
процедури, журналах контролю 
за його проходженням, відгуках, 
характеристиках і висновках без-
посереднього керівника праців-
ника або іншої особи відпові-
дальної за проходження випро-
бування, протоколах засідань 
комісій зі встановлення підсумків 
останнього, в наказах, розпоряд-
женням, актах, безпосередньо в 
доповідних записках указаних 
осіб або інших документах. 

Крім того, як і у випадку при-
пинення трудового договору в 
разі виявленої невідповідності 
працівника займаній посаді або 
виконуваній роботі внаслідок не-
достатньої кваліфікації (п. 2 
cт. 40 КЗпП України), так і при не-
задовільному результаті випро-
бування потрібно встановити 
зв’язок між якостями (здібностя-
ми) працівника і виконанням ним 
трудових обов’язків за певної 
трудовою функцією (професією, 
спеціальністю, кваліфікацією, 
посадою).

Наука трудового права у 
випробуванні умовно вирізняє  
2 органічно взаємопов’язаних 
елементи: (а) виявлення в про-
цесі виконання роботи навичок, 
знань, можливостей, здібностей, 
наявних у працівника, і (б) без-
посереднє порівняння, зістав-
лення цих якостей з вимогами, 
що ставляться до виконання да-
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ної роботи [3, с. 8, 9]. Таким чи-
ном, ухвалюючи рішення про ре-
зультати випробування, власник 
або уповноважений ним орган 
повинен дотриматися такого по-
рядку дій: (1) установити наяв-
ність або відсутність під час ви-
пробування фактів неналежного 
виконання працівником трудових 
обов’язків; (2) указати на причин-
но-наслідковий зв’язок між рів-
нем розвитку здібностей праців-
ника і недоліками в його роботі; 
(3) зробити висновок про від-
повідність (невідповідність) пра-
цівника дорученій роботі й ухва-
лити рішення щодо можливості 
продовження з ним трудових від-
носин.

При звільненні працівника 
за таким звільненням робиться 
посилання на cт. 28 КЗпП Украї-
ни, а підставу належить форму-
лювати – «за результатами вип-
робування». Воно здійснюється 
без попередньої згоди виборно-
го органу первинної профспілко-
вої організації.

Отже, під незадовільними 
результатами випробування слід 
розуміти неодноразове невико-

нання або неналежне виконання 
працівником трудових обов’язків 
внаслідок браку у нього знань, 
навичок або вмінь, необхідних 
для виконання дорученої робо-
ти. Знання – це результат проце-
су діяльності пізнання, перевіре-
не суспільною практикою й ло-
гічно впорядковане відбиття її у 
свідомості людини. Це категорія, 
яка відбиває зв’язок між пізна-
вальною і практичною діяльніс-
тю людини. Знання виявляються 
в системі понять, суджень уяв-
лень тощо, яка має певний обсяг 
і якість. Їх можна ідентифікувати 
тільки за умови виявлення у виді 
вміння виконувати відповідні ро-
зумові або фізичні дії. Уміння є 
здатністю людини виконувати 
певні дії під час виконання тієї чи 
іншої діяльності на основі від-
повідних знань. Навички – це дії, 
що виконуються під час певної 
діяльності, але які завдяки чис-
ленним повторенням здійсню-
ються автоматично, без свідомо-
го контролю з боку людини. Су-
купність же знань, навичок і 
вмінь, накопичених суб’єктом, 
становить досвід працівника.
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УДК 349.2 Н.В. Глевська, здобувачка  
при кафедрі правознавства 

Східноукраїнський національний університет 
імені Володимира Даля, м. Луганськ

ПОЯВА НА РОБОТІ У СТАНІ СП’ЯНІННЯ 
ЯК ПІДСТАВА ВІДСТОРОНЕННЯ ПРАЦІВНИКА  

ВІД РОБОТИ

Наркоманія, токсикоманія й 
алкоголізм – не тільки тяжкі за-
хворювання, а й надзвичайно не-
безпечні соціальні явища, які 
швидкими темпами поширюють-
ся у світі й Україні, зокрема. До 
вживання спиртних напоїв, хіміч-
них речовин і наркотиків залу-
чається дедалі більше людей, 
переважно молоді. Зловживання 
зазначеними речовинами підри-
ває здоров’я людини, робить її 
непрацездатною, призводить до 
порушення сімейних і суспільних 
відносин, деградації, втрати со-
ціальної цінності й передчасної 
смерті [7, с. 377, 378].

Закон України «Про заходи 
протидії незаконному обігу нар-
котичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів та зловжи-
ванню ними» (далі – Закон) від 
15 лютого 1995 р. визначає нар-
команію як психічний розлад, зу-
мовлений залежністю від нарко-
тичного засобу або психотропної 
речовини внаслідок зловживан-
ня ними [1; 1995. – № 10. – Ст. 62]. 
Перелік наркотичних засобів, 
психотропних речовин і прекур-
сорів затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від  
6 травня 2000 р., № 770 [9]. В Ук-
раїні, як і в більшості європей-
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ських держав, протягом останніх 
15 років виникли серйозні про-
блеми, викликані протизаконним 
вживанням наркотичних речо-
вин. Останнім часом, наголошує 
І.О. Доброрез, наркоманія стала 
одним з головних чинників, 
справляючих негативний вплив 
на фізичне й моральне здоров’я 
населення, демографічну ситу-
ацію, правопорядок, соціальну 
стабільність і майбутнє молоді 
[2, с. 4]. За даними МВС України, 
на вересень 2007 р. в Україні на-
раховувалося майже 500 тис. 
осіб, які регулярно вживають 
наркотичні засоби, із них понад 
5 тис. наркозалежних є непов-
нолітніми. Найбільшу чисель-
ність наркозалежних зареєстро-
вано в південних областях краї-
ни [6]. Як зазначають експерти 
Європейського регіонального 
бюро Всесвітньої організації 
здоров’я, Україна знаходиться на 
6-му місці з п’ятдесятьох країн 
світу, де вживання алкоголю й 
наркотиків перестало бути суто 
медичною або моральною про-
блемою, оскільки набуло масш-
табів своєрідної епідемії, яка за-
грожує всьому населенню [5, 
с. 3]. Незважаючи на вживані за-
ходи, постійно зростає чисель-
ність хворих на наркоманію й по-
мерлих від неї. Крім того, за ос-
танні роки відбулося збільшення 
випадків отруєння саме нарко-
тичними засобами чи психо-
тропними речовинами. У загаль-

ній кількості подібні випадки 
посідають 2-ге місце після от-
руєнь алкоголем чи його сурога-
тами [9].

Соціально-демографічний 
аналіз свідчить, що майже 90% 
наркоманів – це молоді люди ві-
ком до 30 років, з яких кожний  
4-й – жінка. Майже 50 тис. хворих 
на наркоманію не працюють і не 
навчаються. Більшість із них 
вживає наркотики ін’єкційним 
шляхом, що є значним фактором 
ризику передавання ВІЛ-інфекції 
та СНІДу. Останнім часом зростає 
вживання таких наркотиків, як ге-
роїн, кокаїн, ЛСД. Небезпечною 
є тенденція до збільшення числа 
споживачів наркотиків серед під-
літків і молоді, зростання рівня 
криміналізації наркоманії, низька 
ефективність медичної допомоги 
хворим на наркоманію, обмеже-
не розроблення сучасних прог-
рам їх психосоціальної реабілі-
тації й адаптації в суспільстві, 
відмежування від її первинної 
профілактики, спрямованої на 
зменшення попиту на наркотики. 
При цьому проблема наркоманії 
надзвичайно тісно пов’язана з 
проблемою ВІЛ/СНІДу: вибух епі-
демії ВІЛ, що має місце в країні, 
значною мірою пов’язано з поши-
ренням вірусу імунодефіциту лю-
дини через середовище ін’єк-
ційних наркоманів, яке досі про-
довжує залишатися найсерйоз-
нішою групою ризику в розпов-
сюдженні ВІЛ-інфекції.
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Учасники парламентських 
слухань на тему: «Соціально-
економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, 
наркоманії та алкоголізму в Ук-
раїні та шляхи їх розв’язання», 
які відбулися 1 грудня 2003 року, 
відзначили, що не краще вирішу-
ються й проблеми, пов’язані з 
алкогольними розладами, на які, 
за оціночними даними (з ураху-
ванням прихованої чисельності 
осіб), страждає майже 7% насе-
лення працездатного віку [1; 
2004. – № 16. – Ст. 244.]. Із року 
в рік число таких людей зали-
шається стабільним, не зазнаю-
чи зменшення, а питома вага ді-
тей і молоді серед них поступово 
зростає. Усе це сприяє й тому, 
що вживання алкоголю пород-
жує вчинення багатьох злочинів 
і правопорушень. Важливою при-
чиною невпинного зростання 
масштабів алкогольної пробле-
ми продовжує залишатися нее-
фективна державна політика у 
сфері реклами, висока цінова 
доступність алкогольних напоїв, 
практично брак контролю за тор-
гівлею ними, в тому числі й за їх 
продажем неповнолітнім, пос-
лаблення уваги центральних і 
місцевих органів виконавчої вла-
ди й органів місцевого самовря-
дування до вирішення питань за-
безпечення змістовного дозвіл-
ля й відпочинку населення, на-
самперед молоді, а також (що 
безперечно) відсутність повно-
цінної системи протиалкогольної 

профілактики, що складається із 
профілактичного інформування 
і профілактичного навчання, 
розрахованого на різні вікові й 
соціальні групи населення.

Стаття 46 КЗпП України пе-
редбачає, що власником або 
уповноваженим ним органом до-
пускається відсторонення пра-
цівника від роботи у разі появи 
його на роботі нетверезим, у 
стані наркотичного або токсич-
ного сп’яніння [3]. Такий захід ре-
агування за цією підставою може 
мати місце незалежно від того, 
в який період робочого часу він 
з’явився на роботі в нетверезому 
стані – на початку роботи, про-
тягом робочого дня чи по закін-
ченні. У такому стані працівник 
не в змозі критично оцінювати 
свої дії, втрачаються почуття 
дозволеного й відповідальності, 
виникає загроза створення 
аварійної ситуації й підвищуєть-
ся виробничий травматизм [4, 
с. 90].

Хоча законодавець перед-
бачає тільки можливість відсто-
ронення сп’янілого працівника 
від роботи, слід зауважити, що 
залишення останнього на робо-
чому місці може призвести до 
важких наслідків як для нього са-
мого, так і для інших людей, а 
також для майна роботодавця. 
Яскравим прикладом тому може 
бути такий приклад із судової 
практики. 24 серпня 2004 р. П. 
з’явився на роботі в стані силь-
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ного алкогольного сп’яніння. При 
проведенні ремонтних робіт 
електроустановки він зайшов у 
незакриту частину високоволь-
тної установки, що знаходиться 
під напругою 10 кВт, і зазнав 
впливу електрики високої напру-
ги, в результаті чого тут же по-
мер. Майстра високовольтної ді-
лянки цеху С., який вчасно не 
відсторонив від роботи п’яного 
електромонтера, вироком район-
ного суду було визнано винним 
у вчиненні злочину – порушення 
правил охорони праці; йому при-
значено покарання у виді поз-
бавлення волі.

Відповідно до п. 25 постано-
ви Пленуму Верховного Суду Ук-
раїни «Про практику розгляду 
судами трудових спорів» від 6 
листопада 1992 р. [11] стан алко-
гольного, наркотичного або ток-
сичного сп’яніння підтверджуєть-
ся як медичним висновком, так і 
іншими видами доказів, зокрема, 
показаннями свідків, актом робо-
тодавця та ін. За cт. 57 Цивіль-
ного процесуального кодексу Ук-
раїни такими доказами є будь-які 
фактичні дані, на підставі яких 
суд установлює наявність або 
відсутність обставин, що обґрун-
товують вимоги й заперечення 
сторін, та інших обставин, які ма-
ють значення для вирішення 
справи [1; 2004. – № 40-41, 42. 
– Ст. 492]. Ці дані встановлюють-
ся шляхом пояснень сторін, 
третіх осіб, їх представників, до-

питаних як свідків, показань ос-
танніх, письмових і речових до-
казів, зокрема, звуко- і відеоза-
писів, висновків експертів тощо.

Ознаками знаходження осо-
би у стані алкогольного сп’яніння 
є: запах алкоголю, нестійкість 
пози, порушення вимови, вира-
жене тремтіння пальців рук, різка 
зміна забарвлення шкіряного 
покриву обличчя, поведінка, що 
не відповідає обстановці, та ін.. 
Ознаками знаходження особи у 
стані наркотичного або токсич-
ного сп’яніння є: наведені вище 
ознаки алкогольного сп’яніння 
(крім запаху алкоголю), а також 
звужені чи розширені зіниці очей, 
які майже не реагують на світло, 
сповільненість рухів чи відпові-
дей на запитання. Специфічною 
ознакою можуть бути численні 
сліди від ін’єкцій на руках чи 
тілі. 

Стаття 12 вказаного Закону 
встановлює: особа, стосовно 
якої до органів Міністерства охо-
рони здоров’я або Міністерства 
внутрішніх справ України надійш-
ла інформація від установ, під-
приємств, організацій, засобів 
масової інформації або окремих 
громадян про те, що вона неза-
конно вживає наркотичні засоби 
або психотропні речовини чи пе-
ребуває у стані наркотичного 
сп’яніння, підлягає медичному 
огляду. Згідно з п. 2.2 Інструкції 
про порядок виявлення та пос-
тановки на облік осіб, які неза-
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конно вживають наркотичні за-
соби або психотропні речовини, 
затвердженої спільним наказом 
Міністерства охорони здоров’я, 
Міністерства внутрішніх справ, 
Генеральної прокуратури, Мініс-
терства юстиції України від 10 
жовтня 1997 р. [8], факт незакон-
ного вживання наркотичних за-
собів або психотропних речовин 
встановлюється на підставі по-
казань свідків, наявності ознак 
наркотичного сп’яніння, резуль-
татів медичного огляду, а також 
тестів на вміст таких засобів або 
речовин в організмі особи. Виз-
начення стану наркотичного 
сп’яніння внаслідок незаконного 
вживання наркотичних засобів 
або психотропних речовин є ком-
петенцією лише лікаря, на якого 
покладено обов’язки по прове-
денню медичного огляду (обсте-
ження), а діагноз «наркоманія» 
встановлюється лікарсько-кон-
сультаційною комісією. На під-
ставі медичного огляду лікар-
нарколог визначає стан сп’яніння 
або приймає рішення про необ-
хідність стаціонарного обсте-
ження, про що складає письмо-
вий висновок й видає направлен-
ня на обстеження.

Спираючись на наведене, 
вважаємо, що редакція cт. 46 
КЗпП України, яка тільки допус-
кає відсторонення працівників 
від роботи в разі появи на ро-
боті в нетверезому стані, у стані 
наркотичного або токсичного 

сп’яніння, є неприйнятною. З 
метою зменшення аварійності 
й запобігання випадкам травма-
тизму доцільно в чинному КЗпП 
й у проекті нового Трудового ко-
дексу України покласти на ро-
ботодавця обов’язок відсторо-
нити працівника у випадку поя-
ви того на роботі у стані алко-
гольного, наркотичного або ток-
сичного сп’яніння. Для усунення 
спірних ситуацій є сенс також 
указати, що відсторонення від 
роботи через ці підстави здій-
снюється без збереження за-
робітної плати.

На наше переконання, якщо 
прац івник  у  р об о чий  час 
з’являється в стані сп’яніння не 
на своєму робочому місці, а, ска-
жімо, на території підприємства, 
установи чи організації, в даному 
разі теж має місце недопущення 
його до роботи. Якщо ж він при-
ступив до виконання своїх тру-
дових обов’язків на своєму робо-
чому місці, то йдеться вже про 
відсторонення. Отже, «недопу-
щення до роботи» означає, що 
роботодавець або уповноваже-
на ним особа, помітивши ознаки 
сп’яніння, забороняє працівни-
кові приступати до трудової 
діяльності, яка на початку робо-
чого дня ще не розпочалася. 
«Відсторонення від роботи» має 
місце у випадку, якщо працівник 
приступив до виконання трудової 
функції на початку робочого дня 
і тільки при зміні його стану про-
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тягом дня або за умови, що стан 
сп’яніння не було помічено рані-
ше, від роботодавця надходить 
працівникові розпорядження 
припинити роботу.

Слід наголосити, що праців-
ники, які в робочий час знахо-
дяться на робочому місці у стані 
алкогольного, наркотичного або 
токсичного сп’яніння можуть 
бути звільнені з ініціативи робо-
тодавця (п. 7 cт. 40 КЗпП України) 

незалежно від того, були вони 
попередньо відсторонені від ро-
боти, чи продовжували викону-
вати трудові обов’язки. Звільняти 
з посади у зв’язку з появою на 
роботі в такому стані можна не-
залежно від того, чи застосову-
вались до працівника раніше за-
ходи дисциплінарного або гро-
мадського стягнення. Звільнення 
за цією підставою є дисциплінар-
ним стягненням.
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УДК 342.9-057.36 О.С. Полякова, здобувачка  
при кафедрі адміністративного права  

Національна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

МІЖ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Протягом останніх 5-ти років 
під впливом політичних та еконо-
мічних процесів в Україні набули 
змін фундаментальні правові за-
сади військової служби, а саме: 
«Воєнна доктрина України», за-
тверджена постановою Верхов-
ної Ради України [3; 1993. – № 43. 
– Ст. 409], Закони України «Про 
військовий обов’язок та військову 
службу» [3; 1992. – № 27. – 
Ст. 385], «Про соціальний і пра-
вовий захист військовослужбов-
ців та членів їх сімей», введений 
у дію постановою Верховної Ради 
[3; 1992. – № 15. – Ст. 191], а з 
грудня 2008 р. введено в дію Ука-
зом Президента України нове По-
ложення про проходження грома-
дянами України військової служ-
би у Збройних Силах України 
[5].

Вплив об’єктивних реалій 
обумовлює відповідне коригуван-
ня положень статутів Збройних 
Сил України, затверджених Зако-
нами України («Про Дисциплінар-

ний статут Збройних Сил Украї-
ни» [3; 1999. – № 22-23. – Ст. 197], 
«Про Статут внутрішньої служби 
Збройних Сил України» [3; 1999. 
– № 22-23. – Ст. 194], «Про Статут 
гарнізонної та вартової служб Зб-
ройних Сил України» [3; 1999. – 
№ 22-23. – Ст. 196], «Про Строй-
овий статут Збройних Сил Украї-
ни» [3; 1999. – № 22-23. – Ст. 195]) 
як головного законодавчого ме-
ханізму адміністративно-право-
вого регулювання взаємовідно-
син між військовослужбовцями 
Збройних Сил України. На жаль, 
це питання залишилося поза ува-
гою науковців, тому вважається 
своєчасним дослідження про-
блем удосконалення адміністра-
тивно-правових засад регламен-
тації поведінки військовослуж-
бовців і відпрацювання на під-
ставі аналізу військового законо-
давства України та провідних 
країн світу конкретних пропозиції 
щодо змін і доповнень деяких ста-
тей статутів Збройних Сил Украї-
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ни.

Питання, що висвітлюються 
у статті, є актуальними, особливо 
в даний час, коли державі потріб-
но коригувати й оновлювати за-
конодавство, що стосується вій-
ськової сфери, для чіткого визна-
чення організаційно-правових 
засад, необхідних для створення 
боєздатних Збройних Сил, які від-
повідають вимогам сучасності і 
спроможні виконувати покладені 
на них завдання.

З точки зору С.С. Алексєєва, 
право, як засіб здійснення певних 
управлінських завдань, як зна-
ряддя для силового забезпечен-
ня проведення в життя певної 
політики, практично як веління 
держави, конкретизує вплив вла-
ди на суспільство [1, с. 21]. 

До демократичних досягнень 
України безсумнівно, можна від-
нести створення законодавчих 
засад регламентування взає-
мовідносин між військовослуж-
бовцями в процесі функціонуван-
ня Збройних Сил України. Статут 
внутрішньої служби Збройних 
Сил України, Дисциплінарний 
Статут Збройних Сил України, 
Статут гарнізонної та вартової 
служб Збройних Сил України, 
Стройовий статут Збройних Сил 
України, затверджені відповідни-
ми законами України 24 березня 
1999 р., становлять собою систе-
матизований звід правил по-
ведінки військовослужбовців у їх 
повсякденній діяльності в залеж-

ності від характеру питань, що 
регулюють, і сфер їх поширен-
ня.

У Російської Федерації, нап-
риклад, Статут внутрішньої служ-
би Збройних Сил РФ, Статут гар-
нізонної та вартової служб Зброй-
них Сил РФ, Дисциплінарний Ста-
тут Збройних Сил РФ затверд-
жені указом Президента Росії. 
Наказом Міністра оборони РФ за-
тверджено Стройовий статут  
Збройних Сил РФ. Такий порядок 
дає можливість оперативно вно-
сити зміни до цих важливих для 
збройних сил нормативно-право-
вих актів і створює відповідне 
підґрунтя для авторитарності де-
ржавного режиму.

В умовах, коли в Україні вже 
розпочалася передвиборча пре-
зидентська кампанія, екс-міністр 
оборони України, як претендент 
на посаду Президента України, 
представ перед народом в об-
разі, так би мовити, «сильної 
руки» й розробив нову «конститу-
цію порядку», в якій передбачена 
жорстка президентська модель 
влади з ліквідацією поста прем’єр-
міністра [2, с. 9]. З нашого погля-
ду, українська модель державно-
правового механізму регулюван-
ня питань організації й повсяк-
денної діяльності збройних сил 
країни є більш стабільною й де-
мократичною, зі значно більшим 
спектром можливостей впливу 
суспільства на воєнну організа-
цію держави, тому що, має значно 
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вищий, законодавчий рівень уре-
гульованості цих питань.

З огляду на результати де-
мократизації структури Збройних 
Сил України, перш за все збіль-
шення чисельності цивільних 
осіб у центральному органі вико-
навчої влади – Міністерстві обо-
рони України, постає питання ок-
реслення адміністративно-влад-
них повноважень цих керівних 
осіб у його складі, нормативного 
закріплення відповідного співвід-
ношення цивільних і військових 
посад, визначення рівня дис-
циплінарної влади цивільних осіб 
стосовно підлеглих військово-
службовців.

Відповідно до Статуту внут-
рішньої служби Збройних Сил Ук-
раїни «начальники й старші за 
військовим званням військово-
службовці у питаннях служби до 
підлеглих і молодших звертають-
ся за військовим званням і пріз-
вищем або тільки за званням, до-
даючи в останньому випадку пе-
ред званням слово «товаришу». 
Наприклад: «Лейтенанте Мали-
шенко», «Товаришу лейтенан-
те». 

Підлеглі й молодші за війсь-
ковим званням звертаються у 
службових справах до команди-
рів (начальників) і старших за вій-
ськовим званням, додаючи перед 
званням слово «Товаришу». На-
приклад: «Товаришу лейтенанте» 
[3; 1999. – № 22-23. – Ст. 194].

Як стверджують науковці, 

правовий текст, який є результа-
том об’єктивації й артикуляції 
всієї системи соціальної взає-
модії, дає змогу людині, як со-
ціальній істоті й суб’єктові права, 
існувати в межах правової реаль-
ності, яка є частиною культури й 
символічної пам’яті [4, с. 154 ]. 

Чітко означений алгоритм 
звертання до військовослужбов-
ців формує відповідний рівень 
військової ввічливості, гідної по-
ведінки як між рівними за війсь-
ковими званнями, так і у взає-
мовідносинах підлеглих з коман-
дирами. Вважається доцільним 
визначити також і як повинні у 
службових справах звертатися 
військовослужбовці до своїх 
цивільних начальників. Тому про-
понується доповнити cт. 53 Ста-
туту внутрішньої служби Зброй-
них Сил України частиною такого 
змісту: «При звертанні до цивіль-
ної особи керівного складу  
Збройних Сил України військово-
службовець називає її посаду, 
додаючи перед назвою посади 
слово «товаришу».

Призначення на посаду 
Міністра оборони України цивіль-
ної особи було закономірним кро-
ком демократизації Збройних 
Сил України, але заміна майже 
всіх основних військових посад 
апарату Міністерства оброни Ук-
раїни (в основному посад стар-
ших офіцерів і генералів) на 
цивільні провадилась без попе-
реднього системного наукового 
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аналізу. Це було сліпе копіюван-
ня американської моделі зброй-
них сил, особливо структури 
цивільного міністерства оборо-
ни. 

Ця, так би мовити, «кам-
панія» демократизації, об’єктивно, 
мало свої негативні наслідки, а 
саме:

1) призначення на ключові 
військові посади Міністерства 
оборони України (заступників 
міністра, директорів департамен-
тів) цивільних осіб – державних 
службовців – в основному із Сек-
ретаріату Президента, які не 
мали досвіду військової служби 
або мали його на рівні сержанта 
запасу. Це були знані державні 
службовці, але ж не у військової 
справі, тому наслідки діяльності, 
приміром, фахівця, який очолю-
вав у Секретаріаті аграрний сек-
тор економіки держави, а потім 
деякий час Департамент кадрової 
політики Міністерства оборони 
України, оцінити як позитивні до-
сить проблематично;

2) зниження темпів процесу 
реформування Збройних Сил Ук-
раїни на період адаптації цивіль-
них фахівців у військових струк-
турах;

3) наявність елементів де-
зорганізації державного управ-
ління Збройних Сил України під 
час переходу на цивільні поса-
ди;

4) брак чіткої визначеності 
владних повноважень цивільних 

державних службовців і як наслі-
док – зниження рівня виконавчої 
дисципліни.

З одного боку, це явище де-
мократизації можна розцінювати 
як позитивне, з точки зору  
(а) зменшення витрат на утриман-
ня військовослужбовців рівня 
старших офіцерів і генералів,  
(б) можливості більш спрощеної 
системи ротації кадрів у централь-
ному апараті Міністерства оборо-
ни України, (в) посилення цивіль-
ного контролю за військовою ор-
ганізацією. А з другого – якщо сис-
темніше дослідити його результа-
ти, то позитивного, на нашу думку, 
майже нічого не залишається.

Що стосується зменшення 
витрат держаних коштів, то, на 
перший погляд, і дійсно, що вій-
ськові такого рівня, як старші офі-
цери й генерали, отримують гро-
шове забезпечення, менше за 
розміром порівняно із зарплатою 
цивільних державних службовців 
на цих же посадах. 

Але існуючі закономірності 
здатності будь-якої системи до 
самоурегульованості призвели 
сьогодні до того, що поступово ці 
нові цивільні посади укомплекто-
вуються звільненими в запас офі-
церами й генералами, тобто фах-
івцями, які мають відповідну ос-
віту, досвід служби, досконало 
знають військову службу і знають, 
що і як робити, замість цивільних, 
які випадково зайняли ключові 
посади в центральному апараті 
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Міністерства оборони України. 
Така ротація кадрів, безумовно, є 
корисною для держави, хоча й 
більш затратною, щодо фінансу-
вання. Якщо, наприклад, офіцер 
запасу, якій займає зараз цивіль-
ну посаду, проходив військову 
службу на цій же посаді, він отри-
мував би тільки грошове забез-
печення. Але, як уже офіцер за-
пасу такий цивільний фахівець 
отримує й пенсійне забезпечення 
в розмірі приблизно 80 % грошо-
вого забезпечення своєї останнь-
ої військової посади плюс за-
робітну плату державного служ-
бовця центрального органу вико-
навчої влади, яка навіть більша 
його колишнього військового гро-
шового забезпечення. 

На сьогодні маємо в наяв-
ності: (а) майже вдвічі збільшення 
витрат держави на утримання 
Міністерства оборони України,  
(б) зростання числа звільнених з 
військової служби до досягнення 
граничного віку досвідчених офі-
церів Збройних Сил, з метою пра-
цевлаштування на посади де-
ржавних службовців, (в) підви-
щення текучості досвідчених кад-
рів – державних службовців (офі-
церів запасу) з Міністерства обо-
рони України до інших структур. 
Як правило, такі кадри більш ор-
ганізовані, дисципліновані, фізич-
но розвинутіші, витриваліші, 
тому, зрозуміло, вони бажані і в 
інших державних структурах. А 
наявність у них пенсійного забез-

печення робить їх мобільнішіми 
на ринку праці. Тому в підсумках 
маємо: 

– збільшення грошових вит-
рат держави на центральний ор-
ган виконавчої влади – Міністерс-
тво оборони України при скоро-
ченні загальної чисельності по-
сад;

– підвищену текучість до-
свідчених кадрів з Міністерства 
оборони України і як наслідок – 
зниження якості державного уп-
равління;

– можливість випадкового 
попадання в цей специфічний 
центральний орган виконавчої 
влади державних службовців, у 
яких період адаптації закінчуєть-
ся зі звільненням на пенсію;

– невирішену проблему за-
конодавчого врегулювання взає-
мовідносин цивільних службов-
ців з військовослужбовцями. 

Першим намаганням законо-
давчо впорядкувати взаємовід-
носини цивільних осіб командно-
го складу Збройних Сил України 
з військовослужбовцями можна 
вважати доповнення у 2001 р. по-
ложень статутів Збройних Сил 
України, яке надавало чіткі дис-
циплінарні владні повноваження 
цивільному Міністру оборони Ук-
раїни та його цивільним заступ-
никам. Було доповнено cт. 12 
Дисциплінарного статуту Зброй-
них Сил України, частинами 3 і 4 
такого змісту:

«Керівники інших централь-
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них органів виконавчої влади, які 
мають у своєму підпорядкуванні 
військові формування, утворені 
відповідно до законів України, ко-
ристуються щодо підлеглих вій-
ськовослужбовців дисциплінар-
ною владою Міністра оборони 
України, а їх заступники – дис-
циплінарною владою заступника 
Міністра оборони України.

Керівники регіональних ор-
ганів і регіональних органів уп-
равління військових формувань, 
утворених відповідно до законів 
України, користуються дисциплі-
нарною владою командувача вій-
ськ оперативного командування» 
[3; 2002. – № 2. – Ст. 6].

Друга спроба регламентації 
взаємовідносин цивільних осіб 
командного складу Збройних Сил 
України і військовослужбовців 
відбулася у 2005 р., коли Верхов-
ною Радою було затверджено 
суттєвий пакет змін до статутів 
Збройних Сил України. Стаття 12 
Дисциплінарного статуту Зброй-
них Сил України також була змі-
нена і ч. 1 була викладена в на-
ступній редакції:

«Начальник Генерального 
штабу Збройних Сил України, за-
ступники Міністра оборони Украї-
ни, головнокомандувачі всіх видів 
Збройних Сил України щодо під-
леглих військовослужбовців ко-
ристуються дисциплінарною вла-
дою командувача військ опера-
тивного командування, а началь-
ники управлінь Міністерства обо-

рони України і Генерального шта-
бу Збройних Сил України – дис-
циплінарною владою командува-
ча корпусу».

Частину 2 після слів «Міністр 
оборони України» доповнили сло-
вами «Головнокомандувач  
Збройних Сил України».

Частину 3 виклали в такій ре-
дакції:

«Керівники центральних ор-
ганів виконавчої влади, які мають 
у своєму підпорядкуванні війсь-
кові формування, утворені від-
повідно до законів України, корис-
туються щодо підлеглих військо-
вослужбовців дисциплінарною 
владою Міністра оборони Украї-
ни, а їх заступники та командува-
чі відповідних військових форму-
вань, які за посадою не є керівни-
ками центральних органів вико-
навчої влади, – дисциплінарною 
владою головнокомандувача 
виду Збройних Сил України» [6, 
с. 171].

Як вбачається, доцільно вза-
галі змінити редакцію цієї статті 
для більш повного врахування 
всіх посадових осіб держави, які 
здійснюють державне керівниц-
тво військовою організацією краї-
ни. Пропонуємо cт. 12 Дисциплі-
нарного статуту Збройних Сил 
України викласти в такій редак-
ції:

«12. Президент України – 
Верховний Головнокомандувач 
Збройних Сил України користуєть-
ся дисциплінарною владою в пов-
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ному обсязі цього Статуту.
Міністр оборони України і на-

чальник Генерального шта-
бу – Головнокомандувач Зброй-
них Сил України користуються 
дисциплінарною владою в повно-
му обсязі цього Статуту, крім від-
повідних повноважень, визначе-
них цим Статутом для кожного з 
них особисто.

Заступники Міністра оборо-
ни України, начальника Генераль-
ного штабу Збройних Сил України 
користуються дисциплінарною 
владою командувача (начальни-
ка штабу) виду Збройних Сил Ук-
раїни.

Керівники центральних ор-
ганів виконавчої влади, Голова 
Служби внутрішньої розвідки Ук-
раїни, а також керівники інших де-
ржавних органів, які мають у своє-
му підпорядкуванні військові 
формування, утворені відповідно 
до законів України, користуються 
щодо підлеглих військовослуж-
бовців дисциплінарною владою 
Міністра оборони України.

Їх заступники, командувачі 
відповідних військових форму-
вань, утворених відповідно до За-

конів України, які за посадою не є 
керівниками центральних органів 
виконавчої влади, користуються 
дисциплінарною владою команду-
вача (начальника штабу) виду  
Збройних Сил України, а керівники 
регіональних органів і регіональ-
них органів управління військових 
формувань та правоохоронних ор-
ганів спеціального призначення 
користуються дисциплінарною 
владою командира корпусу».

Намагання держави побуду-
вати професійну сучасну армію, 
безумовно, потребує адекватного 
оптимального правового регулю-
вання суспільних відносин, вини-
каючих у цьому досить специфіч-
ному середовищі. Успіх таких на-
мірів залежить у першу чергу від 
військовослужбовців. Тому акту-
альним є вдосконалення систе-
матизованого зводу правил по-
ведінки військовослужбовців в їх 
повсякденній діяльності – ста-
тутів Збройних Сил України. Вва-
жаємо, що пропозиції, що викла-
дені у даній статті, будуть ко-
рисними у справі поліпшення пра-
вових засад реформування  
Збройних Сил України.
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Сьогодні серед науковців і 
політиків, у суспільстві в цілому 
відбувається переосмислення 
ролі Президента України та його 
місця в системі поділу влади. 
Адже після внесення змін до 
Конституції України у 2004 р. від-
бувся перехід нашої країни від 
президентсько-парламентської 
до парламентсько-президент-
ської республіки. Звичайно, за 
цих обставин змінюється напов-
нення інституту президента, його 
зміст і роль у механізмі держави. 
Будь-які зміни вимагають ретель-
ного аналізу, дослідження з ме-
тою виявлення позитивних і не-
гативних моментів, здійснення 
певних прогнозів щодо розвитку 
того чи іншого правового явища. 
Не є винятком інститут президен-
та. У цьому напрямку неоціненну 
допомогу надає зарубіжний до-
свід, особливо Франції та Росії 
– держав, достатньо близьких до 
України в конституційно-правово-
му плані з багатьох причин. Так, 
обидві країни – це республіки зі 
змішаною формою правління, 
правовий статус їх глав держав 

має чимало загальних рис. Вико-
ристання зарубіжного досвіду не 
повинно відбуватися механічно й 
бездумно, адже не можна сліпо 
копіювати конституційні надбан-
ня інших країн без урахування іс-
торичних умов, у яких вони роз-
вивалися, а також політико-пра-
вової організації конкретної де-
ржави. Необхідно з особливою 
ретельністю відібрати тільки ті 
позитивні моменти, що зможуть 
прижитися на українському ґрун-
ті. У той же час не можна запере-
чувати можливість використання 
зарубіжного досвіду з огляду на 
його значення для коригування 
намірів нашої країни, прогнозу-
вання перспектив насамперед у 
процесі реформування Конститу-
ції України. У даний час нагаль-
ною потребою є проведення на-
укових досліджень інституту Пре-
зидента України з огляду на до-
свід регламентації його функціо-
нування в інших країнах.

Інститут президента взагалі 
посідав важливе місце в право-
вих доробках українських і за-
рубіжних учених-юристів, ще по-

УДК 342.511 О.Т. Волощук, асистент 
Чернівецький національний університет 
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чинаючи з XIX ст. У вітчизняній 
науці державного права вони 
здійснювалися з урахуванням 
особливостей осмислення даної 
проблеми в різні періоди історії 
у к р а їн с ь к о ї  д е р ж а в н о с т і , 
пов’язаних спочатку з перебуван-
ням значної частини наших зе-
мель у складі Російської імперії, 
згодом – зі знаходженням Ук-
раїнської РСР у федеративній де-
ржаві – СРСР, а з початку 90-х 
років XX ст. – з існуванням неза-
лежної держави Україна. У доре-
волюційному періоді наукові до-
слідження окресленої теми 
знайшли відбиття в працях  
О.О. Алексєєва,Ю.С. Гачека,  
В.М. Гессена, М.М. Коркунова 
[Див.: 3]. За радянської доби інс-
титут глави держави розглядався 
в основному крізь призму його іс-
нування на Заході (у працях  
Б.С. Крилова, М.А. Крутоголова, 
А.О. Мішина [Див.: 14]). Запровад-
ження на початку 90-х років 
XX ст. поста Президента СРСР 
(згодом України) ознаменувало 
початок 3-го етапу теоретичних 
досліджень інституту президен-
та, який характеризується пере-
осмисленням його ролі в системі 
вищих органів державної влади. 
Публікуються нові праці таких 
вчених, як Б.М. Лазарєв, М.О. Са-
харов,Ю.І. Скуратов, В.О. Тума-
нов [Див.: 15] та ін. Утворення на 
теренах колишнього СРСР неза-
лежних держав вимагало подаль-
шого оновлення теорії інституту 

президента. В Україні різні аспек-
ти правового статусу Президента 
стали предметом дослідження 
Ф.Г. Бурчака, С.Г. Серьогіної,  
Ю.М. Тодики, В.Д. Яворського 
[Див.: 19]. Незважаючи на наяв-
ність чималої кількості теоретич-
них розробок інституту Прези-
дента, все ж треба констатувати, 
що серйозного правового порів-
няльного аналізу досвіду за-
рубіжних держав все ж бракує, а 
тому існує потреба в нових його 
дослідженнях. 

Мета статті – системний 
аналіз правової природи інститу-
ту президента, а також місця й 
ролі цієї важливої інституції в ме-
ханізмі держави на підставі вив-
чення конституційних норм, по-
точного законодавства зарубіж-
них країн та існуючих у конститу-
ційному праві доктрин.

Місце глави держави в сис-
темі державних органів визна-
чається ідеєю, покладеною в ос-
нову організації державної влади 
в переважній більшості країн сві-
ту. Глава держави – це посадова 
особа або орган, який посідає 
вище місце в системі органів де-
ржави, хоча за своїми фактични-
ми повноваженнями і значенням 
воно може залишатися чисто 
формальним. Але в будь-якому 
випадку це її вищий представник 
у країні й за її межами. Ще одна 
загальна ознака глави держави 
–відсутність кримінальної або 
політичної відповідальності за 
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акти, здійснювані ним при вико-
нанні своїх функцій [13, с. 716].

Інститут президента, як юри-
дична форма глави держави, ви-
ник у силу різних підстав, але 
обов’язково під впливом істори-
ко-правових умов і національних 
традицій конкретної країни. По-
няття «президент» (від лат. – 
praesidens) означає буквально – 
той, хто сидить спереду (до речі, 
в античні часи президентами на-
зивали головуючих на зборах). 
Від цього первісного значення 
цього терміна в процесі його по-
дальшої концептуалізації утвори-
лося нове тлумачення: слово 
«президент» стали ідентифікува-
ти з посадою. Але як категорія 
державознавчої науки в розумін-
ні глави держави цей термін не 
вживався навіть у періоди існу-
вання ранніх буржуазних респуб-
лік в Англії та Нідерландах [15, 
с. 5]. США – перша країна, де 
була запроваджена посада пре-
зидента, яка об’єднувала в одній 
особі главу держави й голову уря-
ду. Саме у США зародився інсти-
тут президента як один з найваж-
ливіших державно-правових інс-
титуцій. На відміну від інших то-
гочасних держав, де виконавча 
влада всюди була монархічною, 
в США главу держави стали оби-
рати загальними виборами. На 
початковому етапі американської 
державності не тільки законодав-
ча й виконавча гілки влади були 
зосереджені в одному урядовому 

органі – Континентальному конг-
ресі. Одноособового глави дер-
жави на той час не існувало, а 
Конгрес обирав з-поміж своїх 
членів президента, функції якого 
обмежувалися лише головуван-
ням на засіданнях [5, с. 22]. 

Створений Конституцією 
США (1787 р.) інститут президен-
та слушно вважається першою 
спробою запровадження нової 
форми організації державної вла-
ди в новітній історії. До цього вона 
не знала такого рішучого й ради-
кального перевороту в поглядах 
на організацію державної влади. 
Першими наслідували США краї-
ни Латинської Америки. У Європі 
вперше була введена посада 
президента як глави держави в 
1848 р. у Швейцарії та Франції. 
Інші країни європейського конти-
ненту до кінця XIX ст. так і зали-
шалися монархіями [15, с. 6, 7]. У 
подальшому політична географія 
поширення моделі президентсь-
кого правління має такий вигляд: 
у Європі після закінчення Першої 
світової війни були запроваджені 
президентські посади в Австрії, 
Польщі, Естонії, Литві, Туреччині; 
у 30-40-х роках – в Азії (Сирія, Лі-
ван, Філіппіни); після другої світо-
вої війни – в Італії, Греції, Мальті 
(Європа), Південному В’єтнамі, 
Індії, Іраці, Афганістані (Азія); в 
Африці з кінця 50-х – з початку 
60-х років і до сьогодення на чолі 
майже всіх африканських країн 
стоять президенти; наприкінці  
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80-х років засновуються прези-
дентські пости у всіх колишніх со-
ціалістичних республіках Європи 
і в Монголії. На сьогодні інститут 
президента – невід’ємний еле-
мент політичних систем багатьох 
країн світу.

Досліджуючи правову приро-
ду глави держави в країнах з рес-
публіканською формою правлін-
ня, можемо констатувати, що в 
них главою держави є президент, 
правове становище якого відріз-
няється 4-ма основними особли-
востями. 

1. Пост глави держави є ін-
дивідуальним. Теоретично об-
ґрунтування вибору індивідуаль-
ного типу ми знаходимо у Ю.С. Га-
чека, який писав, що демократія 
з поділом влади для проведення 
своєї ідеальної схеми такого поді-
лу обрала одноособового главу 
держави, який, спираючись на на-
род, зміг би стати справжньою 
противагою надмірно сильній за-
конодавчій владі й не переносити 
відповідальність магістрату на 
чужі плечі. Парламентарна рес-
публіка найбільше відхиляється 
від колегіального типу, що пояс-
нюється не тільки необхідністю, 
щоб глава держави закликав ба-
жаних, а й тим, що «батько фран-
цузької Конституції» мав право 
розпуску, що виходило тільки від 
одноособого глави держави, 
адже тільки він міг би забезпечи-
ти необхідну при цьому безпар-
тійність [3, с. 116, 117].

Але існують окремі винятки, 
коли функції глави держави вико-
нуються колегіальним органом. 
Наприклад, у Швейцарській Кон-
федерації відповідно до Союзної 
конституції від 18 квітня 1999 р. 
функції глави держави й уряду 
виконує Союзна Рада, яка є вер-
ховною керівною й виконавчою 
владою Союзу. Рада складається 
із 7-ми членів, які обираються Со-
юзними зборами на 4 роки. Союз-
ний президент, який головує в Со-
юзній Раді, обирається з числа 
членів останньої строком на один 
рік без права переобрання. Со-
юзна Рада приймає рішення ко-
легіально [17, с. 569, 570]. Як ба-
чимо, Союзна Рада формується 
так само, як обирається прези-
дент парламентської республіки. 
У деяких країнах одноособові 
президенти здійснюють свої пов-
новаження за допомогою певних 
державних і партійних органів. 
Так, при Президентові Турецької 
Республіки утворена Рада дер-
жавного контролю, покликана 
сприяти регулярному й ефектив-
ному функціонуванню управління 
й дотриманню законів. За рішен-
ням Президента Рада уповнова-
жена провадити всі запити, до-
слідження й інспектування гро-
мадських органів та організацій, 
асоціацій, профспілок тощо 
(ст. 108 Конституції) [11, с. 256].

Ще більше обмежений одно-
особовий статус президента в Іс-
ламській Республіці Іран, де вер-
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ховна влада належить вищій 
релігійній ієрархії, що має титул 
Керівника Ісламської Республіки 
Іран, якій Президент формально 
підпорядковується. У низці країн 
з азіатською й африканською мо-
делями інституту президента вся 
повнота влади фактично зосе-
реджена в керівному органі прав-
лячої партії, який фактично й на-
значає кандидатуру на пост пре-
зидента країни, а в подальшому 
спрямовує всі його дії [7, с. 15]. 

2. Влада президента юри-
дично вважається похідною від 
народу чи іншого органу – Пар-
ламенту або особливої виборчої 
колегії за участю членів органу 
народного представництва. 
Президент, як вища посадова 
особа республіки, завжди оби-
рається, за винятком тих випад-
ків, коли цей пост обіймається в 
результаті державного переворо-
ту. Залежно від виду республіки 
й особливостей конституційного 
регулювання можна окреслити 3 
системи обрання президента.

Прямі вибори президента за-
стосовуються майже у всіх пре-
зидентських і напівпрезидентсь-
ких республіках. За типовий при-
клад можна навести положення 
ч. 1 cт. 107 Конституції Польщі: 
«Президент Республіки оби-
рається нацією шляхом загаль-
них, рівних, безпосередніх виб-
орів таємним голосуванням» [10, 
с. 108]. Аналогічні норми існують 
і в конституціях Австрії, Азербай-

джану, Болгарії, Португалії та ін. 
У спеціальній літературі витає 
думка, що обраний шляхом пря-
мих виборів президент отримує 
свій мандат поза парламентом і 
тому від нього є незалежним. 
Більше того, прийшовши до вла-
ди безпосередньо за волею виб-
орців, він має можливість не тіль-
ки протиставити себе парламен-
ту, а й стати над ним, підпорядку-
вати його собі [14, с. 184]. 

Непрямі вибори застосову-
ються в США. Оскільки автори 
Конституції вирішили, що народ 
не зможе зробити мудрого вибо-
ру, президент в цій країні оби-
рається не прямо, а вибірниками, 
яких обирають з усіх штатів ті, хто 
має право голосу (ст. II р. 1; попр. 
XII Конституції). Кожен штат оби-
рає певне число вибірників від-
повідно до всієї чисельності його 
сенаторів і представників, а округ 
Колумбія (який не має право го-
лосу в Конгресі), починаючи з 
1961 р., обирає їх не більше, «ніж 
найменший населений штат» 
(попр. XXIII). Оскільки кожен штат 
незалежно від чисельності його 
населення має 2-х сенаторів, 
дрібніші штати трохи «перепред-
ставлені й у виборах президента. 
До того ж закони штатів взагалі 
передбачають, що переможець 
виборчої кампанії всередині шта-
ту дістає собі всі голоси його виб-
ірників. Ці чинники роблять мож-
ливою ситуацію, коли кандидат у 
президенти, який набрав біль-
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шість голосів у всенародному го-
лосуванні, все-таки програє кам-
панію [6, с. 14, 15]. Не випадково 
в правових джерелах систему не-
прямих виборів характеризують 
як досить складну й заплутану, 
яка може сильно спотворити 
волю народу. У парламентських 
республіках президенти обира-
ються, як правило, шляхом бага-
тоступеневих виборів. Воля виб-
орців при цьому опосередко-
вується в основній загальнона-
ціональній представницькій уста-
нові – парламенті. В одних краї-
нах (Греція, Ізраїль, Туреччина та 
ін.) при обранні президента в го-
лосуванні беруть участь тільки 
депутати; в інших (Італія) для його 
обрання створюється виборча ко-
легія із числа депутатів парла-
менту і представників органів міс-
цевогосамоврядування; а в де-
яких федеративних державах 
(ФРН) для обрання президента 
також формується особлива ко-
легія, що складається з депутатів 
парламенту і представників 
суб’єктів федерації. 

3. Особливістю правової 
природи президента як юридич-
ної форми глави держави є обме-
жений строк президентських 
повноважень. Президент, як пра-
вило, обирається на певний 
строк, який встановлюється Кон-
ституцією (від одного року – у 
Швейцарії до 7-ми в Італії й Ірлан-
дії). У більшості країн світу кон-
ституції допускають його переоб-

рання, але не більше ніж на  
2 строки. Проте конституції де-
яких країн узагалі не регламенту-
ють цю позицію, що призводить, 
як показує конституційно-право-
ва практика, до встановлення по-
життєвого президентства (КНДР, 
Малаві та ін.). 

4. Особливістю правової 
природи президента як глави де-
ржави можна вважати його обме-
ження відповідальності за свою 
діяльність. Президент, у принци-
пі, не несе відповідальності за 
свою діяльність, але, на відміну 
від монарха, ця особливість має 
межі. Конституції встановлюють 
відповідальність президентів в 
основному за окремі види право-
порушень з його боку й надзви-
чайно рідко закріплюють їх полі-
тичну відповідальність. При-
міром, в Австрії Федеральний 
конституційний закон (1920 р.) пе-
редбачає: «До спливу строку 
своїх повноважень Федеральний 
президент може бути усунений з 
посади на підставі народного го-
лосування. Народне голосування 
повинно бути проведено, якщо 
цього вимагають Федеральні 
Збори. Для цієї мети Федеральні 
Збори скликаються Федераль-
ним канцлером, якщо Національ-
на Рада прийме таке рішення. 
Для прийняття рішення Націо-
нальною Радою необхідна при-
сутність не менше половини 
членів і більшість двох третин по-
даних голосів. Таке рішення На-
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ціональної Ради перешкоджає 
подальшому виконанню Феде-
ральним президентом його 
обов’язків» (ч. 6 cт. 60) [8, с. 64]. 
На практиці цей інститут не за-
стосовувався. 

Аналогічне рішення містить-
ся й у частинах 1-3 cт. 11 Консти-
туції Республіки Ісландії (1944 р.). 
Альтинг (парламент) більшістю 
трьох четвертей своїх членів 
може призначити референдум 
про дострокове складення пре-
зидентом своїх повноважень. Із 
цього моменту й до оголошення 
результантів референдуму він не 
здійснює своїх обов’язків. Якщо 
на референдумі виборці відмови-
лись усунути президента, альтинг 
розпускається й обирається у но-
вому складі [9, с. 18].

Визначаючи юридичну при-
роду інституту президента, конс-
титуції багатьох країн закріплю-
ють низку суспільнозначущих мо-
рально-політичних і громадянсь-
ких обов’язків, яких мають дотри-
муватися президенти протягом 
строку своїх повноважень. Для 
прикладу звернімося до cт. 104 
Конституції України: «…Зобо-
в’язуюсь усіма своїми справами 
боронити суверенітет, свободи 
громадян, дотримуватись Конс-
титуції України і законів України, 
виконувати свої обов’язки в інте-
ресах усіх співвітчизників, підно-
сити авторитет України у світі» 
[12, с. 60, 61]. Незважаючи на пев-
ну декларативність цих урочис-

тих зобов’язань, все ж вони ма-
ють велике суспільно-політичне 
й правове значення. На думку ок-
ремих дослідників, до якої приєд-
нується й авторка статті, ця об-
ставина є одним з ключових еле-
ментів легітимності інституту 
президента, невід’ємною умовою 
довіри народу до глави держави 
[4, с. 51].

При розгляді правової при-
роди інституту президента не 
можна ігнорувати ті нові тенден-
ції, що мають місце в сучасних 
умовах у розвитку структури ор-
ганів держави й у їх взаємовідно-
синах. Деякі з них вимагають за-
кріплення в сучасній Конституції. 
Назвемо ці тенденції: (а) з’яв-
ляються нові види органів, засно-
вуються посади, яких не було 
раніше (рада міністрів на чолі з 
прем’єр-міністром – адміністра-
тивним прем’єром у президентсь-
кій республіці; (б) широкого роз-
витку отримують інститути ом-
будсменів, конституційного конт-
ролю, раціоналізований парла-
ментаризм тощо; (в) відбувається 
відхід від попередніх жорстких 
схем організації державної вла-
ди, виникають гібридні форми 
правління, що поєднують риси 
президентських і парламентських 
республік і, як наслідок цього – 
змінюється підхід до здійснення 
принципу поділу влади; (г) запро-
ваджуються нові механізми, що 
мають за мету забезпечення ста-
більності уряду; (д) в президент-
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сько-парламентських і парла-
ментсько-президентських рес-
публіках передбачається подвій-
на відповідальність уряду й од-
ночасно обмежуються підстави 
відповідальності, впроваджуєть-
ся обмежена відповідальність 
уряду й міністрів перед парла-
ментом у президентській респуб-
ліці і зменшується відповідаль-
ність уряду й міністрів перед пар-
ламентом у парламентській рес-
публіці; (е) розвиваються раціо-
налізований парламентаризм і 
спеціалізація управління, що 
поєднується з розширенням пар-
ламентського контролю з питань 
загальних та з обмеженням пов-
новажень парламенту зі спе-
ціальних, професійних питань;  
(є) встановлюються більш тісне 
співробітництво глави держави, 
парламенту й уряду завдяки їх 
спільним повноваженням й суб-
сидіарність при реалізації де-
ржавних функцій; (ж) для вирі-
шення найбільш важливих жит-
тєвих питань країни створюються 
надпарламентські органи, що 
об’єднують усі вищі державні 
структури, і, навпаки, скорочені 
міні-парламенти для оперативно-
го прийняття законів (поправок до 
них), які не мають особливої важ-
ливості [20, с. 272-274].

У перебігу конституційно-
правового розвитку інституту 
президента як юридичної форми 
глави держави в державознавчих 
науках склалися різні теоретико-

методологічні підходи до вивчен-
ня поняття «президент». Із за-
гальносоціологічних позицій до 
змісту цього поняття належать 
умови й причини його виникнен-
ня, його соціальна опора і вплив 
на суспільний розвиток. Політо-
логічний підхід вимагає розгля-
дати фактичне становище прези-
дента із урахуванням розстанов-
ки політичних сил у суспільстві, 
його партійної належності, полі-
тичних поглядів. З точки зору пра-
ва це поняття слід розглядати 
через категорію «інститут прези-
дента». У такому випадку «прези-
дент» –це певний правовий інс-
титут. 

Відомий теоретик права  
Ж.-Л. Бержель зазначає, що юри-
дична організація соціального 
феномену передається за допо-
могою відповідного статусу, в 
якому закріплюються умови його 
існування, склад і функціонуван-
ня. Юридичні правила повинні 
бути згруповані в організовані 
комплекси, юридично впорядко-
вані особливим типом суспільних 
відносин, однією керівною ідеєю 
й загальною духовною основою. 
Поняття «юридичні інститути» 
якраз і відповідає таким органіч-
ним системним комплексам юри-
дичних правил, які, переслідуючи 
одну загальну мету, управляють 
перманентним і абстрактним ві-
дображенням суспільного життя 
[1, с. 314]. 

У вітчизняному теоретично-
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му правознавстві правовий інсти-
тут трактується як система від-
носно виокремлених правових 
норм у межах певної галузі права, 
що регулюють окремий вид взає-
мозалежних суспільних відносин 
[16, с. 370]. Конституційно-право-
вий інститут глави держави вза-
галі і президента, зокрема, в краї-
нах сучасного світу складається 
знорм, що (а) визначають місце й 
роль глави держави в державно-
му механізмі та його взаємовідно-
сини з іншими органами держави; 
(б) встановлюють порядок за-
міщення його поста; (в) передба-
чають можливу відповідальність 
глави держави за державну зраду 
й порушення конституції, а також 
відповідальність тих органів, які 
закріплюють його повноваження. 
Включені до конституції, вони, як 
правило, конкретизуються поточ-
ним законодавством [18, с. 591]. З 
огляду на вищевикладене інсти-
тут президента як юридичну конс-
трукцію можна сформулювати як 
систему взаємопов’язаних і взає-
модоповнюючих елементів, що 
мають таку внутрішню побудову: 
а) порядок обрання президента; 
б) його правове становище в 
структурі органів державної вла-
ди; в) функції й повноваження 
президента;г) припинення повно-
важень глави держави; д) можли-
ва його відповідальність за дер-
жавну зраду й порушення консти-
туції.

Спираючись на викладене, 

можемо зробити деякі висновки: 
1. Інститут президента в най-

більш загальній формі можна 
визначити як систему конститу-
ційно-правових норм, що регулю-
ють формування й функціонуван-
ня президентської влади, а також 
деякі питання, пов’язані із забез-
печенням безперервності й на-
ступності цього важливого органу 
держави. 

2. У цьому ракурсі важливе 
значення для даного дослідження 
має уточнення змісту 2-х юридич-
них конструкцій, що застосовують-
ся в правовій літературі при харак-
теристиці правового стану прези-
дента. Ідеться про використання 
категорій «правовий статус пре-
зидента» й «інститут президента». 
З нашої точки зору, вони є близь-
кими за своїми значенням, однак 
не тотожні. Це можна пояснити 
наступним. По-перше, правові 
норми, що у своїй сукупності скла-
дають інститут президента, є пер-
вісними стосовно правового ста-
тусу президента. По-друге, інсти-
тут президента за своїм норма-
тивним обсягом ширше правового 
статусу президента. Зміст остан-
нього полягає насамперед у су-
купності функцій і повноважень 
президента. Функції говорять про 
його призначення, повноваження 
та його правові можливості в їх 
реалізації. У найзагальнішому виг-
ляді повноваження президента 
сконцентровані в його правах та 
обов’язках. А правовий статус – це 
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його діяльність, на відміну від яко-
го обсяг інституту президента є 
ширшим, оскільки він утворюється 
за рахунок правових норм, що виз-
начають не тільки його функціону-
вання, а й обрання. Ось чому є 
правомірним висновок, що право-
вий статус президента – це тільки 
частина інституту, що він вужчий 
за змістом останнього.

3. З нашого погляду, вимага-
ють уточнення параметри засто-
сування понять «інститут прези-
дента» й «інститут президентс-
тва». При дослідженні цього кон-
ституційно-правового питання 
слід застосовувати словосполу-

чення «інститут президента», а 
не «інститут президентства», яке 
подекуди вживається в науці й 
політичній практиці і яке має, як 
видається, дещо інше забарвлен-
ня. Звернімося до Великого тлу-
мачного словника сучасної ук-
раїнської мови, де слово «прези-
дентство» трактується як «пост, 
посада президента; діяльність на 
цій посаді протягом певного 
часу» [2, с. 920]. Отже, президент-
ство слід розуміти як виконання 
обов’язків президента протягом 
певного часу (приміром, прези-
дентство Л.М. Кравчука, Л.Д. Куч-
ми, В.А. Ющенка).
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