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Чернівецький національний  університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
  

АНАЛОГІЯ  ЗАКОНУ Й АНАЛОГІЯ ПРАВА  

ЯК СПОСОБИ ПОДОЛАННЯ ПРОГАЛИН У ПРАВІ 
                                                                                                                                                 

Постановка проблеми. Найважливішим со-

ціальним призначенням реформи української пра-

вової системи є перетворення її на ефективний ін-

струмент функціонування  громадянського суспі-
льства з ринковою соціально зорієнтованою еко-

номікою, яка характеризуватиметься утверджен-

ням в Україні верховенства права, тобто реальним 

забезпеченням юридичними засобами максималь-

но можливого здійснення, надійної охорони й за-

хисту прав та свобод людини і громадянина.  

Конституцією України визначено також 

принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу 

та судову. Конституційне закріплення принципу 

поділу влад  надало можливість не лише розме-

жувати компетенцію між різними гілками дер-

жавної влади, а й створити необхідну систему 

стримувань і противаг, яка не дозволяє привлас-

нити всю повноту державної влади одному орга-

ну держави. Поважання принципу поділу влад є 

важливою гарантією проти узурпації влади наро-

ду державою. У зв’язку з вищезазначеним для  

уникнення звинувачень в «узурпації» функцій 

законодавчого органу суди остерігаються від-

крито визнавати за собою нормотворчі повнова-

ження, навіть коли вони безпосередньо беруть 

участь у створенні нового права через прийняття 

рішення за аналогією. Звідси випливає й інша тен-

денція політики судів, що полягає в применшуван-

ні фактору свідомого вибору в процесі прийняття 

рішень і представленні своєї аргументації у формі 
логічних висновків із діючих норм. Крім того, у 

більшості країн континентальної системи права 

спостерігається також тенденція все частішого зве-

ртання до судової практики, значення якої при за-

стосуванні діючого права постійно зростає. 
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Серед вітчизняних науковців до проблематики 

аналогії закону й аналогії права звертались Ю. Л. 

Власов, М. В. Кравчук, О. Ф. Скакун. Серед за-

рубіжних науковців значний внесок у вивчення 

досліджуваної теми зробили С. Алексєєв, 

О.Бюлов, Є. Васьковський, С.Десницький, С. 

Курильов, В. Лазарєв, М. Маліков, А. Маліновс-

кий, Є. Трубєцкой, Д. Туманов, А.Ціхоцкий. 

Метою статті є дослідження аналогії зако-

ну й аналогії права як особливих способів подо-

лання прогалин у праві.  
Виклад основного матеріалу. У середині 

XVIII століття С.Є.Десницький стверджував, що 

позовні справи повинні судитися з прав, якщо прав 

не вистачатиме за справедливістю й істиною, бо 

всіх ситуацій ні в якій державі законами обмежити 

й передбачити  наперед неможливо, тому в разі 
необхідності  у передбачених випадках дозволити 

суддям вирішувати й судити справи за совістю та 

за справедливістю, і такий  дозвіл судді  повинен з 
обережністю узаконеним бути [1]. 

Відомий німецький юрист О.Бюлов звертав 

увагу на те, що виданий закон ще не є правом, 

що діє. Усе, що законодавець у стані зробити, це 

лише план, лише нарис майбутнього бажаного 

правопорядку.   

Тривалий час у юридичній науці дискуту-

валось питання співвідношення розширювально-

го тлумачення й аналогії в праві. Російський уче-

ний Є.Трубєцкой наголошував, що аналогія за-

кону має схожість з розширювальним тлумачен-

ням, оскільки як і розширювальне тлумачення, 

так і аналогія закону подають ширше бачення 

вирішення справи ніж зазначено в самій букві 
закону. Проте відмінність полягає в тому, що при 

розширювальному тлумаченні виправляється 

недосконалість словесної редакції закону, при 

аналогії ж цим не обмежуються, але доповнюють 

і розширюють самий зміст закону, керуючись 

загальними намірами й цілями законодавця, які 
мають своє вираження як у цьому окремому за-

коні, так і у всій системі законодавства. Як і всі 
види тлумачення закону взагалі, аналогія знахо-

дить собі широке застосування в праві внаслідок 

недоліків і прогалин чинного законодавства, 

особливо ж унаслідок того, що законодавство не 

може встигнути за безперервним розвитком жит-

тя. При цьому Є.Трубєцкой підкреслював: не-

зважаючи на те, що законодавство відстає від 

життя і тлумачення закону є необхідністю, біль-

шість правотворців до недавнього часу принци-

пово вороже ставилися не тільки до аналогії, але 
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і до тлумачення законів узагалі, наполягаючи на 

необхідності буквального застосування закону. 

Це відбувалося внаслідок того, що існувала ко-

лись дуже поширена помилкова думка, ніби тлу-

мачення закону є не що інше, як обхід його [2] . 

Найбільш прийнятним на сучасному етапі 
розвитку суспільства є твердження, що завдання 

судового тлумачення норми зводиться до того, 

щоб визначити повний зміст волі законодавця. 

Іншими словами, з окремих  положень закону ви-

вести правовий принцип, а потім з даного принци-

пу вивести норму права. Подібний підхід до тлу-

мачення права, як підкреслює  А.Ціхоцький, до-

зволяє суду з наявних форм створювати нові, пря-

мо законодавцем не встановлені норми [3].  

На початку XX століття Б. Кістяківський 

звертав увагу на те, що законодавча діяльність 

народних представників передбачена для забез-
печення панування права в державі. У сучасній 

конституційній державі суд є, перш за все, хра-

нителем права, що діє; він забезпечує його стій-

кість і постійність, але потім, застосовуючи пра-

во, він продовжує бути частково і творцем ново-

го права. Ця роль суду збереглася за ним, незва-

жажючи на існуючу систему законодавства, що 

дає перевагу писаному праву. Суддя визнається 

таким же виразником народної правосвідомості, 
як і народний представник, покликаний здійсню-

вати законодавчі функції [4]. 

Відомий російський цивіліст-процесуаліст 

Е. Васьковський на початку XX століття відзна-

чав, що висновком за аналогією (або просто ана-

логією) називається дозвіл, у передбачуваному 

правом випадку, діяти на підставі норми, що ви-

значає подібний випадок. Якщо ця норма, що 

визначає подібний випадок, виражена в законі, 
то поширення її на випадок, не передбачений 

законом, буде аналогією закону[5].  

Сучасна юриспруденція, підкреслює А.В. 

Ціхоцкий, виробила прийоми (способи) подо-

лання судом різного роду неточностей закону: 

судити за аналогією, керуватися рішеннями судів 

(судовими прецедентами) і відшукувати норму 

права самостійно [3]. Але в той же час юрисдик-

ційні  органи повинні шляхом тлумачення з'ясу-

вати думку законодавця, а не вкладати в закон 

своє особистісне бачення залежно від умов, міс-

ця і часу, від індивідуальних особливостей спра-

ви. Останнє було б не застосуванням закону, а 

законотворчістю. 

Аналогія у всіх випадках допустима лише 

тоді, коли дане питання прямо не врегульоване в 

законі і законодавець не пов'язує настання юри-

дичних наслідків з конкретним законом, але від-

повідне питання все ж таки знаходиться у сфері 
права, вимагає юридичного рішення. Аналогія 

повинна застосовуватися у строгій відповідності 
з вимогами законності. Режим законності диктує 

ряд вимог до використання аналогії: 1) вирішен-

ня справи за аналогією допустиме тільки у випа-

дку повної відсутності або неповноти правових 

норм; 2) схожість обставин, що розглядаються за 

аналогією з наявною нормою, повинна характе-

ризуватися істотними, рівнозначними в правово-

му відношенні ознаками; 3) висновки за аналогі-
єю недопустимі, якщо вона прямо заборонена 

законом, або якщо закон пов'язує настання юри-

дичних наслідків з наявністю конкретних норм; 4) 

виняткові норми і вилучення із загальних законо-

давчих приписів можуть братися до уваги тільки 

тоді, коли обставини, що розглядаються, є також 

винятковими;  5) вироблене в ході використання 

аналогії правове положення не повинно суперечи-

ти жодному з тих, що є в діючому законодавстві; 6) 

рішення за аналогією припускає пошук норми спо-

чатку в актах тієї ж галузі права, і лише за відсут-

ності такої можливе звернення до іншої галузі чи 

законодавства в цілому [5]. 

Належно, тобто з дотриманням всіх проце-

суальних норм і процесуальних гарантій (із за-

слуховуванням думки сторін у процесі, з зазна-

ченням у рішенні, що воно прийняте на підставі 
застосування аналогії, з можливістю оскарження 

й опротестовування такого рішення тощо), вико-

ристовувати аналогію можуть тільки органи пра-

восуддя – суди. Вироблене за допомогою аналогії 
рішення юридичної справи не повинне суперечити 

чинному законодавству. У той же час рішення суду 

у випадках, коли застосовується аналогія, містять 

правові положення, які істотно збагачують юриди-

чну практику і можуть послужити основою для 

розвитку законодавства [6]. 

Умови застосування аналогії закону й ана-

логії права у даний час прямо передбачені в чин-

ному господарському, господарсько-процесуаль-

ному, трудовому, сімейному, цивільному, циві-
льно-процесуальному законодавстві. За наявнос-

ті прогалини у галузі цивільного законодавства 

суди не можуть відмовити у правосудді, посила-

ючись на відсутність норми закону. До сімейних, 

трудових відносин і відносин з використання 

природних ресурсів та охорони навколишнього 

природного середовища цивільне законодавство 

застосовується лише у випадках, коли ці відно-

сини не регулюються відповідними спеціальни-

ми законодавчими актами [7]. Так, якщо певні 
сімейні відносини не врегульовані Сімейним Ко-

дексом України, іншими нормативно-правовими 
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актами або домовленістю (договором) сторін, то 

до них застосовуються норми Цивільного Кодек-

су України, які регулюють подібні відносини. 

Істотно, що до майнових відносин, заснованих на 

адміністративному або іншому владному підпо-

рядкуванні однієї сторони іншій, зокрема до по-

даткових, бюджетних та інших фінансових від-

носин, цивільне законодавство не застосовуєть-

ся. Виняток становлять випадки, спеціально пе-

редбачені законодавчими актами. 

Згідно з п.2 ст.8 Цивільного кодексу Украї-
ни, якщо спірні відносини не врегульовані зако-

ном, суд застосовує закон, що регулює подібні за 

змістом відносини (аналогія закону), а за відсут-

ності  такого - суд виходить із загальних засад 

законодавства (аналогія права). Пункт 2 статті 6 

Цивільного кодексу Російської Федерації  свід-

чить про те, що при неможливості використання 

аналогії закону права і обов'язки сторін визнача-

ються виходячи із загальних засад і змісту циві-
льного законодавства. У Цивільному кодексі Ре-

спубліки Бєлорусь у ст.5 зазначається, що у ви-

падках, коли цивільні правовідносини прямо не 

врегульовані актами законодавства чи угодою 

сторін, до таких відносин для визначення прав та 

обов’язків сторін використовуються основні за-

сади цивільного законодавства, при цьому зако-

нодавець застерігає, що не допускається застосу-

вання за аналогією норм, що обмежують цивіль-

ні права чи встановлюють відповідальність.  

Цивільним процесуальним кодексом Укра-

їни у п.8 ст.8 зазначено, що у випадку якщо спір-

ні відносини не врегульовані законом, суд засто-

совує закон, що регулює подібні за змістом від-

носини (аналогія закону), а за відсутності такого 

- суд виходить із загальних засад законодавства 

(аналогія права). Пункт 3 статті 11 Цивільного 

процесуального кодексу Російської Федерації 
встановлює, що у разі відсутності норм права, 

що врегульовують спірні правовідношення, суд 

застосовує норми права, які регулюють подібні 
відносини (аналогія закону), а за відсутності та-

ких норм вирішує справу, виходячи із загальних 

основ і змісту законодавства (аналогія права).    

У ст.21 Цивільного процесуального кодексу Рес-

публіки Бєлорусь зазначається, що у випадку 

відсутності норми права для врегулювання спір-

них відносин суд, вирішуючи спір, виходить із 
загальних засад (принципів) і змісту законодав-

ства  Республіки Білорусь (аналогія права). При-

чому, якщо при розгляді конкретної справи суд 

прийде до висновку про невідповідність норма-

тивного акту Конституції Республіки Бєлорусь, 

він приймає рішення відповідно до основного 

закону і ставить у встановленому порядку пи-

тання про визнання цього нормативного акта не-

конституційним. Вищезазначене свідчить, що в 

Україні та інших країнах пострадянського прос-

тору в приватно-правових галузях чітко передба-

чено інститут аналогії закону й аналогії права. 

У публічних галузях права, особливо в де-

ліктних, аналогія не допускається. Ще на почат-

ку XX століття Є. Трубєцкой констатував, що 

аналогічно не можуть застосовуватися ті закони, 

які встановлюють порядок винятковий, напри-

клад, місцеві закони, створені залежно від побу-

тових й історичних особливостей даної місцево-

сті, неможливо поширювати на інші області або 

на всю державну територію. Не може застосову-

ватись аналогія і до законів, що встановлюють 

привілеї. Так само взагалі не може застосовува-

тись вона  в кримінальному праві через  існуван-

ня правила –  ніяке діяння, не передбачене зако-

ном, покаранню не підлягає (nulla poena sine 

lege). Застосування аналогії у такому разі приве-

ло б до того, що каралися б діяння, які законом 

не забороняються [2]. Проте судові органи ряду 

зарубіжних країн, зокрема США і Англії, прак-

тикують застосування кримінального закону за 

аналогією через так званий судовий прецедент. 

Зловживання аналогією в галузі кримінального 

законодавства мало місце у фашистській Німеч-

чині, де законом від 28 червня 1935 р. був скасо-

ваний принцип «немає злочину без закону» і тим 

на законодавчому рівні був відкритий шлях для 

судової нормотворчості.  
Радянське кримінальне право довгий час ба-

зувалося на подібних позиціях: “Жоден, навіть най-

більш досконалий кодекс не може врахувати всі 
діяння, які так чи інакше, в ту чи іншу епоху мо-

жуть виявитися суспільно-небезпечними. Основ-

ним критерієм для визначення того або іншого 

явища є правосвідомість панівного  класу”. 

Відомий дослідник В.С. Панов пропонує 

розрізняти аналогію закону  за галузями права, 

підкреслюючи при цьому її винятково приватно-

правовий характер. Загальне визнання заборони 

аналогії закону в кримінальному праві якраз і 
підтверджує вищезазначену концептуальну при-

роду аналогії як приватно-правового інституту 

права. Ця обставина, в першу чергу, існує тому, 

що при застосуванні норм кримінального права 

наслідки для особи набагато істотніші, ніж у ци-

вільному праві, і з метою безпеки особи, її прав і 
свобод застосування аналогії в цій галузі заборо-

нене. Водночас, зазначимо, що і в кримінальному 

праві виключити вірогідність виникнення прога-

лин практично неможливо.  
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IV з'їзд Міжнародної асоціації криміналь-

ного права (Париж, 1937 р.) засудив аналогію в 

кримінальному праві і виступив проти її застосу-

вання. За нормами сучасного міжнародного пра-

ва аналогія у сфері кримінального права недопу-

стима. У кримінальному законодавстві України 

інститут аналогії відсутній. Конституцією Украї-
ни проголошується: “Ніхто не може відповідати 

за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися 

законом як правопорушення”[9]. Аналогія закону 

і права не застосовується не тільки при притяг-

ненні до кримінальної, але й до адміністративної, 
дисциплінарної й майнової відповідальності, що 

служить гарантією недоторканності особи, за-

безпечує стабільність правового регулювання, 

служить припиненню свавілля і суб’єктивізму. 

Аналогія закону (правильніше в цьому ви-

падку говорити про аналогію правової норми) 

припускає дотримання ряду умов: 1) наявність 

загальної правової врегульованості даного випа-

дку; 2) відсутність адекватної юридичної норми; 

3) існування аналогічної норми, тобто норми, в 

гіпотезі якої вказані обставини, аналогічні тим, з 
якими зіткнувся правозастосовувач. Подібність 

юридичних фактів якраз і дозволяє задіювати 

диспозицію аналогічної норми. Аналогія закону 

застосовується, коли відсутня норма права, що 

врегульовує даний конкретний життєвий випа-

док, але в законодавстві є інша норма, що регу-

лює подібні з ним відносини. Схожість правовід-

носин повинна бути істотною. Саме їх істотна 

однорідність дозволяє ефективно застосовувати 

до них норму, що діє, аналогічно. Тому, перш за 

все, схожу норму треба шукати в тому ж право-

вому інституті, підгалузі, галузі права. Якщо в 

даній галузі подібні норми відсутні, треба звер-

нутися до суміжних, а потім - до інших галузей 

права. В основному аналогія закону дозволяється 

законодавством лише щодо врегулювання відно-

син у приватно-правовій сфері, хоча в державах, 

де використовується як джерело права судовий 

прецедент за аналогією розглядаються і публіч-

но-правові спори.  

Необхідність аналогії права зумовлена іс-

нуванням багатьох випадків, які ні звичаєм, ні 
законом не передбачені, а проте підлягають су-

довому розгляду. Вважається загальновизнаним 

правилом, що суд не може відмовитися від вирі-
шення справи під приводом неясності, неповноти 

або суперечності закону. Коли в судовій практи-

ці зустрічається казус, законом не передбачений, 

то суд може підшукати такий закон, який перед-

бачає випадок, аналогічний з даним. Якщо ж та-

кого закону не виявляється, то суд зобов'язаний 

розглянути спірне питання відповідно до духу 

всього чинного законодавства, на підставі його 

загального розуміння.  

При ухваленні рішення на підставі загаль-

ного розуміння всього законодавства мова йде 

про аналогію права. Очевидно, що коли суд для 

вирішення казуальної ситуації створює норму на 

підставі загального розуміння права, яка до того 

часу ще не існувала, то аналогія права являє со-

бою творчий акт. Юридичною підставою аналогії 
служить те положення, що до відносин аналогіч-

них повинні застосовуватися й однакові норми. 

Ось чому закон може застосовуватися аналогічно 

до випадків, схожих з тими, які він передбачає. 

Головна складність полягає в тому, що двох ви-

падків, абсолютно подібних, у реальному житті 
не зустрічається; тому, коли доводиться вирішу-

вати випадок, законом прямо не передбачений, 

то важко підшукати норму, яка б передбачала 

випадок, абсолютно схожий з даним. Для засто-

сування аналогії потрібний випадок, схожий з 
даним,  принаймні в деяких істотних ознаках, в 

типових рисах. Так, юридичні правочини, такі як 

купівля, обмін, наймання, різні у багатьох відно-

шеннях, проте подібні в одній загальній та істотній 

ознаці: у всіх цих операціях одна сторона за відому 

винагороду повинна доставити інший певні матері-
альні вигоди. На цій підставі можна деякі поло-

ження законодавства щодо одних правочинів по-

ширити й на інші правочини того ж роду. 

Як зазначалось вище, аналогія права мож-

лива лише тоді, коли немає конкретної норми, 

яка б регулювала подібний випадок. Причому її 
немає ні в даній галузі, ні в суміжній. При тако-

му застосуванні важливе значення мають загаль-

ні принципи права. Мова, перш за все, йде про 

такі принципи права, як справедливість, гума-

нізм, рівність перед законом та інші. Подібні 
принципи закріплюються в Конституції України 

та інших законах. Тому правозастосовувач, ба-

зуючись у цілому на власній правосвідомості і 
мотивуючи рішення у справі, може посилатися 

на конкретні статті основного закону.  

Висновки. Аналогія права – це застосу-

вання, для врегулювання певних суспільних від-

носин, за наявності прогалини в законодавстві та 

за відсутності можливості застосування аналогії 
закону, загальних принципів відповідної галузі 
права, правового інституту або законодавства в 

цілому. Аналогія права являє собою менш точ-

ний прийом вирішення юридичної справи і при-

пускає дотримання таких умов: 1) наявність за-

гальної правової урегульованості даного випадку; 

2) відсутність адекватної юридичної норми; 3) від-



В.П. Тарануха  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 435. Правознавство. 9 

сутність аналогічної норми. У науковій літературі 
наголошується, що в такій ситуації правозастосов-

ний орган повинен у вирішенні юридичної справи 

виходити із загальних засад і змісту законодавства. 

На практиці це означає використання принципів 

загальних, міжгалузевих, галузевих інститутів, які 
закріплені в праві й так або інакше відображають 

закономірності предмета і механізму правового 

регулювання. Застосування аналогії права за наяв-

ності аналогічної норми, як і застосування аналогі-
чної норми за наявності адекватної, буде помил-

кою правозастосовувача. 
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THE LAW ANALOGY AND THE ANALOGY OF LEGAL ACTS AS  

THE FORMS OF OVERFLOW THE WHOLES IN LAW 

 

Summary 

 

The law analogy and the analogy of legal acts – are the special ways to overflow the wholes in law. 

They are possible only in cases when certain question is not depicted in legal acts and when the legislative 

power sees no connection between the juridicial circumstances and concrete legal act ( althought that ques-

tion is deffenetly lies in a legal field).  
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ЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ  
СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ 

 
Постановка проблеми. Забезпечення реа-

льної можливості здійснення цивільних прав та 

виконання обов'язків - один з актуальних напря-

мків реалізації правової політики держави. Пра-

вова політика в цій сфері є законодавчо забезпе-

ченою, заснованою на Конституції України та 

вітчизняній юридичній доктрині, системною, 

послідовною та стабільною діяльністю держав-

них органів та органів місцевого самоврядування 

по формуванню ефективного механізму здійс-

нення та захисту цивільних прав і виконання 

обов'язків. Її мета – забезпечити за допомогою 

послідовно організованих юридичних засобів 

реальну можливість здійснення й захисту суб'єк-

тивних цивільних прав і законних інтересів, 

створення цілісної системи правового регулю-

вання цих відносин.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Проблема забезпечення реалізації суб’єктивних 

прав та обов’язків в цивільному праві є актуаль-

ною. Реалізація свободи суб’єктами цивільних 

правовідносин вимагає належного правого за-

безпечення із врахуванням сучасних цивілістич-

них підходів. У цивілістичній доктрині вчення 

про реалізацію суб’єктивних прав та обов’язків 

досить детально розроблялося багатьма видат-

ними вченими, серед яких слід відзначити на-

самперед В.П. Грибанова, на думку якого реалі-
зація права є вчиненням реальних дій які пере-

творюють абстрактну можливість певної поведі-
нки у дійсність [8, c.44-45]. Подібну точку зору 

підтримує Н. Остапюк, яка вважає, що реалізаці-
єю суб’єктивного цивільного права є реалізація 

управомоченою особою можливостей, що сліду-

ють із змісту цього права [22]. Далі автор зазна-

чає, що встановлюючи можливості суб’єкта , за-

кон визначає межі змісту права, в той час як при 

встановленні ним порядку, способу реалізації 
визначаються законодавчі межі здійснення пра-

ва. Іншу позицію займає В.І.Ємельянов, зазна-

чаючи, що суб’єктивне право до початку його 

здійснення це міра дозволеної поведінки. Під час 

реалізації суб’єктивного права міра дозволеної 
поведінки скорочується до меж здійснення 

суб’єктивного цивільного права [12, c.143].  

Окремої уваги заслуговує позиція О.В.Бе-

лянської, яка визначає механізм безпосередньої 

реалізації прав та свобод особи у якості «ком-

плексу правових засобів, а також самостійних 

дій особи з по реалізації своїх прав та свобод з 
метою їх повного та ефективного використання» 

[5, c.66]. Аналіз наукових праць дозволяє зроби-

ти припущення про те, що стабільність співісну-

вання людей неможлива без установлення пев-

них меж властивої кожному свободи - без узго-

дження поведінки. Таке узгодження проявляєть-

ся, зокрема, у виникненні в людей певних взаєм-

них прав і обов'язків. Ще одним фактором, що 

забезпечує стабільність людського життя, є ефе-

ктивна взаємодія людини з навколишнім середо-

вищем, з матеріальним світом - світом речей, 

який є матеріальним ресурсом буття людини. 

Подібне значення речей у житті людини 

має наступні причини: більшість із взаємних 

прав і обов'язків людей мають своїм об'єктом 

дані матеріальні блага, тобто мають природу 

майнових прав і обов'язків; однієї з основних ці-
лей встановлення таких прав і обов'язків є охо-

рона зазначених матеріальних благ. 

Мета статті. Автор ставить перед собою 

завдання проаналізувати ступінь наукової розро-

бки проблеми, дослідити сучасні засоби забезпе-

чення реалізації суб’єктивних прав і обов'язків в 

цивільних правовідносинах, визначити основні 
підходи до побудови сучасної системи засобів 

забезпечення реалізації суб’єктивних прав та 

обов’язків в цивільних правовідносинах, встано-

вити особливості застосування майнових засобів 

та немайнових (моральних, етичних) засобів, до-

слідити значення застосування класичних засобів 

забезпечення реалізації суб’єктивних прав та 

обов’язків, які пов’язані з примусом та нові засо-

би як майнові так і не майнові.  
Виклад основного матеріалу. Реалізація 

практично всіх прав і обов'язків, які мають своїм 

об'єктом нематеріальні блага (життя, здоров'я та 

ін.), тобто мають природу особистих немайнових 

прав і обов'язків, у ряді випадків може бути 

ускладнена або навіть неможлива без наявності 
певного обсягу [16, №1-2]: матеріальних благ (про-

довольства, води, ліків і т.д.), відповідних майно-

вих прав і обов'язків (права на житло й обов'язку 

надати житло, права на медичну допомогу й обо-

в'язки надавати медичну допомогу та ін.). 
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Все це свідчить про значну роль матеріаль-

них благ, а також майнових прав і обов'язків та 

ризиків які виникають при їх реалізації у сучас-

ному суспільстві. 
Для сфери матеріальних благ, яка зазнає 

впливу різноманітних ризиків, важливі не тільки 

майнові суб'єктивні (юридичні) права й обов'язки 

- можливості й обтяження, що є результатом дії 
правових норм але й самі ризики.  

Ризики володіють цілим рядом характерис-

тик, серед яких важливе значення мають соціа-

льна роль і кваліфікація особи, що здійснює ри-

зикову діяльність, її моральні якості й інші соці-
альні фактори — все те, що не дозволяє цій особі 
надмірно збільшувати ризикове навантаження на 

інших осіб, що мають відношення до такої дія-

льності. Через це для сфери матеріальних благ, 

яка зазнає впливу ризиків, істотними є також 

можливості й обтяження, які виникають внаслідок 

дії інших норм, відмінних від правових, а саме — 

соціальних норм, які не є правовими. Такими мож-

ливостями й обтяженнями є насамперед моральні 
(моральні, етичні) права й моральні (моральні, ети-

чні) обов'язки майнового характеру. 

В працях Адама Сміта, одного із засновників 

економічної теорії, міститься непряма вказівка на 

цю обставину: «...розсуд вищого порядку... необ-

хідно припускає вищий ступінь досконалості мо-

ральних і розумових якостей, поєднання блискучої 
голови із чудовим серцем...» [25, c.214]. 

Такої ж точки зору дотримувався й А. Мар-

шалл — основоположник ряду сучасних підходів в 

економіці: «Навіть самі по собі суто господарські 
відносини в житті припускають чесність і правди-

вість, а більшість з цих відносин припускають як-

що не наявність шляхетності, то принаймні відсут-

ність підлості, присутність почуття гордості, що 

властиво кожній чесній людині, що розплачується 

за своїми зобов'язаннями...» [20, c.79]. 

Відомий сучасний економіст Р.Х.Франк з 
цього приводу зазначає: «Людина, яка піклується 

винятково про особистий інтерес, перебуває в 

певній соціальній ізоляції, що негативно позна-

чається не тільки на стані душі, але й на її мате-

ріальному добробуті...» [31, c.20]. З іншого боку, 

він відзначає, що «люди, здатні враховувати ін-

тереси інших людей, не відчувають незручностей 

навіть у матеріальному відношенні. Якщо такі 
люди вміють розпізнавати один одного, тож для 

них відкриваються сприятливі можливості, яких 

позбавлені „оппортуністи"...» [31, c. 22]. 

Наведені вище факти із сфери економіки 

повністю узгожуються з новим розумінням права 

— права в гуманітарному розумінні [6, c.23]. При 

подібному розумінні права фундаментом право-

вої системи є основні права людини, тобто права, 

які опосередковуються не тільки правовими, але 

й моральними (моральними, етичними, соціаль-

ними) нормами. 

Звичайно поняття «етика», «мораль» і «мо-

ральність» ототожнюють. Підставою для цього 

служить та обставина, що ці поняття в етимоло-

гічному плані мають однаковий зміст, що закріп-

лене відповідно грецьким, латинським і слов'ян-

ським коренями [26, c.516-517]. 

Разом з тим ряд відомих дослідників розрі-
зняють деякі або все з цих понять. Наприклад, 

видатний німецький філософ XX ст. Теодор В. 

Адорно відзначає, що «слово „мораль" походить 

від латинського mores, що означає... „мораль-

ність"...» і що «...про моральність слід думати не 

інакше, як про правила поведінки, що панують у 

чітко визначених суспільствах, у чітко визначе-

них народів...». У той же час етику він визначає 

інакше, відзначаючи, що «...„етика" — це неспо-

кійна совість моралі...», і перекладає грецьке 

слово ethos як «склад характеру», тобто «те, що 

кожний являє собою окремо», «те, як специфічно 

кожний створений...» [3, c.14-15]. 

Надалі поняття «етика», «мораль» і «мора-

льність» відповідно до загальноприйнятого під-

ходу будуть розглядатися як синоніми (за винят-

ком особливих випадків). 

Із часів Канта в правовій літературі, як 

правило, дуже обережно відносяться до згадки 

про моральність (мораль, етику). Значний вплив 

на таке відношення до моралі (етики) здійснив 

І.Кант. Він прагнув чітко розмежувати мораль 

(етику) і право, у багатьох аспектах розглядав ці 
поняття як антиподи (хоча в ряді випадків і пра-

гнув знайти їхній взаємозв'язок). Наприклад, він 

зазначав наступне: «Те законодавство, що робить 

вчинок боргом, а цей борг — мотивом, є етичне 

законодавство, те ж законодавство, що не вклю-

чає це [умову] в законі, тобто, припускає ще й 

інший мотив, є юридичне законодавство. Відно-

сно останнього неважко зрозуміти... що це зако-

нодавство повинне примушувати, а не бути при-

вабливою принадою...» [13, c.240]. 

Сучасний підхід до співвідношення мора-

льності (моралі, етики) і права заснований ско-

ріше не на акцентуванні існування розбіжностей 

між ними, як складовими частинами єдиного ін-

ституту соціальних норм, а на їх взаємозв'язку та 

взаємозумовленості. Можна погодитися з тим, 

що «практично не можна назвати жодної сфери 

суспільних відносин, у якій в „чистому" вигляді 
діяв той або інший вид соціальних норм. Взаємодія 
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соціальних регуляторів неминуча в будь-якій сфері 
життєдіяльності людей», «мораль і право не мають 

специфічно предметно або просторово відокрем-

лених сфер суспільних відносин, а діють в „єдино-

му полі" соціальних зв'язків...» [29, c. 111]. 

Спрямованість на вивчення насамперед 

взаємодії моральних і правових норм, а не їх су-

перечностей проявлялася, зокрема, уже в B.C. 

Соловйова, що розглядав право як «нижню межу 

або певний мінімум моральності...» [27, c.328]. У 

цей час безпосередній зв'язок права й моральнос-

ті здійснюється через інститут прав людини та 

громадянина. Права людини визначаються ком-

плексом соціальних норм підвищеного значення, в 

якому співіснують правові й моральні (моральні, 
етичні) елементи, - «у правах людини перепліта-

ються правові й моральні цінності...» [24, c.266]. 

Конституційні норми [1] також визнають 

основне значення моральності (моралі, етики) 

для держави й суспільства. Визнає певне значен-

ня моральних (моральних, етичних) норм і зага-

льна теорія права, а також галузева правова тео-

рія (цивілістична теорія) [7, c.427]
 й галузеві но-

рми. Серед цих норм є й такі, які стосуються 

відшкодування шкоди, тобто норми про відшко-

дування моральної шкоди, а також норми, що 

вимагає дотримання норм моралі при вирішенні 
питання про відшкодування майнової шкоди: «У 

відшкодуванні шкоди може бути відмовлено, 

якщо шкода заподіяна на прохання або за згодою 

потерпілого, а дії особи, яка заподіяла шкоду, не 

порушують моральні засади суспільства...» [7, 

c.429]. Перефразовуючи слова Теодора В. Адор-

но про етику, можна назвати мораль неспокій-

ною совістю права [3, c.14]. 

Отже, поведінка людини не визначається 

дією одного виду існуючих у суспільстві соціа-

льних норм (наприклад, нормами права). Соціа-

льні норми є загальними правилами поведінки, 

що регулюють суспільні відносини з метою вно-

рмування життя суспільства і його стабілізації, 
через що в умовах «...правового суспільства, де-

мократичної держави гармонійна взаємодія пра-

ва з іншими соціальними нормами — необхідна 

умова його ефективності...» [28, c.245-248]. 

Відповідно до механізму своєї дії, із враху-

ванням регулятивних особливостей, соціальні нор-

ми поділяються на: мораль; традиції; звичаї; право. 

При цьому в традиційних суспільствах, ос-

новою організації яких за загальним правилом 

служать інститути, відмінні від держави, із соціа-

льних норм домінують перехідні між мораллю й 

правом форми соціальних норм — звичаї та тради-

ції. В тих суспільствах, де однієї з основ організації 

є держава (громадянське суспільство, соціалістич-

не суспільство), у складі соціальних норм доміну-

ють моральні й правові норми [28, c.248]. 

Отже, досліджуючи відносини, найбільш 

характерні для ринкової економіки - однієї з ос-

нов громадянського суспільства, доцільно поді-
ляти права та обов'язки на дві групи: суб'єктивні 
(юридичні); моральні (етичні). 

Перша група прав і обов'язків виникає в ре-

зультаті дії особливого механізму - механізму 

правого регулювання, що трансформує загальні 
правила (правові норми) у модель поведінки пе-

вних суб'єктів. 

На відміну від цього друга група прав і обо-

в'язків не має такого чіткого механізму свого фор-

мування, у тому числі формування відповідних 

моделей поведінки. Моральне відношення носить 

однобічний характер, і його реалізація заснована на 

внутрішніх регуляторах особистості: цінностях, 

мотивах, установках та ін. [19, c.104]. 

Через цей зміст морального відношення - 

моральні права й обов'язки в певних аспектах 

можна розглядати як права й обов'язки стосовно 

самого себе, що вводить істотний елемент су-

б'єктивності у формування цих прав і обов'язків і 
перешкоджає виділенню єдиного механізму мо-

рального регулювання. 

Учасниками морального відношення мо-

жуть бути не тільки якісь конкретні особи, але й 

невизначене коло осіб. Наприклад, відносини в 

яким змістом є наступні моральні (етичні) 
обов’язки: обов'язок допомагати знедоленим та 

обов'язок мати певні засоби до існування. 

У якості прикладу морального відношення 

в якому учасниками є конкретні особи, можна 

навести відношення, змістом якого є добре відо-

мий практично кожному моральна (моральний, 

етичний) обов'язок надати у випадку своєї мож-

ливої смерті певні засоби до існування близькій 

людині, не спроможній самостійно ними себе 

забезпечити. 

Хоча всі перераховані вище обов'язки не є 

юридичними, а лише моральними [17, №2], їх 

значення для стабільності суспільного життя, для 

економічного розвитку країни та фінансової сис-

теми держави в цілому важко переоцінити. 

Таке значення моральних обов'язків не за-

лишається непоміченим правом, яке не регулює 

відповідні моральні відносини, але пропонує ці-
лий спектр засобів правового регулювання від-

носин, які тісно пов'язані з ними, - відносин, що 

забезпечують реалізацію відповідних моральних 

прав і обов'язків. 
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До кола таких забезпечувальних відносин 

відносять: відносини по заощадженню певних 

коштів або іншого майна, трудові відносини або 

відносини з договорів страхування (у тому числі 
вчинених на користь третіх осіб). Саме необхід-

ність виконання моральних обов'язків (мораль-

ного боргу) у більшості випадків є фактичною 

причиною вступу особи в ті, а не інші трудові 
правовідносини, здійснення нею окремих банків-

ських або страхових правочинів та ін. 

Законодавець пропонує різні варіанти юри-

дичного захисту діяльності по виконанню осо-

бою своїх моральних обов'язків: спеціальне тру-

дове регулювання (наприклад, регулювання 

професійної військової служби, праці лікарів та 

ін., нормативно-праве регулювання відносин по 

заощадженню майна (зберігання або охорона 

майна, здійснення внесків у банки й т.д.), по осо-

бистому страхуванню (страхування на випадок 

смерті та ін.) і інших відносин, пов'язаних з ви-

конанням морального обов’язку). 

Важливість моралі (моральності, етики) як 

стрижня або спонукальної причини ефективної 
людської діяльності — очевидний факт у право-

вій доктрині, де, зокрема, відзначається: «Без 
моральних норм будь-яка правова конструкція 

зруйнується, адже в основі будь-яких правових 

відносин лежать відносини моральні: визнання в 

інших особах людей, наділених волею, гідністю 

та відповідальністю...» [23, с.245-246]. 

Поділ прав і обов'язків на суб'єктивні 
(юридичні) і моральні (моральні, етичні) тради-

ційно здійснюється за критерієм, пов'язаному з 
можливістю застосування зовнішньої (держав-

ної, суспільної) влади та примусу в процесі реа-

лізації прав і обов'язків. На нашу думку, цей роз-
поділ є досить умовним, тому що «авторитет 

влади, визнаної легітимною, багато в чому зале-

жить від сили, яку вона черпає із зв'язку з мора-

льним боргом...» [18, c.50-51]. 

Зовнішня сила та примус є далеко не єди-

ними гарантіями приналежних особі прав і реа-

льного виконання покладених на неї обов'язків. 

«Саме насильство, однак, у значній мірі 
відсунуто в тінь. І чим довше воно там залиша-

ється, тим більш ефективно й безперебійно фун-

кціонує правовий механізм. Щодо цього багато 

сучасних держав досягли небувалого успіху, по-

рівнянного із чудом, якщо взяти до уваги людсь-

ку натуру...» [34, c.47-48]. 

Подібна здебільшого «несилова» дія права 

найчастіше пояснюється наявністю в сучасному 

суспільстві спеціальних механізмів підтверджен-

ня легітимності влади, ретельнішим регулюван-

ням застосування сили та все ефективнішим по-

каранням порушників [34, c.47]. 

Не менш важливою є превентивна діяль-

ність — та діяльність, що запобігає виникненню 

ситуацій, які створюють загрозу для здійснення 

прав та виконання обов'язків. При цьому відо-

мими та різноманітними є превентивні дії держа-

ви, пов'язані з злочинами та адміністративними 

поступками. Менш дослідженою в якості превен-

тивної діяльності є сукупність дій, яка спрямована 

на попередження вчинення правопорушень у сфері 
цивільних прав і обов'язків. У той же час дані пра-

вопорушення набули значно більшого поширення, 

ніж злочини та адміністративні проступки. Це при-

водить до існування досить різноманітних заходів 

превенції в сфері реалізації цивільних прав і обо-

в'язків - заходів, здійснюваних як державою, так і 
приватними особами (самозахист). 

Наприклад, найпоширенішою превентивною 

мірою приватної особи, що має на меті попере-

дження порушення права власності на майно (річ), 

є діяльність по зберіганню або охороні даного 

майна [15, c.162]. Якщо особа самостійно вирішує 

питання про доцільність та необхідність зберігання 

приналежного їй майна, то здійснення та забезпе-

чення нею зберігання є превентивною мірою, в ос-

нову якої покладено моральний обов'язок. 

У якості прикладу здійснення державою 

превенції стосовно порушень права власності 
можна навести наступне правило: можливість 

заподіяння шкоди майну особи на майбутнє мо-

же виявитися підставою до подання позову про 

заборону діяльності, що створює таку небезпеку 

[2]. У цьому випадку зазначена заборона є пре-

вентивною мірою, заснованою на юридичному 

обов'язку держави. 

Однак практично будь-яка сучасна суспі-
льно корисна діяльність є ризиковою. Приносячи 

користь людству, вона часто приховує у собі не-

безпеку заподіяння шкоди життя, здоров'ю й 

майну людини. Так само окремі різновиди публі-
чної діяльності, зокрема діяльність військових, 

співробітників органів внутрішніх справ і т.д., 

без сумніву є суспільно корисними, хоча певною 

мірою й створюють загрозу для життя, здоров'я 

та майна як самих цих осіб, так і інших осіб. 

Подібний подвійний характер результатів 

ризикової суспільно корисної діяльності не до-

зволяє широко використовувати в якості превен-

ції вищезгадані міри заборони та вимагає інших 

підходів до захисту осіб та їх майна. Одним з 
таких підходів є створення механізмів, що забез-
печують наявність достатнього майна для реалі-
зації права потерпілого на належне відшкоду-
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вання шкоди — те відшкодування, що дозволяє 

компенсувати заподіяну шкоду. 

Цей підхід є ефективним і в тих випадках, коли 

людина не може виключити джерело ризику через 
його не підконтрольність або недостатню підконтро-

льність людині (наприклад, ризики стихійних лих або 

ризики, пов'язані із вчинення злочинів). 

У всіх вищеперерахованих випадках для 

майнових прав і обов'язків нітрохи не менш ефек-

тивною гарантією їхньої реалізації, ніж ретельне 

регулювання застосування сили або покарання по-

рушників, може стати фактична наявність тих май-

нових благ, за рахунок яких можуть бути реалізо-

вані ці права й здійснене виконання відповідних 

обов'язків або відшкодована заподіяна шкода. 

У якості підтвердження слід розглядати іс-

торію правового регулювання, пов'язаного з ви-

конанням обов'язків по відшкодуванню шкоди 

майновому та особистому немайновому благу 

людини при заподіянні шкоди, яке має системати-

чний характер. До таких обов'язків можна, віднести 

наступні: обов'язок по відшкодуванню шкоди, за-

подіяного життю й здоров'ю працівників виробни-

чими травмами й професійними захворюваннями 

[17, №2], обов'язок по відшкодуванню шкоди, за-

подіяного життю й здоров'ю людини техногенними 

катастрофами, і т.д.) [9, №1-2]. 

Практика правозастосування свідчить, що 

використання в таких випадках класичного ме-

ханізму цивільно-правового делікту для вико-

нання обов'язку по відшкодуванню заподіяної 
шкоди найчастіше зазнає невдачі не в результаті 
відсутності в держави (суспільства) належної 
волі по застосуванню до боржника передбачених 

заходів примусу, а з причини відсутності у бор-

жника майна, достатнього для відшкодування 

шкоди. При відсутності в особи, яка заподіяла 

шкоду, необхідного майна виконати його майно-

вий обов'язок не допоможе ані наявність відпові-
дних прав і обов'язків чи юридичних чи мораль-

них, ані наявність у влади, що застосовує при-

мус, легітимності, ані сила примусу, ані ретельне 

регулювання застосування сили примусі, ані зна-

чущість покарання порушників. 

Фактична надмірність майнового обтяжен-

ня щодо конкретного боржника позбавляє ефек-

тивності успішні в інших ситуаціях міри, що за-

безпечують дію правових норм. У результаті су-

дова система держави може на практиці вияви-

тися перевантаженою заявленими вимогами, бі-
льшість з яких неможливо реально виконати, не-

зважаючи на всю їхню законність. Це дискреди-

тує судову систему й саму ідею права, що не-

припустимо у правовій державі [15, c.164]. 

Європейський суд з прав людини, розгля-

даючи справу, пов'язане з невиконанням у зв'язку 

з фінансовими труднощами держави — заподію-

вача шкоди, судового рішення щодо жертви «ма-

сового делікту» — Чорнобильської катастрофи, 

указав на наступне: «Суд знову нагадує, що 

пункт 1 статті 6 Конвенції закріплює за кожним 

право звертатися до суду у випадку будь-якої 
спору щодо його цивільних прав т обов'язків; 

таким чином, вона містить в собі „право на суд", 

одним з аспектів якого є право на доступ до пра-

восуддя, що представляє собою право розпочи-

нати позовне провадження в судах з питань циві-
льно-правового характеру. Однак таке право бу-

ло б уявним, якби правова система держави — 

учасника Європейської конвенції припускала, 

щоб судове рішення, яке набуло чинності та обо-

в'язкове до виконання, залишалося недіючим 

стосовно однієї сторони на шкоду її інтересам. 

Немислимо, що б пункт 1 статті 6 Конвенції, де-

тально описуючи процесуальні гарантії сторін — 

справедливий, публічний і проведене в розумний 

строк розгляд, не передбачав би захисту процесу 

виконання судових рішень; тлумачення статті 6 

Конвенції виключно в рамках забезпечення лише 

права на звернення до суду й порядку судового 

розгляду, найімовірніше призвело б до ситуацій, 

несумісним із принципом верховенства права, 

який держави — учасники Європейської конвен-

ції зобов'язалися дотримувати, підписавши Кон-

венцію. Виконання судового рішення, прийнято-

го будь-яким судом, повинно, таким чином, роз-
глядатися як складова „судового розгляду" за 

змістом статті 6 Конвенції [33; p.40]. Орган дер-

жави-відповідача не може посилатися на недо-

статнє фінансування як виправдання несплати 

боргу, установленого рішенням суду. Передбача-

ється, затримка виконання судового рішення при 

певних обставинах може бути виправдана. Однак 

затримка не може бути такою, що порушує саму 

суть права, гарантованого пунктом 1 статті 6 Кон-

венції. Що стосується цієї справи, то фінансові 
держави-відповідача, не повинні були перешко-

джати заявнику одержати належне йому в резуль-

таті виграшу судової справи про відшкодування 

шкоди, заподіяного здоров'ю в результаті надзви-

чайних робіт з ліквідації аварії...» [33, p.40-42]. 

У своєму рішенні Європейський Суд вка-

зав, що за загальним правилом держава не може 

посилатися на недостатність коштів для вико-

нання судового рішення. Однак він не виключив 

можливості затримки цього виконання по об'єк-

тивних причинах, у тому числі внаслідок відсутно-

сті необхідних коштів, не визнавши при цьому іс-
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нування таких причин у розглянутому їм справі. 
Держава-Відповідач, на думку Європейського Су-

ду, не виявила належної передбачливості в частині 
фінансового (майнового) забезпечення виконання 

прийнятого національним судом рішення). 

Невиконанням юридичного майнового 

обов'язку порушується ще одне основне право — 

право приватної власності. Це право закріплене в 

ст. 1 Протоколу № 1 Європейської конвенції по 

правах людини: «Кожна фізична або юридична 

особа має право на повагу своєї власності. Ніхто 

не може бути позбавлений свого майна інакше як 

в інтересах суспільства й на умовах, передбаче-

них законом і загальними принципами міжнаро-

дного права...» 

Для кожного майнового права й майнового 

обов'язку повинна існувати фактична можливість 

для їх реалізації. Така позиція Європейського 

Суду повністю відповідає точці зору класика ні-
мецької теоретико-правової думки Г. Еллінека, 

згідно якої «усяке право є право діюче...» [11, 

p.583], тобто право, яке тільки проголошене й 

реалізація якого на практиці неможлива, — не є 

повноцінним правом. 

Висновки. Сучасний підхід до співвідно-

шення моральності (моралі, етики) і права засно-

ваний скоріше не на акцентуванні існування роз-
біжностей між ними, як складовими частинами 

єдиного інституту соціальних норм, а на їх взає-

мозв'язку та взаємообумовленості. 
Відсутність внаслідок реалізації економіч-

них ризиків необхідного майна для задоволення 

майнових вимог кредитора є певним обмежен-

ням дії принципу верховенства права. Через це 

правова держава зобов'язана вживати заходів, у 

тому числі правового характеру, для ослаблення 

такої дії економічних ризиків. Основні права і 
свободі особи є вищою цінністю, а тому вимага-

ють не тільки юридичного закріплення, але й 

ефективної реалізації, яка повинна розглядатися 

як певний механізм. 
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ПРАВО ЛЮДИНИ НА ПОВАГУ ДО ЇЇ ГІДНОСТІ:  
НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ 

 

Постановка проблеми. Права людини 

становлять найважливіший соціальний і політи-

ко-правовий інститут, який об’єктивно виступає 

мірилом досягнень суспільства, показником рів-

ня його цивілізованості. Від рівня забезпеченості 
прав людини і громадянина, це стосується і пра-

ва людини на повагу до її гідності, значною мі-
рою залежить ступінь досконалості самої особи-

стості, її життя і здоров’я, честь і гідність, недо-

торканність і безпека. Проте в Україні, як і в 

будь-якій іншій державі, є широка сфера держа-

вної діяльності, де в ім'я інтересів суспільства 

досить часто доводиться вдаватися до певного 

обмеження основних прав і свобод особи. Це 

сфера боротьби зі злочинністю. Проведений ана-

ліз має практичну вагомість для з'ясовування 

орієнтирів щодо конкретних меж обмеження 

права людини на повагу до її гідності при розслі-
дуванні злочинів. Теоретично він спонукає до 

вирішення головного питання про те, яка цін-

ність змушує міжнародне співтовариство і вітчи-

зняних законодавців, проголошуючи пріоритет 

прав людини, майже у кожному випадку перед-

бачати норми про можливість обмеження кон-

ституційних прав. 

Ступінь наукової розробки. Основними 

науково-теоретичними джерелами роботи, крім 

законодавчої бази, є праці вчених, які активно 

розробляли і розробляють теорію прав людини 

та громадянина, механізм дотримання та захисту 

прав людини і громадянина, досліджують міжна-

родні стандарти захисту прав людини. Зазначе-

ним питанням приділяли увагу Рабинович П.М., 

Хавронюк М.І., Маляренко В.Т., Бандурка О.М., 

Ярмиш О.Н., Тертишник В.М., Весельський В.К., 

Кузьмічов В.С., Мацишин В.С., Старушкевич 

А.В., Римаренко Ю.І., А. Бущенко та ін. Проте 

окремого, повного, комплексного дослідження 

проблематики дотримання, обмеження та захис-

ту прав особи на повагу до її гідності у криміна-

льному провадженні ще не робилося. Хоча нага-

льна потреба в цьому вже виникла у світлі діяль-

ності правоохоронних органів. 

Метою статті є дослідження поняття права 

людини на повагу до її гідності та визначення 

законних підстав обмеження даного права у кри-

мінальному провадженні. Для реалізації сформу-

льованої мети перед автором постали такі за-

вдання: розкрити поняття та сутності права лю-

дини на повагу до її гідності; охарактеризувати 

правові аспекти обмеження даного права у кримі-
нальному провадженні на основі національного та 

міжнародного законодавства; узагальнити практи-

ки розгляду справ Європейським Судом щодо за-

стосування з боку посадових осіб з охорони гро-

мадського порядку катувань і нелюдського пово-

дження із затриманими й ув’язненими. 

Виклад основного матеріалу. Права та 

свободи людини і громадянина упорядковують і 
координують суспільні зв'язки і відносини на 

основі загальновизнаних норм і стандартів у га-

лузі прав людини. Завдяки їм установлюються 

межі діяльності держави, не допускається неви-

правдане вторгнення держави у сферу особистої 
свободи людини. Вони становлять перепони все-

владдю і свавіллю державних структур, особливо 

під час кримінального провадження. 

Серед фундаментальних прав і свобод лю-

дини, які проголошені Конституцією України, 

особливе місце посідає право кожного на повагу 

до його гідності (стаття 28). У статтях 21 та 68 

Конституції України закріплено положення про 

рівність усіх людей у їх гідності та обов’язок кож-

ного не посягати на гідність інших людей. Держава 

відповідає перед людиною за свою діяльність і зо-

бов'язана забезпечити реалізацію людиною права 

на гідність (ст. 3 Конституції України).  

У кримінальному провадженні дане право 

належить усім суб’єктам, які мають і обстоюють 

у ньому власні інтереси (підозрюваному, обви-

нуваченому, підсудному, потерпілому, цивіль-

ному позивачу, цивільному відповідачу). Це дає 

можливість особі користуватися всією сукупніс-

тю прав, що складають її гідність, спираючись на 

презумпцію невинуватості та принцип добропо-

рядності людини, а також правом на охорону та 

захист її прав. М. Савчин слушно зазначає, що 

право на охорону державою гідності кожного 
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індивіда передбачає обов'язок посадових осіб і 
всіх працівників державних структур поважати 

гідність людини, тобто: 1) ніщо не може бути 

підставою для її приниження; 2) будь-які заходи 

впливу на неправомірну поведінку особи з боку 

працівників правоохоронних органів не повинні 
спрямовуватися на приниження її гідності; 3) необ-

хідне уважне, безкорисливе і моральне ставлення 

до задоволення прав і законних інтересів людини; 

4) неухильне додержання етичних норм у поведін-

ці працівників державних органів [1, с. 26-27]. 

Поняття гідності людини і громадянина 

розглядаються в літературі як визнання суспільс-

твом соціальної цінності та неповторності кож-

ної конкретної людини, значущості і недотор-

канності кожної особистості як члена людської 
спільноти [2, с. 144-145]. В. Мульченко зазначає, 

що гідність є сукупністю рис, що характеризу-

ють позитивні моральні якості людини, усвідом-

лення нею свого громадянського значення в сус-

пільстві і державі, позитивне, відповідальне ста-

влення її до своїх обов'язків [3, с. 41]. Рабинович 

П.М. і Хавронюк М.І. зазначають, що гідність є 

моральною властивістю людини, яка відображає 

її унікальну, неперевершену цінність. З моменту 

народження кожної людини її гідність є однако-

вою, тобто рівною із гідністю інших людей. Ус-

відомлення цього суспільством сприяє форму-

ванню в кожної особи почуття власної гідності, 
очікування поваги до себе з боку інших людей, 

відстоювання нею своїх прав, а також визнання 

рівних прав усіх інших людей [4, с. 107].  

Отже, змістом права на повагу до гідності 
людини в кримінальному провадженні є законо-

давчо встановлена і гарантована державою суку-

пність норм, які надають суб’єктам кримінально-

го провадження впевненість у своїй суспільній 

цінності, можливість усвідомлювати себе як осо-

бистість, поважати власні моральні принципи й 

етичні норми, наполягати на повазі до себе інших 

людей, правоохоронних органів та їх посадових і 
службових осіб, а також вимагати, щоб будь-які 
сумніви щодо її моральних якостей і етичних 

принципів були належно обґрунтовані. 
Крім того, право людини на повагу її гід-

ності означає, що ніхто не може бути підданий 

катуванню, жорсткому, нелюдському або такому 

поводженню, що принижує його гідність (ч. 2 ст. 

28 Конституції України).  

Стаття 5 Загальної декларації прав людини, 

ст. 31 Європейської конвенції про захист прав 

людини та її основних свобод проголошують, що 

ніхто не може піддаватися катуванню або жорс-

токому, нелюдському та принижуючому людсь-

ку гідність поводженню або покаранню. У стат-

ті 10 пункті 1 Міжнародного пакту про громад-

ські та політичні права зазначено, що: «Усі осо-

би, позбавлені волі, мають право на гуманне по-

водження та повагу гідності, яка притаманна 

людській особистості» [5, с. 203, 220].  

У статті 5 Кодексу поведінки службових 

осіб правоохоронних органів, ухваленого ООН, 

зазначено: «Жодна посадова особа правоохорон-

них органів не може здійснювати, підбурювати 

або потурати будь-яким діям, що являють собою 

катування або інший вид жорстокого, нелюдсь-

кого або такого, що принижує гідність, пово-

дження чи покарання, і жодна посадова особа 

правоохоронних органів не може посилатися на 

розпорядження високих посадових осіб високого 

рівня або такі виняткові обставини, як війна або 

загроза війни, загроза національній безпеці, вну-

трішня політична нестабільність або будь-який 

інший надзвичайний стан для виправдання кату-

вання або інших жорстоких, нелюдських або та-

ких, що принижують гідність, видів поводження 

та покарання» [6, с. 53]. 

Отже, норми статті 28 Конституції України 

є продовженням і певним відтворенням міжна-

родних актів, що забороняють катування та інші 
жорстокі, нелюдські або принижуючі гідність 

види поводження і покарання. Право людини на 

повагу її гідності має абсолютний характер у то-

му розумінні, що принижувати гідність людини 

заборонено в будь-якому випадку (це стосується 

і кримінального провадження).  

Зіставлення гносеологічного терміна «жорс-

токе поводження» з визначенням «катування» до-

водить таку принципову особливість, а саме, що 

катування здійснюються для досягнення певної 
мети. Жорстоке поводження не несе в собі такого 

навантаження, оскільки його сенс полягає лише в 

діях, що принижують, завдають болі. 
Катування, безперечно, можна вважати од-

ним з найжахливіших злочинів, застосування 

якого відрізняється жорстокістю, нелюдяністю, 

як і більшість злочинів проти життя та здоров'я 

людини. Психічні наслідки катування нерідко 

перебільшують фізичні, які відбиваються на ро-

динних стосунках, спілкуванні з оточуючими, не 

дають людині можливості вести звичний спосіб 

життя. Визначаючи ступінь суспільної небезпеки 

катування, треба враховувати, що внаслідок його 

застосування посилюється атмосфера побоюван-

ня, невпевненості особи у власній безпеці; втра-

чається повага і довіра до влади; принижується 

авторитет правоохоронних органів, формується 

негативне ставлення до них; зростає рівень пра-
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вового нігілізму; руйнуються засадницькі прин-

ципи цивілізованого суспільства. 

Водночас хоча катування та нелюдське або 

принижуюче гідність поводження однаково за-

бороняються, різниця між ними має певні юри-

дичні наслідки. Так, відповідно до Конвенції 
ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюд-

ських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження і покарання, держава зобов’язана за-

стосовувати закон у випадках катувань та\або пе-

реслідувати в судовому порядку, або видати осіб, 

які підозрюються в учиненні таких дій. Проте Кон-

венція не зобов’язує держави здійснювати такі самі 
кроки щодо тих, чиї дії є «нелюдськими або при-

нижуючими людську гідність». 

Що ж таке катування? Згідно зі ст. 1 Кон-

венції ООН, проти катування та інших жорсто-

ких, нелюдських та принижуючих гідність видів 

поводження та покарання під катуванням розу-

міють будь-які дії, що умисно спричиняють лю-

дині сильний біль чи страждання фізичного та 

морального характеру з метою отримання від 

людини чи третьої особи певних показань чи зі-
знання або покарання за дії, що вчинені нею чи 

третьою особою чи у вчиненні яких вона підозрю-

ється, а також залякування чи примушування її чи 

третьої особи, чи з будь-якої іншої причини, що 

rpунтується на дискримінації будь-якого характеру, 

якщо такий біль чи страждання спричиняються 

державною посадовою особою чи іншою особою, 

яка виступає як офіційна, чи за їх підбурювання, чи 

з їх відома або з їх мовчазної згоди [7, с. 47].  

Кримінальне законодавство України не мі-
стить чіткого визначення поняття катування. 

Відповідно до ст. 127 КК України, катуванням 

визнається умисне заподіяння сильного фізично-

го болю або фізичного чи морального страждан-

ня шляхом нанесення побоїв, мучення або інших 

насильницьких дій з метою спонукати потерпі-
лого або іншу особу вчинити дії, що суперечать 

їх волі, навіть якщо ці дії вчинені і недержавни-

ми посадовими особами чи іншими особами, які 
виступають як офіційні (службові). Натомість 

примушування надавати показання під час допи-

ту шляхом незаконних дій з боку особи, яка про-

водить дізнання або досудове слідство (ст. 373 

КК України), а так само перевищення влади або 

службових повноважень, які супроводжувалися 

насильством, застосуванням зброї або болісними 

і такими, що ображають особисту гідність поте-

рпілого, діями (ч. 2 ст. 365 КК України) не вва-

жаються катуванням. Як бачимо національне ви-

значення поняття катування та міжнародне відрі-
зняються. Отже, на нашу думку, приведення зако-

нодавства України як кримінального, так і кримі-
нально-процесуального, відповідно до норм між-

народного права надасть можливість збагачувати 

зміст національного законодавства нормами та 

принципами, уніфікованими і закріпленими в між-

народних договорах із відображенням надбання 

світової цивілізації в міжнародному праві.  
Крім того, зазначимо, що Європейський 

суд з прав людини узагальнив практику розгляду 

справ щодо застосування з боку посадових осіб з 
охорони громадського порядку катувань і не-

людського поводження із затриманими й 

ув’язненими, а також зробив крок щодо кваліфі-
кації понять «катування» і «нелюдське пово-

дження». Під катуванням можна розуміти тільки 

умисне нелюдське поводження, яке викликає 

дуже сильні й жорстокі страждання. Сюди суд 

відніс: зґвалтування; брутальне та принизливе 

поводження з метою отримання інформації; ка-

тування з використанням електричного струму; 

обливання гарячою і холодною водою; удари 

зброєю, руками, іншими засобами, що закінчу-

ється тривалою втратою функцій органів.   

Ознаками катувань можуть бути: будь-які 
очевидні тілесні ушкодження, такі як пухлини, за-

биті місця, порізи, обідрана шкіра або опік; будь-

які труднощі в рухах, наприклад, під час звичайно-

го ходіння або сходами, сидінні, довгому стоянні, 
нахилах або при піднятті рук; будь-які відхилення 

форми або положення спини, рук чи ніг. 
На противагу катуванню, термін жорстоке, 

нелюдське та таке, що принижує гідність, перед-

усім передбачає різноманітні види фізичного та 

психологічного знущання. Згідно із Зводом 

принципів захисту всіх осіб, які підлягають за-

триманню або ув'язненню в будь-якому вигляді 
термін жорстокі, нелюдські чи принижуючі гід-

ність види поводження або покарання має тлу-

мачитися так, щоб забезпечити, за можливості, 
найширший захист від зловживань фізичного чи 

психологічного характеру, ураховуючи утриман-

ня затриманої чи ув'язненої особи в умовах, які 
позбавляють її, тимчасово або постійно, будь-

якого з її природних почуттів: зору, слуху, прос-

торової або часової орієнтації. Подібні дії мо-

жуть викликати стрес, почуття жаху чи неспо-

кою, принизити чи образити, зламати фізичний 

чи моральний опір [8, с. 8]. 

В окремих актах Європейського Суду за-

значається, що жорстким, нелюдським або при-

нижуючим гідність поводженням необхідно вва-

жати також як позбавлення сну, харчування і во-

ди, багатогодинне стояння біля стіни, одягання 

капюшонів, утримання в приміщенні з постійним 



Право людини на повагу до її гідності: національні та міжнародні аспекти 

20 Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 435. Правознавство. 

та голосним звуком або в підвалі, де людина ри-

зикує наразитися на небезпеку нападу щурів, по-

міщення здорової людини до психічно хворих, 

огоління голови, виставлення оголеної людини 

перед очима інших людей, примушування одяга-

тися так, щоб це викликало насмішки, примушу-

вання їсти неїстівні речовини та ін. [9, с. 104]. 

Звичайно, що оцінка самої дії жорстокого, 

нелюдського і принижуючого гідність пово-

дження залежить від сукупності таких обставин, 

як тривалість та інтенсивність відповідного по-

водження, її наслідки для здоров'я людини, стать, 

вік, попередній стан здоров'я та інші індивідуа-

льні її особливості. 
На думку А. Бущенка, катування є най-

більш жорстоким та обміркованим поводженням 

із людиною, і не завжди легко провести чітку 

межу між різного виду знущаннями, які досяга-

ють рівня катувань, і тими, які такого рівня не 

досягли [10, с. 12]. 

Сьогодні заборона катування розглядається 

як обов’язкова норма національного та міжнаро-

дного права. З метою її ефективного застосуван-

ня розробляються міжнародні, європейські, наці-
ональні механізми боротьби з катуванням. Ужи-

ваються різноманітні заходи (правові, організа-

ційні, превентивні, кадрові, кримінальні) щодо 

заборони тортур та катувань. Проте вказані захо-

ди не дають 100 % результату. Так, у щорічному 

звіті Amnesty International зазначається, що тор-

тури та інші види жорстокого поводження безка-

рно застосовуються в багатьох країнах світу. У 

звіті, зокрема, зазначено, що у 2007 році випадки 

тортур зафіксовано в 102 країнах світу [11].  

Не дивно, що майже третина всього людст-

ва виправдовують застосування тортур та інших 

форм насильницького впливу на в’язнів у тюр-

мах глобальними цілями, наприклад, боротьбою 

з тероризмом. Про це свідчать дані дослідження, 

проведеного Бі-Бі-Сі спільно з компанією 

Globescan і Program on International Policy 

Attitudes (PIPA).  

29 % опитаних підтримують використання 

урядом тортур, але в благородних цілях, напри-

клад, для боротьби з тероризмом, якщо це може 

врятувати життя безневинних людей. Проте 59 % 

виступають проти застосування тортур і вважа-

ють, що захист прав людини понад усе, навіть 

якщо йдеться про тортури терористів, чия інфо-

рмація може врятувати життя тисячох. Під час 

опитування з’ясувалася цікава тенденція. Тоді як 

більшість опитаних американців виступила про-

ти (58 %), кількість тих, хто схвалює тортури, 

дуже велика – більш ніж будь-де в Європі: при-

близно 36 % опитаних висловилися за застосу-

вання тортур. Крім американців, до цього списку 

потрапили також росіяни: 37 % висловилися за 

застосування тортур і лише 43 % опитаних – 

проти. Серед країн, де більшість населення схва-

лює застосування тортур, є Ірак (42 %), Філіппі-
ни (40 %), Китай (37 %). Водночас 54 % опита-

них українців виступають проти використання 

тортур, а 29 % – за. Найбільший відсоток тих, 

хто схвалює тортури, в Ізраїлі – 43 % опитаних 

висловили думку, що тортури певною мірою 

можуть застосовуватися, 48 % вважають їх не-

припустимими. Найбільш мирною нацією вияви-

лися італійці, проти тортур виступає 81% опита-

них, австралійці 75 %, французи – 75 %, канадці 
– 74 %, жителі Великобританії – 72 % і німці – 71 

%. У цілому жителі більшості країн, 19 з 25 по-

годилися, що мають бути прийняті закони, які не 

допускають використання тортур, оскільки це 

суперечить міжнародним законам, що захища-

ють права людини [12]. 

У статті 22 КПК України передбачено за-

борону домагання показань обвинуваченого та 

інших осіб, які беруть участь у справі, шляхом 

насильства, погроз та інших незаконних заходів. 

Відповідно до ст. 62 Конституції України обви-

нувачення не може ґрунтуватися на доказах, оде-

ржаних незаконним шляхом. У нормах про осві-
дування (ст. 193 ч. 3 КПК України) та відтворен-

ня обстановки і обставин події (ст. 194 ч. 2 КПК 

України) містяться правила про недопущення 

дій, принижуючих гідність осіб, які беруть 

участь у слідчій дії та є небезпечними для їх здо-

ров'я. Гарантією дотримання цієї заборони є 

встановлення у Кримінальному кодексі України 

відповідальності за примушення надавати пока-

зання під час допиту шляхом незаконних дій з 
боку особи, яка провадить дізнання або досудове 

слідство (ч. 1 ст. 373), і за аналогічне діяння, по-

єднане із застосуванням насильства або із зну-

щанням з особи, яку допитують (ч. 2 ст. 373). 

У кримінальному провадженні кожна лю-

дина самостійно оцінює, чи є те або інше пово-

дження з нею таким, що принижує її гідність. 

Так, під час проведення досудового розслідуван-

ня в слідчого може виникнути потреба у тому, 

щоб підозрюваний, обвинувачений, потерпілий 

виконали певні дії при проведенні таких слідчих 

дій, як особистий огляд, обшук, судово-медична, 

судово-психіатрична експертизи, освідування, 

отримання зразків для експертного дослідження 

які, на думку останніх, можуть принизити їх гід-

ність. Як бути у такому випадку, як установити 

об'єктивну істину під час розслідування криміна-
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льної справи, коли зазначені суб’єкти вважають, 

що отримання, наприклад, зразків крові, вилу-

чення зразків волосся, дактилоскопіювання по-

рушує їх право на повагу до гідності? Чи може 

бути обмежене дане право під час проведення 

зазначених процесуальних дій? 

Відповідно до ч. 2 ст. 64 Конституції Укра-

їни зазначене право не може бути обмежене на-

віть за умов воєнного або надзвичайного стану. 

Проте, як ми вже зазначали, Конституція Украї-
ни, закріплюючи повагу до людської гідності, 
установлює норму, за якою саме катування та інші 
жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гід-

ність особи, види поводження і покарання є грубим 

порушенням прав людини. Отже, у законодавстві 
на сьогодні відсутнє чітке розмежування понять 

«обмеження прав» та «порушення прав». 

У міжнародному законодавстві визначення 

катування не включає біль або страждання, які 
виникають у силу законних санкцій, невід’ємні 
від цих санкцій або викликаються ними випадко-

во. Тому певні фізичні чи моральні страждання 

можуть складати невід'ємний елемент законних 

дій або викликатися необхідністю. Так, Європей-

ський Суд з прав людини не встановив порушен-

ня статті 3 Конвенції про захист прав людини та 

основних свобод у застосуванні протягом місяця 

наручників та інших засобів до психічно хворої 
людини через її агресивну поведінку. Суд вихо-

див з того, що «заходи, викликані терапевтичною 

необхідністю, не можуть вважатися нелюдськи-

ми чи такими, що принижують гідність» [13]. 

Аналогічний і підхід Суду до визначення 

покарання, що принижує гідність. «Було б абсу-

рдним вирішити, ніби законне покарання взагалі, 
через притаманний йому і, можливо, майже не-

минучий елемент приниження, є «таким, що 

принижують гідність» у значенні статті 3. ... 

Стаття 3, безумовно, забороняючи «нелюдське» 

чи «таке, що принижують гідність» покарання, 

має на увазі відмінність між таким покаранням і 
покаранням взагалі. На думку Суду, для того, 

щоб покарання було «таким, що принижує гід-

ність» і порушувало статтю 3, пов'язані з ним 

образа чи приниження мають сягати особливого 

ступеня і, у будь-якому разі, відрізнятися від 

звичайного елемента приниження. Оцінка його 

за станом речей відносна: вона залежить від усіх 

обставин справи і, зокрема, від характеру й об-

ставин покарання як такого та способу й методу 

його виконання» [14]. 

Суд, наприклад, не визнав порушення статті 
3 у можливому несприятливому впливі «доросло-

го» судового процесу на малолітніх підсудних [15]. 

Також не було встановлено порушення Конвенції в 

дисциплінарному покаранні ув'язненого, хоча воно 

передбачало обов'язки по прибиранню, менш ком-

фортні умови утримання, обмеження передач, сво-

боди пересування та ін. [16, с. 42-44]. 

Отже, у кримінально-процесуальному за-

конодавстві України не можна вважати пору-

шенням права на повагу до гідності особи її за-

лучення до проведення різних слідчих дій під час 

розслідування кримінальної справи, які пов'язані 
з оглядом, обшуком, проведенням експертиз то-

що. Процедура їх проведення є, на нашу думку, 

обмеженням даного права і передбачає шанобли-

ве ставлення до осіб, які беруть у них участь. 

Окремі слідчі дії мають додаткові гарантії і про-

вадяться в присутності осіб тієї самої статі, не 

можуть здійснюватися так, щоб принижувати 

гідність особи або становити небезпеку для її 
здоров'я (ст.ст. 184, 193, 194 КПК України). 

Водночас необхідно звернути увагу на де-

які рішення Європейського Суду щодо застосу-

вання на законних підставах насильницьких за-

ходів, які мають бути помірними і відповідати 

вимогам конкретної ситуації. Так, у справі 
Rehbock Суд не визнав, що обставини арешту 

виправдовували заподіяний апелянту подвійний 

перелом щелепи і знайшов, що «застосоване на-

сильство було надмірним і невиправданим у да-

них обставинах» [17]. Отже, підстави, за яких 

застосовуються насильницькі заходи, повинні 
дійсно існувати. Наприклад, Суд визнав таким, 

що принижує гідність, поводженням обшук роз-
дягненого догола ув'язненого, хоча такий захід 

іноді може бути виправданим. Однак у даному 

випадку таку необхідність не було доведено, і, 
крім того, Суд узяв до уваги, що при обшуку не 

тільки не було дотримано належної процедури, 

але й форма його проведення була образливою 

[18]. В іншій справі «принижуючим» було ви-

знано проведення обшуку ув'язненого в присут-

ності особи іншої статі [16, с. 42-22]. 

Зазначимо ще раз про необхідність чіткого 

розмежування в законодавстві понять обмеження 

та порушення прав, оскільки певні слідчі дії, про 

які ми вже зазначали, на нашу думку, обмежують 

права певних суб’єктів, і це передбачається КПК 

України і міжнародними актами, але Конститу-

ція України це забороняє повністю. Отже, на на-

шу думку, право людини на повагу до її гідності 
може бути обмежене у випадках, чітко передба-

чених законодавством, оскільки органи розсліду-

вання не повинні залежати від бажання чи неба-

жання осіб у виборі методики та порядку прове-

дення слідчих дій. Недопустимими при цьому є 
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грубе або некоректне поводження з особою, об-

разливі зауваження з приводу фізичних недоліків 

та ін. Загалом обмеження даного права не пови-

нно бути нормою, а застосовуватися лише за пе-

вних випадків для досягнення завдань криміна-

льного судочинства, у межах чинного законодав-

ства, і може допускатися лише у виключних випа-

дках. При цьому особу необхідно переконувати в 

цілковитій безпеці застосування певних методів 

розслідування, гарантувати їх безпеку, роз’яснити 

необхідність установлення об’єктивної істини в 

кримінальному провадженні, і головне, щоб такі дії 
здійснювалися на підставах і в порядку, чітко ви-

значених КПК України. 

Ведучи мову про право людини на повагу її 
гідності, зазначимо, що в Україні, на жаль, воно 

досить часто порушується, особливо у слідчих 

ізоляторах і в’язницях. Кількість справ, розгля-

нутих Європейським Судом з прав людини проти 

України, катастрофічно збільшується, і така тен-

денція, за даними експертів, і надалі зростатиме. 

За результатами річного звіту Європейського 

Суду за 2008 рік, Україна є одним із лідерів за 

кількістю справ, що знаходяться на розгляді Єв-

ропейського Суду з прав людини. За даними Су-

ду, у 2008 році на розгляді знаходилось 27250 по-

зовів від Росії (28% від усієї кількості справ), 11100 

позовів від Туреччини (11,4%), 8900 позовів від 

Румунії (9,1%), 8250 позовів від України (8,5%) 

[19]. На нашу думку, одна з вірогідних причин цьо-

го – невідповідність державної політики викликам 

у сфері забезпечення та дотримання прав людини, 

зокрема у сфері свободи від тортур, заборони жор-

стоких і таких, що принижують людську гідність, 

видів поводження та покарання. 

Для подолання такої негативної тенденції 
взірцевим є міжнародне законодавство. Так, з 
метою створення ефективного механізму попе-

редження актів катувань та протидії їм Конвен-

цією проти катувань та інших жорстоких, не-

людських або таких, що принижують гідність, 

видів поводження і покарання передбачено, що 

кожна держава-учасниця повинна (це стосується 

і України): д) забезпечувати будь-якій особі, яка 

стверджує, що їй було завдано катувань, право 

на пред'явлення скарги компетентним органам 

влади цієї держави та на швидкий неупередже-

ний розгляд такої скарги, а також на забезпечен-

ня захисту позивача і свідків від будь-яких форм 

неправомірного поводження чи залякування у 

зв'язку з його скаргою чи будь-якими свідчення-

ми; е) забезпечити у своїй правовій системі по-

рядок, згідно з яким жертва катувань одержувала 

б відшкодування й мала підкріплене правовою 

санкцією право на справедливу й адекватну ком-

пенсацію, включаючи заходи для найповнішої 
реабілітації, а у випадку смерті жертви внаслідок 

катувань, право на компенсацію надавалося б її 
утриманцям; є) забезпечити, щоб будь-яка заява, 

що, як установлено, була зроблена під час кату-

вання, не використовувалась як доказ у ході 
будь-якого судового розгляду, за винятком випа-

дків, коли вона використовується проти особи, 

звинуваченої у здійсненні катувань, як доказ то-

го, що таку заяву було зроблено [8, с. 6-7]. 

В Україні потерпілим від катувань гаранту-

ється національним правом відшкодування мо-

ральних і матеріальних збитків. У випадках сме-

рті потерпілого від катувань відшкодування зби-

тків надається особам, які були його утриманцями 

та є спадкоємцями. Закон України «Про порядок 

відшкодування шкоди, завданої громадянинові не-

законними діями органів дізнання, попереднього 

слідства, прокуратури і суду» передбачає, що під-

лягає відшкодуванню шкода, завдана громадяни-

нові внаслідок незаконних інших процесуальних 

дій, що обмежують права громадян. Серед таких 

дій, на наш погляд, варто назвати і катування.  

Отже, основним у характеристиці права 

людини на повагу до її гідності є те, що вона по-

винна бути під захистом держави та закону. Бі-
льше того, будь-які суперечки щодо дотримання 

цього права мають розглядатися компетентним, 

безстороннім і незалежним судом.  
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Постановка проблеми. Внесені Законом 

України “Про внесення змін до Конституції 
України” від 8 грудня 2004 зміни до Конституції 
України були в першу чергу направлені на зміну 

правового статусу окремих державних органів 

шляхом зміни їх повноважень. Ці зміни, в першу 

чергу, стосувались повноважень Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Мі-
ністрів України. Суттєвих змін зазнав також пра-

вовий статус народних депутатів України. Од-

нак, незважаючи на те, що частина цих змін на-

брала чинності з 1 січня 2006 року, а інша з дня 

набуття повноважень Верховною Радою Украї-
ни, обраною у 2006 році, системного аналізу цих 

змін науковцями не проведено. 

Ступінь наукової розробки проблеми. До-

слідженню проблеми статусу народних депутатів 

України присвячено чимало праць учених-

конституціоналістів. Серед останніх варто виділи-

ти В.В. Кравченка [8], В.Ф. Погорілка [7], П.А. Ру-

дика [9], О.В. Совгирю та Н.Г. Шукліну [10], ряд 

інших. Окремі аспекти правового статусу народно-

го депутата України досліджували О.А. Александ-

ров [6] та О.Д. Чепель [11]. Однак системного ана-

лізу змін у правовому статусі народного депутата 

України в зв’язку з проведенням конституційної 
реформи не здійснено. 

Мета статті. Автор ставить перед собою за-

вдання дослідити зміни у правовому статусі народ-

ного депутата України, проаналізувати конститу-

ційне законодавство України з даного питання. 

Виклад основного матеріалу. Єдиним ор-

ганом законодавчої влади в Україні є парламент 

– Верховна Рада України. Законом України “Про 

внесення змін до Конституції України” від 8 гру-

дня 2004 року склад Верховної Ради України за-

лишено таким самим, як і за старої редакції Ос-

новного Закону України, а строк її повноважень 

продовжено з чотирьох до п’яти років (частини 

1,5 статті 76) [2]. 

Внесено зміни щодо строків проведення 

чергових виборів до Верховної ради України. 

Частину 1 статті 77 Конституції України викла-

дено у такій новій редакції: “Чергові вибори до 

Верховної Ради України відбуваються в останню 

неділю останнього місяця п’ятого року повнова-

жень Верховної Ради України” [2]. 

Зазнав змін і спосіб формування складу 

Верховної Ради України, хоча прямої вказівки на 

те, за якою виборчою системою мають обиратись 

народні депутати України, Конституція України 

не містить. Про те, що в Україні запроваджується 

пропорційна виборча система, можна зробити 

висновок лише після ґрунтовного аналізу статті 
81 Конституції України та на підставі відповід-

ного положення статті 1 Закону України “Про 

вибори народних депутатів України” [3, ст. 366]. 

Відсутність цього положення саме в Конституції 
України, на нашу думку, пояснюється тим, що 

воно суперечить ряду фундаментальних консти-

туційних положень, звуження змісту яких або 

виключення з тексту Конституції яких, згідно ж 

із самою Конституцією України [1, ст.141], не-

можливе. Обґрунтовується зазначена позиція 

наступним. Конституція України в статті 38 га-

рантувала громадянам право брати участь в 

управлінні державними справами, у всеукра-

їнському та місцевих референдумах, вільно оби-

рати та бути обраними до органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування. А 

в частині четвертій статті 36 містить положення, 

згідно якого: “Ніхто не може бути примушений 

до вступу в будь-яке об’єднання громадян чи 

обмежений у правах за належність чи ненале-
жність до політичних партій або громадських 

організацій”. Як випливає з положення статті 157 

Конституції України, “Конституція України не 

може бути змінена, якщо зміни передбачають 

скасування чи обмеження прав і свобод люди-
ни і громадянина або якщо вони спрямовані на 

ліквідацію незалежності чи на порушення тери-

торіальної цілісності України”. Відповідно до 

статті 159 цієї ж Конституції: “Законопроект про 

внесення змін до Конституції України розгляда-

ється Верховною Радою України за наявності 
висновку Конституційного Суду України щодо 

відповідності законопроекту вимогам статей 157 

і 158 цієї Конституції” [1]. 

Зауважимо, що Конституційний Суд 

України поставав перед зазначеною проблемою і 
ним прийнято відповідне рішення, згідно з яким 

не є порушенням прямого виборчого права голо-

сування на виборах народних депутатів України 

за кандидатів у депутати, включених у виборчі 
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списки політичних партій (блоків), оскільки в 

даному випадку мова йде лише про певний спо-

сіб голосування безпосередньо за кандидатів у 

депутати, а політичні партії не підміняють ви-

борців у такому голосуванні [5]. Але дана ситуа-

ція була розглянута Конституційним Судом 

України лише в одному аспекті – з позиції відпо-

відності даного положення принципу прямого 

активного виборчого права, тобто права обирати, 

голосувати за того чи іншого кандидата. В іншо-

му аспекті – з позиції відповідності даного по-

ложення принципу прямого пасивного виборчого 

права, тобто права бути обраним, зазначена про-

блема Конституційним Судом України не роз-
глядалась. І враховуючи те, що застосування 

пропорційної виборчої системи для формування 

органів державної влади та місцевого самовряду-

вання створює додаткові, Конституцією не пе-

редбачені, обмеження пасивного виборчого пра-

ва, позиція Конституційного Суду України на-

вряд чи була б аналогічною. Адже пасивне вибо-

рче право – право бути обраним, включає в себе 

декілька елементів: право висувати свою канди-

датуру, право бути зареєстрованим у якості кан-

дидата, право проводити агітацію і, нарешті, 
право бути обраним народним депутатом Украї-
ни. При існуванні пропорційної виборчої систе-

ми всі ці елементи обмежуються наявністю член-

ства у відповідній політичній партії, рішенням 

керівного органу цієї політичної партії про 

включення особи у виборчий список. 

Законом України “Про внесення змін до 

Конституції України” також розширено підстави 

дострокового припинення повноважень народно-

го депутата України. До старої редакції норм 

Конституції України, що фіксували дострокове 

припинення повноважень народного депутата 

України у разі: складання повноважень за його 

особистою заявою; набрання законної сили об-

винувальним вироком щодо нього; визнання йо-

го судом недієздатним або безвісно відсутнім; 

припинення його громадянства або його виїзду 

на постійне проживання за межі України; його 

смерті [1] – закон передбачив їх доповнення но-

вими нормами. Зокрема, повноваження народно-

го депутата припиняються достроково у разі, по-

перше, якщо протягом двадцяти днів з дня вини-

кнення обставин, які призводять до порушення 

вимог щодо несумісності депутатського мандата 

з іншими видами діяльності, ці обставини ним не 

усунено; по-друге, невходження народного депу-

тата України, обраного від політичної партії (ви-

борчого блоку політичної партії), до складу де-

путатської фракції цієї політичної партії (вибор-

чого блоку політичної партії) або виходу народ-

ного депутата України зі складу такої фракції 
(пункти 5,6 частини 2 статті 81 Закону). Крім за-

значених підстав дострокового припинення повно-

важень народного депутата України, що стосува-

лось його особистих дій, закон передбачив достро-

кове припинення повноважень народного депутата 

України також у разі дострокового припинення 

відповідно до Конституції України і повноважень 

органу законодавчої влади – Верховної Ради Укра-

їни. Це відбуватиметься в день відкриття першого 

засідання Верховної Ради України нового скликан-

ня (частина 3 статті 81 Закону) [2]. 

Позитивним моментом доповнень щодо 

дострокового припинення повноважень народно-

го депутата України є те, що вони розкривають і 
його механізм. У старій редакції Конституції 
України зазначалося, що рішення про дострокове 

припинення повноважень народного депутата 

України приймається більшістю від конститу-

ційного складу Верховної Ради України. Закон 

виписав механізм дострокового припинення пов-

новажень народного депутата України у конкре-

тних випадках. 

Рішення про дострокове припинення пов-

новажень народного депутата України у разі 
складання повноважень за його особистою за-

явою, припинення його громадянства або його 

виїзд на постійне проживання за межі України 

приймається Верховною Радою України, а якщо 

протягом двадцяти днів з дня виникнення обста-

вин, які призводять до порушень вимог щодо 

несумісності депутатського мандата з іншими 

видами діяльності, і ці обставини народним де-

путатом України не усунуто – судом. 

Закон передбачив, що у разі набрання за-

конної сили обвинувальним вироком суду щодо 

народного депутата України, визнання народно-

го депутата України недієздатним або безвісно 

відсутнім його повноваження припиняються з 
дня набрання законної сили рішенням суду, а в разі 
смерті народного депутата України – з дня смерті, 
засвідченої свідоцтвом про смерть. Остання зміна є 

цілком виправданою та логічною, оскільки в попе-

редній редакції даного положення, навіть у випад-

ку смерті народного депутата України, для припи-

нення його повноважень вимагалось прийняття 

рішення Верховною Радою України більшістю від 

її конституційного складу. 

Щодо невходження народного депутата 

України, обраного від політичної партії (вибор-

чого блоку політичних партій), до складу депу-

татської фракції цієї політичної партії (виборчого 

блоку політичних партій) або виходу народного 
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депутата України зі складу такої фракції, то за-

кон передбачив, що його повноваження припи-

няються достроково на підставі закону за рішен-

ням вищого керівного органу відповідної полі-
тичної партії (виборчого блоку політичних пар-

тій) з дня прийняття такого рішення. 

Якщо у своїй більшості підстави достроко-

вого припинення повноважень народного депу-

тата України є цілком продуманими і логічними, 

то стосовно окремих з них існують певні заува-

ження. До кінця непродуманою та неповною, 

після її системного аналізу у взаємозв’язку з ін-

шими нормами Конституції України, на нашу 

думку, видається шоста підстава. Оскільки її іс-

нування в такому варіанті створює певні ситуації 
невизначеності та двоякого підходу до їх вирі-
шення. Аналіз даної підстави показує, що дост-

рокове припинення повноважень народного де-

путата України можливе лише у випадку невхо-

дження до складу депутатської фракції політич-

ної партії, від якої його обрано, або виходу з неї 
за власною ініціативою. Разом з тим, повертаю-

чись до того ж Рішення Конституційного Суду 

України: “не є порушенням прямого виборчого 

права голосування на виборах народних депута-

тів України за кандидатів у депутати, включених 

у виборчі списки політичних партій (блоків), 

оскільки в даному випадку мова йде лише про 

певний спосіб голосування безпосередньо за ка-

ндидатів у депутати, а політичні партії не під-

міняють виборців у такому голосуванні”[5]. 

Водночас, не передбачено дострокового припи-

нення повноважень народного депутата України, 

у випадку припинення його членства у фракції не 

за власною ініціативою. У такому випадку, згід-

но з Регламентом Верховної Ради України, на-

родний депутат України набуває статусу поза-

фракційного [4, ст. 202.]. Досить цікава і законо-

давчо невирішена ситуація, коли народний депу-

тат України не відмовляється від вступу до депу-

татської фракції політичної партії, входить до її 
складу, але відмовляється увійти до складу коа-

ліції депутатських фракцій, яка формується де-

путатською фракцією, до складу якої він 

увійшов. Згідно зі ст. 61 Регламенту Верховної 
ради України, Коаліція формується після прове-

дення депутатськими фракціями консультацій. За 

результатами проведених консультацій за особи-

стими підписами голів відповідних депутатських 

фракцій, або за рішенням депутатської фракції 
одним з заступників голови депутатської фракції, 
укладається Угода про коаліцію депутатських 

фракцій у Верховній Раді. До коаліційної угоди 

додаються списки членів депутатських фракцій, 

що сформували коаліцію, з особистими підписа-

ми народних депутатів. Списки членів депутат-

ських фракцій є невід’ємною складовою коалі-
ційної угоди [4, ст. 202.]. Тобто рішення про 

укладення коаліційної угоди, ухвалене керівним 

органом депутатської фракції або більшістю від 

складу фракції, ще не означає, що його підпише 

окремий депутат. Максимальна міра відповіда-

льності, яка може бути застосована до такого де-

путата, – це виключення його зі складу депутат-

ської фракції. Але таке покарання, як випливає з 
аналізу статті 81 Конституції України, не тягне 

за собою дострокового припинення депутатських 

повноважень [2]. Таку ситуацію народні депутати і 
окремі вчені-конституціоналісти намагаються по-

яснити наявністю у народних депутатів України 

вільного, а не імперативного мандата [9, с.72-73.]. 

Однак ні в Конституції України, ні в Регламенті 
Верховної Ради України немає прямої вказівки на 

вид мандата у народних депутатів України. Крім 

того, вільний мандат досить важко поєднати з про-

порційною виборчою системою. 

Висновок. Отже, Закон України “Про вне-

сення змін до Конституції України” від 8 грудня 

2004 року вніс як позитивні зміни у статус на-

родного депутата України, так і ряд проблем за-

лишив нерозв’язаними, а в окремих випадках 

створив ситуації невизначеності та можливості 
двоякого розв’язання. 

 

Список літератури 
 

1. Конституція України// Відомості Верхо-

вної Ради. – 1996. - №30. – Ст.141. 

2. Закон України “Про внесення змін до 

Конституції України”// Відомості Верховної Ра-

ди України. – 2005. - №2. – ст. 44. 

3. Закон України “Про вибори народних 

депутатів України”// Відомості Верховної Ради 

України. – 2004. - №27-28. – ст. 366. 

4. Регламент Верховної Ради України// Ві-
домості Верховної Ради України. – 2006. - №23, 

№24-25. – ст. 202. 

5. Рішенні Конституційного Суду України у 

справі за конституційним поданням народних 

депутатів України щодо відповідності Конститу-

ції України (конституційності) Закону України 

“Про вибори народних депутатів України” від 

26.02.1998 №1рп/98// Офіційний вісник України. 

– 1998. - №23. - С. 93. 

6. Александров О.А. Принцип несумісниц-

тва депутатського мандату// Науковий вісник 

Чернівецького університету. Випуск 125. – Пра-



І.І. Бабін 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 435. Правознавство. 27 

вознавство. Збірник наукових праць. – Чернівці: 
Рута, 2001. – С. 55-59. 

7. Конституційне право України: Підруч-

ник/ За заг. ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова 

думка; Прецедент, 2006. – 344с. 

8. Кравченко В.В. Конституційне право 

України: Навчальний посібник. – Вид. 4-те, ви-

правл. та доповн. – К.: Атіка, 2006. – 568с. 

9. Рудик П.А. Конституційна реформа в 

Україні: проблеми та перспективи. – К.: Атіка, 

2006. 

10. Совгиря О.В., Шукліна Н.Г. Конститу-

ційне право України: Навч. посібник. – К.: Юрі-
нком Інтер, 2007. – 632с. 

11. Чепель О.Д. Конституційно-правова 

відповідальність народних депутатів України// 

Науковий вісник Чернівецького університету. 

Випуск 282. – Правознавство. Збірник наукових 

праць. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 31-35. 

 

Стаття надійшла до редколегії 11 березня 2008 року. 

Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії А.З. Георгіцою. 

 

I.I. Babin 

SOME OF OVERPATCHING IN JURIDICAL STATUS OF PEOPLE’S DEPUTIES OF UKRAINE 

WITH THE REALIZATION OF CONSTUTUTIONAL REFORM 

 

Summary 

 
In this article the some of overpatching in juridical status of people’s deputies of Ukraine with the re-

alization of constitutional reform are analyzed. The recommendations for improvement the juridical status of 

people’s deputies of Ukraine are elaborated and suggested; the scientific guidelines and criteria for this activ-

ity are evolved. 



 

28 Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 435. Правознавство. 

УДК 347.73 
© 2008 р. А.М. Худик 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ ЯК ЗАСІБ  

ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 

 
Постановка проблеми. Сьогодні ні в кого 

не викликає сумніву, що Конституція України є 

основним джерелом фінансового права, посідаючи 

найвище місце в ієрархії її правових актів, є не-

від’ємною складовою діючого фінансового права. 

Визнаючи роль Конституції, фінансово-правова 

наука, водночас, не приділяє належної уваги пи-

танню реалізації конституційних норм та принци-

пів в сфері регулювання публічних фінансів. Поза 

рамками дослідження залишаються питання взає-

модії Конституції України і галузевого фінансового 

законодавства. Відсутнє також дослідження пробле-

ми інтеграції конституційних положень у систему 

фінансового права. І все це при тому, що за Консти-

туцією України залишається роль першооснови пра-

вового регулювання публічних фінансів.  

Варто також наголосити на тому, що про-

блема взаємодії Конституції та галузевого фінан-

сового законодавства сьогодні вже не може зво-

дитися до питання про безпосереднє чи опосере-

дковане застосування конституційних норм і 
принципів в нормотворчій чи правозастосовній 

діяльності. Проблема вже повинна охоплювати 

питання соціального механізму реалізації Кон-

ституції, проникнення її цінностей в галузеве 

фінансове законодавство. 

Ступінь наукової розробки. Актуальність 

теми підтверджує ступінь її наукової розробки. 

Дослідженню питання інтеграції конституційних 

положень в галузеве фінансове законодавство, 

конституціоналізації публічних фінансів  присвя-

чені окремі праці як українських, так і російських 

вчених. Зокрема, важливу роль у даному дослі-
дженні відіграли праці Г.М. Андрєєвої, Н.С. Бод-

нара, А.Н. Козиріна, І.А. Кравця, Т.Я. Хабрієвої., 
В.Е Чіркіна, Р.О. Шепенка, П.С. Пацурківського, 

А.З. Георгіци, Р.О. Гаврилюк, І.І. Бабіна та інших.   

Мета статті. Автор ставить перед собою за-

вдання на основі здобутків науки конституційного 

та фінансового права дослідити проблеми консти-

туційного регулювання публічних фінансів та ін-

теграцію конституційних цінностей у галузеве фі-
нансове законодавство.  

Виклад основного матеріалу. Сучасний 

стан фінансового законодавства свідчить про те, 

що до цих пір при підготовці та прийнятті фінан-

сово-правових актів недостатньо враховуються 

положення Конституції, нерідко конституційні 
принципи і норми оцінюються і трактуються по-

милково, продовжується практика невиконання 

ряду конституційних норм. Чинне фінансове за-

конодавство “поки що не вписується в правове 

поле, визначене Конституцією України” [12, 

с.118]. Як зазначає П.С. Пацурківський, сучасне 

позитивне фінансове право є не ефективним, 

оскільки в ньому відбувається підміна правовід-

носин владовідносинами, що суперечить Основ-

ному Закону і, відповідно, знижує нормативний 

потенціал Конституції у сфері регулювання пуб-

лічних фінансів. Такий стан вимагає проведення 

“справжньої юридичної революції у фінансовому 

праві, пошуку і знаходження воістину нового 

фінансового права”, яке б відповідало конститу-

ційним вимогам, зокрема принципу формальної 
рівності суб’єктів фінансових правовідносин [14, 

с.11]. Іншими словами, юридичною основою фо-

рмування нової системи фінансового права, його 

перетворення з “неправа в право” повинна стати 

Конституція України.  

З моменту проголошення незалежності в 

Україні відбувається процес розширення обсягу 

конституційно-правового регулювання [11, с.3]. 

Конституцію почали розглядати вже не тільки як 

нормативний акт оформлення і закріплення меха-

нізму владарювання в державі, а і як правовий до-

кумент найвищої юридичної сили, що визначає 
розвиток усіх галузей права. Конституція стала 

своєрідним центром правової системи [11, с.96-

97], формою існування кожної галузі права, адже в 

її формі “існує не тільки конституційне право, а й 

насамперед адміністративне та фінансове” [17, 

с.5]. Вона стала основним, системоутворюючим 

джерелом, оскільки містить принципи, які є ба-

зовими, в тому числі, і для фінансового права.  

Конституція – це свого роду конструкція 

[11, с.131], на якій має будуватися практично все 

фінансове законодавство, а його розвиток пови-

нен стати можливим лише в конституційно зада-

них параметрах, що послугує важливою умовою 

забезпечення внутрішньої узгодженості системи 

фінансового права, його несуперечності іншим 

галузям правової системи держави.  

Формування системи фінансового права у 

відповідності до конституційних вимог має важ-
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ливе теоретичне та практичне значення. Адже 

фінансове право, це свого роду інструмент, за 

допомогою якого держава може досить вагомо 

впливати на сферу приватного життя особи. Зок-

рема, фінансове право завжди передбачає окремі 
обмеження права власності. Власник не вправі 
розпоряджатися за власним бажанням тією част-

кою своєї власності, яка підлягає сплаті в якості 
податку. Іншими словами, введення того чи ін-

шого податку обмежує власника в правомочнос-

тях користування і розпорядження окремою час-

тиною його майна. З моменту виникнення 

обов’язку сплатити податок і до настання строку 

його сплати він вправі лише володіти відповід-

ною сумою грошових коштів [13, с.26]. Оскільки 

право приватної власності може бути обмежене 

лише у випадках передбачених Конституцією [1], 

“присутність” конституційних норм і принципів, 

що володіють вищою юридичною силою, в системі 
фінансового права надає цій системі підвищеної 
легітимності і, водночас, позбавляє права органів 

державної влади довільно вирішувати на рівні га-

лузевого фінансового законодавства найважливіші 
питання фінансової системи, які отримали вирі-
шення на конституційному рівні. 

Також варто зазначити, що Конституція за 

своєю правовою природою не призначена для 

детального регулювання будь-яких суспільних 

відносин. Вона не може вичерпно регулювати всі 
правовідносини і, як правило, встановлює лише 

їх загальні рамки. Це досить стислий за об’ємом 

нормативно-правовий акт, який тільки узагальне-

но фіксує вимоги до системи права. І це є виправ-

даним, оскільки надмірна деталізація призводити-

ме до перенавантаження Основного Закону зайвим 

нормативним матеріалом, істотно обмежуватиме 

можливість розвитку галузевого законодавства [11, 

с.131]. Тому Конституція повинна встановлювати 

лише загальні параметри і напрямки розвитку від-

повідного регулювання. В цьому і проявляється 

призначення Конституції як юридичної основи фо-

рмування системи фінансового права.  

Усвідомлення ролі Конституції у процесі ре-

гулювання публічних фінансів можливе тільки 

через процес “проникнення” її нормативного по-

тенціалу в  галузеве фінансове законодавство, його 

трансформації та підпорядкування фундаменталь-

ним конституційним вимогам. Мова йде про ме-

ханізм приведення норм та інститутів фінансово-

го права у відповідність із “буквою і духом” 

Конституції, що представляє собою процес свого 

роду конституціоналізації публічних фінансів, 

що в кінцевому результаті, полягає в забезпечен-

ні гармонійної взаємодії норм конституційного 

та фінансового права при безумовному пріорите-

ті перших над другими, а також вироблення кон-

ституційно-правової методології оптимізації фі-
нансової системи держави. 

Згідно західних теоретичних підходів кон-

цепція Конституції містить не лише позитивний 

нормативно-правовий текст, але й фундамента-

льні принципи конституційного рівня [10, с.34]. 

Тому Конституція України порівняно з іншими 

нормативно-правовими актами є найбільш “від-

критим” текстом, тобто містить велику кількість 

принципів та оціночних норм і покликана забез-
печити мінливий баланс у суспільстві між стабі-
льністю суспільних відносин та прагненням до 

прогресу, тобто їхньої постійної динамічності 
[15, с.35]. Вона повинна не тільки регулювати 

існуючі в державі фінансові відносини, але й ко-

ординувати всю систему фінансового права, фік-

сувати базові напрямки його подальшого розвит-

ку. А фінансове право, в свою чергу, повинно 

запозичувати і конкретизувати визначені в Кон-

ституції ті чи інші узагальнені засади регулю-

вання. Тим самим відповідна конституційна но-

рма опосередковано впливатиме на галузеве ре-

гулювання в сфері публічних фінансів, вимага-

тиме і стимулюватиме формування певної за змі-
стом галузевої фінансової норми.  

Наявність у Конституції принципів і поло-

жень, які є загальнообов’язковими для всієї пра-

вової системи держави і одночасно мають пря-

мий вплив на галузь фінансового права, його но-

рми та інститути, спонукає до визнання її ролі як 

першооснови правового регулювання фінансових 

правовідносин. Конституція перетворюється в 

свого роду мірило, критерій оцінки всієї системи 

норм та інститутів фінансового права на предмет 

їх відповідності вищим людським цінностям, що 

отримали закріплення на конституційному рівні. 
Проте надмірна загальність конституцій-

них вимог до змісту фінансового права водночас 

є істотним недоліком цієї системи і свідчить про 

два моменти. З одного боку, про відсутність чіт-

ких рамок в сфері регулювання публічних фінан-

сів, а з іншого боку, змушує з особливою увагою 

досліджувати і застосовувати кожне конститу-

ційне положення, враховуючи всі конституційні 
принципи, що можуть стосуватися регулювання 

відносин з приводу акумулювання, розподілу та 

використання фінансових ресурсів у державі.  
Аналіз змісту Конституції України і особ-

ливостей її положень дає можливість окремо ви-

ділити “положення фінансового права, які фор-

мально відносяться до конституційного права” 

[8, с.112] і безпосередньо здійснюють регулю-
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вання фінансових правовідносин (наприклад, 

засади побудови бюджетної системи, бюджетно-

го періоду, обов’язки Кабінету Міністрів Украї-
ни щодо Державного бюджету України тощо [1]) 

та, власне, загальні конституційні вимоги до сис-

теми права в цілому, що випливають із природ-

ного права (наприклад, принципи рівності, спра-

ведливості, верховенства права, гласності, роз-
поділу влад тощо), які можуть мати як писану, 

так і неписану форму та покликані інституціона-

лізувати ціннісні критерії визначення чинності 
нормативно-правових актів держави. Останні 
(тобто загальні конституційні вимоги) формують 

загальні конституційні принципи правової сис-

теми, які в сфері фінансового права набувають 

галузевої специфіки, обумовленої перш за все 

особливостями правового регулювання відповід-

ної сфери [9, 120].  

Зміст конституційного тексту показує, що в 

ньому міститься незначна кількість власне фі-
нансово-правових норм, які, водночас, лише 

фрагментарно здійснюють регулювання фінан-

сової системи держави, вичерпно не закладаючи 

начала фінансового права, які б орієнтували за-

конодавця на межі його законотворчості. В осно-

вному нормативність Конституції проникає в 

зміст галузі фінансового права через системний 

аналіз конституційних положень, що стосуються 

основ конституційного ладу, прав і свобод лю-

дини та громадянина тощо.  

Стан сучасного фінансового законодавства 

явно демонструє, що рівень такого “проникнен-

ня” нормативного потенціалу Конституції Украї-
ни в матерію фінансового права є низьким і не-

достатнім. Надто загальний виклад конституцій-

них положень призводить до неоднозначного їх 

розуміння, стає гальмом у розвитку системи фі-
нансового права і пов’язаним з нею законодав-

чим процесом, породжує стихійність вибору ці-
лей і пріоритетів при розподілі та перерозподілі 
грошових фондів коштів. Саме тому можна кон-

статувати потребу у формуванні нових, більш 

конкретних і глибинних, конституційних основ 

системи фінансового права. Це можливо лише 

шляхом безпосереднього позитивного закріплен-

ня системоутворюючих положень фінансового 

права, його начал в конституційному тексті [14, 

с.14] чи, більше того, доповнення Конституції 
новим розділом про публічні фінанси [7, с.19], 

що в даний момент, на нашу думку, є мало перс-

пективним в силу жорсткості її тексту [15, с.63-

67]. Або ж шляхом системного тлумачення кон-

ституційних норм Конституційним Судом Укра-

їни, який на сьогодні спроможний виявляти цілі, 

принципи і завдання фінансового права і тим са-

мим дозволить ліквідувати недоліки їх конститу-

ційно-правового регулювання.  

Так, Конституційному Суду України як 

органу конституційної юрисдикції властиві 
специфічні повноваження по трансформації 
загальних конституційних положень, а по суті, 
перенесення загальнолюдських конституційних 

цінностей  на рівень фінансового права.  

Розгляд рішень Конституційного Суду 

України, як засобу конституціоналізації фінансо-

вого права, дає змогу розкрити їх складну, по-

двійну правову природу. Так, з одного боку, ці 
рішення являються джерелом конституційного 

права, оскільки відбувається з’ясування змісту 

Конституції і на цій основі визнання конститу-

ційним (неконституційним) правового акта з 
фінансових питань; з іншого боку, вони є одно-

часно джерелом фінансового права, оскіль-ки 

об’єктом дослідження виступають саме фінан-

сово-правові акти, їх зміст, відповідність Консти-

туції. Отже, рішення органу конституцій-ного 

контролю виступають своєрідним засобом 

“щеплення” власне конституційно-правових 

норм і норм галузі фінансового права, ство-

рюють нормативну єдність, забезпечують пере-

хрещення конституційних і фінансових право-

відносин. Основу такої єдності складає вияв-

лений органом конституційного контролю засто-

совуваний до конкретного фінансового право-

відношення баланс конституційних цінностей, 

які в свою чергу сприяють конституціоналізації 
фінансового права. В конкретному своєму прояві 
це забезпечується різними способами впливу прак-

тики конституційного правосуддя на публічні фі-
нанси. Кожний із цих способів своєрідно відобра-

жає шляхи проникнення конституційних норм у 

матерію галузевого фінансового законодавства.  

Це, по-перше, обґрунтування в аспекті кон-

ституційних норм, юридичної природи та норма-

тивного змісту тих чи інших категорій фінансо-

вого права. Яскравим прикладом такого обґрун-

тування є наведені Конституційного Суду Украї-
ни у цілому ряді своїх рішень дослідження по-

няття бюджету та закону про Державний бюджет 

України. Так, в одному із своїх рішень Консти-

туційний  Суд України на підставі аналізу статей 

8, 85, 91, 92, 95, 96, 97, 98 Конституції України, а 

також статті 38 Бюджетного кодексу України дав 

офіційне тлумачення поняття “закон про Держа-

вний бюджет України”, вказавши, що це право-

вий акт, який чітко зумовлений поняттям бю-

джету як плану формування та використання фі-
нансових ресурсів, має особливий предмет регу-
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лювання, відмінний від інших законів України – 

він стосується виключно встановлення доходів 

та видатків держави на загальносуспільні потре-

би, зокрема і видатків на соціальний захист і со-

ціальне забезпечення, тому цим законом не мо-

жуть вноситися зміни, зупинятися дія чинних 

законів України, а також встановлюватися інше 

(додаткове) правове  регулювання відносин, що є 

предметом інших законів України [2]. 

По-друге, вплив конституційного правосу-

ддя на сферу публічних фінансів здійснюється 

шляхом виявлення конституційного змісту у фі-
нансовому законодавстві з відповідним розши-

ренням цього “змісту” у фінансових правовідно-

синах. Так, саме у Рішенням Конституційного 

Суду України у справі про податкову заставу [5] 

було закріплено та обґрунтовано конституційний 

принцип справедливості, правовими елементами 

якого виділено розмірність та рівність. В пода-

льшому на основі цього принципу та окремих 

статей Конституції України ряд положень Закону 

України “Про порядок погашення зобов’язань 

платників податків перед бюджетами та держав-

ними цільовими фондами” були визнані неконс-

титуційними. Таким чином Конституційний Суд 

України трансформував загальні конституційні 
норми, які прямо не регулюють фінансові право-

відносини, і застосував їх у фінансовій сфері.  
По-третє, в рамках впливу практики кон-

ституційного правосуддя на публічні фінанси 

відбувається також конституціоналізація право-

вого статусу суб’єктів конституційних правовід-

носин. Так, Рішенням Конституційного Суду 

України в справі про Рахункову палату [4] Кон-

ституційний Суд України на підставі аналізу 

норм Конституції України виявив конституційну 

природу Рахункової палати, визначив конститу-

ційний статус цього органу (шляхом визнання 

неконституційними ряду положень Закону Укра-

їни “Про Рахункову палату Верховної Ради 

України”, якими визначався статус, функції, по-

вноваження Рахункової палату). 

По-четверте, в цьому напрямку реалізації 
повноважень органу конституційного правосуд-

дя відбувається також уточнення повноважень 

органів публічної влади в сфері регулювання пу-

блічних фінансів, через системний аналіз кон-

ституційних положень. Рішенням у справі про 

право законодавчої ініціативи щодо внесення 

змін до закону про Державний бюджет України 

[3] Конституційний Суд України висловив пози-

цію, що кожна стадія бюджетного процесу має 

своє конституційне підґрунтя. Оскільки розроб-

лення проекту закону про Державний бюджет 

України та його подання до Верховної Ради Украї-
ни є самостійними стадіями бюджетного процесу 

то правом подання до Верховної Ради України 

проектів законів про внесення змін до закону про 

Державний Бюджет України володіють всі 
суб’єкти законодавчої ініціативи, визначені в час-

тині першій статті 93 Конституції України.   

Отже, за допомогою рішень Конституційного 

Суду України відбувається проникнення в галузеве 

фінансове законодавство конституційної аксіології, 
конституційних принципів і цінностей.  

Висновки. Конституція України, виходячи 

з її правової природи, безумовно являється юри-

дичною основою формування системи фінансо-

вого права. Її призначення як документа устано-

вчої влади народу, що юридично виражає досяг-

нутий у суспільстві компроміс на базі визнання 

загальнолюдських цінностей, полягає у перене-

сенні цих цінностей у галузеве фінансове зако-

нодавство. Конституція України, вміщуючи 

окремі фінансово-правові норми, прямо не закла-

дає всіх основних начал формування системи фі-
нансового права. Проте вони можуть бути виведені 
органом конституційної юрисдикції шляхом сис-

темного аналізу та тлумачення конституційних 

положень, що стосуються основ конституційного 

ладу, прав і свобод людини і громадянина, повно-

важень органів державної влади тощо.  
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ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Постановка проблеми. Норми всіх галу-

зей права спрямовані на регулювання суспільних 

відносин у відповідності із завданнями і функці-
ями держави на даному етапі її розвитку. Вста-

новлюючи правові норми, держава одночасно 

визначає форми їх здійснення, тим самим регу-

люючи діяльність суб’єктів по застосуванню та 

виконанню цих норм. Таким чином, виникають 

особливі правові норми, які за своїм характером 

відрізняються від матеріальних приписів і нази-

ваються процесуальними, утворюючи в своїй су-

купності галузі процесуального права [16, с.233]. У 

зв’язку з цим є актуальним питання щодо назви 

галузей процесуального права в системі права 

України, зміст понять, які вживаються в процесуа-

льному законодавстві та  в  науці цивільного про-

цесуального права для характериcтики такої форми 

діяльності суду як відправлення правосуддя в циві-
льних справах, їх співвідношення. 

Питання про зміст, особливості, взаємовід-

носини між окремими правовими категоріями 

так чи інакше опиняються в центрі наукового 

дослідження. 

У науці цивільного процесуального права 

вживаються такі поняття як «цивільне процесуа-

льне право», «цивільний процес», «цивільне су-

дочинство». При цьому вони або ототожнюється 

повністю, або ототожнюються «цивільний про-

цес» і «цивільне судочинство» або «цивільне 

процесуальне право» і «цивільний процес», або 

«цивільне процесуальне право» і «цивільний 

процес», або повність розмежовуються (хоча 

критерії такого розмежування не завжди є пере-

конливими). У цивільному процесуальному ко-

дексі України такі категорії як «цивільний про-

цес» і «цивільне судочинство» використовується 

як синоніми. Така термінологічна невизначеність 

не сприяє чіткості у характеристиці правового 

явища, виділенні особливостей, утруднює одно-

значність у вживанні. Кожне правове  поняття 

повинно мати нормативний зміст або науково – 

теоретичне визначення, яке характеризує правове 

явище в цілому або його окремі сторони. 

З іншої сторони, в навчальних планах серед 

нормативної частини навчальних дисциплін ви-

ділено «цивільний процес». Хоча назву даної ди-

сципліни як галузі права, на наш погляд варто 

назвати «цивільне процесуальне право», оскільки 

це повністю характеризує самостійну процесуа-

льну галузь та надає їй наукового змісту. Існує і 
питання про назву підручників, посібників, текс-

тів лекцій, монографій присвячених цивільному 

процесуальному праву як галузі права. Їх назва 

також різна. Одні підручники називаються «ци-

вільне процесуальне право», інші «цивільний 

процес», «цивільне судочинство». У планах та 

змісті зазначених робіт не завжди проводиться 

повна послідовність у застосуванні таких понять, 

розкритті їх змісту, характеристиці окремих ін-

ститутів. Отже, з огляду на виділені загальні 
проблеми, можна говорити про певну актуаль-

ність досліджуваних питань. 

Метою статті є дослідження і аналіз існу-

ючих в науці цивільного процесуального права 

концепцій щодо поняття «цивільного процесуа-

льного права», їх узагальнення,  характеристика 

змісту предмета та виявлення особливостей ци-

вільного процесуального права як самостійної та 

специфічної галузі права. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання поняття цивільного процесуального 

права, розкриття його змісту і структури, виді-
лення особливостей займали значне місце в до-

слідженнях основоположників науки цивільного 

процесуального права другої половини XIX ст. 

таких, як Є.В.Васьковського, Ю.С.Гамбарова, 

А.Х.Гольмстена, В.М.Гордона, Є.Ф.Нефедьєва та 

інших. Перші наукові дослідження мали досить 

важливий вплив на формування цивільного про-

цесуального права як галузі, науки, навчальної 
дисципліни, розробці фундаментальних науко-

вих досліджень. 

На протязі тривалого історичного періоду 

розвитку науки цивільного процесуального пра-

ва, як в соціалістичний період, так і в сучасний 

період питання поняття цивільного процесуаль-

ного права, його предмет, особливості були і за-
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лишаються об’єктом наково-теоритичного аналі-
зу і дослідження таких відомих процесуалістів як 

М.А. Авдеенко, М.Т.Арапов, О.В.Гагарінов, 

В.М.Горшенев, І.Жеруоліс, М.Б.Зейдер, 

В.В.Комаров, О.Ф.Клейман, В.К.Пучинський, 

І.В.Решетникова, Ю.К.Осіпов, Г.Л.Осокіна, 

Т.В.Сахнова, В.Д.Сорокін, М.С.Шакарян, 

М.И.Штефан, Я.Л.Штутін, Н.А.Чечіна, Д.М.Че-

чот, К.С.Юдельсон та інших. Будучи однією з 
центральних проблем в науці цивільного проце-

суального права, зміст поняття цивільного про-

цесуального права, його предмет породили в на-

уці чимало дискусійних питань, що сприяло фо-

рмуванню багатьох наукових напрямків. На сьо-

годнішній день деякі питання не знайшли одно-

стайного вирішення. Представники кожного на-

прямку намагаються і надалі обґрунтовувати влас-

ні теоретичні погляди, спираючись при цьому на 

останні наукові дослідження, цивільне процесуа-

льне законодавство, судову практику. Тому дослі-
дження цих питань потребує комплексного дослі-
дження, додаткових теоретичних аргументів. 

Виклад основного матеріалу. Правові по-

няття становлять основу наукових досліджень 

цивільної процесуальної науки. Саме в них уза-

гальнюються наукові знання про явища правової 
дійсності. Для дослідження сутності правового 

явища слід розкрити насамперед зміст та обсяг 
самого поняття. 

Поняття «цивільне процесуальне право» 

вживається у декількох значеннях: як самостійна 

галузь прав, як наука, як навчальна дисципліна. 

У нашому дослідженні акцент буде зроблено на 

поняття цивільного процесуального права як га-

лузі права. 

З історичного огляду цивільне процесуаль-

не право як галузь, як наука як навчальна дисци-

пліна сформувались в другій половині XIX ст. 

До цього часу (з другої половини XVIII та поча-

ток XIX ст.)  на юридичних факультетах в уні-
верситетах (Москві, Санкт-Петербурзі, Казані, 
Харкові, Львові, Новосибірську та інших) викла-

дення матеріалу мали в основному практичне 

спрямування: вивчення діючого законодавства 

щодо процесуального порядку розгляду справ у 

судових інстанціях; оформлення процесуальних 

документів; аналіз дій учасників процесу; вирі-
шення спору між тяжущимися (сторонами) тощо. 

Переважно питання процесуального порядку 

розгляду цивільних справ здійснювалося в межах 

цивільного права. Тривалий час такі терміни як 

«цивільний процес», «цивільне процесуальне 

право» не вживалися і в різних університетах в 

різні періоди курс, в межах якого висвітлювалися 

практичні питання розгляду в судах цивільних 

справ, називався по різному: «Російське практи-

чне судочинство», «Практичне судочинство», 

«Судове – процесуальне право», «Практичне ци-

вільне судочинство», «Практичне провадження 

справ цивільних і кримінальних» тощо. 

Цивільне процесуальне право сформувало-

ся як результат соціально – економічного розви-

тку суспільства, становлення і удосконалення 

процесуального законодавства, яке потребувало 

уніфікації і виокремлення в самостійну сферу 

регулювання суспільних відносин – судового 

захисту цивільних прав у порядку цивільного 

судочинства. Формування цивільного процесуа-

льного права, як правило пов’язують з середи-

ною XIX століття, а саме з прийняттям Статуту 

цивільного судочинства (1864р.), появою цілої 
плеяди відомих представників науки цивільного 

процесуального права, таких як Є.В.Вась-

ковський, Ю.С.Гамбаров, А.Х.Гольмстен, 

В.М.Гордон, К.І.Малишев, Є.Ф.Нефедьєв, 

В.О.Рязановський, І.Є.Енгельман, Т.М.Яблочков 

та інші, праці яких стали основою для розвитку 

цивільного процесуального права, формування на-

укових напрямків. З цього часу цивільне  процесу-

альне право (цивільне судочинство) на юридичних 

факультетах починає викладатися як самостійна 

базова навчальна дисципліна, яка мала не лише 

прикладне, а й науково-теоретичне значення, а в 

системі права виділилася самостійна галузь. 

Цивільне процесуальне право регулює 

один із важливих напрямків державної діяльнос-

ті, яка полягає у виконанні такої особливої фун-

кції судової влади як здійснення правосуддя в 

цивільних справах – судами загальної юрисдик-

ції. У статті 55 Конституції України закріплено 

демократичне положення, що «права і свободи 

людини і громадянина захищаються судом». 

Здійснення правосуддя виключно судами (ст.124 

Конституції) передбачає, що судовий захист є 

складовою правосуддя, оскільки здійснюється 

шляхом розгляду і вирішення цивільних справ.  

Цивільне процесуальне право виконує соціальну 

функцію, яка полягає у забезпеченні захисту, 

охороні та відновленні порушених, оспорюва-

них, невизнаних прав та інтересів особи (фізич-

ної, юридичної), інтересів держави і суспільства. 

Основу цивільного процесуального права 

складає судовий захист, який включає два аспек-

ти: 1) судовий захист здійснюється органом дер-

жавної влади – судом; діяльність по застосуван-

ню в особливій процесуальній формі норм мате-

ріального і процесуального права до спірних ма-

теріальних правовідносин; 2) судовий захист – це 
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також діяльність безпосередньо заінтересованих 

у захисті осіб, здійснювана в суді за допомогою 

процесуальних засобів, наданих законом (циві-
льним процесуальним кодексом), що реалізуєть-

ся у процесуальних правовідношеннях із судом 

[19, c.17]. Отже, цивільне процесуальне право 

визначає процесуальний порядок судового захи-

сту, який передбачає виникнення правових від-

носин між судом та учасниками процесу з при-

воду розгляду і вирішення цивільної справи. 

Процесуальний порядок провадження в цивіль-

них справах охоплюється таким поняттям як 

«цивільний процес». Тобто, цивільне процесуа-

льне право є поняттям ширшим і включає в себе 

такі елементи як «цивільний процес», а також 

«цивільне процесуальне законодавство». 

Цивільне процесуальне право об’єднує пе-

вну систему правових норм, які регулюють по-

рядок здійснення правосуддя в цивільних спра-

вах. За своєю природою, змістом такі норми пра-

ва є процесуальними, основним призначенням 

яких є регулювання суспільних відносин між су-

дом з кожним учасником процесу з приводу роз-
гляду і вирішення цивільної справи. Такі норми 

певним чином систематизовані і в сукупності 
утворюють самостійну галузь в системі права 

України – цивільне процесуальне право. 

Отже, цивільне процесуальне право вклю-

чає із цивільні процесуальні  норми, які закріп-

лені в законодавстві про цивільне судочинство. 

Норми цивільного процесуального права 

визначають увесь хід судового процесу, встанов-

люють для кожного суб’єкта цивільних процесу-

альних відносин міру необхідної та можливої 
поведінки [6, с.26]. Реалізація учасниками проце-

су своїх процесуальних прав та обов’язків здійс-

нюється в рамках цивільних процесуальних від-

носин шляхом вчинення суб’єктами процесу 

процесуальних дій. Порядок та послідовність 

процесуальної поведінки суду, учасників проце-

су в цивільному судочинстві чітко регламенту-

ється цивільними процесуальними нормами, які 
розміщенні в різних нормативно-правових актах, 

але основна група таких норм знаходиться в ко-

дифікованому акті, який регулює суспільні від-

носини в сфері судочинства  в цивільних справах 

– це Цивільний процесуальний кодекс України 

(ЦПК), прийнятий Верховною Радою України 18 

березня 2004р. тому, цивільне процесуальне 
право – це сукупність правових норм (цивільних 

процесуальних), розташованих у певній системі, 
які регулюють суспільні відносини між судом і 
учасниками процесу в сфері здійснення судочин-

ства  в цивільних справах шляхом розгляду і ви-

рішення цивільних справ у суді першої інстанції, 
а також в порядку перегляду судових рішень у 

вищестоящих судових інстанціях. 

Отже, особливостями цивільного процесу-

ального права є: це самостійна галузь права в 

системі права;  регулює суспільні відносини між 

судом та учасниками процесу в сфері здійснення 

правосуддя в цивільних справах;  об’єднує сис-

тему правових норм (цивільне процесуальне за-

конодавство), які регулюють процесуальний поря-

док провадження в цивільних справах (цивільний 

процес); основною функцією є забезпечення і за-

хист суб’єктивних матеріальних прав та інтересів 

громадян, юридичних осіб, держави; має специфі-
чний предмет і метод правового регулювання. 

Предмет правового регулювання відповідає 

на питання, на що впливає право як система 

норм [17, с.15]. Таким чином, предмет дає мож-

ливість виділити певну групу суспільних відно-

син, які підпадають під регулюючий вплив пра-

вових норм. Специфікою предмета цивільного 

процесуального права є те, що правове регулю-

вання здійснюється лише стосовно тих суспіль-

них відносин, які мають юридичну форму та іс-

нують у вигляді цивільних процесуальних відно-

син. Існування в цивільному судочинстві відно-

син не врегульованих нормами цивільного про-

цесуального права не можливе. Тому викликає 

заперечення погляди процесуалістів, які в пред-

мет цивільного процесуального права поряд з 
цивільними процесуальними відносинами окре-

мо включають процесуальні дії суду та учасників 

процесу [1, с.15; 14, с.9; 23, с.9-10; 20, с.12-13; 7, 

с.9; 8, с.9; 4, с.15-16], або погляди процесуаліс-

тів, які в предметі виділяють лише процесуальну 

діяльність суду та учасників процесу в сфері ци-

вільного судочинства [6, с.27; 19,с.45]. Найбільш 

поширеним поглядом на предмет цивільного 

процесуального права є його визначення через 
цивільні процесуальні відносини в сфері здійс-

нення правосуддя в цивільних справах, тобто як 

врегульований нормами цивільного процесуаль-

ного права порядок розгляду і вирішення цивіль-

них справ [5, с.11; 22, с.12-13; 9, с.5; 21, с.6-7; 17, 

с.21; 5, с.11; 3, с.12]. Процесуальна діяльність у 

якості складового елемента предмета цивільного 

процесуального права, або як його основний 

елемент, ставить питання про місце і природу 

такої діяльності в рамках цивільного судочинст-

ва. Така діяльність суду та учасників процесу не 

може реалізуватися поза цивільними процесуа-

льними відносинами, які регулюються нормами 

цивільного процесуального права. Саме процесу-

альні права та обов’язки є регуляторами поведін-
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ки учасників процесу, оскільки саме вони визна-

чають межі дозволеної та необхідної поведінки, 

реалізація яких здійснюється в межах цивільних 

процесуальних відносин. Будь – яка діяльність 

поза цивільних процесуальних відносин не регу-

люється нормами цивільного процесуального 

права, а тому така діяльність не може носити ха-

рактер процесуально-правової, оскільки відсут-

ній зв’язок між нею і закріпленими у нормах ци-

вільного процесуального права процесуальними 

правами та обов’язками. 

Отже, предметом цивільного процесуаль-

ного права є суспільні відносини (цивільні про-

цесуальні), які виникають у сфері цивільного су-

дочинства при здійсненні правосуддя. 

Особливостями предмета цивільного про-

цесуального права є: визначає коло тих суспіль-

них відносин, які регулюються нормами цивіль-

ного процесуального права; визначає межі засто-

сування судом норм матеріального та процесуа-

льного права; дає можливість конкретизувати 

мету і завдання процесуальної діяльності суду, 

учасників процесу в межах цивільних процесуа-

льних відносин; обов’язковим суб’єктом цивіль-

них процесуальних відносин, які входять до 

предмета правового регулювання,  є суд; дає мо-

жливість об’єднати норми цивільного процесуа-

льного права в систему; цивільні процесуальні 
відносини які входять в предмет правового регу-

лювання існують у вигляді системи. 

Існує також питання про те, які саме суспі-
льні відносини повинні охоплюватися предметом 

цивільного процесуального права. З цього пи-

тання в процесуальній науці існує два підходи 

щодо визначення структури предмета цивільного 

процесуального права: вузький і широкий. 

Представники вузького розуміння предме-

та цивільного процесуального права вважають, 

що його утворюють лише ті суспільні відносини 

які виникають лише з участю судів загальної 
юрисдикції, які здійснюють правосуддя у циві-
льних справах [15, с.17-20; 2, с.57; 6, с.27; 3, с.12-

13]. Тобто, процесуальна діяльність таких юрис-

дикційних органів як господарські та третейські 
суди не підпадає під предмет правового регулю-

вання цивільного процесуального права. Система 

норм права, які врегульовують цивільне судо-

чинство, і система норм права, що врегульову-

ють порядок провадження в інших юрисдикцій-

них органах, відрізняються за предметом право-

вого регулювання і не поєднанні в одній галузі 
[22, c.12-13]. Такі норми утворюють самостійні 
процесуальні галузі права поряд з цивільним 

процесуальним. При вузькому розумінні предме-

та правового регулювання такі поняття як «циві-
льне процесуальне право», «цивільний процес» і 
«цивільне судочинство» ототожнюються. Тобто, 

предметом цивільного процесуального права є 

цивільне судочинство (цивільний процес). 

Поняття широкого розуміння предмета ци-

вільного процесуального права бере початок з 60 

– х років минулого століття [12, с.68-82]. Споча-

тку до предмета цивільного процесуального пра-

ва включалися всі види і напрямки юрисдикцій-

ної діяльності: народних судів (судів загальної 
юрисдикції), арбітражних (господарських) судів, 

третейських судів, товариських судів, комісій у 

трудових спорах, профспілки, нотаріат, яким за 

законом було надано повноваження розглядати і 
вирішувати цивільні справи. Основним аргумен-

том широкого поняття предмета цивільного про-

цесуального права стала спільність предмета за-

хисту – норми матеріального права [24, с.4-9; 10, 

с.55-56]. Тобто, природа процесуального права 

визначалася не видом правозастосовного органу, 

а характером матеріальних норм, які такий орган 

застосовує у своїй діяльності. А отже вважалося, 

що цивільне процесуальне право (цивільний 

процес) повинно охоплювати всі види діяльності 
юрисдикційних органів, які застосовують матері-
альне право (цивільне, сімейне, житлове, трудове 

тощо). Дана концепція не знайшла широкої під-

тримки серед процесуалістів. 

Сучасні представники широкого поняття 

предмета цивільного процесуального права дещо 

по новому трактують його межі. Одні вважають, 

що до предмета входять суспільні відносини не 

лише з участю судів загальної юрисдикції, а й з 
участю арбітражних (господарських) і третейсь-

ких судів, оскільки всі вони застосовують норми 

цивілістичних галузей матеріального права [17, 

с.20]. З цих позицій цивільне процесуальне право 

ототожнюється з цивільним процесом, основу 

яких складають: цивільне судочинство (суди за-

гальної юрисдикції); арбітражне (господарське) 

судочинство; третейське судочинство. Відповід-

но систему цивільного процесуального права 

утворюють процесуальні норми, які регламенту-

ють порядок діяльності цих судових органів з 
приводу розгляду і вирішення цивільних справ. 

Критеріями об’єднання таких процедур виділя-

ються: однаковий предмет діяльності (розгляд і 
вирішення цивільних справ); однакова мета (за-

хист прав та інтересів учасників матеріальних 

відносин); однакові принципи діяльності; одна-

кові процесуальні інститути (позов, докази, оска-

рження тощо) [17, с.20]. 
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Інші представники вважають, що в предмет 

цивільного процесуального права повинні вклю-

чатися суспільні відносини з участю територіа-

льних судів загальної юрисдикції (цивільне су-

дочинство) і господарських судів (господарське 

судочинство), які включені  в систему органів 

правосуддя, наділених судовою владою і мають 

спільний предмет захисту, побудовані на єдиних 

принципах і мають спільні інститути [5, с.12-13]. 

Тому врегульований законом порядок здійснення 

судочинства зазначеними судами має бути уніфі-
кований шляхом створення єдиного кодексу, 

який визначав би процесуальний порядок діяль-

ності наявних і створених в майбутньому як те-

риторіальних, так і спеціалізованих судів загаль-

ної юрисдикції [22, с.13]. Така інтеграція може 

мати місце в майбутньому в наслідок подальшої 
судово-правової реформи в Україні. На наступ-

ному етапі реформи планується створення спеці-
алізації судів загальної юрисдикції в межах якої 
буде існувати цивільна юрисдикція і, як її особ-

ливий різновид – господарська юрисдикція. Ос-

нови організації та діяльності загальних терито-

ріальних судів і господарських судів багато в 

чому є подібними. У цьому розумінні можна го-

ворити про цивільний процес, який включав би 

процесуальний порядок цивільного судочинства 

і господарського судочинства. Забезпечення в 

майбутньому такої єдності повинно торкатися 

лише організаційної основи правосуддя. Щодо 

функціональних основ діяльності таких судів, 

щодо розгляду і вирішення справ та їх особливо-

стей, то ці питання неможливо врегулювати єди-

ним кодексом, оскільки це утруднить користу-

вання ним, приведе до ускладнення системи ко-

дексу. У цьому питанні потрібно окремо регулю-

вати цивільне судочинство нормами, які місти-

лися б в кодексі цивільного судочинства, а гос-

подарське судочинство нормами кодексу госпо-

дарського судочинства, де  враховувати процесу-

альні особливості розгляду і вирішення справ 

відповідними судами, в рамках цивільного про-

цесуального права і господарського процесуаль-

ного права, тобто окремими галузями права. 

Цьому повинні сприяти удосконалення існуючих 

інститутів і створення ефективних процедур. 

Стосовно третейського судочинства то во-

но є альтернативним способом захисту, не є здій-

сненням правосуддя. Основи організації та дія-

льності  третейського суду мають певні особли-

вості, які не співвідносяться з нормами цивільно-

го процесуального права [18]. 

Отже, цивільний процес є  процесуальною 

формою діяльності територіальних судів загаль-

ної юрисдикції, господарських судів, які здійс-

нюють правосуддя в цивільних справах шляхом 

їх розгляду і вирішення в порядку цивільного і 
господарського судочинства. Тобто, цивільний 

процес у своєму змісті повинен поєднувати два 

види судочинства: цивільне і господарське. 

В науці цивільного процесуального права 

відсутня єдність у визначенні поняття „цивіль-

ний процес ”. Одні процесуалісти вважають, що 

цивільний процес і цивільне процесуальне право 

є тотожними, оскільки між ними немає суттєвої 
різниці і характеризуються наявністю системи 

процесуальних норм, що регулюють суспільні 
відносини з участю загальних, арбітражних (гос-

подарських), третейських судів, з приводу засто-

сування норм матеріального права з метою захи-

сту прав, інтересів суб’єктів матеріальних відно-

син. При цьому російський процесуаліст Г.Л. 

Осокіна вважає, що цивільний процес включає 

судочинство (цивільне, арбітражне, третейське) 

[17, с.22-23]. Інші, їх переважно більшість, став-

лять знак рівності між поняттям „цивільний про-

цес” і „цивільне судочинство” [6, с.25; 4, с.23; 5, 

с.22; 8, с.4; 22, с.29]. В цілому вони характери-

зують процесуальний порядок провадження в 

цивільних справах, або як сукупність процесуа-

льних дій і відносин, або як сукупність процесу-

альних дій або тільки відносин. Треті, поняття 

цивільного процесу зводять до цивільної проце-

суальної форми, яку відносять до однієї з форм 

цивільного судочинства поряд із судовими про-

цедурами (наказне провадження) [19, с.39]. 

На наш погляд, цивільний процес як право-

ва категорія повинна розглядатися як форма 

здійснення правосуддя в цивільних справах. Тоб-

то, за своєю суттю цивільний процес включає 

процесуальний порядок, правила, які визначають 

якісні особливості правосуддя, без дотримання 

яких рішення суду не може бути визнане закон-

ним та обґрунтованим. Інакше кажучи, цивіль-

ний процес у сучасному розумінні повинен ви-

значати процесуальний порядок захисту прав, 

свобод, інтересів особи (фізичної, юридичної), 
держави. Тобто, цивільний процес є механізмом 

процесуального захисту у формі цивільного та 

господарського судочинства. Отже поняття „ци-

вільний процес ” будучи елементом „цивільного 

процесуального права ”, включає в себе поняття 

„судочинство ” (цивільне, господарське). 

Цивільний процес передбачає наявність 

цивільної процесуальної форми, яка становить 

його зміст і визначає порядок (послідовність) 

розгляду і вирішення справ в судах (загальних, 

господарських). 
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Цивільний процес, об’єднуючи цивільне і го-

сподарське судочинство дає можливість виділити 

ті загальні особливості які властиві цим двом ви-

дам судочинства, їх взаємозв’язок, з одночасним 

збереженням особливостей розгляду справ в зага-

льних (цивільних) і господарських судах. 

Отже, цивільний процес – це порядок про-

вадження який передбачає механізм процесуаль-

ного захисту прав, свобод, інтересів особи, дер-

жави в цивільних справах в межах якого реалі-
зуються правозастосовна діяльність суду. 

«Цивільне судочинство» можна визначити 

як вид цивільного процесу, в межах якого роз-
глядаються і вирішуються цивільні справи суда-

ми загальної юрисдикції, у визначеному цивіль-

ним процесуальним законодавством порядку. 

Предмет цивільного судочинства становлять 

система цивільно процесуальних відносин, які ви-

никають між судом і з кожним учасником процесу. 

Отже, поняття «цивільне процесуальне 

право», «цивільний процес», «цивільне судочин-

ство» є самостійними, оскільки мають власне їм 

притаманний зміст і значення. Разом з тим вони 

взаємопов’язані. 
Їх характеристика дає можливість охаракте-

ризувати процесуально-правове явище – процесуа-

льний порядок судового захисту цивільних справ. 

Висновки. Розробка науково-теоретичних 

пропозицій, які спрямовані у напрямках удоско-

налення понятійно-категоріального апарату ци-

вільного процесуального права із-за недостат-

нього рівня їх дослідженості, недосконалої зако-

нодавчої техніки не завжди дає можливість їх 

втілювати в законодавство, використовувати в 

судовій практиці. Необхідні прогресивні пропо-

зиції, які б знайшли своє закріплення у нормах 

цивільного процесуального права. Будь-які де-

мократичні реформи лише тоді будуть мати по-

зитивний результат, якщо попередньо суть пред-

мета реформування піддати теоретичному дослі-
дженню, вивчити і оцінити практичну значи-

мість, намітити можливі варіанти (шляхи) рефо-

рмування і по можливості обрати найбільш ефе-

ктивний та оптимальний варіант, який у найбі-
льшому ступені буде відповідати соціальним по-

требам, потребам судової практики, стану циві-
льного судочинства в цілому і буде серйозною 

перспективою подальшого розвитку цивільного 

процесуального законодавства, цивільного судо-

чинства і цивільного процесуального права. 

Для цього потрібно здійснювати аналіз змі-
сту понятійно-категоріального апарату науки 

цивільного процесуального права, виділяти зміс-

товні особливості певних понять і категорій. У 

цьому напрямку можна запропонувати  наступні 
теоретичні положення: а) цивільне процесуальне 

право, як самостійна галузь має свої особливості 
і свій внутрішній зміст власної категорії, який 

дає можливість співвідносити з такими поняття-

ми як «цивільний процес», «цивільне судочинст-

во». Це самостійні поняття, які в сукупності ха-

рактеризують природу правосуддя в цивільних 

справах. Їх самостійність дасть можливість дещо 

по новому розглянути таки  інститути як: прин-

ципи, джерела, суб’єкти, види проваджень стадії 
цивільного судочинства тощо; б) цивільне про-

цесуальне право, як галузь права поєднує і циві-
льне процесуальне законодавство і цивільний 

процес. У свою чергу цивільний процес поєднує 

цивільне і господарське судочинство; в) само-

стійність категорій «цивільне процесуальне пра-

во», «цивільний процес» і «цивільне судочинст-

во» обґрунтовується особливостями змісту їх 

поняття, специфікою предмета. 

 

Список літератури 

 
1.Абрамов С.Н. Советский гражданский 

процесс. – М., 1952. – 420с. 

2.Авдеенко Н.И. Механизм и пределы ре-

гулирующего воздействия гражданского процес-

суального права. – Т.1.- М., 1981. 

3.Васильєв С.В. Цивільний процесс: На-

вчальний посібник. – Х., 2007. – 512с. 

4.Викут М.А., Зайцев И. М. Гражданский 

процесс России.- М.: Юристь, 1999.-384 с.  

5.Гражданское процессуальное право Рос-

сии. Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. – М., 

2004.-580 с. 

6.Гражданский процесс / Под ред. М.К. 

Треушникова. – М., 2000.- 480 с. 

7.Гражданский процесс. Учебник /Под ред. 

Ю.К. Осипова.- .: Издательство БЕК, 1996.-460 с. 

8.Гражданский процесс. Учебник /Под ред. 

В.В. Яркова. – М., 1999. –594 с. 

9.Гражданский процесс. Учебник / Под.ред. 

В.В.Комарова.- Ч.,2001. 

10.Елисейкин П.Ф. Предмет и принципы 

советского гражданского процессуального права: 

Учебное пособие. – Ярославль, 1974.  

11.Жеруолис И. Сущность советского гра-

жданского процесса. - Вильнюс «Минтис», 1969. 

- 203 с. 

12.Зейдер Н.Б. Предмет и система советс-

кого гражданского процессуального права // 

Правоведение. – 1962.- №3.- с.68-82. 

13.Комаров В.В. К вопросу о методе граж-

данского процесса.-Вып.2.-1979.-с.32-37. 



О.В. Гетманцев 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 435. Правознавство. 39 

14.Клейман А.Ф. Советский гражданський 

процесс.-М.1954.-408с. 

15. Мельников А.А. Правовое положение 

личности в советском гражданском процессе.-

М.,1996. 

16. Общая теория государства и права. 

Академический курс в 2-х томах. Под ред. М.Н. 

Марченко. – Том 2. Теория права.- М.: Издатель-

ство «Зерцало», 17.Осокина Г.Л. Гражданский 

процесс.Общая часть.- М.: Юристь, 2004.-668с. 

18.Притика Ю.Д. Теоретичні проблеми за-

хисту прав учасників цивільних правовідносин в 

третейському суді: Автореф. дис. док. 

юрид.наук. – К., 2006.-33 с. 

19. Сахнова Т.В. Курс гражданского про-

цесса: Теоритические начала и основные инсти-

тути.-М., 2008. - 676 с. 

20. Советское гражданское процессуальное 

право. Учебник /Под ред. К.С. Юдельсона. – М., 

1965.- 424 с. 

21. Тертышников В.И. Гражданский про-

цесс. - Ч., 2001. 

22.Штефан М.И. Цивільний процес. Підру-

чник. Академічний курс – 2005. – 696 с. 

23. Штутін Я.Л. Лекції з радянського циві-
льного процесу.-К.: КДУ, 1954.-339с. 

24. Щеглов В.Н. Советское гражданское 

процессуальное право: Лекции для студентов. – 

Томск, 1976.-81 с.  

 

Стаття надійшла до редколегії 20 березня 2008 року. 

Рекомендована до опублікування у «Віснику» науковим редактором П.С. Пацурківським. 

                                                                                                        

O.V. Getmantsev 

THE DEFINITION AND THE SUBJECT OF THE CIVIL PROCEDURAL LAW 
 

Summary 
 

In the article the sense of the termin «civil procedural law» is analyzed as an independent category. 

Also its subject is defined with their elements, which open the nature of civil procedural law in the system of 

Ukrainian law. 
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КРИТЕРІЇ ВИБОРУ СПОСОБУ ЗАХИСТУ  

СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 

 
Постановка проблеми. Цивільне право 

покликане задовольняти права та законні інтере-

си учасників цивільного обігу. Врегулювання 

взаємних прав та обов’язків учасників цивільних 

правовідносин, відносин власності й товарно-

грошового обігу дає змогу стверджувати, що ци-

вільне право в першу чергу виконує регулятивні, 
а вже потім охоронні та захисні функції. Разом із 
тим без забезпечення належного виконання охо-

ронної та захисної функції учасники цивільних 

правовідносин не завжди можуть бути впевнені в 

досягненні поставленої перед собою мети, у реа-

лізації наданих їм прав та законних інтересів. 

Саме тому, наукою цивільного права та судовою 

практикою вироблено чимало способів захисту, 

які дають змогу забезпечити заінтересованість 

сторін у виконанні своїх обов’язків заради на-

буття та здійснення свого права. Більшість таких 

способів захисту визначається цивільним зако-

нодавством, зокрема в Цивільному кодексі Укра-

їни та інших нормативно-правових актах. Згідно 

зі ст.20 ЦКУ право на захист особа здійснює на 

власний розсуд[5]. Через цю норму закону реалі-
зується один з  основних принципів цивільного 

права – принцип свободи вибору поведінки осо-

би при реалізації свого права на захист. Особа 

вільна у виборі механізму здійснення свого права 

на захист, а також у змозі відмовитися від реалі-
зації цього права. Це свідчить про те, що особа 

вільна в застосуванні будь-яких способів захис-

ту, які передбачені чинним законодавством (на-

приклад, ст.16 ЦКУ).  Однак перш ніж застосу-

вати той чи інший спосіб захисту, особа, права 

якої порушено, невизнано чи оспорювано, постає 

перед проблемою вибору того чи іншого способу 

захисту, який оптимально забезпечить віднов-

лення її порушеного права.  

Мета статті. Шляхом аналізу різних нау-

кових концепцій автор ставить перед собою мету 

визначити основні критерії, які лежать в основі 
вибору того чи іншого способу захисту суб’єк-

тивних цивільних прав та інтересів. 

Виклад основного матеріалу. Кожний ви-

падок посягання має свою специфіку, зумовлену 

характером порушеного права, індивідуальними 

властивостями правовідносин, у яких право здій-

снювалося, особливостями вчиненого правопо-

рушення. Специфіка посягання підлягає обов'яз-
ковому виявленню й правовому дослідженню, 

перш ніж будуть вжиті конкретні способи захис-

ту. Однак, щоб домогтися відновлення поруше-

ного права, цього недостатньо. Уповноважена осо-

ба змушена враховувати не тільки виявлені в мо-

мент розгляду справи особливості спірних право-

відносин, але також повинна мати на увазі, наскі-
льки реальне здійснення обраного способу захисту 

в майбутньому. Потрібно оцінити,  чи не виникне 

необхідності вжиття примусових заходів стосовно 

правопорушника, а якщо виникне, то на якому ета-

пі. Тільки всебічний правовий аналіз усіх обставин 

правопорушення, його наслідків, що вже наступи-

ли або тільки можливих, дозволить обрати спосіб, 

який забезпечить належний захист. 

Деякі вчені вважають, що право на викори-

стання способів захисту є самостійним суб'єкти-

вним правом. Виходячи з такої передумови, вони 

вказують на те, що принцип диспозитивності, 
реалізований при здійсненні суб'єктивних прав, 

рівною мірою може бути застосований і до вибо-

ру способу захисту, а це означає можливість ви-

бору заінтересованою особою способу захисту на 

її власний розсуд [2]. Подібні твердження мо-

жуть викликати ілюзію можливості використан-

ня для захисту порушеного права будь-якого з 
існуючих способів захисту, що насправді не від-

повідає дійсності. Таке твердження на практиці 
підкріплюється помилковим тлумачення судових 

рішень, котрі вказують на те, що право вибору 

способу захисту належить позивачеві. Так, Возне-

сенським міськрайонним судом Миколаївської об-

ласті була розглянута справа про визнання права 

власності на земельну ділянку. Позивачка зверну-

лася до суду з позовом про визнання за нею права 

власності на земельну ділянку, надану для обслу-

говування житлового будинку. Дослідивши матері-
али справи, суд установив, що відповідно до ст. 

152 Земельного кодексу України захист права на 

земельну ділянку здійснюється шляхом (способом) 

визнання такого права й що позивачка має право на 

пред’явлення такого позову, оскільки вибір спосо-

бу захисту належить позивачу. Рішенням суду ви-

моги позивача були задоволені [1]. 

Твердження про те, що право визначати 

спосіб захисту належить власникові порушеного 
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права, неодноразово підтверджувалося й у рі-
шеннях вищих судових інстанцій. Однак заявле-

на судовими органами й ученими позиція не по-

винна розумітися буквально, як нічим не обме-

жена можливість потерпілого застосовувати для 

відновлення порушеного права будь-який з іс-

нуючих способів захисту. Вибір способу захисту 

полягає у визначенні вимоги, покликаної забез-
печити усунення наслідків посягання на суб'єк-

тивне право. Можливість вибору способу захис-

ту не є абсолютною, що дозволяє уповноваженій 

особі використовувати будь-який з існуючих 

способів для усунення перешкод у користуванні 
належним їй правом. Межі такої можливості ви-

значаються різноманітністю відносин захисту й 

специфікою правопорушень, а також наслідками, 

які настали після них. Із цієї причини, крім воле-

виявлення заінтересованої особи, потрібно ще 

оцінка правомірності й обґрунтованості запропо-

нованих для захисту способів. Якщо, наприклад, 

юрисдикційний орган визнає неприпустимим 

використання обраного способу захисту, то 

зроблений потерпілим вибір виявиться нереалі-
зованим. У потерпілого, наприклад, є право зве-

рнутися до суду, застосувавши при захисті права 

власності такий спосіб захисту, як відшкодування 

моральної шкоди. Однак у силу того, що цей спо-

сіб захисту, як правило, застосовується в особистих 

немайнових відносинах, він не забезпечить віднов-

лення порушеного права та, ймовірно, позивачу 

буде запропоновано обрати інший спосіб захисту 

для відновлення порушеного права.  

Отже, власник порушеного права, як пра-

вило, може скористатися не будь-яким, а цілком 

конкретним способом захисту свого права[3]. 

Наприклад, для захисту права власності (іншого 

речового права) можна використовувати такі 
способи захисту, як визнання права, повернення 

майна з чужого незаконного володіння, вимога 

про усунення перешкод у користуванні та розпо-

рядженні майном, яке не пов’язане із позбавлен-

ням фактичного володінням майном і, відповід-

но, застосувати такі засоби захисту, як позов про 

визнання права власності, віндикаційний або нега-

торний позов. Поряд із цими традиційними спосо-

бами захисту права власності можливе також звер-

нення до суду з вимогою про визнання недійсним 

акта державного органу або органу місцевого са-

моврядування, що порушує дане право.  

В окремих випадках суб'єкт права може 

вибрати один з декількох, але цілком визначених 

для захисту даних правовідносин способів, або 

використовувати їх одночасно. Наприклад, при 

виселенні власника  із належного йому житлово-

го будинку, при викупі земельної ділянки у 

зв’язку з суспільною необхідністю орган, який 

прийняв рішення про викуп такої земельної ді-
лянки та житлового будинку, на якій він розмі-
щений, зобов'язаний забезпечити права власника 

такими способами: перенести житлові примі-
щення, виплатити грошову компенсацію, забез-
печити помешканням у розмірі та в порядку, 

встановлених законом (ст. 351 ЦКУ). Якщо від-

повідний орган не виконує свій обов'язок, влас-

ник вправі застосувати для захисту свого пору-

шеного права будь-який із указаних спосіб захи-

сту. Незалежно від позиції позивача суд, задово-

льнивши вимогу про надання житлового примі-
щення, зобов'язаний у відповідності до ст. 350 

ЦКУ визначити вартість будинку, що буде ви-

требувана, якщо відповідач не виконає покладе-

ний на нього обов'язок. Остання обставина є ще 

одним доказом належності потерпілому права 

вибору способу захисту порушеного суб'єктив-

ного права, але в цілком визначених межах.  

Закріплення у спеціальних нормах тих або 

інших способів захисту, так само як і вибір спо-

собу захисту із числа передбачених ст. 16 Циві-
льного кодексу України у тих випадках, коли в 

спеціальних нормах немає вказівок на конкретні 
способи захисту, у свою чергу визначаються 

специфікою права, що підлягає захисту і харак-

тером порушення [4].  

Іноді спосіб захисту порушеного права 

прямо визначений спеціальним законом, що рег-

ламентує конкретне цивільне правовідношення. 

Наприклад, при договорі купівлі – продажу у 

випадку виявлення обставин на які покупець не 

розраховував при укладенні договору, він вправі 
вимагати зміни або розірвання договору на осно-

ві ст. 652 ЦКУ, що передбачає зміну й розірвання 

договору у зв'язку з істотною зміною обставин. 

Так, в силу ч. 1 ст. 652 ЦКУ істотна зміна обста-

вин, з яких сторони виходили при укладанні до-

говору, є підставою для його зміни або розірван-

ня, якщо інше не передбачено договором або не 

випливає з його суті. 
Більшість способів захисту цивільних прав 

застосовується в силу вказівок закону й для їхнього 

використання не потрібно домовленості сторін. 

Однак цивільному праву відомі й такі способи за-

хисту прав, які застосовуються, зазвичай, при на-

явності взаємної попередньої домовленості (не-

устойка), а цивільне законодавство лише регламен-

тує порядок їх застосування (ст. 549 ЦКУ). 

Висновки. Отже, підсумовуючи вищенаве-

дене, можна сказати, що обрання того чи іншого 

способу захисту порушеного права чи інтересу 
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суб’єктом права на захист визначається не лише 

його особистою волею, але залежить від харак-

теру порушеного правовідношення, особливос-

тей вчиненого правопорушення, наявності чи 

відсутності прямої вказівки закону, домовленості 
сторін. При цьому треба вказати, що таке твер-

дження не є обмеженням принципу свободи ви-

бору поведінки учасників цивільних правовідно-

син. Власник порушеного права може викорис-

тати конкретний спосіб захисту, обравши його із 
переліку тих способів, які передбачені для захис-

ту відповідного порушеного права чи інтересу в 

конкретних умовах, у такий спосіб реалізувавши 

принцип диспозитивності щодо свободи вибору 

механізму здійснення свого права на захист.  
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ЧИ ПОТРІБНО БУЛО ВИКЛЮЧАТИ ІЗ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВИ  

ПРО ПОНОВЛЕННЯ ШЛЮБУ ПІСЛЯ ЙОГО РОЗІРВАННЯ? 
 

Постановка проблеми. Окреме прова-

дження в цивільному процесуальному законо-

давстві України на сьогодні є відокремлено-

індивідуальним провадженням. Воно трансфор-

мує в собі безспірні вимоги, які мають своє за-

кріплення в нормах матеріального права. 

Така особливість окремого провадження 

формує цілий напрямок у цивільному процесуа-

льному законодавстві, структура якого склада-

ють самостійно-обособлені справи-сегменти, які 
мають своє внутрішнє розгалуження. Така техні-
ко-правова побудова окремого провадження і 
визначає його особливості. 

Одним із таких відокремлених сегментів є 

справи про поновлення судом шлюбу після його 

розірвання. Донедавна такі справи входили до 

складу справ окремого провадження, але 

16.01.2007 р. право на поновлення шлюбу після 

його розірвання законодавцем скасовано. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Незважаючи на те, що питанням окремого про-

вадження присвячено чимало праць таких уче-

них, як  Бобко В. Г. [4], Дріжчана О. Г. [10],  За-

воротько П. П., Штефан М. Й. [5], Світлична Г. 

О. [7],  Фурса С. Я. [9], Удальцова [8], але науко-

ві дослідження цих та інших учених стосувалися 

і стосуються лише окремих складових окремого 

провадження, у зв'язку з чим таке провадження 

залишається одним із найменш досліджених пи-

тань цивільного процесу. 

Метою статті є дослідження можливості 
поновлення шлюбу в суді після його розірвання 

та доведення необхідності правового закріплення 

даного питання в ЦПК України, виходячи із пра-

вової логіки процесуального законодавства. 

Виклад основного матеріалу. В ідеалі 
шлюб можна розглядати як пожиттєвий союз 
чоловіка і жінки. Водночас ідеальних відносин 

між людьми ні в суспільстві, ні в сім'ї не існує, 

тому законодавець, вводячи поняття реєстрації 
шлюбу, одночасно вимушений вводити і поняття 

та підстави його розірвання. 

Отже, закон, визначаючи право подружжя 

на шлюб, передбачає і право подружжя на його 

розірвання. Такі діаметрально протилежні юри-

дичні факти фіксувалися і фіксуються сьогодні у 

відділах запису актів цивільного стану. Судам 

завжди відводилася функція стримання тенден-

цій щодо розірвання шлюбів шляхом примирен-

ня сторін. Так, у Постанові Пленуму Верховного 

Суду України від 21 грудня 2007 року № 11 «Про 

практику застосування судами законодавства при 

розгляді справ про право на шлюб, розірвання 

шлюбу, визнання його недійсним і поділ спіль-

ного майна подружжя [2] у п. 10 зазначається, 

що суди повинні «вжити заходів до примирення 

подружжя». 

Та часто буває так, що після розірвання 

шлюбу в суді сторони продовжують жити в од-

ному будинку чи квартирі і з часом поновлюють 

свої подружні стосунки. 

У зв'язку з цим виникає ситуація, коли сі-
м'я фактично відновилася, але юридично віднов-

лення шлюбу не настало, бо в природі існує су-

дове рішення, яким шлюб розірвано. 

Звісно можна зробити вигляд, як це ми ро-

бимо сьогодні, що судове рішення про розірван-

ня шлюбу не існує, і не брати його до уваги, ви-

ходячи з того, що наслідки такого рішення не 

зареєстровано в РАЦСі. Але ж в такому разі ця 

ситуація вступає в протиріччя із вимогами ст. 14 

ЩЖ України про обов'язковість судових рішень 

для всіх, без винятку, як фізичних, так і юридич-

них осіб на всій території України. Щоб розібра-

тися в даному питанні, необхідно розділити про-

цес розірвання шлюбу на юридичну і реєстра-

ційну складові. Розірвання шлюбу в юридичному 

значенні відбувається в судовому порядку шля-

хом ухвалення судового рішення від імені дер-

жави. Разом з тим у практичній площині такі су-

дові рішення ухвалені іменем України в питан-

нях розірвання шлюбу не мають ніякого значен-

ня, бо значення має лише реєстрація чи нереєст-

рація розірвання шлюбу в органах РАЦС. Отже, 

адміністративна дія значиміше ніж судове рі-
шення. Водночас таке спрощення не ґрунтується 

на об'єктивності права, бо при розірванні шлюбу 

в суді, а потім відновленням сім'ї, ми говоримо, 

що, з одного боку, такої сім'ї не існує, про що 

свідчить судове рішення про розірвання шлюбу, 

а з іншого – така сім'я існує фактично. У практи-

чній площині це призводить до того, що в Украї-
ні на сьогодні існують сотні тисяч судових рі-
шень про розірвання шлюбу, хоча частина лю-
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дей, які є сторонами у таких справах, відновила 

свої сімейні стосунки. Водночас судові рішення 

про розірвання шлюбу продовжують існувати. 

Вони не втрачають своєї сили і являють собою 

юридичні факти, які зазначають факт відсутності 
сім'ї. Такі факти тягнуть за собою питання щодо 

майнових прав чоловіка і жінки, які виникли у 

них після розірвання шлюбу в суді, це ж стосу-

ється і прав дітей при успадкуванні майна. Щоб 

привести дане питання в русло права можна було 

б скасувати такі рішення за заявою сторін, але це 

би вступало в протиріччя із принципом законно-

сті, бо такі рішення при їх ухваленні сприймали-

ся з державою та сторонами як законні, бо вони 

ґрунтувалися б на фактичних обставинах справи 

та нормах сімейного і процесуального права. Ло-

гічно було б такі судові рішення, які є юридич-

ними фактами, блокувати іншими юридичними 

фактами, зміст яких полягав би у поновленні 
шлюбу в суді після його розірвання. Відділи ре-

єстрації актів цивільного стану є лише реєстра-

ційними установами, тому вони не наділені пра-

вом поновлювати такі юридичні факти. Ось чому 

законодавець, виходячи із правової логіки, при 

прийнятті нового ЦГЖ України відніс питання 

поновлення шлюбу до відання судів. Так суд міг 
поновити шлюб при відновленні подружніх сто-

сунків між чоловіком і жінкою при умові, що 

вони не вступали до іншого шлюбу, заблокував-

ши таким рішенням рішення про розірвання 

шлюбу. Отже, юридична невизначеність судових 

рішень про розірвання шлюбу мала би свою 

юридичну розв'язку. Це сприяло б усуненню з 
правового поля судового рішення, яке проголо-

шувало про розпад сім'ї, хоча такий факт, який 

відтворюють такі судові рішення, не відповідає 

дійсним життєвим обставинам. Сім'я і шлюб у 

даному випадку, це різні, хоча і споріднені речі. 
Сім'я - це природна реальність   сумісного 

життя чоловіка і жінки, яка ґрунтується на сво-

боді їх вибору, поведінки, родинних стосунках, 

матеріальних інтересах тощо. Тому поняття сім'я 

в широкому природному її розумінні не пов'язу-

ється з обов'язковою публічною реєстрацією від-

носин між чоловіком і жінкою. Це є формою 

життя людей у суспільстві. На відміну від такого 

розуміння сім'ї, шлюб - це добровільна державна 

реєстрація майбутніх чи наявних сімейних відно-

син. Тобто це є формальним дозволом держави 

на створення сім'ї. 
Така формальність пов'язана не лише з ко-

нтролем держави над життєвим статусом своїх 

громадян, а і сприяє упорядкованості шлюбних 

відносин та матеріальних і нематеріальних прав і 
обов'язків подружжя, їх дітей тощо. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 70 СК України у 

разі поділу майна, що є об'єктом права спільної 
сумісної власності подружжя, частки майна дру-

жини та чоловіка визнаються рівними. 

При цьому дружина і чоловік повинні ма-

теріально підтримувати один одного (ч. 1 ст. 75 

СК України). Повнолітні діти зобов'язані піклу-

ватися про батьків, проявляти про них турботу та 

надавати їх допомогу (ч. 1 ст. 172 СК України). 

Так держава через норми права захищає 

шлюб, який зареєстровано в її органах шляхом на-

дання правам і обов'язкам чоловіка і жінки нового 

статусу - статусу узаконення. А відповідно до ч. 2 

ст. 21 СК України «Проживання однією сім'єю жі-
нки та чоловіка без шлюбу не є підставою для ви-

никнення у них прав та обов'язків подружжя». 

Отже, публічна дія, яка передбачає реєстра-

цію шлюбу державою, виконує декілька функцій. 

По-перше, упорядковує шлюбні відносини шляхом 

створення сім'ї; по-друге, це є контролюючими фу-

нкціями держави у сфері шлюбно-сімейних відно-

син; по-третє, це захисні функції держави у сфері 
шлюбно-сімейних відносин, по-четверте це стабі-
лізуючі функції між чоловіком і жінкою. Крім того, 

реєстрація шлюбу є підставою до виникнення 

юридичного факту існування узаконеного шлюбу, 

а тому підтверджувати його якимись доказами, 

крім свідоцтва про шлюб, не потрібно. 

Корольов Ю. А. в цій частині зазначав, що 

важко захистити особисті чи майнові інтереси 

подружжя чи дітей, якщо відносини між ними 

відповідно не оформлені [6, с. 19]. 

Тобто реєстрація шлюбу є адміністратив-

ним актом держави, який фіксується документа-

льно у державному органі реєстрації актів циві-
льного стану. Як уже зазначалося вище, шлюб не 

лише реєструється, але і розривається. При цьо-

му існує два види розірвання шлюбу. Перший 

проводиться державним органом реєстрації актів 

цивільного стану за заявою одного із подружжя, 

якщо другий визнаний безвісно відсутній чи ви-

знаний недієздатним або засуджений за вчинення 

злочину до позбавлення волі на строк не менше 

як три роки (ст. 107 СК України). Другий прово-

диться в суді загальної юрисдикції. В даному 

випадку розірвання шлюбу складається із двох 

його частин: судової та реєстраційної, тобто ре-

єстрації факту розірвання шлюбу в органах дер-

жавної реєстрації актів цивільного стану. Лише в 

цьому випадку сьогодні шлюб юридично вважа-

ється розірваним. За відсутності реєстрації факту 

розірвання шлюбу в органах РАЦС шлюб буде 
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вважатися нерозірваним, незважаючи на наявність 

судового рішення, з одного боку, та непроживання 

подружжя однією сім'єю, з іншого. 

Отже, судовий процес щодо розгляду пи-

тання про розірвання шлюбу є проміжною, але 

обов'язковою правово-технологічною процеду-

рою, яка закінчується ухваленням судового рі-
шення. Метою судового засідання в даному ви-

падку є дослідження фактичних обставин, які 
призвели до розпаду сім'ї та надання психологіч-

ної допомоги для переборення тих негараздів 

сімейного життя, які спіткали подружжя, та зна-

ходження при цьому шляхів примирення. Остан-

ні питання не є правовими, але суди у відсутнос-

ті в їх штатах психологів вимушені займатися 

питаннями внутрішньосімейних проблем і допо-

магати особливо молодому подружжю віднайти 

шляхи порозуміння між собою. 

Так, у Білопільському районному суді 
Сумської області, за даними статистики, в 2007 

році розглянуто 213 цивільних справ про розі-
рвання шлюбу. З них 31 справа закрита у зв'язку 

з примиренням сторін. Тобто в кожній сьомій 

справі судді віднаходили можливість і шляхи для 

примирення сторін [3]. 

За наявності ж психолога і його роботи в 

порядку підготовки справ даної категорії до роз-
гляду кількість справ, які було б закрито за при-

миренням сторін, збільшилася б у два, а то і три 

рази. Практика показує, що четверта частина сі-
мей, які розпалися і шлюби в яких розірвано, по-

новлюють подружні стосунки заново. Це і є ті 
потенційні справи, які можуть бути розглянуті у 

порядку окремого провадження при поновленні 
шлюбу після його розірвання. 

Справа про поновлення шлюбу в судовому 

порядку може бути відкрита лише за спільною 

заявою чоловіка і жінки. Спільне звернення по-

дружжя вказує на те, що поновлення шлюбу є 

добровільним бажанням обох заявників. Відсут-

ність згоди чи то чоловіка, чи то жінки щодо звер-

нення до суду з заявою про поновлення шлюбу 

тягне за собою відмову в задоволенні заяви з тих 

підстав, що шлюб – це добровільний сімейний 

союз жінки та чоловіка. В даному ж випадку мо-

ва не йде про добровільність, а відповідно до 

цього відсутні підстави щодо поновлення шлюбу 

незважаючи на те, що чоловік і жінка прожива-

ють однією сім'єю. 

Отже, законодавець виходив із того, що 

для поновлення шлюбу в судовому порядку по-

трібна згода як чоловіка, так і жінки. Така згода 

повинна носити письмовий характер і повинна 

бути викладена в заяві до суду. При цьому підпи-

сання заяви, її подача та участь у судовому засі-
данні не повинна передбачати заміни даних осіб їх 

представниками, бо суд повинен пересвідчитись 

безпосередньо у добровільності такого звернення. 

Суб'єктами такого звернення можуть бути 

лише особи, які перебували в шлюбі, але їх 

шлюб було розірвано в судовому порядку, а сам 

факт розірвання шлюбу не зареєстрований у спе-

ціальному відділі, яким є відділ реєстрації актів 

цивільного стану громадян України. 

Отже, поновлення шлюбу в судовому по-

рядку можливе лише тоді, коли шлюб лише розі-
рвано в судовому порядку, але даний факт не 

зареєстровано в органах РАЦС. Звернення ж до 

суду про поновлення шлюбу при реєстрації розі-
рвання шлюбу в органи РАЦС неможливе, бо 

реєстрація розірвання шлюбу відбулася в публі-
чному порядку, а тому відсутній предмет для 

звернення до суду. 

У такому випадку чоловік і жінка публічно 

скасували юридичний факт реєстрації їх шлюбу 

хоча вони можуть і проживати однією сім'єю. 

Як уже зазначалося вище, заявники пови-

нні подавати заяву і брати участь у розгляді 
справи особисто. Така думка ґрунтується на ана-

логії закону. Так, ч. 2 ст. 28 СК України зазначає, 

що заява про реєстрацію шлюбу подається жін-

кою та чоловіком особисто. Присутність нарече-

ної та нареченого в момент реєстрації їхнього 

шлюбу є обов'язковою умовою (ч. 1 ст. 34 СК 

України). Звісно, судові засідання не пов'язують-

ся зі святковістю реєстрації шлюбу, але зміст 

таких дій і дій суду щодо поновлення шлюбу, на 

думку автора, однозначні. 
Суд, розглядаючи дані справи у відкрито-

му судовому засіданні, не повинен входити у до-

слідження причин розірвання шлюбу, бо ці пи-

тання не є предметом розгляду. Якщо ж суддя 

допустить таку помилку, це може потягти за со-

бою небажані наслідки. Аналогічно, немає під-

став досліджувати поведінку чоловіка і жінки 

після розірвання шлюбу в судовому порядку. 

Дані обставини не стосуються суті справи, а то-

му вони повинні бути винесені за рамки судового 

засідання. Водночас необхідно встановити факт 

сумісного проживання чоловіка і жінки, уточни-

вши місце їх фактичного мешкання, місце меш-

кання їх дітей. Але не можна розцінювати відсу-

тність факту відновлених сімейних стосунків при 

відсутності у подружжя свого житла чи наявнос-

ті реєстраційної відмітки чоловіка і жінки в різ-
них місцях мешкання чи тимчасового їх непро-

живання разом. Факт наявності сімейних стосун-

ків визначається не лише проживанням чоловіка і 
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жінки в одній квартирі чи будинку, хоча це також 

має значення в даному випадку, але і піклуванням 

чоловіка і жінки один про одного, про своїх дітей, 

підтримання один одного матеріально, підтриман-

ня подружніх стосунків. 

Само ж по собі звернення заявників до су-

ду зі спільною заявою ще не є повною гарантією 

того, що суд в обов'язковому порядку повинен 

поновити шлюб заявників. Дане питання потре-

бує хоча і тактовного, але скрупульозного дослі-
дження, щоб у подальшому знову не виникла 

справа про розірвання шлюбу між цими особами. 

З цією метою судові засідання повинні проводи-

тися тільки за особистої участі обох заявників. 

Крім того, підлягають обов'язковій перевірці пи-

тання, які стосуються одношлюбності. Не може 

бути поновлено шлюб у судовому порядку якщо 

буде встановлено, що особа після розірвання 

шлюбу вступила до іншого шлюбу, який розі-
рвала і тепер хоче поновити шлюб з першим по-

дружжям. У даному випадку в задоволенні заяви 

потрібно відмовити. Разом з тим бувають випад-

ки, коли особа, яка перебуває в зареєстрованому 

шлюбі, відповідно до судового рішення прого-

лошена померлою чи визнана безвісно відсут-

ньою (ст. 249 ЦПК України), в даному разі шлюб 

припиняється (ч. 1 ст. 104 СК України) чи розри-

вається (п. 1 ч. 1 ст. 107 СК України). При появі 
такої фізичної особи судові рішення щодо ого-

лошення особи померлою чи визнання її безвісно 

відсутньою підлягають скасуванню (ст. 250 ЦПК 

України), а шлюб, якщо інше подружжя не всту-

пило за цей час до іншого шлюбу, може бути по-

новлений судом і для цього повторної реєстрації 
шлюбу не потрібно. Аналогічне правило діє і при 

визнанні фізичної особи, яка перебуває в зареєс-

трованому шлюбі, недієздатною (ст. 241 ЦПК 

України), Лише при поновленні цивільної дієзда-

тності такої фізичної особи можна порушити пи-

тання про поновлення її шлюбу, а не його повто-

рної реєстрації. 
Водночас кожне судове рішення, яке при-

ймається судом, повинно бути законним і обґру-

нтованим [10]. Під обґрунтованістю судового 

рішення в даному випадку розуміються ті обста-

вини і факти, які були предметом судового до-

слідження і на підставі яких суд приходить до 

висновку про те, що шлюб між подружжям по-

трібно поновити. 

Коли ж у судовому засіданні буде встанов-

лено, що подружжя має претензії один до одного 

щодо їх поведінки під час попереднього їх шлю-

бу, після його розірвання, а звернення до суду 

одного з них переслідує не мету поновлення 

шлюбу, а закріплення негативних фактів у пове-

дінці іншого із подружжя з метою позбавлення її 
батьківських прав, суд повинен залишити подану 

заяву без розгляду у будь-якій її стадії розгляду.  

Висновки. Враховуючи той факт, що дане 

питання процесуально не має свого закріплення 

в Цивільному процесуальному кодексі України, а 

відповідно і таких звернень до суду практично не 

було, а, отже, немає ні адвокатської, ні судової 
практики з даного питання. Водночас питання 

про поновлення шлюбу життєво необхідні, тому 

вони потребують єдиного нормативного право-

застосування. У зв'язку з цим доцільно було б 

доповнити розділ IV Цивільного процесуального 

кодексу України новою главою, яка б мала назву:  

Про поновлення шлюбу після його розі-
рвання. 

Стаття 290
¹
.  Підсудність 

Заява про поновлення шлюбу після його 

розірвання подається до суду за місцем мешкан-

ня заявників. 

Стаття 290
2
. Особи, які можуть бути за-

явниками 
1. Заявниками можуть бути лише ті особи, 

які перебували у шлюбі і їх шлюб  розірвано в   

судовому  порядку,  але дані особи не зареєстру-

вали розірвання шлюбу в органах РАЦС. 

2. У разі визнання особи безвісно відсут-

ньою, проголошеною померлою, недієздатною, 

такі  особи можуть звернутися до суду про поно-

влення шлюбу лише в разі скасування судових 

рішень про визнання особи безвісно відсутньою, 

проголошеною померлою чи поновленою в циві-
льній дієздатності. 

Стаття     290
3
. Розгляд справи 

1. Справи про поновлення шлюбу суд 

розглядає за обов'язкової участі заявників. 

2. Поновлення шлюбу можливе лише при 

взаємному волевиявленні заявників. 

3. Особа має право  у будь-який час до 

ухвалення судового рішення відкликати свій 

підпис від поданої до суду заяви. 

Стаття     290
4
. Рішення суду 

1. Суд розглянувши спільну заяву заявни-

ків про поновлення їх шлюбу, ухвалює рішення, 

в якому зазначає, що розірваний шлюб між по-

дружжям поновлюється даним рішенням суду. 

Днем поновлення шлюбу є день ухвалення судо-

вого рішення. 

2. Рішення суду про поновлення шлюбу 

після набрання ним законної сили надсилається 

заявникам. 

3. У разі відкликання одним із заявників 

чи обома заявниками своїх підписів від поданої 
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заяви суд залишає дану заяву без розгляду. 

4. Суд за клопотанням заявників може на-

дати їм необхідний строк, який не може бути бі-
льшим від одного місяця, для зваженого підходу 

щодо питання поновлення шлюбу. 
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Постановка проблеми. Протягом останніх 

20 –ти років суспільство зосереджується на про-

блемах інвалідів. Скрізь лунають гарні промови 

про рівні можливості, про недискримінацію ін-

валідів. Приймається значна кількість міжнарод-

них документів у цій сфері, які наголошують, що 

інваліди мають такі самі права, як і інші люди. 

Та хіба інвалід не людина? Про яку недискримі-
наційну політику в Україні може йти мова, якщо 

ми називаємо людей зі зниженою працездатніс-

тю  «інвалідами»? 

Ступінь наукової розробки теми. Питан-

ня доцільності використання термінів, що вико-

ристовуються в національному законодавстві для 

означення такої категорії осіб, як особи зі зниже-

ною працездатністю, не було предметом спеціа-

льного дослідження в Україні. Окремі питання в 

цій сфері були досліджені С.Богдановим, О. Гон-

чаровою, О.Б. Горовою, В. Пузирним, В. С. Та-

расенко. Хоча питання етичності, доцільності 
використання терміна «інвалід» та інших термі-
нів, що використовуються в національному зако-

нодавстві для означення осіб зі зниженою праце-

здатністю, ненове, потреба у його вирішенні – 

нагальна. Тому метою статті є дослідження до-

цільності використання терміна «інвалід» та ін-

ших термінів, що використовуються в націона-

льному законодавстві для означення осіб зі зни-

женою працездатністю, визначення проблемних 

питань у цій сфері та шляхів їх розв’язання. 

Виклад основного матеріалу. Відверто 

кажучи, в більшості іноземних держав такі запи-

тання були б недоречними, бо проблем у них з 
цим, фактично, немає. Якщо проаналізувати 

міжнародні англомовні документи в цій сфері, то 

в жодному акті ми не зустрінемо слово «інвалід». 

І це зрозуміло, адже термін «invalid» у перекладі  
українською мовою означає хворий, непрацезда-

тний, інвалід [14,c.281]. У цих документах вико-

ристовуються слова «disability», що означає не-

здатність – стан фізичного або розумового роз-
ладу, те, що робить людину нездатною, неспро-

можність, безсилля, непрацездатність. Причому в 

даному випадку вживається одночасно слово-

сполучення «реrson with disability» чи «реople 

with disability», де одразу помітно, що це особа, 

особистість, людина з певними вадами. В цих 

актах ми можемо зустріти також термін  

«handicap» - те, що робить людину нездатною, 

ускладнює розвиток. До речі, «invalidos» іспан-

ською означає «такий, що не має цінності» [13, 

c.18]. Хіба це не принизливо? Однак, ми, україн-

ці,  маючи таку гарну, мелодійну, багату мову, 

перекладаючи міжнародні акти в більшості ви-

падків вживаємо термін інвалід, хоча такого тер-

міна там і близько немає.  Зокрема, термін «інва-

лід» міститься в таких міжнародних документах, 

як Декларації про права інвалідів, прийнятій Ре-

золюцією Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня 

1975 року,  в Рекомендації № 99 «Про переква-

ліфікацію інвалідів», в Конвенції №159 «Про 

професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів», 

в Конвенції « Про права інвалідів» від 13 грудня 

2006р. та ін. Однак не завжди, перекладаючи 

міжнародні документи, ми вживаємо принизли-

вий термін «інвалід». Зокрема,  в Конвенції «Про 

мінімальні норми соціального забезпечення» від 

28.06.1952 р. № 152 для позначення такої катего-

рії осіб вживається термін « особи зі зниженою 

працездатністю», а в Конвенції «Про боротьбу з 
допінгом у спорті», яка ратифікована Законом 

України від 03.08.2006 р. – вживається термін 

«особи з обмеженими фізичними і розумовими 

можливостями». Причиною цьому є те, що в 

Україні єдиної термінології, яка б використову-

валася для означення осіб зі зниженою працезда-

тністю у правовому полі, у соціальній сфері не-

має. Зокрема, використовуються у правовому 

полі такі терміни, як «інвалід», «особи з обмеже-

ною працездатністю», «особи з обмеженими фізи-

чними можливостями», «особи з інвалідністю». 

Так, у Законах України «Про реабілітацію інвалідів 

в Україні» [2] та «Про основи соціальної захище-

ності інвалідів в Україні» [3] для позначення осіб зі 
зниженою працездатністю вживається термін «ін-

валід». В інших же нормативних актах для озна-

чення такої категорії населення вживається термін 

«особи з обмеженою працездатністю». Зокрема, в 

Законі України «Про місцеве самоврядування» [4] 

відповідно до п.п.12 п. «б» ст. 34 та статті 177 Гос-

подарського Кодексу України [1]. 
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       У Законі України «Про загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захво-

рювання, які спричинили  втрату працездатнос-

ті» [5] поряд із терміном «інвалід» вживається 

термін «особа зі зниженою працездатністю». 

Варто звернути увагу й на те, що в деяких 

документах вживається такий термін, як «грома-

дяни з особливими потребами», зокрема в Дер-

жавній доповіді про становище інвалідів та осно-

ви державної політики щодо розв’язання про-

блем громадян  з особливими потребами [12]. 

        Останніми роками в законодавстві почав 

використовуватися термін «особа з обмеженими 

фізичними і розумовими можливостями» для 

означення осіб зі зниженою працездатністю. Зо-

крема, в Генеральній угоді між Кабінетом Мініс-

трів України, всеукраїнськими об'єднаннями ор-

ганізацій роботодавців і підприємців та всеукра-

їнськими профспілками і профоб'єднаннями на 

2008-2009 роки [8], в Постанові Кабінету Мініст-

рів України від 12 травня 2007 №71 « Про за-

твердження Державної програми розвитку сис-

теми реабілітації та трудової зайнятості осіб з 
обмеженими фізичними можливостями, психіч-

ними захворюваннями та розумовою відсталістю 

на період до 2011 року» [9] та ін.  

Додамо, що у проекті Трудового Кодексу 

України для позначення вказаної категорії пра-

цівників поряд із терміном «інвалід» вживається 

термін «особи з обмеженими фізичними можли-

востями» (ст.21) [19]. 

Таке різноманіття термінів у законодавстві 
пояснюється ставленням держави до людей з ін-

валідністю. Якщо характеризувати сучасне став-

лення держави до таких осіб, то це скоріше став-

лення як до «соціальної проблеми». Мова йде 

про ставлення, де головне – подбати про певну 

соціальну допомогу (соціальний захист) для лю-

дей з інвалідністю для того, щоб розв’язати бі-
льшість їхніх проблем. Так, і Закон України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», орієнтується саме на «соціальний за-

хист» людей з інвалідністю (надання адресної 
матеріальної допомоги, забезпечення спеціаль-

ними технічними засобами та ін.). При цьому 

відсутні механізми соціалізації людини з інвалі-
дністю в суспільство, сім’ю [18]. І перш за все, 

процес соціалізації осіб зі зниженою працездат-

ністю у суспільство потрібно починати з форму-

вання більш гуманного і непринизливого термі-
на, який би вживався для позначення осіб з фізи-

чними і розумовими вадами, аніж термін «інва-

лід». Ось чому зрозуміло, що багато людей за 

власним переконанням не хочуть отримувати 

статус інваліда, хоча така необхідність у них іс-

нує. А пов’язано це з високою «ментальною» 

бар'єрністю суспільства по відношенню до лю-

дей з інвалідністю [18]. Як слушно зазначає 

О.Гончарова, люди з обмеженими фізичними 

можливостями є частиною нашого суспільства, і, 
отже, має право на його визнання. Вони не пови-

нні розглядатися лише як об’єкт догляду, а ма-

ють сприйматися як рівноправний партнер [ 16, 

c. 3 ]. А сприйматися вони будуть як рівноправні 
партнери лише після того, як зміниться ставлен-

ня до цієї категорії населення і починати потріб-

но з вживання більш коретного терміна для 

означення таких осіб. Можливо, хтось критично 

поставиться до намагання підмінити терміни, 

адже треба починати зі зміни у свідомості. Однак 

хочемо сказати про те, що те, про що ми говори-

мо, тобто як називаємо, вживаємо терміни, і вка-

зує на те, як у свідомості ми сприймаємо те чи 

інше явище. Якщо людині щодня повторювати, що 

вона розумна, красива, добра, справедлива і т.п., 

хоча це й далеко не так, людина справді в це пові-
рить! Тому й треба починати саме зі зміни термі-
нів. Причому як зовнішні впливи, так і внутрішні 
мотиви нашої поведінки невіддільні від свідомості 
людини. Навіть коли ми не розуміємо чи не відда-

ємо собі звітності стосовно того, що викликає в нас 

необхідність вчинити ті чи інші дії, вони знаходять 

своє психічне відображення у формі емоційного 

забарвлення поведінки. Адже мотивація поведінки 

людини з погляду права – це сукупність усвідом-

люваних і неусвідомлюваних намірів, які форму-

ються під впливом норм права і власних внутрі-
шніх інтересів, потреб людини [20, c. 68]. 

Заміна термінів, що потягла б за собою по-

ступову зміну свідомості та ставлення людей до 

«інвалідів», полегшила б психологічну, психоло-

гічно-педагогічну, соціальну реабілітацію таких 

осіб і процес їхньої абілітації. 
       Проаналізуємо терміни, на які ми вказували 

раніше, що вживаються в нашому законодавстві 
для означення такої категорії осіб. Почнемо із 
терміна «інвалід», що відповідно до Закону 

України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» трактується як є особа зі  
стійким  розладом  функцій організму, зумовле-

ним захворюванням, наслідком травм або з уро-

дженими дефектами, що призводить до обме-

ження  життєдіяльності, до необхідності в соціа-

льній допомозі і захисті. Не будучи знайомим із 
Законом, ми одразу сказати, що інвалід – люди-

на, не можемо. Тому й використання такого тер-

міна для означення осіб, який присвоєна певна 
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група інвалідності вважаємо недоречним. Як лю-

дина «інвалід» буде почувати себе рівною з ін-

шими, якщо ми не називаємо її людиною? Відчу-

вати себе і бути нарівні з іншими – таке право 

проголошується Конституцією України. Так,   

відповідно до ст. 21 Основного Закону усі люди є 

вільні і рівні у своїй гідності та правах. 

         Звернемо увагу на те, що в міжнародних 

актах, де міститься, за українським перекладом, 

термін «інвалід», він трактується по-іншому. Зо-

крема, Декларація про права інвалідів, прийнята 

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 9 грудня 

1975 року, визначає інваліда, як будь-яку особу, 

що не може самостійно забезпечити цілком чи 

частково потреби нормального особистого і (чи) 

соціального життя через недолік, будь-то вро-

джений чи ні, його (чи її) фізичні чи розумові 
можливості [6]. Конвенція №159 про професійну 

реабілітацію та зайнятість інвалідів, яка ратифі-
кована Законом України від 6 березня 2003 року, 

під терміном “інвалід” розуміє особу, можливос-

ті якої отримувати, зберігати підходящу роботу 

та просуватися по службі значно обмежені у 

зв’язку з належним чином підтвердженою фізич-

ною чи розумовою вадою [7]. Отож, термін «ін-

валід», який вживається в українській мові, – не-

однозначний, що ще раз доводить те, що його 

вживання некоректне. 

Якщо вживати термін «особа з інвалідніс-

тю», то тішить уже те, що наголос робиться на 

терміні особа, що вже вказує, що це не тільки 

людина, як біологічна істота, а й як соціальна 

істота, яка вступає у різного роду відносини. Це 

вказує на те, що все-таки законодавець намага-

ється втілити в життя конституційний припис 

про те, що людина, її життя та здоров’я, честь і 
гідність, недоторканність і безпека є найвищою 

соціальною цінністю (ст.3 Конституції України). 

Що ж до інвалідності,  то, відповідно до Закону 

України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», 

це міра втрати здоров'я та обмеження життєдія-

льності, що перешкоджає або позбавляє конкретну  

особу здатності  чи можливості здійснювати  дія-

льність у спосіб та в межах, що вважаються для 

особи нормальними залежно від вікових, статевих, 

соціальних культурних факторів. Присвоєння гру-

пи інвалідності здійснюється згідно з Інструкцією 

«Про встановлення груп інвалідності».  

Зауважимо, що в деяких зарубіжних країнах 

визначається тільки відсоток втрати працездатно-

сті, причому для визначення пенсій по інваліднос-

ті встановлено доволі високий відсоток [17, c. 40]. 

У таких країнах не присвоюються групи інвалід-

ності, а визначається відсоток втрати працездат-

ності. Адже, сам термін «disability», який ми пере-

кладаємо як «інвалідність», означає непрацездат-

ність. Непрацездатність на групи розбити немож-

ливо, а ось визначити відсоток наявної зниженої у 

людини працездатності – цілком. 

І серед вітчизняних науковців були й ті, що 

визначали інвалідність як міру втрати працездат-

ності. Такий підхід знайшов відображення у пра-

цях, зокрема, П.О. Маккавейського, присвячених 

інвалідності. Поняттям “інвалідність” він визначав 

такий стан людини, що характеризується постій-

ною чи тривалою втратою працездатності чи знач-

ним обмеженням [21, c. 9-10].  

У словнику російської мови Ожегова С.І. ін-

валід визначається як людина, яка втратила праце-

здатність внаслідок каліцтва, хвороби [17, c. 214].  

В.С. Андрєєв також пов’язує інвалідність з 
непрацездатністю. На його думку, інвалідність – це 

засвідчений медичним органом стан, при якому 

особа внаслідок хронічного захворювання або ана-

томічних дефектів, що викликають стійке, незва-

жаючи на лікування, порушення функцій організ-
му, вимушена припинити професійну діяльність на 

тривалий термін або може працювати при значній 

зміні звичайних умов праці [10, c. 132].  

Думки вказаних науковців наштовхують на 

те, що інвалідність – це справді певна міра втра-

ти працездатності, тобто працездатність у люди-

ни з інвалідністю – знижена у порівнянні із «здо-

ровими». Визначення й самого терміна 

«disability», яке міститься в міжнародно-право-

вих актах, наштовхує на вірність саме такого ро-

зуміння терміна «інвалідність».  Тому особу з 
«інвалідністю», на нашу думку, в даному випад-

ку доречніше було б визначати як особу з пев-

ною мірою втрати працездатності, а така міра 

втрати – знижена працездатність. 

Аналізуючи словосполучення «особи з об-

меженими фізичними чи розумовими можливос-

тями», незрозумілим видається, у кого такі мож-

ливості не є обмеженими? Адже у переважної 
більшості жінок – обмежені фізичні можливості 
у порівнянні з чоловіками, а в інших осіб не такі 
вже й видатні розумові здібності. У кожного з 
нас такі можливості – обмежені. Якщо уявити, 

що у когось і існують необмежені фізичні чи ро-

зумові можливості, які надані нам самою приро-

дою, то такі можливості все одно обмежені ін-

шими чинниками. Але законодавець, вживаючи 

вказане словосполучення, має на увазі «інвалі-
дів». Тож виходить, що всі ми «інваліди»?  Логіч-

ніше було б, якби законодавець давав нам 

роз’яснення стосовно «нормальних» фізичних чи 

розумових можливостей для того, щоб можна було 
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визначити, що ж це за особи з «обмеженими» фізи-

чними чи розумовими можливостями. Однак зако-

нодавець цього не робить. Тому й  використання 

такого терміна доволі абстрактне та відносне, адже 

усі ми підпадаємо під цю категорію осіб. 

Що ж до терміна «громадяни з особливими 

потребами», то, по-перше, вказане словосполу-

чення вже вказує на належність людини до пев-

ного громадянства, по-друге, що ж це за грома-

дяни з особливими потребами? Якщо аналізувати 

проблему інвалідності, то це не є суто націона-

льна проблема. В кожному суспільстві, в кожній 

країні, і це без перебільшення, живуть люди, які 
відповідно визнаються, якщо вже брати наше 

законодавство, інвалідами.  А відповідно до ст. 

26 Конституції України іноземці та особи без 
громадянства, що перебувають в Україні на за-

конних підставах, користуються тими самими  

правами і свободами, а також несуть такі самі 
обов'язки,  як  і  громадяни України, - за винят-

ками, встановленими Конституцією, законами  

чи міжнародними договорами України. Грома-

дяни України, іноземці, особи без громадянства – 

усі вони, в першу чергу – люди, тому й наголос 

потрібно робити на слові «людина», «особа» а не 

«громадянин». Хочемо додати, що у більшості з 
нас є особливі потреби в порівнянні з іншими, 

адже кожна людина – особлива. Так, хтось буде 

радіти від життя живучи в гуртожитку і добира-

ючись на роботу на громадському транспорті, а 

хтось – весь час буде нещасний від того, що в 

нього немає певного достатку, який би відпові-
дав його потребам. У кожного з нас є «особливі» 

потреби. Тому використання такого терміна як 

«громадяни з особливими потребами» стосовно 

осіб, яким присвоєна певна група інвалідності, 
теж недоречне, оскільки такий термін досить 

узагальнюючий і до такої категорії осіб можна 

віднести більшу частину населення країни. 

Хочемо звернути увагу на те, що законода-

вці взагалі полюбляють вживати абстрактні по-

няття, зокрема таке як «обмежений». Так, окрім 

словосполучення «особи з обмеженими фізич-

ними чи розумовими можливостями», можна зу-

стріти і «особи з обмеженою працездатністю». 

Обмежені у працездатності в порівнянні з ким? 

Жінки, що мають маленьких дітей, які ночами не 

досипають, обмежені в працездатності в порів-

нянні з іншими жінками, в яких, наприклад, не-

має дітей? А аспірант у порівнянні із доктором 

наук обмежений у працездатності? Вважаємо, що 

відповідь на дані запитання позитивна. Тому й 

майже усі ми обмежені у працездатності. Однак, 

аналізуючи нормативно-правові акти, в яких 

вживається вказаний термін, нескладно здогада-

тися, що законодавець має на увазі саме осіб, 

яким присвоєна відповідна група інвалідності.    
Цілком виправданим вважаємо використан-

ня законодавцями терміна «особи зі зниженою 

працездатністю». Тому що вказаний термін до-

зволяє розглядати дану категорію осіб саме як 

таких, що потребують різного роду соціальної 
допомоги, юридичного захисту і таких, що вод-

ночас є визначеною мірою працездатними і рів-

ноправними членами соціуму. Адже зниження 

працездатності вказує на її відхилення від норми 

в порівнянні з тією, яка повинна існувати у пра-

цездатної людини. І сам термін «знижувати» вка-

зує на «зменшувати, ослабляти рівень, ступінь і 
т.п.» [ 11, c, 378 ]. Вважаємо, що термін «інвалід» 

та інші терміни, що використовуються у націо-

нальному законодавстві для означення даної ка-

тегорії населення треба замінити на термін «осо-

би із зниженою працездатністю».  

Висновки. Отже, на основі вищевикладе-

ного можна стверджувати, що терміни «інвалід», 

«особа з інвалідністю», «громадяни з особливи-

ми потребами», «особи з обмеженою працездат-

ністю», «особи з обмеженими фізичними і розу-

мовими можливостями», які використовуються 

для означення осіб із зниженою працездатністю є 

недосконалими, а в деяких випадках – принизли-

вими. Тому вважаємо за доцільне переглянути 

національне законодавство та замінити вищепе-

релічені терміни на термін «особи зі зниженою 

працездатністю». 
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ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ МАЙНА ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

 
Актуальність статті зумовлена зростанням 

значення страхування у господарюванні й особис-

тому житті громадян України, недосконалістю за-

конодавчої бази страхування майна фізичних осіб, 

необхідністю теоретичної розробки питань право-

вого регулювання страхової діяльності. 
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Вихідними для розробки означеної проблеми 

стали праці відомих учених М.І. Брагинського, 

О.В. Гринюк, О.В. Дзери, П.Д. Біленчука а також 

законодавство України в галузі страхування. 

Мета дослідження: дослідити порядок і 
підстави припинення договору страхування май-

на фізичних осіб, з´ясувати наслідки припинення 

договору страхування. 

Виклад основного матеріалу. Проблема 

припинення договору страхування достатньо 

широко обговорюється в науковій літературі. 
Згідно з ЦКУ, будь-який договір, також і договір 

страхування, вважається припиненим унаслідок 

закінчення строку страхування або виконання 

його сторонами [1]. 

Аналіз практичної діяльності страхових 

компаній дав змогу визначити три групи причин 

припинення договору страхування майна фізич-

них осіб: не залежні від волі сторін (у зв’язку із 
закінченням строку; відпадінням страхового ри-

зику; знищенням застрахованого майнового 

об’єкту під впливом інших подій, ніж було пе-

редбачено страхуванням; виконання страхови-

ком обов’язку сплати страхового відшкодування; 

закінченням позовної давності та деякі інші); за-

лежні від волі одного з контрагентів, (обман 

страхувальником страховика щодо дійсної вар-

тості майна; порушення страхувальником 

обов’язку повідомлення про обставини, що ма-

ють істотне значення для встановлення об’єму 

ризику; порушення страхувальником обов’язку 

повідомлення про зміни в обставинах, що впли-

вають на збільшення ризику; прострочення у ви-

платі премії; неповідомлення у строк про на-

стання страхового випадку; у виключних обста-

винах − одностороння воля страховика та інші); 
залежні від взаємної волі контрагентів (має місце 

лише при добровільному страхуванні) [2]. 

Найрозповсюдженими та прийнятними є 

випадки: припинення договору страхування май-

на фізичних осіб по закінченні передбаченого 

строку; припинення договору страхування майна 

фізичних осіб виконанням як ризикового (особ-

ливість такого договору полягає в тому, що він 

може бути виконаний двома способами: несен-

ням ризику протягом усього строку договору за 

відсутності страхового випадку або здійсненням 

виплати страхового відшкодування при настанні 
страхового випадку до закінчення строку дії до-

говору) [3]. Проте не будь-яка виплата страхово-

го відшкодування здатна припинити договір 

страхування: наприклад, якщо договором перед-

бачено кілька виплат, перша виплата договору не 

припиняє. Треба також мати на увазі, що сумар-

на величина страхових виплат не повинна бути 

більшою за страхову суму; дострокове припи-

нення договору страхування в таких випадках: 

1) якщо після набуття чинності договором 

можливість настання страхового випадку відпала 

та існування страхового ризику припинилося по 

обставинам іншим, ніж страховий випадок. До 

таких обставин відноситься загибель застрахова-

ного майна по іншим, ніж страховий випадок, 

причинам. Сюди ж належить віднести будь-яку 

зміну властивостей застрахованої речі, яка при-

зводить до припинення її існування.  

2) якщо страхувальник відмовився від до-

говору в односторонньому порядку. Така відмова 

допускається в будь-який час в період дії дого-

вору страхування, лише якщо можливість на-

стання страхового випадку не відпала (тоді дого-

вір страхування припиняється на підставі, що 

вказана вище). Відмова від договору є правом 

страхувальника, яке він може і не здійснювати. 

Пояснювати причини відмови не потрібно. Про 

намір достроково припинити договір страхува-

льник повинен повідомити страховика в строк, 

установлений договором страхування або зако-

ном (ці положення передбачені й українським 

законодавством, зокрема ч. 3 ст. 28 Закону Укра-

їни “Про страхування” та ч. 3 ст. 997 ЦКУ) [4, 1]. 

Ст. 28 Закону України “Про страхування” 

передбачає, що дія договору страхування може 

бути достроково припинена за вимогою страху-

вальника або страховика, якщо це передбачено 

умовами договору страхування. Про намір дост-

роково припинити дію договору страхування 

будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не 

пізніше як за 30 календарних днів до дати при-
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пинення дії договору страхування, якщо інше 

ним не передбачено. У разі дострокового припи-

нення дії договору страхування, крім договору 

страхування життя, за вимогою страхувальника 

страховик повертає йому страхові платежі за пе-

ріод, що залишився до закінчення дії договору, з 
відрахуванням нормативних витрат на ведення 

справи, визначених при розрахунку страхового 

тарифу, фактичних виплат страхових сум і стра-

хового відшкодування, що були здійснені за цим 

договором страхування. Якщо вимога страхува-

льника зумовлена порушенням страховиком 

умов договору страхування, то останній повертає 

страхувальнику сплачені ним страхові платежі 
повністю. У разі дострокового припинення дого-

вору страхування, крім страхування життя, за 

вимогою страховика страхувальнику поверта-

ються повністю сплачені ним страхові платежі. 
Якщо вимога страховика зумовлена невиконан-

ням страхувальником умов договору страхуван-

ня, то страховик повертає йому страхові платежі 
за період, що залишився до закінчення дії дого-

вору, з вирахуванням нормативних витрат на ве-

дення справи, визначених при розрахунку стра-

хового тарифу, фактичних виплат страхових сум 

та страхового відшкодування, що були здійснені 
за цим договором страхування [4]. Отже, україн-

ське законодавство однозначно регламентує по-

рядок дострокового припинення дії договору 

страхування та випадки повернення страхових 

платежів, що було сплачено страхувальником. 

Можливість страховика в односторонньому по-

рядку відмовитися від договору повинна бути 

передбачена в договорі. У цьому випадку про 

припинення договору страховик повинен повід-

омити страхувальника в ті ж  строки. 

Додатковими, визначеними законом випад-

ками, є: 1) ліквідація страховика у встановлено-

му законом порядку. При цьому страхувальник 

має право вимагати повернення всієї страхової 
премії; 2) смерті страхувальника – фізичної осо-

би. У випадку смерті страхувальника – фізичної 
особи, який уклав договір страхування майна, 

його права на це майно переходять до спадкоєм-

ців цього майна, а слідом за правами на майно 

переходять і права (обов’язки) за договором 

страхування. При укладанні інших договорів 

майнового страхування права та обов’язки стра-

хувальника можуть перейти до спадкоємців ли-

ше за умови згоди страховика, якщо законом або 

договором не передбачено інше. Відмова страхо-

вика дати таку згоди тягне за собою припинення 

договору страхування. При припиненні договору 

внаслідок смерті особи страховик зобов’язаний 

повернути сплачену страхову премію до успад-

кованої маси для наступного розподілення [3]. 

Спірним та таким, що може бути визнаним 

лише судом, є випадки, коли страховик вимагає 

припинення договору на підставі відмови стра-

хувальника від його зміни або від доплати стра-

хової премії внаслідок збільшення страхового 

ризику. Перші чотири підстави припинення до-

говору страхування діють автоматично та не пе-

редбачають звернення до суду. В останньому 

випадку договір може бути припинений лише за 

рішенням суду. 

Розглядаючи проблему припинення дого-

вору страхування, Біленчук Д.П. та Залетов О.М. 

[5] зосереджуються на припиненні дії договору 

страхування за згодою сторін, а також у разі за-

кінчення терміну дії; виконання страховиком 

зобов’язань перед страхувальником у повному 

обсязі; несплати страхувальником страхових 

платежів у встановлені договором терміни. При 

цьому договір вважається достроково припине-

ним, якщо перший або черговий страховий пла-

тіж не був сплачений за письмовою вимогою 

страховика протягом десяти робочих днів із дня 

висунення такої вимоги страхувальникові, якщо 

інше не передбачено умовами договору; ліквідації 
страхувальника – юридичної особи або смерті 
страхувальника чи втрати ним дієздатності за ви-

нятком випадків, передбачених ст. 21 – 23 Закону 

України “Про страхування”; ліквідації страховика 

в порядку, встановленому законодавством Украї-
ни; прийняття судового рішення про визнання до-

говору страхування недійсним; в інших випадках, 

передбачених законодавством України. 

Дія договору страхування може бути дост-

роково припинена за вимогою страхувальника 

або страховика на будь-якому етапі дії договору, 

якщо це передбачено відповідними правилами й 

умовами договору страхування. Про намір дост-

роково припинити дію договору страхування 

будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу 

не пізніше як за 30 днів до дати припинення до-

говору, якщо інше не передбачено. Правові нас-

лідки, пов’язані із достроковим розірванням до-

говору, визначаються залежно від того, допущені 
чи ні будь-якою зі сторін порушення правил 

страхування. Так, у разі дострокового припинен-

ня договору страхування за вимогою страхува-

льника страховик повертає йому внески, за вира-

хуванням певних витрат на ведення справи [5]. 

Якщо ініціатива дострокового розірвання 

договору не пов’язана з порушенням правил 

страхування, страховик повертає страхувальнику 

страхові внески в повному обсязі. Якщо вимоги 
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страховика зумовлені порушенням страхуваль-

ником правил страхування, страхові внески по-

вертаються страхувальнику, за вирахуванням 

витрат на ведення справи. Якщо страховик втра-

тив довіру до страхувальника (виявив завідомо 

неправдиві відомості про об’єкт страхування, 

неправдиву інформацію про страховий випадок), 

він повідомляє про це страхувальника у письмо-

вій формі і не проводить повернення страхових 

премій. Не допускається повернення коштів го-

тівкою, якщо платежі було здійснено в безготів-

ковій формі за умови дострокового припинення 

договору страхування. 

Важливо, що ст. 525 ЦК України закріплює 

правило про неприпустимість односторонньої 
відмови від виконання зобов’язання і односто-

ронньої зміни умов договору. Це право, на думку 

М.І.Брагінського, забезпечує реальне виконання 

договору [6]. На цьому акцентує також у своєму 

дослідженні О.В. Гринюк. Договір, говорить во-

на, за своєю природою є угодою сторін, тому 

зміна і припинення повинні відбуватися також за 

їх взаємною згодою [7]. Після укладення догово-

ру може виникнути потреба у його зміні або ро-

зірванні. Зобов’язання з майнового страхування 

змінюється чи припиняється за загальним прави-

лом в силу різних юридичних фактів: дій або по-

дій. Таку сукупність юридичних фактів О.В. 

Гринюк поділяє на дві категорії: ті, що змінюють 

сутність зобов’язання в договорі, і ті, що стосу-

ються зовнішньої сторони договору. В.К.Райхер 

пропонував інший поділ у майновому страху-

ванні: це можуть бути зміни фактичного і юри-

дичного характеру [8]. 

Для забезпечення стабільності майнового 

обороту і впевненості суб’єктів у непорушності 
взятих зобов’язань у цивільному праві існує пре-

зумпція, закріплена у ст. 525 ЦК України, про 

заборону односторонньої відмови від виконання 

зобов’язання чи односторонню зміну умов дого-

вору, за винятком випадків, передбачених зако-

нодавством. Проте у російському законодавстві, 
наприклад, норма п.п. 1, 2 ст. 958 ЦК РФ припу-

скає можливість односторонньої відмови. Таким 

правом володіє страхувальник (вигодонабувач). 

Указані особи мають право відмовитися від до-

говору страхування у будь-який час, якщо до 

моменту відмови можливість настання страхово-

го випадку не відпала, а трапилась втрата застра-

хованого майна з інших причин, ніж настання 

страхового випадку [9]. 

За загальним правилом, зміна договору 

означає, що зобов’язані сторони діють відповід-

но до змінених умов щодо предмета, місця, стро-

ків виконання тощо [10]. Отже, можуть бути змі-
нені лише умови договору, а не його модель, і 
тільки за згодою двох сторін – страховика і стра-

хувальника. Зміна не може бути зроблена в усній 

формі, сторони переукладають договір страху-

вання з врахуванням погоджених змін. Так, на-

приклад, відповідно до п. 5 ч.1 ст.20 Закону 

України “Про страхування”, страховик за заявою 

страхувальника у разі здійснення ним заходів, 

що зменшили страховий ризик або збільшення 

вартості майна, зобов’язаний переукласти з ним 

договір майнового страхування. Також страхува-

льник за згодою страховика має право збільшу-

вати розмір страхової суми. При цьому належить 

сплаті додатковий страховий вклад у розмірі і 
порядку, передбаченому угодою сторін. Страху-

вальник за згодою страховика має право змен-

шити розмір страхової суми. В цьому випадку 

страхувальникові належить повернення тієї час-

тини страхового платежу, яка була виплачена в 

надлишку, пропорційно зміні страхової суми. 

Відповідно до ч.14 ст.9 Закону України “Про 

страхування”, розмір страхової суми та (або) 

розміри страхового відшкодування можуть ви-

значатися за домовленістю сторін, як під час 

укладення договору, так і при внесенні змін до 

договору. Крім імперативної вимоги п. 5 ст.20 

Закону про переукладення договору страхування, 

інші зміни не обов’язково спричиняють його пе-

реукладення. Наприклад, достатньо буде офор-

мити зміни та доповнення до договору у письмо-

вому вигляді у двох примірниках, кожний з яких 

містить підписи обох сторін і розглядається як 

невід’ємна частина договору страхування. Пра-

вило п. 2 ч. 1 ст. 21 Закону встановлює обов’язок 

страхувальника інформувати страховика про всі 
відомі обставини, що мають істотне значення для 

зміни страхового ризику. Наприклад, при стра-

хуванні засобів наземного транспорту (автокас-

ко) такими обставинами можуть бути як заміна 

об’єкта страхової охорони – заміна засобу транс-

порту на інший, так і заміна кузова, двигуна, 

встановлення додаткового обладнання, навіть 

втрата ключів чи реєстраційних документів на 

застрахований засіб транспорту тощо. При стра-

хуванні будівель, всі зміни, що будуть їх стосу-

ватися, відобразяться на зміні вартості будівлі чи 

збільшать вогненебезпечність, яка може вплину-

ти на оцінку страхового ризику. Наприклад, у 

випадку перебудівлі (ремонту, реставрації), пе-

реносу будівлі тощо. 

У зв’язку з наведеним вище можна ствер-

джувати, що всі зміни умов договору стосували-

ся внутрішніх змін у рамках первинного договір-
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ного правовідношення. Проте, мають місце ви-

падки, коли необхідно змінити зовнішню модель 

договору страхування, тобто первинний договір 

майнового страхування залишається незмінним, 

відбувається зміна лише сторін зобов’язання. 

Якщо змінився суб’єкт правовідношення, то ви-

никає питання про припинення попереднього 

правовідношення, чи воно продовжує існувати у 

зміненому вигляді? Так, Г.Ф.Шершеневич вва-

жає, що зміна юридичного відношення в його 

суб’єктах не є припиненням одного і виникнен-

ням іншого відношення, а лише зміна існуючого 

[11]. О.С. Іоффе зазначає, що при зміні суб’єктів 

зберігається той же вид зобов’язання, але між 

іншими особами, тоді, як при заміні одного зо-

бов’язання іншим між тими ж самими суб’єк-

тами попередній вид зобов’язальних зв’язків 

зникає, а новий з’являється [12]. Зміна суб’єктів 

договору майнового страхування виникає не са-

ма по собі, а тільки в силу юридичних фактів. 

Особливістю заміни осіб є те, що попередній 

суб’єкт зобов’язання вибуває з цього зо-

бов’язання, а його права та обов’язки у повному 

обсязі переходять до суб’єкта, який його замі-
нює. Зміна суб’єктів може стосуватися як стра-

хової компанії, так і страхувальника. Зміна стра-

ховика може відбуватися за ініціативою Уповно-

важеного органу у разі невиконання страховиком 

зобов’язання перед страхувальником протягом 3 

місяців, недосягнення ним визначеного законом 

розміру статутного фонду тощо. Уповноважений 

орган має право призначити примусову санацію 

страховика, одним з елементів якої, відповідно 

до ч. 2 ст. 43 Закону України “Про страхування”, 

може стати прийняття рішення про його реорга-

нізацію [4]. Саме в результаті реорганізації 
(злиття, приєднання, поділ, виділення, перетво-

рення) здійснюється заміна особи в договорі 
майнового страхування, яка візьме на себе зо-

бов’язання боржника-страховика. Заміна страху-

вальника у зобов’язанні з добровільного майно-

вого страхування може відбуватися на підставі 
різних юридичних фактів. Таким фактом може 

бути подія – смерть страхувальника. Відповідно 

до ч. 1 ст. 22 Закону, ч. 1 ст. 994 ЦК України, у 

разі смерті страхувальника-громадянина, який 

уклав договір майнового страхування, права і 
обов’язки страхувальника переходять до осіб, які 
одержали це майно у спадщину [4; 1]. Страховик 

або будь-хто зі спадкоємців має право ініціювати 

переукладення договору страхування. 

Підставою заміни страхувальника може бу-

ти перехід майна до іншої особи, а також права й 

обов’язки страхувальника можуть перейти до 

іншого громадянина чи юридичної особи. Але 

така ситуація підпадає під дію ч. 2 ст. 22 ЗУ “Про 

страхування”, ч. 1 ст. 994 ЦК України, відповід-

но до якої, права і обов’язки можуть перейти до 

іншого громадянина чи юридичної особи лише за 

згодою страховика, якщо інше не передбачено 

договором страхування [4, 1]. Підставою для пе-

реходу права власності на майно можуть бути 

різні правочини – це продаж, передача в оренду, 

передача майна у заставу тощо. Мають місце ви-

падки, коли перехід застрахованого майна здійс-

нюється у тимчасове користування, або інша 

(третя) особа за згодою страхувальника користу-

ється застрахованим майном. У такому випадку 

заміна страхувальника іншою особою не відбу-

вається, але у будь-якому випадку страховик по-

винен бути повідомлений, про що бажано зафік-

сувати в договорі. Так, при добровільному стра-

хуванні засобів наземного транспорту може бути 

поставлено в обов’язок страхувальнику вимога 

письмово повідомити страховика у разі надання 

доручення на управління засобом транспорту 

іншій особі. 
Підставою зміни договору майнового стра-

хування може бути припинення діяльності стра-

хувальника-юридичної особи; якщо встановлю-

ються правонаступники, права і обов’язки стра-

хувальника переходять до правонаступників (ст. 

23 ЗУ “Про страхування”, ст. 995 ЦК України), 

що може бути зазначено й у договорі страхуван-

ня. У разі визнання судом страхувальника-грома-

дянина недієздатним, його права та обов’язки за 

договором страхування переходять до його опі-
куна; у випадку визнання обмежено дієздатним – 

він здійснює свої права й обов’язки страхуваль-

ника за договором лише за згодою піклувальника 

(ст. 996 ЦК України) [1]. 

Висновок. Українське законодавство рег-

ламентує порядок дострокового припинення дії 
договору страхування та випадки повернення 

страхових платежів, що були сплачені страхува-

льником. Можливість страховика в односторон-

ньому порядку відмовитися від договору пови-

нна бути передбачена в договорі. Дослідження 

підстав припинення договору страхування майна 

фізичних осіб сприятиме вдосконаленню законо-

давства та посиленню захисту майнових інтере-

сів фізичних осіб у сучасних умовах. 
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ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: НОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

 
Постановка проблеми. Питання правового 

регулювання соціально-забезпечувальних відно-

син торкаються прав та інтересів практично всіх 

громадян. Вони тісно інтегровані з питаннями 

економіки, політики, культури, релігії, демогра-

фії. Соціальна політика України протягом трива-

лого часу характеризувалася непослідовністю, 

суперечливістю. На сьогоднішній день питання 

гарантування соціального захисту населення на-

лежать до числа стратегічно важливих та невід-

кладних. Це зумовлює потребу визначення де-

яких тенденцій та перспектив розвитку галузі 
права соціального забезпечення на майбутнє. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Самостійне визнання права соціального забезпе-

чення отримало в 60-х роках 20 століття, коли 

відбулося розмежування даної галузі від трудо-

вого й адміністративного права [3, с.30]. Харак-

терними ознаками соціального забезпечення ра-

дянського періоду практично всі науковці визна-

вали публічний характер соціально-забезпечу-

вальних відносин, розподіл матеріальних благ і 
послуг з фондів суспільного споживання та соці-
ально-аліментарний або безеквівалентний харак-

тер [6, с.29-31]. Поняття соціалістичного права 

як сукупності норм права, що виражають волю 

пануючого класу, і забезпечуваних примусовою 

силою держави, було визначальним, офіційною  

обов’язковою позицією для всієї системи радян-

ської юридичної науки. У цьому зв’язку подаль-

ші перспективи формування галузі права соціа-

льного забезпечення були визначені як публічної 
галузі. Тому в радянський період склалася держав-

на патерналістично-егалітарна модель соціального 

забезпечення [9, с.17-23; 10, с.10.]. У цій моделі 
державі відводилася ключова роль у розв’язанні 
соціально-економічних проблем всіх соціальних 

груп на зрівнювальній основі. Отже, на безальтер-

нативній основі право соціального забезпечення 

сформувалось як публічна галузь. 

В умовах реформування системи соціального 

забезпечення зростає і питома вага наукових дослі-
джень з даної проблематики. Зокрема, це праці  
таких вітчизняних учених, як Н.Б. Болотіної [5, 

c.144, 233; 6, с.50], П.Д. Пилипенка [12, с.9], Б.І. 
Сташківа [17, с.13], М.Д. Бойка [7, с.8; 8,с.5]. 

Значну увагу проблемам розвитку галузі 
права соціального забезпечення приділяють такі 

російські вчені, як М.В. Лушнікова, А.М. Лушні-
ков [10], Є.Є. Мачульська [11] та інші. Проте ди-

намічні зміни на ринку праці, запровадження но-

вих організаційно-правових форм забезпечення 

та його видів, поява нових суб’єктів соціально-

забезпечувальних відносин зумовлюють необ-

хідність подальших розробок місця права соціа-

льного забезпечення у правовій системі України.      

Мета статті     полягає у з’ясуванні сучас-

них тенденцій розвитку галузі права соціального 

забезпечення, визначенні основних перспектив-

них напрямів його розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний 

етап розвитку права соціального забезпечення 

обумовлений суттєвою новацією даної галузі. 
Мова йде, насамперед, про набуття нею приват-

но-публічної природи. Як справедливо відзначає 

В.С. Аракчєєв, право соціального забезпечення 

потрібно віднести до приватно-публічних галу-

зей права [4, с.28]. Такої ж позиції дотримуються 

і Лушнікова М.В. та Лушніков А.М. [10, с.424]. 

Вважаємо, що дана позиція є цілком обґрунтова-

ною та своєчасною. Сфера правового регулю-

вання соціально-забезпечу-вальних відносин 

значною мірою розширюється, особливо за ра-

хунок підвищення ролі договірного регулювання. 

Це стосується якісних змін у врегулюванні соціа-

льно-страхових правовідносин, правовідносин по 

наданню соціальної допомоги, по соціальному об-

слуговуванню. На ринку соціальних послуг з’яви-

лись численні недержавні організації, благодійні 
фонди та інші суб’єкти, які певною мірою здійс-

нюють соціальну політику та наділені відповідни-

ми повноваженнями [13, с.86]. 

Процес якісного оновлення права соціаль-

ного забезпечення пов’язаний, насамперед, із 
соціально-економічними трансформаціями в 

українському суспільстві. Економіка радянсько-

го періоду, заснована на  державній власності, 
забезпечувала функціонування єдиної державної 
розподільчої системи соціального забезпечення. 

Соціально-економічним умовам відповідав і пу-

блічний характер галузі права соціального забез-
печення. На сьогодні в Україні склалася нова си-

стема економічних відносин, заснована на рівно-

правності всіх форм власності, непорушності 
права власності, свободі підприємництва, ініціа-

тивності, самостійності у веденні підприємниць-
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кої діяльності тощо. Держава поступово втратила 

всеохоплюючу економічну владу, однак залиши-

лась домінуючою силою у створенні «правил 

гри» для учасників господарських відносин. 

Сучасне право соціального забезпечення є 

комплексом правових норм, що регулюють від-

носини матеріального, процедурного і процесуа-

льного характеру, які виникають у зв’язку з ор-

ганізацією та безпосереднім наданням соціаль-

них виплат та послуг – як комплексу державних 

заходів щодо захисту населення від наслідків 

соціальних ризиків. Цей комплекс відносин ха-

рактеризується єдністю, системністю, а їх право-

ве регулювання здійснюється за допомогою ком-

плексного методу [5, с.223]. Саме комплексність 

методу дозволяє говорити про істотне підвищен-

ня питомої ваги договірного регулювання право-

відносин у сфері соціального забезпечення. 

Проголошення України на конституційному 

рівні соціальною державою покладає на неї обов’я-

зок проводити послідовну комплексну програму 

дій із соціального захисту громадян. При цьому 

держава не обмежена у виборі джерел фінансуван-

ня соціальних заходів. Тому це можуть бути кошти 

державного бюджету, місцевих бюджетів, а також 

кошти державних позабюджетних соціально-стра-

хових фондів, що формуються за рахунок страхо-

вих внесків фізичних і юридичних осіб. 

Гострою проблемою, яка постала сьогодні 
у сфері соціального забезпечення, є наповнення 

бюджету Пенсійного фонду України, від чого 

залежить  повне та своєчасне фінансування ви-

плат страхових пенсій. Пов’язується це питання, 

головним чином, з податковою політикою дер-

жави, яка змушує роботодавців «тінізувати» 

сферу трудових відносин, суми реально виплачу-

ваної заробітної плати,  і, як наслідок, суми від-

рахувань до Пенсійного фонду. В цих умовах 

право на соціальне забезпечення стало заручни-

ком фінансово-економічної політики держави.  

Крім того, досить розповсюдженого характеру в 

останній час набули нетипові форми зайнятості 
(особи, які забезпечують себе роботою самостій-

но, надомники, особи, які виконують роботи за 

цивільно-правовими договорами). Це зумовлює 

необхідність законодавчого гарантування  здійс-

ненні ними права на соціальне страхування.       

У цьому питанні законодавство України вироби-

ло досить чітку модель. Стаття 11 Закону Украї-
ни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 9 липня 2003 року [2, ст.376]  

серед осіб, які підлягають загальнообов'язковому 

державному пенсійному страхуванню, закріплює 

членів колективних і орендних підприємств, 

сільськогосподарських  кооперативів і фермер-

ських господарств,  у тому  числі  тих, які обрали  

особливий спосіб оподаткування (фіксований 

податок, єдиний податок, фіксований сільського-

сподарський  податок, придбали спеціальний то-

рговий патент); фізичних осіб - суб'єктів підпри-

ємницької діяльності, у тому числі тих, які обра-

ли особливий спосіб   оподаткування (фіксова-

ний податок, єдиний податок, фіксований сільсь-

когосподарський  податок,  придбали   спеціаль-

ний   торговий патент),  та  члени  сімей  зазна-

чених  фізичних осіб,  які беруть участь у прова-

дженні ними підприємницької діяльності; осіб, 

які забезпечують себе роботою  самостійно - за-

ймаються адвокатською, нотаріальною, творчою 

та іншою діяльністю, пов'язаною з отриманням 

доходу безпосередньо від цієї діяльності.  
Крім того, законодавець увів систему доб-

ровільної участі у пенсійному страхуванні для 

окремих категорій осіб. Відповідно до ст.12 За-

кону особи,  які досягли 16-річного віку та не 

належать до кола осіб,  які підлягають загально-

обов'язковому державному  пенсійному страху-

ванню,  відповідно  до  статті 11 цього Закону,  у 

тому числі іноземці та особи без громадянства,  

які постійно  проживають  або працюють  на  тери-

торії України,  громадяни України,  які постійно 

проживають  або  працюють  за  межами  України,   

якщо   інше   не встановлено міжнародними дого-

ворами,  згода на обов'язковість яких надана Вер-

ховною Радою України,  мають право на доброві-
льну участь у системі загальнообов'язкового дер-

жавного пенсійного страхування. Отже, можна го-

ворити про розширення кола осіб, які потребують 

соціального забезпечення, і про законодавче роз-
ширення можливостей його надання. 

М.В. Лушнікова та А.М. Лушніков справе-

дливо наголошують на тому, що соціальне забез-
печення в сучасних умовах будується на дилемі 
соціальної солідарності та індивідуальної соціа-

льної відповідальності [10, с.425]. Солідарність 

поколінь означає, що в системі загальнообов’яз-
кового державного соціального страхування 

працюючі сплачують за пенсіонерів, непрацюю-

чих, безробітних за рахунок коштів соціально-

страхових фондів. У системі державної соціаль-

ної допомоги перерозподіл коштів проходить 

через державний бюджет. Індивідуальна соціа-

льна відповідальність у соціальному забезпечен-

ні пов’язана із додатковими добровільними сис-

темами соціального забезпечення за рахунок спі-
льних надходжень від сплати податків. Вважає-

мо, що  така організаційно-правова форма пови-

нна стати необхідною і важливою складовою за-
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гальної системи соціального захисту населення 

України. Важливим кроком на шляху реалізації 
цього є закріплення в Законі України «Про зага-

льнообов’язкове державне пенсійне страхуван-

ня» принципово нової структури пенсійної сис-

теми України. Відповідно до ст.2 система  пен-

сійного  забезпечення  в Україні складається з 
трьох рівнів. Перший   рівень  -  солідарна  сис-

тема  загальнообов'язкового державного  пенсій-

ного  страхування (далі - солідарна система), що 

базується  на  засадах  солідарності  і субсиду-

вання та здійснення виплати  пенсій  і  надання  

соціальних  послуг  за рахунок коштів Пенсійно-

го фонду на умовах та в порядку, передбачених 

цим Законом. Другий рівень - накопичувальна 

система  загальнообов'язкового державного пен-

сійного  страхування  (далі - накопичувальна си-

стема пенсійного  страхування),  що  базується  

на  засадах  накопичення коштів  застрахованих  

осіб у Накопичувальному фонді та здійснення 

фінансування  витрат  на  оплату  договорів  

страхування  довічних пенсій  і одноразових ви-

плат на умовах та в порядку,  передбачених за-

коном. Третій рівень - система недержавного пе-

нсійного забезпечення, що базується на засадах 

добровільної участі громадян, роботодавців та  їх  

об'єднань у  формуванні  пенсійних  накопичень  

з   метою отримання  громадянами  пенсійних  

виплат  на умовах та в порядку, передбачених 

законодавством про недержавне пенсійне забез-
печення. Така модель дозволяє «розвантажити» 

бюджет Пенсійного фонду і спрямувати значний 

потік фінансових ресурсів у різноманітні інвес-

тиційні проекти з метою отримання інвестицій-

ного пенсійного доходу. Запровадження накопи-

чувальної системи пенсійного страхування зніме, 

нарешті, ситуацію, коли один працюючий утри-

мує двох непрацездатних, і, головне, стимулюва-

тиме індивідуальну соціальну відповідальність. 

Однак для цього потрібно виконати досить жорс-

ткі умови, які стосуються прийняття спеціально-

го закону про запровадження перерахування час-

тини страхових внесків до Накопичувального 

фонду. А прийняття закону можливе лише за 

умови економічного зростання в країні протягом 

двох останніх років, а саме: якщо в кожному з 
них валовий внутрішній продукт зростав не 

менш ніж на 2% порівняно з попереднім роком. 

Передбачені й інші умови запровадження нако-

пичувальної системи, які гарантуватимуть реа-

льність та повноту функціонування такої моделі 
пенсійного забезпечення. Тому, знову ж таки, 

реалізація права на соціальне забезпечення зале-

жить від економічної ситуації в країні.  

Актуальним напрямом правового регулю-

вання соціально-забезпечувальних правовідно-

син є зростання ролі соціально-партнерських ме-

тодів, локальних актів, зокрема, колективних до-

говорів. Це ж стосується й індивідуально-дого-

вірного регулювання, в рамках якого сторони 

визначають додаткові права у сфері соціального 

забезпечення. Сторони соціального партнерства, 

розробляючи додаткові  правові конструкції со-

ціального захисту працівників, сприяють істот-

ному зростанню приватних начал у сфері соціа-

льного забезпечення. Зокрема, в рамках індиві-
дуально-договірного регулювання сторони тру-

дового договору можуть включати до його зміс-

ту додаткові соціальні права. Як слушно зазначає 

М.Ю. Федорова, створення додаткових недержа-

вних механізмів соціального забезпечення, в тому 

числі і соціально-партнерських, можна розглядати 

у контексті формування громадянського суспільст-

ва, його взаємодії з державою з метою досягнення 

соціального миру та злагоди [18, с.431]. Отже, су-

часне право соціального забезпечення все більше 

характеризується поєднанням публічних і приват-

них засад правового регулювання. Сама сутність 

соціального страхування, широке застосування в 

ньому договірних начал, зумовлює розширення 

сфери приватного регулювання соціально-забезпе-

чувальних відносин. 

Висновки. Сучасне право соціального за-

безпечення характеризується нерозривною єдні-
стю публічних та приватних начал правового 

регулювання. Останні найбільш яскраво прояв-

ляються у договірних режимах регулювання со-

ціального страхування і соціального обслугову-

вання, розширення кола суб’єктів соціально-

забезпечувальних правовідносин. 

Новації у праві соціального забезпечення 

обумовлені ускладненням усієї системи соціаль-

ного забезпечення, появою нових форм та видів 

соціального захисту, обслуговування, страхуван-

ня. У цьому контексті треба створити оптималь-

ну узгоджену систему соціального забезпечення, 

побудовану на поєднанні державних та недержа-

вних форм. Держава при цьому покликана вста-

новлювати юридичні гарантії захисту прав гро-

мадян у відносинах з недержавними структура-

ми, які діють у сфері соціального забезпечення. 

Іншими словами, основною тенденцією розвитку 

права соціального забезпечення є розширення 

предмета і сфери його дії. 
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АВТОНОМІЯ ВОЛІ ЯК КОЛІЗІЙНО-ПРАВОВА НОРМА 

 
Постановка проблеми. У даний час, як 

уже не одноразово зауважувалося дослідниками, 

міжнародне приватне право зазнає серйозних 

змін. Постійно зростаючий міжнародний розпо-

діл праці, а також швидка поява та розвиток но-

вих форм підприємницької діяльності все більш 

ускладнюють локалізацію цивільного правовід-

ношення за допомогою традиційних формул при-

кріплення. Нові колізійні питання сприяють роз-
витку та розширення числа «гнучких» колізійних 

норм, повсюдному визнанню автономії волі сто-

рін у сфері міжнародного приватного права.  

Надання сторонам цивільно-правової уго-

ди можливості обирати застосовне до їх відносин 

право, відоме тепер  як «автономія волі», було 

свого роду революцією в міжнародному приват-

ному праві. Застосування цього принципу дозво-

ляло легко розв'язати головну проблему: вибір 

належного права. Однак поява цього інституту 

викликала негативну реакцію з боку юристів. 

Подібний метод вирішення колізійних питань 

різко контрастував з традиційним колізійним ме-

тодом. Якщо традиційно будь-які права й обов'язки 

громадян, у тому числі у формі вибору права, ви-

значалися  в нормах права, то новий принцип нада-

вав приватним особам можливість втручатись у 

цей процес і довільно обирати для себе право.  

Незважаючи на те, що принцип автономії 
волі давно одержав право на існування в більшо-

сті національних правових систем, у тому числі й 

у нашій країні, навряд чи можна говорити, що 

теоретична підстава такого визнання остаточно 

з'ясована. Оскільки автономія волі має на меті 
вирішення колізій, то вона розглядається як одна 

з колізійних норм внутрішньодержавного права. 

Вперше ця теорія висунута в першій половині 
XIX століття Фрідріхом Карлом фон Савіньї 
(Savigny), який був прихильником автономії во-

лі. Савіньї вказує на колізійну природу автономії 
волі і визначає її як пріоритетний колізійний 

критерій по відношенню до інших колізійних 

прив’язок. Дана теорія має безліч прихильників, 

але кожен з них по-різному бачить колізійний 

характер у автономії волі. 
Ступінь наукової розробки проблеми.  

Питання колізійного характеру автономії волі 
актуальне і з огляду на ступінь його наукової 
розробки. Теоретичному дослідженню даної про-

блеми в українській науці міжнародного приват-

ного права майже не приділялось уваги. Частко-

во проблему автономії волі досліджував Кисіль 

В. І. Окремі питання розглядалися такими зару-

біжними авторами, як: Мосс Д. К., Филиппов 

А.Г., Тригубович Н.В. Наприклад, німецькі вчені 
X. Кох, У. Магнус  дають аналіз норм ЦК Німеч-

чини щодо автономії волі. Російський автор Тол-

стих В.Л. аналізує норми ЦК Російської Федера-

ції щодо відносин, на які розповсюджується ав-

тономія волі. Але в загальному дане питання 

майже не досліджене на теоретичному рівні, що 

ускладнює його нормативне закріплення. 

Мета статті. За допомогою формально-

логічного методу та граматичного аналізу догма-

тично охарактеризувати правове регулювання 

проблеми автономії волі в міжнародному прива-

тному праві, як колізійно-правової норми. 

Виклад основного матеріалу. Колізійно-

правова свобода формально виражається двома  

способами: як колізійна норма-принцип lex 

voluntatis або як двостороння колізійна норма з 
прив’язкою lex voluntatis. Реалізується ця свобода 

у формі договору. Формальне вираження колізій-

но-правової свободи, а також її договірна реаліза-

ція є двома аспектами єдиної проблеми «подвійно-

го визнання» автономії волі у міжнародному при-

ватному праві, при цьому варто врахувати, що «те-

орія подвійного визнання» може також застосову-

ватись у цілому для пояснення історії та філософії 
приватного (цивільного) права з давніх-давен. 

Про поняття гіпотетичної норми. Два 

способи вираження колізійно-правової свободи 

ґрунтуються на основі структури: в першому ви-

падку, умовної (гіпотетичної) колізійної норми-

принципу lex voluntatis, у другому – звичайної 
двосторонньої колізійної норми, ускладненої ко-

лізійною прив’язкою lex voluntatis. Ці два спосо-

би відрізняються не тим, як вважається в літера-

турі, що колізійна норма-принцип lex voluntatis  

не має обсягу. Так, А.Г. Філіпов констатує, що 

«автономію волі навряд чи можна назвати істин-

ною колізійною нормою у зв’язку із відсутністю 

у неї обсягу. Скоріше вона є прив’язкою колізій-

ної норми (саме так вважав Савіньї) [4, с. 8], але 

прив’язкою не зовсім звичайною, що  не вказує 

заздалегідь на конкретне застосовуване право, 

наприклад, «право країни продавця» або «право 
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місця укладення угоди», що притаманне звичай-

ним колізійним нормам. 

На наш погляд, все ж однозначно визначи-

ти автономію волі як колізійну норму або 

прив’язку «не можна» (в даному місці логіка ре-

чення вимагає вставлення цього пропущеного 

слова.  – С.З.), оскільки, здається, для її реалізації 
вимагається ще і угода сторін, що істотно і відрі-
зняє автономію волі від інших колізійних 

прив’язок. Для такого поєднання більше підхо-

дить визначення «колізійний інститут» [6, с.438], 

– тим, що обсяг колізійної норми-принципу lex 

voluntatis набагато ширший за обсяг двосторон-

ньої колізійної норми lex voluntatis. Це два різно-

види нормативного регулювання автономії волі, 
зокрема ті, які стосуються формулювання колі-
зійної прив’язки. 

Про структуру норми права. Сформульо-

ване в попередньому абзаці положення ґрунту-

ється на традиційному розумінні структури пра-

вової норми-припису [2, с. 223], яка має тільки 

два елементи, перший – це гіпотеза, а другий – 

або диспозиція, або санкція. Якщо взяти до ува-

ги, що звичайна колізійна норма має два струк-

турні елементи – обсяг і прив’язку, то, отже, ко-

лізійна норма є нормою-приписом, в якій тотож-

ними поняттями є гіпотеза і обсяг, з одного боку, 

та диспозиція (санкція) і прив’язка колізійної 
норми, з іншого. При цьому кваліфікація колі-
зійної прив’язки як диспозиції або санкції немає 

суттєвого значення, тобто прив’язку, швидше за 

все, варто розуміти як диспозицію правової нор-

ми. Водночас прив’язка може вважатися і санк-

цією в широкому сенсі. 
Будь-яка норма права завжди має два стру-

ктурні елементи, тому колізійна норма, незалеж-

но від того, чи є вона нормою-принципом, чи 

спеціальною нормою, завжди має обсяг і 
прив’язку. Проблема полягає тільки в тому, як 

розрізняються відповідно обсяг і прив’язка у зга-

даних двох типів норм. При цьому зауважимо, 

що законодавець часто може сформулювати но-

рму-принцип так, що в тексті відповідної статті, 
наприклад, ст. 3 ЦК України, здається, що  відсу-

тній такий структурний елемент норми, як гіпо-

теза (обсяг). Але насправді це не так. Якщо роз-
глянути зміст ст. 3 ЦК України, то слова статті 
«Загальними засадами цивільного законодавст-

ва…» можна розуміти з технічного погляду тіль-

ки як гіпотезу відповідної норми, сформульовану 

найбільш абстрактно.  

Незалежно від того, як формулюється  гі-
потеза (обсяг) правової норми – більш чи менш 

повно, при її застосуванні завжди потрібно здій-

снити логічне комбінування елементів першої 
структурної частини норми, при цьому згадані 
елементи можуть міститися як у рамках одної 
статті, так і в межах декількох статей норматив-

ного акта. Крім того, ці елементи можуть тільки 

матися на увазі, тобто бути настільки загальнові-
домими і зрозумілими, що їх законодавець не 

вважає за потрібне записувати в тексті закону. 

Останнє, якраз, як правило, й характерно для 

норм-принципів. Однак норми-принципи можуть 

формулюватися і з хоч високоабстрактно визна-

ченою гіпотезою (обсягом), тоді, як гіпотеза (об-

сяг) спеціальної норми формулюється досить 

чітко. Саме такою є ч. 1 ст. 5 МПрП-Закону. 

Про широту обсягу. Отже, якщо взяти до 

уваги, що правові норми поділяються на загальні 
та спеціальні норми, то підставою для такого по-

ділу є кількісна характеристика або повнота об-

сягу (гіпотези) відповідної норми. Норма-

принцип є загальною найбільш абстрактною та 

повною нормою права, а спеціальна норма зав-

жди конкретніша, тобто менш повна з погляду 

свого обсягу (гіпотези).  

Про комбінування прив’язки. Згаданим ви-

ще комбінуванням елементів гіпотези (обсягу) 

правової норми аналізована нами проблема ще 

не вирішується. Комбінуватися можуть також 

структурні елементи диспозиції (санкції) право-

вої норми, а в міжнародному приватному праві – 

елементи колізійної прив’язки. Комбінування 

колізійної прив’язки – це завжди характерна 

ознака двосторонньої колізійної норми з прив’яз-
кою lex voluntatis. Для колізійної норми-принци-

пу автономії волі комбінування колізійної 
прив’язки, навпаки, нехарактерне. 

Про правову кваліфікацію. Отже, тільки 

визначивши шляхом логічного комбінування 

або, іншими словами, за допомогою логіко-

систематичного тлумачення, зміст відповідної 
колізійної норми про автономію волі можна її 
належно застосувати, тобто здійснити відповідну 

правову кваліфікацію. «Відповідно з ученням 

про застосування закону через використання 

юридичної кваліфікації, перш за все необхідно 

встановити, чи може бути така, що знаходиться на 

розгляді судді, окрема життєва ситуація, кваліфі-
кована в рамках фактичного складу закону. Якщо 

так, то стосовно такої життєвої ситуації діє припи-

саний законом правовий наслідок» [7, с. 11]. «Фак-

тичний склад» у даному випадку є нічим іншим, як 

синонімом згаданих вище термінів «гіпотеза» чи 

«обсяг» правової, в т.ч. колізійної, норми. 

«Ця особлива природа фактичного складу 

потребує доповнення моделі правозастосування 
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на основі юридичної кваліфікації. Лише на осно-

ві зовнішнього опису наданого йому на розгляд 

випадку суддя не може зробити висновок про те, 

чи підходить фактичний склад правової норми до 

даного випадку. Він повинен проаналізувати ви-

ражену в цьому складі правову ідею з точки зору 

її застосовуваності до справи, що розглядається. 

Суддя конкретизує загальну правову ідею за до-

помогою вже однозначно вирішених типів випа-

дків і потім зіставляє, справу, яка розглядається, 

з ними. Лише в кінці цього процесу юридичної 
оцінки суддя може прийти до висновку про те, 

що така правова ідея, яка міститься у фактично-

му складі норми, є підходящою основою для ви-

рішення справи, яка ним розглядається. Судова 

кваліфікація випадку у відповідності з правовою 

нормою (точніше – окремих ознак випадку у від-

повідності з окремими ознаками фактичного 

складу правової норми) і є результатом оціночної 
діяльності судді» [7, с. 12-13]. 

Отже, узявши до уваги, що автономія волі 
в колізійному праві може бути визначена як колі-
зійна норма-принцип та як спеціальна колізійна 

норма, а також те, що будь-яка колізійна норма є 

нормою-приписом, тобто завжди містить два 

структурних елементи – обсяг і прив’язку, голо-

вним завданням дослідження є «конкретизація 

загальної правової ідеї» автономії волі шляхом 

комбінування як структурних елементів обсягу, 

так і,  коли це потрібно, структурних елементів 

прив’язки колізійної норми (загальної норми-

принципу та спеціальної норми) про автономію 

волі (lex voluntatis). Важливим застереженням  

при цьому є твердження про те, що автономія 

волі не є структурним елементом односторонньої 
колізійної норми.  

Зазначене вище дозволяє зробити висновок 

про те, що, починаючи з Савіньї, який «уперше 

вказав на колізійну природу автономії волі і ви-

значив її як пріоритетний колізійний критерій 

стосовно до інших колізійних прив’язок, які по-

винні застосовуватись тоді, коли волю сторін 

установити неможливо» [5, c. 27], так і не зроб-

лений наступний логічний крок, відповідно до 

якого автономія волі структурно характеризуєть-

ся не тільки за допомогою прив’язки, а й за до-

помогою обсягу колізійної норми. Наша робота 

не тільки висуває згадану проблему, а й в насту-

пних розділах розв’язує її. Отже, з погляду стру-

ктури, норма щодо автономії волі може бути 

сформульована як загальноприйнята колізійна 

норма з обсягом і прив’язкою. 

Метою колізійної норми щодо автономії 
волі є вільний вибір права, який може бути реалі-

зований у формі договору (угоди) або у формі, 
подібній до договору (мовчазне волевиявлення, 

конклюдентні дії). Про такі способи реалізації 
нормативно визнаної автономії волі типово гово-

риться, зокрема, в ч. 2 ст. 116 федерального за-

кону Швейцарії «Про міжнародне приватне пра-

во»: «Вибір права повинен бути вираженим у 

явній формі або повинен визначено випливати із 
договору або обставин справи; крім того, до ви-

бору права застосовується обране право» [3, с. 

651], яка є вираженням приватноправової свобо-

ди загалом і матеріально-правової чи колізійно-

правової свободи, зокрема.  

 «Така амбівалентність притаманна і по-

няттю свободи в сучасній науці про право. Перш 

за все, за допомогою основоположного для при-

ватного права принципу приватної автономії (а 

для міжнародного приватного права – принципу 

автономії сторін) можна продемонструвати оби-

дві сторони подібної амбівалентності. У приват-

ному праві окрема людина вільна, оскільки вона 

розумна і до того ж може відповідати за свої дії. 
Далі свобода розглядається і як можливість са-

мореалізації окремої людини, якій усі інші особи 

і сама держава не вправі протидіяти. Однаковий 

ступінь самореалізації для кожної людини веде 

(таке основне ліберальне переконання) до най-

кращого результату для всіх. 

Підсумовуючи розгляд даного питання, 

можна зробити такий висновок. Амбівалентнос-

ті принципу приватної автономії (та автономії 
сторін. – С.З.) відповідає амбівалентність права 

та його інститутів. При цьому було б неправиль-

ним брати до уваги лише примус, який право 

здійснює в кожному конкретному випадку. 

Більш важливим є визнання права людьми, що 

складає основу будь-якого правового впливу 

(курсив наш – С.З.)» [7, с.25, 26]. 

Зазначене дозволяє не тільки перенести 

техніку застосування норм приватного права на 

сферу застосування норм міжнародного приват-

ного права, зокрема в тій частині, яка стосується 

формулювання умовної (гіпотетичної, логічної) 
колізійної норми про автономію волі, а й керува-

тися принципом свободи договору тоді, коли 

йдеться про зміст і форму практичної реалізації 
правової норми щодо автономії волі, зважаючи, 

що основною формою такої реалізації є договір 

або угода про вільний вибір права. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА:  

ДЕЯКІ УКРАІНСЬКІ РЕАЛІЇ В КОНТЕКСТІ СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРАВОВОЇ БАЗИ 

 
Постановка проблеми. Зростаюча склад-

ність інновацій та їх системність, глобальна кон-

куренція і обмеженість ресурсів вимушує держа-

ву, а через неї й виробництво, йти до ухвалення 

нової стратегії інноваційних розробок. Сьогодні 
жодне як завгодно велике міцне підприємство, 

що займається інтенсивною розробкою техноло-

гій, наодинці не справиться з внутрішньою реалі-
зацією і фінансуванням інноваційних проектів, 

які стають системними дослідженнями і винахі-
дництвом. Науково-технічний прогрес у новому 

технологічному укладі неможливий без активіза-

ції інноваційних процесів, прискорення впрова-

дження у виробничий сектор передових техноло-

гій та новітніх світового рівня розробок. На сьо-

годні до провідних інноваційних тенденцій на-

лежить віднести: супровід великомасштабними 

інвестиціями розробки нових методів виробниц-

тва в створенні нових виробів за базовими кри-

тичними напрямами; постійне ускладнення ме-

ханізму здійснення інновацій; оптимізація різних 

інноваційних господарських схем по стадіях ін-

новаційного циклу; прогресуюча інтернаціоналі-
зація реалізації інноваційних процесів. Дослід 

європейських країн свідчить про те, що великі 
витрати на наукові дослідження в цілому ще не 

гарантують досягнень і широкого впровадження 

інноваційних технологій [1]. Управління іннова-

ціями зводиться не тільки до створення, накопи-

чення та просування знань і нововведень, а й їх 

реалізації у виробництві, з продажем вироблено-

го інноваційного продукту на світовому ринку. 

При цьому необхідне організаційно-правове су-

проводження  технологій на всіх стадіях іннова-

ційного циклу, включаючи реалізацію виготов-

леного продукту. Велику роль у цьому відіграє 

чинне інноваційне законодавство, що існує в 

конкретній країні, в тому числі й в Україні. В той 

же час зрозуміло, що вступ України до СОТ ви-

носить на порядок денний питання про модерні-
зацію усього інноваційного законодавства Укра-

їни, щоб відповідати новим реаліям, які потре-

бують чинної ефективної правової бази. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Існує певна кількість праць різних авторів, при-

свячених в більшій чи в меншій мірі інновацій-

ному законодавству України (наприклад, [2-4]), 

серед знаної кількості досліджень є праці й авто-

ра [5, 6], а також кілька монографій інших авто-

рів [7-9]. Так, ще в 2004 році, коли в країні від-

бувалася якась бачена реальна інноваційна дія-

льність, автори [9] наприкінці свого дослідження 

влучно відзначали, що інноваційне законодавст-

во перебуває в розгрупованому, суперечливому, 

незадовільному стані за відсутністю єдиної кон-

цептуальної основи правотворчого процесу у 

сфері інноваційної діяльності. Вищевказане про-

являлося в наступних законодавчих аспектах. 

Існувала абсолютна неузгодженість із загально-

прийнятими в економічній літературі та науці 
визначеннями і навіть абсурдність деяких елеме-

нтів понятійного апарату інноваційного законо-

давства, які займають в нім одне з центральних 

місць. Передбачалася чимала правотворча робота 

по усуненню недоліків. Від її ефективності та 

інтенсивності мала залежати стабілізація ходу 

всіх інноваційних процесів, що протікають на 

території України. Досі немає гармонії  між нор-

мами загального і спеціального інноваційного 

законодавства, особливо між Господарським ко-

дексом України і Законом «Про інноваційну дія-

льність». За останні роки у галузі інновацій дія-

льності та інноваційного законодавства в кращу 

сторону майже нічого не змінилося. 

Мета статті. Метою статті є здійснення 

диференціації інноваційного законодавства у фо-

рматі його реформування; вивчення і виявлення 

недоліків та прогалин у правовому регулюванні 
інноваційною діяльністю; проведення дослі-
дження шляхів розвитку інноваційного законо-

давства у зв’язку з переходом до нового техноло-

гічного укладу. Оскільки основними діючими 

інноваційними структурами, що регулюються 

державою, натепер в Україні залишаються в ос-

новному лише технологічні парки, деякі порів-

няльні дослідження щодо їх діяльності виокрем-

люються й обговорюються. 

Виклад основного матеріалу. Обмеже-

ність ресурсів і прискорений перехід до іннова-

ційного типу розвитку з особливою гостротою 

ставлять питання як про виключення невиправ-

даного дублювання тематики, експериментальної 
і випробувальної бази наукових розробок, так і 
проблему максимальної реалізації їх результатів 
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у виробництві. При цьому необхідними стають 

гнучка державна політика, правовий захист роз-
роблених технологій, охорона інтелектуальної 
власності, ревізія наявних наукових досліджень і 
їх виробничого використання. У такому випадку 

необхідність державного стимулювання нових 

технологій визначається об'єктивними властиво-

стями інноваційних процесів, пов'язаних з висо-

кою капіталомісткістю наукових досліджень та 

існуючими ризиками. Відповідний внесок у вка-

заний процес  вносить чинне законодавство. Од-

нак відсутність помітних результатів на держав-

ному рівні в інноваційній сфері за роки незалеж-

ності підтверджує недосконалість законодавчого 

забезпечення щодо інноваційної діяльності, 
включаючи діяльність технологічних парків та 

інших інноваційних структур. Одним із найсут-

тєвіших недоліків правового поля, в якому від-

бувається становлення інноваційної діяльності, є 

відсутність чіткого визначення на законодавчому 

рівні структури та принципів  функціонування 

задекларованої інноваційної моделі розвитку 

економіки України. Це призводить до розбіжнос-

тей у категорійному апараті, порушення систем-

ності законодавчого поля тощо. Серйозним не-

доліком законодавства, що регулює інноваційну 

діяльність, можна вважати порушення вимог за-

конодавчої техніки щодо нормативних дефініцій, 

зокрема термінів, які використовуються. Їх голо-

вне призначення в тексті законодавчого акта по-

лягає в адекватному розкритті змісту того чи ін-

шого поняття, визначенні  його родових чи видо-

вих ознак, включенні нормативних характерис-

тик  в концентрованій і узагальненій формі. Цей 

недолік може бути усунений при створенні Інно-

ваційного кодексу України. 

Досвід роботи автора в інноваційних стру-

ктурах у різні часи як фахівця-розробника й ке-

рівника проектів з його наступною юридичною  

спеціалізацією свідчить про невідкладну необ-

хідність упорядкування чинного законодавства в 

інноваційній діяльності та створення Інновацій-

ного кодексу України, на чому наголошувалося 

автором [10]. Однак для найбільш логічного об-

говорення майбутніх кроків щодо створення Ін-

новаційного кодексу все-таки бажано встановити 

основи організаційно-правової бази чинного ін-

новаційного законодавства: здійснити диферен-

ціацію цього виду законодавства на загальне та 

особливе. 

Під загальним інноваційним законодавст-

вом слід розуміти систему нормативних актів, 

які регулюють не тільки відношення у сфері ін-

новаційної діяльності, а й інші види суспільних 

відносин. До таких нормативних актів можна 

віднести: Господарський Кодекс України, Циві-
льний Кодекс України, Закони України «Про на-

укову і науково-технічну діяльність», «Про інве-

стиційну діяльність», «Про загальні принципи 

створення та функціонування спеціальних (віль-

них) економічних зон» тощо. 

Під особливим інноваційним законодавст-

вом можна розуміти систему нормативних актів, 

які регулюють виключно інноваційні, а не які-
небудь інші суспільні відносини. Такими норма-

тивними актами на сьогодні є Закони України: 

«Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні 
напрями інноваційній діяльності в Україні», 

«Про спеціальний режим інноваційної діяльності 
технологічних парків», Постанова Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження Порядку держа-

вної реєстрації інноваційних проектів і ведення 

Державного реєстру інноваційних проектів», «Про 

затвердження Порядку використання у 2007 році 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 

надання  кредитів на реалізацію інноваційних та 

інвестиційних проектів у галузях економіки» тощо. 

Зазначена диференціація цілком відповідає меті, 
що  поставлена в статті. 

Існуюча законодавча база така, що не по-

требує доведення розробленої технології до 

останньої стадії у виробничому процесі, навіть 

якщо вона розроблена за державні кошти. Але 

процедура конкурсного відбору залишається за-

надто складною. Правові норми, що регламен-

тують процедуру державної реєстрації та відбору 

інноваційних проектів, недосконалі. Так, Поста-

новою Кабінету Міністрів України «Про затвер-

дження Порядку використання у 2007 році кош-

тів, передбачених у державному бюджеті для 

надання  кредитів на реалізацію інноваційних та 

інвестиційних проектів у галузях економіки» [11] 

затверджено Порядок  конкурсного відбору про-

ектів для надання кредитів на їх реалізацію за 

рахунок коштів, передбачених Державним бю-

джетом на 2007 рік. Однак процес конкурсного 

відбору проектів на кредитування, на нашу дум-

ку, дуже складний  і непрозорий: ніяких гарантій 

на отримання кредиту на інноваційний проект не 

існує. Зате існує досить суб’єктивна узгоджува-

льна процедура інноваційних проектів. Не хоті-
лось би, щоб створене в 2006 році Державне аге-

нтство України з інвестицій та інновацій (Держі-
нвестицій України) при таких колізіях спіткала 

доля звісного скандальними процесами Держав-

ного інноваційного фонду України в особі його 

підрозділів та філій, які займалися замість розви-

тку інновацій в країні своїм внутрішнім «іннова-
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ційним» збагаченням та збагаченням окремих 

осіб від «інновацій» за рахунок платників подат-

ків. Таке зауваження доречне і до деяких інших 

державних суб’єктів господарювання у  галузі 
інноваційної діяльності. Цілком обґрунтований 

розвиток і розбудова інноваційної інфраструктури 

у вигляді не тільки існуючих технологічних парків, 

розвиток яких з 2005 року фактично гальмується, а 

й усіх  інших інноваційних структур, передбачених 

чинним законодавством. У країні існує незбалан-

сованість фінансових «потоків», що спрямовують-

ся на державну підтримку інноваційної діяльності. 
Не секрет, що до теперішнього часу ряд норм базо-

вих законів не діє через відсутність необхідних для 

їх реалізації підзаконних актів. Так, указаний недо-

лік, у першу чергу, стосується окремих положень 

Закону України “Про інноваційну діяльність”, який 

був прийнятий ще в 2002 році! Це насамперед 

пов’язано з тим, що уряд до цього часу не розробив 

і не прийняв необхідного пакета документів, які 
забезпечили б їх функціонування. Існує високий  

ступінь   диверсифікації напрямів інноваційної дія-

льності та необгрунтованість законодавчих крите-

ріїв щодо їх формування. 

Основними інноваційно-спроможними 

структурами в країні натепер залишаються тех-

нологічні парки, законодавчо визнаних яких в 

Україні налічується шістнадцять, а також один 

науковий парк «Київська політехніка». Техноло-

гічні парки створені і функціонують відповідно 

до чинного законодавства України про технопа-

рки. Відповідно до нього діє спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних парків, 

який передбачає податкові, митні, фінансові 
пільги для суб’єктів, що реалізують інноваційні 
проекти в умовах технопарків.   

Господарський кодекс України, надаючи 

характеристики спеціальним режимам господа-

рювання, має суто структурний підхід до іннова-

ційних структур, в тому числі й до технологічних 

парків, які більше підходили під розуміння спе-

ціальних економічних зон (СЕЗ) на момент його 

створення, куди і були віднесені. Однією з хара-

ктерних ознаками СЕЗ є її територіальна обме-

женість. Так, у ст. 403 ГК України міститься від-

критий перелік СЕЗ (відповідно до цієї статті на 

території України можуть створюватися спеціа-

льні (вільні) економічні зони різних функціона-

льних типів: вільні митні зони і порти, експортні, 
транзитні зони, митні склади, технологічні пар-

ки, технополіси тощо. Науково-технічні зони яв-

ляють собою СЕЗ, спеціальний правовий режим 

яких зорієнтований на розвиток наукового і ви-

робничого потенціалу, досягнення нової якості 

економіки через стимулювання фундаменталь-

них і прикладних досліджень, з подальшим 

впровадженням результатів наукових розробок у 

виробництво. Такі зони можуть існувати у формі 
регіональних інноваційних центрів-технополісів, 

районів інтенсивного наукового розвитку, висо-

котехнологічних промислових комплексів, нау-

ково-виробничих парків (технологічних, дослід-

ницьких, промислових, агропарків), а також ло-

кальних інноваційних центрів і опорних іннова-

ційних пунктів (наприклад, технологічні та нау-

кові парки). Однак усі українські технопарки, які 
визнані чинним законодавством є «віртуальними 

технопарками», тобто вини не обмежені терито-

рією в рамках держави. Діюча практика показує, 

що, як і установлено чинним законодавством, 

спеціальний режим господарювання в рамках 

технопарків розповсюджується на виконання 

конкретних інноваційних проектів учасниками 

конкретного технопарку. Важко коментувати 

таке непорозуміння в законодавстві, однак розу-

міння необхідності проведення змін у ГК Украї-
ни з цієї точки зору очевидне. 

У цілому, розглядаючи результати роботи 

діючих технопарків навіть в умовах українських 

правових реалій, можна стверджувати, що роз-
роблена і реалізована в Україні концепція техно-

парків у вигляді науково-промислових комплек-

сів «без стін» (або «віртуальних технопарків», як 

їх називають на Заході) себе виправдала. Термін 

технопарки «без стін»  означає надання пільг під 

конкретні проекти, що виконують учасники кон-

кретного технопарку незалежно від їх місцероз-
ташування на території України. Більше того, 

основні ідеї «технопарку без стін» використані в 

деяких інших республіках колишнього СРСР. 

Останнім часом ряд російських фахівців також 

висловлюються за створення технопарків, учас-

ники яких розташовані не тільки на одній площі, 
але і включають окремо розташовані крупні нау-

кові організації, вузи, крупні підприємства з їх 

науковим і промисловим потенціалом. 

Отже, сьогодні йде критичне переосмис-

лення поняття «традиційний технопарк» залежно 

від підходів до наукового прогресу, до техноло-

гій і промисловості в цілому. 

Технопарки, за нашою думкою, є тільки 

одним з елементів інноваційної структури разом 

з інкубаторами бізнесу, інноваційними центрами, 

науковими парками, технополісами та ін. Проте 

в Україні на сьогодні  вони залишаються факти-

чно єдиним реально діючим видом інноваційних 

структур, який уже тепер стає серйозним чинни-

ком нового технологічного устрою — епохи 
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знань. Узагальнюючи існуючий досвід, можна 

констатувати, що для нормальної роботи техно-

парків потрібна, перш за все, стабільність зако-

нодавчої бази, а також розумна нормативна база. 

Треба виключити практику: раз уже технопарки 

не вдається закрити зовсім, створити таку норма-

тивно-правову базу, мета якої максимально 

утруднити існування технопарків. Крім того, не-

обхідно, щоб суспільна свідомість (у тому числі і 
свідомість чиновників) сприймала   інноваційну   

діяльність і її структури невід'ємною умовою 

життєзабезпечення країни. З цією метою необ-

хідно постійно підвищувати інноваційну культу-

ру суспільства (див. [12]), бо процес формування 

інноваційно-сприйнятливого середовища над-

звичайно складний і супроводжується знаними 

негативними особливостями морально-культуро-

логічного і морально-етичного характеру. Пози-

тивно те, що законодавство України заздалегідь 

подбало про відзначення інноваційної культури 

суспільства в контексті інноваційної діяльності 
як необхідної морально-правової складової роз-
витку країни. Так, розвиток інноваційної культу-

ри суспільства в законодавстві відноситься до 

стратегічних пріоритетних напрямків інновацій-

ної діяльності [13]. 

Загальновідомо, що чинне законодавство 

надало широкі повноваження у розв’язанні про-

блем формування та реалізації державної іннова-

ційної політики  Верховній Раді України, Прези-

денту України, Раді національної безпеки та обо-

рони України, Кабінету Міністрів України, міні-
стерствам та відомствам, Національним і галузе-

вим академіям наук України, галузевим науково-

дослідним і проектно-конструкторським органі-
заціям, підприємствам. Разом вони становить 

систему формування та реалізації державної ін-

новаційної політики. Кожен із суб’єктів держав-

ної інноваційної політики є більш-менш  автоно-

мним  у рамках покладених на нього функцій і в 

цілому де-факто він виконує свої обов’язки. Од-

нак система не спрацьовує через відсутність на-

лежної координації заходів державного регулю-

вання окремих її елементів. Проблема створення 

ефективного уповноваженого координаційного 

центру з питань інноваційної політики, незалеж-

но від відповідних центральних органів виконав-

чої влади, що існують натепер, очевидна.  Вна-

слідок недоробок органів виконавчої влади та 

наступних змін законодавства, практично повно-

го виключення з нього будь-яких заходів держа-

вної підтримки інноваційної діяльності, умови 

діяльності інноваційних структур було різко по-

гіршено: протягом 2005-2007 років не було при-

йнято жодного інноваційного проекту, що ставить 

перед державою актуальні завдання їх ефективного 

вирішення у суспільстві і тільки 3% коштів, перед-

бачених Держбюджетом 2007 року на фінансуван-

ня інноваційної діяльності, Держінвестицій Украї-
ни було використано на фінансування проектів 

технологічних парків, решта – в основному на фі-
нансування звичайних інвестиційних проектів. 

Наприкінці запропонованого нами обгово-

рення законодавчих проблем інноваційної діяльно-

сті в країні доречно зауважити, що ще залишають-

ся несформованими правові інститути, які містять 

у собі регламентацію механізмів венчурного фі-
нансування і кредитування малих інноваційних 

підприємств, як це зроблено у ряді провідних країн 

світу. Однак це потребує окремої розмови. 

Висновки.  На підставі проведеного дослі-
дження доведена недосконалість законодавчих 

підходів як до інноваційної діяльності в цілому, 

так і до господарювання в спеціальному режимі 
технопарків та інших інноваційних структур, зо-

крема. Таке бачення проблеми дозволило визна-

читися із заходами щодо інноваційного розвитку 

на  майбутнє. На сьогодні за результатами дослі-
дження стану інноваційної діяльності можна 

констатувати, що господарсько-правові підстави 

забезпечення цієї діяльності в країні не є задові-
льними і потребують відповідного правового 

втручання, яке теж залишається на недостатньо-

му високому рівні, в першу чергу, щодо техноло-

гічних парків як реально діючих інноваційних 

структур. Існує правова неузгодженість законо-

давчих механізмів. З іншого боку, відсутність 

механізмів, сприяючих формуванню «прозорих»   

схем фінансування суб'єктів інноваційної діяль-

ності, веде до зазначених негараздів. При гармо-

нічному законодавстві ідея інноваційного розви-

тку економіки і країни в цілому повинна стати 

невід'ємною складовою частиною державної іде-

ології, яка об'єднає націю. 
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REALIZATION OF INNOVATIVE LEGISLATION: SOME UKRAINIAN  

REALITIES IN CONTEXT OF CREATION FОR EFFECTIVE LEGAL BASE 

 

Summary 

 

Stabilizing of all innovative processes on territory of Ukraine depends from efficiency of common and 

special innovative legislation. However almost nothing changed to the best point in the last years. 

Differentiation of innovative legislation in the format of it reformation is carried out. Failings and gaps in the 

legal adjusting to innovative activity are studied and discovered. Development of innovative legislation in 

connection with transition to the new technological mode is researched. Some comparative research to 

relation of activity for technological parks as basic operating innovative structures regulated by the state in 

Ukraine now are selected and discussed.  
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РОЛЬ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА СТАДІЇ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 

ДОХОДАМИ В ЧАСТИНІ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ НАДАНИХ НА УМОВАХ ПОВЕРНЕННЯ 
 

Постановка проблеми. Загальновизнано, 

що виконати бюджет за доходами означає мобі-
лізувати надходження податків, зборів (обов'яз-
кових платежів) і розподілити їх за рівнями бю-

джетної системи відповідно до чинного законо-

давства [18, с 61]. Основними елементами вико-

нання бюджету за доходами визнають [14]: а) 

перерахування і зарахування бюджетних доходів 

на єдиний бюджетних рахунок; б) розподіл у 

відповідності з затвердженим бюджетом регу-

люючих доходів; в) повернення надлишково 

сплачених сум доходів;  г) облік доходів бюдже-

ту і складення звіту у відповідності з бюджетною 

класифікацією. У сфері виконання доходів бю-

джету такі суб'єкти правовідносин як розпоряд-

ники бюджетних кошів, на противагу іншим су-

б'єктам фінансової діяльності (Міністерству фі-
нансів України, Державному казначейству Укра-

їни, податковим та митним органам тощо), наді-
лені найменшим обсягом повноважень. Проте, на 

них покладено найбільший обсяг позитивної від-

повідальності у сфері повернення коштів нада-

них з бюджетів на умовах кредитування. 

Метою статті є аналіз місця розпорядників 

бюджетних коштів в системі органів фінансового 

контролю за поверненням коштів, наданих на 

умовах державного кредитування, аналіз умов 

надання та повернення цих коштів та засад від-

повідальності цій сфері. 
Виклад основного матеріалу. Саме орга-

ни стягнення відповідно до ст. 50 та 78 Бюджет-

ного кодексу України (БК України) забезпечують 

своєчасне та в повному обсязі надходження від-

повідно до державного та місцевих бюджетів 

податків, зборів (обов'язкових платежів) та ін-

ших доходів відповідно до законодавства. Однак, 

щодо інших доходів, то органами, що забезпе-

чують їх перерахування та зарахування до бю-

джетів є не стільки органи стягнення, скільки 

органи наділені для цього спеціальною компете-

нцією. Розпорядники ж бюджетних коштів є зо-

бов'язаними і одночасно уповноваженими су-

б'єктами у відносинах повернення грошових ко-

шів, наданих в їх особі г публічними суб'єктами 

(державою, Автономною Республікою Крим, те-

риторіальними громадами) в порядку публічного 

(в основному державного) кредитування та у 

відносинах повернення надлишково сплачених 

сум, що надійшли в порядку погашення кредиту 

наданого публічним суб'єктом. Вони ж, як при-

вило, і виступають кредиторами в договорі дер-

жавного кредитування. 

Відповідно до п.22 ч.2 ст.2 БК України 

кредитування за вирахуванням погашення - це 

операції, пов'язані з наданням коштів з бюджету 

на умовах повернення, платності та строковості, 
в результаті яких з'являються зобов'язання перед 

бюджетом, та операції, пов'язані з поверненням 

цих коштів до бюджету. Суб'єктами, які здійс-

нюють державне кредитування та забезпечують 

повернення сум кредитів є: 1) Міністерство фі-
нансів України; 2) розпорядники бюджетних ко-

штів. Наприклад, Аграрний фонд, який є держав-

ною спеціалізованою бюджетною установою, упо-

вноваженою реалізувати цінову політику в агро-

промисловому секторі економіки. Фонд належить 

до сфери управління Мінагрополітики, є підзвіт-

ним і підконтрольним йому. Він виконує від імені 
держави функції кредитора на період дії режиму 

заставних закупівель окремих об'єктів державного 

цінового регулювання [4]; 3) одержувачі бюджет-

них коштів. Наприклад, Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву [13], Украї-
нська державна інноваційна компанія [9]. 

У ст. ж 2 БК України прямо сказано, що 

„кредитування за вирахуванням погашення - це 

операції, пов'язані з наданням коштів з бюджету 

на умовах повернення, платності та строковості, 
в результаті яких з'являються зобов'язання перед 

бюджетом, та операції, пов'язані з поверненням 

цих коштів до бюджету". Отже, зобов'язання 

з'являються не перед організаціями, які уклали до-

говір про надання кредиту з бюджету, а саме перед 

бюджетом і кошти, що надходять в порядку пога-

шення цих зобов'язань мають бути зараховані саме 

до бюджету. Тому, на нашу думку, до актів зако-

нодавства, що передбачають зворотність виділення 

бюджетних коштів слід внести зміни. 
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Згідно з Порядком обслуговування Держа-

вного бюджету за видатками та операціями з на-

дання та повернення кредитів, наданих за раху-

нок коштів державного бюджету, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 

25.05.2004 № 89, розпорядник бюджетних коштів 

відповідного рівня або одержувач бюджетних 

коштів, який отримує бюджетні асигнування з 
державного бюджету для здійснення операцій з 
надання кредитів з бюджету, бюджетних позичок 

та фінансової допомоги на поворотній основі 
позичальнику та забезпечує повернення цих ко-

штів до бюджету володіє статусом кредитора 

[12, п.1.2]. Головний розпорядник бюджетних 

коштів, якому передбачені бюджетні призначен-

ня для надання кредитів, визначає розпорядників 

та/або одержувачів бюджетних коштів та вико-

ристовує такі бюджетні призначення у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України [12, 

п.17.1]. Позичальники не включаються до мережі 
відповідного розпорядника і отримують кредитні 
ресурси на підставі укладених кредитних дого-

ворів та підтвердних документів. Організація 

роботи органів Державного казначейства Украї-
ни щодо забезпечення обліку бюджетних асиг-

нувань в частині кредитування та контролю за їх 

дотриманням здійснюється відповідно до глави 3 

вказаного Порядку. Процедура ж повернення 

кредитів, наданих із загального/спеціального фо-

нду державного бюджету, та сплати відсотків за 

користування ними здійснюється відповідно до 

закону про державний бюджет на відповідний 

рік, інших нормативно-правових актів та кредит-

ного договору [12, п.17.8]. 

Так, згідно з ст. 14 Закону «Про Держав-

ний бюджет України на 2009 рік» юридичні осо-

би, щодо яких приймається рішення про надання 

кредитів або гарантій (крім Державної служби 

автомобільних доріг України), зобов'язані подати 

зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії бан-

ків, які протягом 2007-2009 років    додержують-

ся встановлених Національним банком України 

обов'язкових економічних нормативів, або нада-

ти інше належне забезпечення та сплатити до 

Державного бюджету України плату за їх отри-

мання у розмірі, встановленому Кабінетом Міні-
стрів України. Кабінет Міністрів України при 

прийнятті рішення про надання кредитів або га-

рантій юридичним особам, у розпорядженні яких 

є майно, що є державною або комунальною вла-

сністю, приймає рішення щодо розміру та виду 

забезпечення виконання зобов'язань. 

Важливим питанням правового регулю-

вання відносин державного кредитування зали-

шається питання виду юридичної відповідально-

сті, що наступає за порушення строків та умов 

повернення виділених коштів. На сьогодні дого-

вори державного кредитування укладаються в 

формі не фінансово-правових договорів, а в фо-

рмі господарсько-правових (цивільно-правових) 

договорів з публічно-правовою складовою. Ана-

логічна ситуація, для прикладу, в Російській Фе-

дерації. Так, правове оформлення бюджетного 

кредиту недержавним або не муніципальним 

юридичним особам здійснюється у вигляді циві-
льно-правового договору з врахуванням поло-

жень Бюджетного кодексу Російської Федерації 
(БК РФ) [16, с. 255; 17, с. 318]. Суть відносин не 

змінюється, вони є фінансово-правовими, лише 

форма їх оформлення використовується цивіль-

но-правова. Проте, якщо в Російській Федерації 
відповідальність за неповернення коштів, виді-
лених у формі державного кредитування перед-

бачена в БК РФ - у ст. 290 «Неповернення або 

несвоєчасне повернення бюджетних коштів, оде-

ржаних на умовах повернення», ст. 291 «Непере-

рахування або несвоєчасне перерахування про-

центів (плати) за користування бюджетними ко-

штами, наданими на умовах повернення» [15, с. 

654-656], то в Україні ні адміністративно-право-

вої, ні фінансово-правової (бюджетно-правової) 
відповідальності за порушення (недодержання) 

фінансово-правових вимог встановлених щодо 

цих відносин не встановлено. Відповідно, юриди-

чна відповідальність настає не фінансово-правова, 

а господарсько-правова (цивільно-правова), що не 

сприяє бюджетній дисципліні, належному вико-

нанню бюджетного процесу, і, зокрема, виконанню 

бюджету за доходами. Встановлення фінансово-

правової, а саме бюджетно-правової відповідаль-

ності та особливого порядку притягнення навпаки 

сприяло б одержанню бюджетної дисципліни. 

Проте, на жаль, на сьогодні фінансово-правове ре-

гулювання відносин державного кредитування є не 

на належному рівні. 
Позитивним моментом є те, що в сфері но-

рмативно-правового регулювання державного 

кредитування напрацьований механізм забезпе-

чення належності повернення коштів наданих на 

умовах повернення. Зокрема, позитивним при-

кладом є порядок здійснення державного креди-

тування через Державне агентство України з ін-

вестицій та інновацій, яка передбачає механізм 

страхування. Загалом Держінвестицій відповідно 

до покладених на нього завдань готує і подає в 

установленому порядку пропозиції щодо визна-

чення пріоритетних напрямів інноваційної діяль-

ності, розроблення державних інвестиційних та 
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інноваційних програм і передбачення у держав-

ному бюджеті коштів для їх кредитування [6]. 

Так, Держінвестицій укладає з визначеною Ком-

панією договір про надання бюджетних коштів 

для кредитування проектів. У договорі зазнача-

ються умови перерахування та повернення кош-

тів до державного бюджету, плати за викорис-

тання бюджетних коштів, обов'язковість страху-

вання Компанією відповідальності за неповер-

нення коштів до державного бюджету, відпові-
дальність Компанії за неповернення цих коштів. 

Страхування відповідальності за неповернення 

коштів до державного бюджету Компанія прово-

дить за власний рахунок [9, п. 2-5]. Проте, в що-

до більшості шляхів бюджетного кредитування в 

правових актах відсутні норми, що передбачають 

порядок та механізм повернення кошів бюджету, 

контролю за їх поверненням, напрямку спряму-

вання коштів (рахунок бюджету), міра відповіда-

льності публічних суб'єктів за допущення вт па-

дкі неповернення коштів наданих у формі креди-

ту з бюджету. Винятком є Порядок використання 

коштів, що надходять від повернення бюджетних 

позичок, наданих під закупівлю сільськогоспо-

дарської продукції за державним замовленням 

затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 січня 1997 року №29, відповідно 

до якого Міністерство фінансів України встанов-

лює порядок використання коштів, що надходять 

від повернення бюджетних позичок, наданих під 

закупівлю сільськогосподарської продукції за 

державним замовленням. Однак, розпорядником 

коштів від повернення бюджетних позичок за-

значених у пункті 4 вказаного Порядку є Мініс-

терство фінансів України [10, п. 7]. На нашу ду-

мку, кошти мають спрямовуватись не напряму до 

Міністерства фінансів України, а саме до дохід-

ної частини Державного бюджету України, а са-

ме до загального його фонду, оскільки їх спряму-

вання зворотно до бюджету має бути неадресним. 

В інакшому випадку мова йтиме про фактичну на-

явність певного позабюджетного фонду в складі 
спеціальних коштів Міністерства фінансів України, 

яким розпоряджається вказане Міністерство на 

підставі кошторису. В даний час сплата коштів, що 

повертаються до бюджету є адресною. 

Схожа ситуація і з державним пільговим 

кредитуванням будівництва (придбання) житла 

для окремих категорій громадян, що відбуваєть-

ся на підставі Постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 березня 2007 р. № 519 [9]. Бю-

джетні кошти із загального фонду бюджету 

спрямовуються державній спеціалізованій фінан-

совій установі "Державний фонд сприяння моло-

діжному житловому будівництву" на забезпе-

чення виконання положень абзацу п'ятого части-

ни першої статті 57 Закону України "Про освіту" 

щодо надання педагогічним та науково-

педагогічним працівникам пільгових довгостро-

кових кредитів на будівництво (реконструкцію) і 
придбання житла. Погашення кредиту та сплата 

відсотків за користування ним здійснюються по-

зичальником починаючи з дати зарахування ко-

штів кредиту на особистий рахунок позичальни-

ка, відкритий у банку-агенті. Платежі з погашен-

ня кредиту вносяться на рахунок регіонального 

управління Фонду в банку-агенті в порядку та в 

строки, визначені у кредитному договорі, але не 

рідше ніж один раз на квартал. А, отже, якщо в 

першому випадку кошти до державного бюджету 

повертались, однак не до загального, а до спеціа-

льного його фонду, то в другому випадку бю-

джетні кошти взагалі не повертаються до Держа-

вного бюджету, а накопичуються у державної 
спеціалізованої фінансової установи, яка пред-

ставляє не державний, а власний фінансовий ін-

терес. На нашу думку, вказані підходи не є вір-

ними. В історії України вже був сумний досвід 

діяльності спеціалізованих фінансових установ, 

на адресу яких також погашалися державні пози-

ки надані за рахунок коштів мобілізованих у ви-

гляді збору до Державного інноваційного фонду. 

Вказаний механізм призводить до зловживань і 
безвідповідальності відповідальних організації у 

відносинах повернення запозичень. 

Контроль за діяльністю одержувачів в сфе-

рі повернення коштів бюджету здійснюється пе-

редусім розпорядниками бюджетних коштів та 

Державною контрольно-ревізійною службою 

України, оскільки на неї покладено здійснення 

контролю за виконанням функцій з управління 

об'єктами державної власності та цільовим та 

ефективним використанням коштів державного і 
місцевих бюджетів [7, п.4]. 

Контроль за діяльністю розпорядників бю-

джетних коштів в сфері повернення коштів до 

бюджету відповідно до встановленого порядку 

погашення зобов'язань позичальників перед бю-

джетом, що встановлюються в договорі, також 

веде Державна контрольно-ревізійна служба 

України. Так, відповідно до статті 113 БК Украї-
ни органи Державної контрольно-ревізійної слу-

жби України здійснюють контроль за «цільовим 

та ефективним використанням коштів державно-

го бюджету та місцевих бюджетів». 

Нагляд за додержанням законів в сфері 
бюджету, і в тому числі за поверненням бюджет-

них коштів, а також представництво інтересів 
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держави в фінансовій сфері здійснюють органи 

прокуратури України відповідно до статті 121 

Конституції України. Окрім того, контроль у 

вказаній сфері покладено також і на інші спеціа-

лізовані органи, однак не загального, а галузево-

го характеру, що діють як підпорядковані або 

координовані головним розпорядником бюджет-

них коштів, відповідальним за відповідну про-

граму державного кредитування. Так, відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

запровадження державних форвардних закупі-
вель зерна» від 16 травня 2007 р. № 736, товаро-

виробник, який виявив бажання продати зерно на 

умовах форвардних закупівель, подає Аграрному 

фонду заявку за визначеною Фондом формою. 

До заявки, окрім інших документів додається 

довідка про відсутність простроченої заборгова-

ності за будь-якими видами бюджетної позики 

або за іншими кредитами (позиками). Однак, у 

вказаній Постанові не вказано, який же орган є 

компетентним у надані даної довідки.  

Проте, відповідно до ст. 50 БК України са-

ме органи стягнення забезпечують своєчасне та в 

повному обсязі надходження до державного бю-

джету податків, зборів (обов'язкових платежів) та 

інших доходів відповідно до законодавства. В 

Законі України „Про Державний бюджет Украї-
ни на 2008 рік та про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України" прямо в ст.1 за-

тверджено обсяги повернення кредитів до Дер-

жавного бюджету України у сумі 1.567.659,6 тис. 

гривень, у тому числі повернення кредитів до 

загального фонду Державного бюджету України 

- у сумі 368.234 тис. гривень та повернення кре-

дитів до спеціального фонду Державного бю-

джету України - у сумі 1.199.425,6 тис. гривен. 

Аналогічні положення знаходимо в законах про 

Державний бюджет на 2007 та 2009 рік На роз-
виток цих положень у ст. 36 цього Закону вста-

новлено чіткий перелік джерел формування спе-

ціального фонду Державного бюджету України 

на 2008 рік у частині кредитування. Проте, в БК 

України в переліку доходів державного та місце-

вого бюджету такий вид доходу, як кошти від 

повернення кредитів не вказаний, але у п. 17 ч. 1 

ст. 69 БК України зазначено, щодо доходів міс-

цевих бюджетів належать інші надходження, пе-

редбачені законом. У ст. ж 29 БК України також 

сказано, що доходи Державного бюджету Украї-
ни включають також доходи з інших визначених 

законодавством джерел. Отже, для визнання до-

ходами Державного або місцевого бюджету до-

статньо того, що в актах законодавства було ви-

значено, що кошти, які надходять у зв'язку з по-

верненням наданих з них кредитів (позик), є до-

ходами Державного бюджету України або відпо-

відного місцевого бюджету і відповідних поло-

жень нормативно-правового акту про бюджет. 

До органів стягнення відповідно до п.30 

ч.2 ст.2 БК України належать податкові, митні та 

інші державні органи, яким відповідно до закону 

надано право стягнення до бюджету податків, 

зборів (обов'язкових платежів) та інших надхо-

джень. Згідно з законодавством в 2008 [3, Ст. 20] 

та в 2009 [2, Ст. 21] pp. органи державної подат-

кової служби України визначені органами стяг-

нення заборгованості юридичних осіб перед 

державою за кредитами, залученими державою  

або  під державні  гарантії,  бюджетними  позич-

ками та фінансовою допомогою, наданою на по-

воротній основі. Саме вони і повинні забезпечу-

вати своєчасне та в повному обсязі надходження 

до Державного та місцевих бюджетів коштів, 

наданих з них на умовах кредитування. 

При цьому, відповідальним за повернення 

сум кредитів залишається уповноважений розпо-

рядник (одержувач) бюджетних коштів. Саме на 

нього і покладається, в першу чергу, контроль в 

даній сфері, а в другу - позитивна відповідаль-

ність за повернення коштів наданих в порядку 

державного кредитування, а на нього - юридична 

(негативна) відповідальність за допущення випа-

дків неповернення визначених сум. Правопору-

шення в цій сфері призводять до зменшення до-

ходів бюджету, дисциплінарної відповідальності 
керівників організацій, що виступають розпоря-

дниками бюджетних коштів, а також до необхід-

ності позиватися до одержувачів кредитів (запо-

зичень, позик) з бюджету, які порушують графік 

погашення кредиту. 

Контроль за своєчасним поверненням бю-

джетних позичок, надходженням коштів на 

окремий рахунок і цільовим використанням кош-

тів покладається також на Головне управління 

Державного казначейства України та його тери-

торіальні органи [10, п. 14]. Однак, Державне 

казначейство не має вагомих важелів контролю 

за надходженням неподаткових платежів такого 

характеру, а таму, а нашу думку, не повинне не-

сти відповідальність за своєчасність повернення 

бюджетних позичок. Це обов'язок відповідно 

розпорядника чи одержувача бюджетних коштів, 

який відповідає за програму бюджетного креди-

тування і повинен нести юридичну відповідаль-

ність за порушення в сфері повернення сум бю-

джетних позик (наданих в порядку державного 

або місцевого бюджетного кредитування), а та-

кож органів стягнення, а саме податкових орга-
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нів на які покладено завдання щодо здійснення 

контролю за додержанням податкового законо-

давства, правильністю обчислення, повнотою і 
своєчасністю сплати до бюджетів, державних 

цільових фондів податків і зборів (обов'язкових 

платежів), неподаткових платежів, установлених 

законодавством [11, пп.1 п.3]. Платежі що над-

ходять в порядку погашення кредитів наданих з 
бюджету є неподатковими платежами, а отже 

відносини по їх сплаті входять до сфери діяльно-

сті податкових органів України.  

Висновки. Отже, розпорядники бюджет-

них коштів є, по-перше, відповідальними за реа-

лізацію програми державного кредитування, по-

друге, несуть позитивну відповідальність за по-

вернення коштів наданих на умовах кредитуван-

ня, в зв'язку з чим наділяються в цій сфері пов-

новаженнями щодо здійснення фінансового кон-

тролю, або наділяють відповідними повноважен-

нями підпорядковані або координовані ними ор-

ганізації, що виступають відповідальним вико-

навцями бюджетних програм державного креди-

тування, та, по-третє, керівники відповідних роз-
порядників бюджетних коштів і відповідальних 

виконавців бюджетних програм несуть дисцип-

лінарну відповідальність за стан невиконання 

бюджету за видатками в частині повернення ко-

штів, наданих ними на умовах повернення за 

відповідною програмою державного кредитуван-

ня. Правопорушення в цій сфері призводять до 

необхідності позиватися до одержувачів кредитів 

(запозичень, позик) з бюджету, які порушують 

графік погашення кредиту. Оформлення відно-

син державного кредитування здійснюється в 

формі цивільно-правового договору з публічною 

складовою. Проте, якщо в Російській Федерації 
відповідальність за неповернення коштів, виді-
лених у формі державного кредитування перед-

бачена в БК РФ, то в Україні ні адміністративно-

правової, ні фінансово-правової (бюджетно-

правової) відповідальності за порушення (недо-

держання) фінансово-правових вимог встановле-

них щодо цих відносин не встановлено. Відпові-
дно, юридична відповідальність настає не фінан-

сово-правова, а господарсько-правова (цивільно-

правова), що не сприяє бюджетній дисципліні, 
належному виконанню бюджетного процесу, і, 
зокрема, виконанню бюджету за доходами. Тому, 

на нашу думку, слід на рівні закону встановити, 

по-перше, механізм забезпечення повернення 

коштів, наданих на умовах державного кредиту-

вання (страхування, майнове та фінансове забез-
печення тощо), і, по-друге, замінити цивільно-

правову відповідальність за правопорушення у 

вказаній сфері на фінансово-правову, а саме на 

бюджетно-правову. 
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Summary 
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ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА  

ЯК СУБ’ЄКТ КОНТРОЛЮ МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ 

 

Постановка проблеми. Державна контро-

льно-ревізійна служба є своєрідним суб’єктом 

фінансового контролю, що діє на підставі Закону 

України «Про державну контрольно-ревізійну 

службу в Україні» [2], Указу Президента України 

«Про заходи щодо підвищення ефективності конт-

рольно-ревізійної роботи» [4] та інших норматив-

них актів. Вона наділена контрольними функціями 

і щодо місцевих фінансів, які є своєрідним 

об’єктом фінансового контролю. Від того наскіль-

ки ефективно проводиться контроль за місцевими 

фінансами, залежить і стан фінансової дисципліни 

у сфері державних фінансів. Це пов’язано, зокрема, 

з тим, що місцеві фінанси є невід’ємною частиною 

публічних фінансів, що, у свою чергу, обумовлено 

існуванням місцевого самоврядування. У той же 

час повноваження державної контрольно-ревізій-

ної служби у зазначеній сфері не повною мірою 

відображені у чинному законодавстві. А це не 

сприяє ефективності її діяльності. 
Ступінь наукової розробки проблеми. Пи-

танням організації діяльності державної контроль-

но-ревізійної служби приділяють увагу представ-

ники економічної науки, практики: Германчук 

П.К., Стефанюк І.Б., Рубан Н.І, М.Ф. Базась та ін-

ші. Юристи-фінансисти О.Ю.Грачова, Л.А.Сав-

ченко зосереджуються на особливостях її контро-

льних функцій лише під час проведення контролю 

публічних фінансів, не виділяючи окремо місцеві 
фінанси. Отже у науковій літературі відсутнє ком-

плексне дослідження повноважень державної конт-
рольно-ревізійної служби у сфері місцевих фінансів. 

Метою статті є дослідження контрольних 

повноважень державної контрольно-ревізійної 
служби у сфері місцевих фінансів і визначенні 
шляхів підвищення ефективності такого контро-

лю. Для реалізації сформульованої мети перед 

автором постали такі завдання: аналіз чинного 

законодавства, що визначає правовий статус 

державної контрольно-ревізійної служби Украї-
ни; законопроекту «Про державний фінансовий 

контроль», який знаходиться у Верховній Раді 
України, та розробки пропозицій щодо вдоско-

налення нормативно-правових актів. 

Виклад основного матеріалу. У Законі 
України «Про державну контрольно-ревізійну 

службу в Україні» зазначається, що державна 

контрольно-ревізійна служба складається з Голо-

вного контрольно-ревізійного управління Украї-
ни, контрольно-ревізійних управлінь в Автоном-

ній Республіці Крим, областях, містах Києві і 
Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів 

(відділів, груп) в районах, містах і районах у міс-

тах. У пункті 1.3. Положення про Контрольно-

ревізійні управління в Автономній Республіці 
Крим, областях, містах Києві і Севастополі [17] 

йдеться ще й про міжрайонні контрольно-

ревізійні відділи, що створюються в межах Ав-

тономної Республіки Крим, областей, міст Києва 

і Севастополя та входять до складу зазначених 

управлінь. Про них згадується і у такому доку-

менті як Типове положення про Контрольно-

ревізійний відділ у районі, місті, районі в місті та 

міжрайонний контрольно-ревізійний відділ без 
статусу юридичної особи [18]. Із зазначеного зро-

зуміло, що вказаними Положеннями, порівняно із 
Законом, розширено коло складових контрольно-

ревізійної служби, до яких включено міжрайонні 
контрольно-ревізійні відділи. Враховуючи еконо-

мічну ситуацію в державі справді існує необхід-

ність створення міжрайонних контрольно-реві-
зійних відділів. Для забезпечення правового поля 

їх діяльності необхідно внести доповнення до за-

значеного вище Закону.  

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про держа-

вну контрольно-ревізійну службу в Україні», го-

ловним завданням державної контрольно-реві-
зійної служби у галузі місцевих фінансів є здійс-

нення державного контролю за використанням і 
збереженням державних фінансових ресурсів, 

необоротних та інших активів, правильністю ви-

значення потреби в бюджетних коштах і взяття 

зобов'язань, ефективним використанням коштів і 
майна, станом і достовірністю бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності у бюджетних устано-

вах і у суб'єктів господарювання державного сек-

тору економіки, а також на підприємствах і в орга-

нізаціях, які отримують (отримували в періоді, 
який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів і 
державних фондів або використовують (викорис-

товували у періоді, який перевіряється) комунальне 

майно, виконанням місцевих бюджетів, розроб-

лення пропозицій щодо усунення виявлених недо-

ліків і порушень та запобігання їм у подальшому. 
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Реалізація поставлених завдань досягається 

через проведення: державного фінансового ауди-

та, що полягає у перевірці й аналізі фактичного 

стану справ щодо законного й ефективного ви-

користання державних чи комунальних коштів і 
майна, інших активів держави, правильності ве-

дення бухгалтерського обліку і достовірності 
фінансової звітності, функціонування системи 

внутрішнього контролю; перевірки державних 

закупівель - документальний та фактичний ана-

ліз дотримання підконтрольними установами 

законодавства про державні закупівлі; інспекту-

вання у формі ревізії. Отже, зрозуміло, що конт-

роль з боку органів державної контрольно-

ревізійної служби у галузі місцевих фінансів мо-

же бути попереднім, поточний – наступним. 

З аналізу чинного законодавства можна 

зробити висновок про те, що державна контро-

льно-ревізійна служба здійснює як внутрішній, 

так і зовнішній контроль. Так, в ч. 4 ст. 26 Бю-

джетного кодексу України [1] зазначається, що зо-

внішній контроль та аудит фінансової діяльності 
бюджетних установ здійснюється, зокрема, Голо-

вним контрольно-ревізійним управлінням України 

(відповідно до його повноважень, визначених за-

коном). Що стосується інших органів державної 
контрольно-ревізійної служби, то вони є органами 

внутрішнього фінансового контролю.  

На сьогодні немає жодної позиції науко-

вців щодо того, які суб’єкти здійснюють внутрі-
шній фінансовий контроль, а які зовнішній, ні 
чіткої норми у чинному законодавстві.  

В.Коновалюк у законопроекті «Про держа-

вний фінансовий контроль» [19], визначає 

суб’єктів державного фінансового контролю, які 
здійснюють внутрішній фінансовий контроль, до 

яких відносить і державну контрольно-ревізійну 

службу України, яку пропонує вважати головним 

органом суб’єктів державного фінансового конт-

ролю, які здійснюють внутрішній фінансовий 

контроль. Указана норма суперечить Бюджетно-

му кодексу України, бо, як зазначалося вище, 

Голов КРУ здійснює і зовнішній фінансовий ко-

нтроль. Але, з іншого боку, розробника законо-

проекту можна підтримати, бо враховуючи між-

народні норми, державна контрольно-ревізійна 

служба має бути суб’єктом внутрішнього конт-

ролю. Але важко погодитися з позицією щодо 

визначення її як головного органу суб’єктів держа-

вного фінансового контролю, які здійснюють вну-

трішній фінансовий контроль. Така норма створить 

передумови для непорозумінь щодо місця інших 

контрольних органів в системі фінансового конт-

ролю, зокрема державної податкової служби, яка 

також може претендувати на такий статус. 

У своїй діяльності державна контрольно-

ревізійна служба підпорядкована та підзвітна 

Кабінету Міністрів і Міністерству фінансів Укра-

їни. Як зазначають практики, зважаючи на таке 

підпорядкування, вона не може бути цілковито 

самостійною у питанні планування своєї роботи. 

Незалежність керівних посадових осіб органів 

державної контрольно-ревізійної служби, на 

жаль, не забезпечена законодавчо визначеними 

гарантіями їх правового статусу, професійної 
недоторканності, терміну та порядку їх призна-

чення і чітко визначених підстав їх звільнення 

[21, с. 84]. Справді, проблема правового статусу 

цих органів дещо ускладнює їх практичну діяль-

ність. В.Коновалюк [19] пропонує щоб начальник 

Головного контрольно-ревізійного управління 

України призначався Президентом України, за по-

данням Прем’єр-міністра України. Таку позицію 

важко підтримати – це негативно відобразиться на 

організації фінансового контролю цією службою, 

обмежить її незалежність. Крім цього, Президент 

України не є главою виконавчої влади, отже, не 

потрібно його наділяти таким повноваженням. 

Стосовно планування роботи, то справді 
державна контрольно-ревізійна служба не є са-

мостійною. Так, у Порядку планування контро-

льно-ревізійної роботи органами державної кон-

трольно-ревізійної служби (затверджений поста-

новою Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 

№ 955) [7] зазначається, що основними підстава-

ми для включення заходів з проведення держав-

ного фінансового аудиту, перевірки державних 

закупівель та інспектування до планів контроль-

но-ревізійної роботи органів державної контро-

льно-ревізійної служби є доручення Президента 

України, Кабінету Міністрів України, накази Мі-
нфіну, які не потребують термінового виконання 

без включення до планів. Тобто у даному випад-

ку йдеться про обов’язковість їх включення, що, 

на нашу думку, обмежує права цієї служби. 

Органи державної контрольно-ревізійної 
служби під час здійснення своїх контрольних 

функцій щодо місцевих фінансів застосовують 

такі методи фінансового контролю, як: перевір-

ки, ревізії, а також проводять державний фінан-

совий аудит (це аудит ефективності, фінансово-

господарський аудит тощо). 

Органи державної контрольно-ревізійної 
служби в галузі місцевих фінансів контролюють 

операції з бюджетними коштами щодо їх закон-

ного, цільового та ефективного витрачання, а 

також операції щодо управління комунальним 



А.А. Коваленко 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 435. Правознавство. 79 

майном (у частині його зберігання); достовір-

ність відображення операцій у бухгалтерському 

обліку підконтрольних суб’єктів (місцевих орга-

нів влади, підприємств, установ, організацій, які 
отримують кошти з місцевих бюджетів і місце-

вих фондів коштів) тощо. 

Такий метод фінансового контролю як пе-

ревірка, застосовується органами державної кон-

трольно-ревізійної служби під час проведення 

контролю державних закупівель. У Положенні 
про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 
кошти [6] зазначається, що органи державної ко-

нтрольно-ревізійної служби виконують такі фун-

кції: здійснюють контроль за додержанням замо-

вниками вимог цього Положення; складають 

протоколи про адміністративні правопорушення, 

пов'язані з порушенням законодавства у сфері 
закупівель; співпрацюють з органами державної 
влади щодо запобігання проявам корупції у сфері 
закупівель; подають відповідні матеріали до пра-

воохоронних органів, виконують інші функції 
передбачені законодавством. Із змісту зазначено-

го не зовсім зрозуміло назви функцій, які вико-

нують органи державної контрольно-ревізійної 
служби. Оскільки зазначене Положення є спеціа-

льним нормативно-правовим актом, то в ньому 

необхідно було би вказати чітко всі функції цієї 
служби, а не вживати словосполучення «інші 
функції, передбачені законодавством». Процеду-

ру проведення органами державної контрольно-

ревізійної служби перевірки державних закупі-
вель визначає Порядок проведення перевірок 

державних закупівель органами державної конт-

рольно-ревізійної служби [12]. Позитивно те, що 

до проведення перевірки державних закупівель 

за письмовим зверненням керівника органу 

ДКРС можуть залучатися спеціалісти органів 

місцевого самоврядування. Це сприятиме ефек-

тивності такого контролю. Перевірки державних 

закупівель можуть проводитися в плановому та 

позаплановому порядку. Однією з підстав, що 

дозволяє проведення позапланової перевірки, є 

доручення або рішення Кабінету Міністрів Укра-

їни, доручення Прем'єр-міністра України, звер-

нення народного депутата України щодо прове-

дення перевірки, що не можуть бути виконані в 

плановому порядку. Враховуючи політичну си-

туацію, що існує в нашій державі, та з метою за-

хисту прав підконтрольного суб’єкта вважаємо, 

що доручення Прем'єр-міністра України, звер-

нення народного депутата України не можуть 

бути підставами для проведення таких позапла-

нових перевірок. У зазначеному Положенні дається 

визначення державних коштів, тобто предметів 

контролю, серед яких згадуються місцеві бюджети, 

як різновид місцевих фінансів, але нічого не гово-

риться про місцеві фонди, хоч називаються держа-

вні цільові фонди. Отже, вони фактично випадають 

із переліку предметів контролю. 

Зрозуміло, що місцеві бюджети є основним 

предметом контролю з боку органів державної 
контрольно-ревізійної служби. Позитивним кро-

ком до запровадження контролю за ефективним 

виконанням місцевих бюджетів стало затвер-

дження постановою Кабінету Міністрів України 

№698 від 12.05.2007 Порядку проведення орга-

нами державної контрольно-ревізійної служби 

державного фінансового аудиту виконання міс-

цевих бюджетів [9]. Хоч із назви Порядку можна 

зрозуміти, що він стосується саме місцевого бю-

джету, але в ньому визначено предмети контро-

лю, якими виступають місцевий бюджет, кому-

нальні кошти і майно та інші активи, система 

внутрішнього контролю. Детально питання про-

ведення органами державної контрольно-реві-
зійної служби державного фінансового аудиту 

виконання місцевих бюджетів визначені у Мето-

дичних рекомендаціях з організації та проведен-

ня державного фінансового аудиту виконання 

місцевих бюджетів [16]. Основними завданнями 

державного фінансового аудиту виконання міс-

цевих бюджетів (далі – аудит виконання бюдже-

ту) є: надання оцінки формування і рівню вико-

нання місцевого бюджету; встановлення причин, 

що негативно впливають на виконання місцевого 

бюджету; визначення шляхів удосконалення 

управління бюджетними коштами, державним та 

комунальним майном, в тому числі можливості 
збільшення доходів бюджету. Здійснюючи аудит 

виконання бюджету, аудитори вибирають та за-

стосовують прийоми і процедури, які відповіда-

ють конкретним обставинам. Ці прийоми та про-

цедури повинні дозволяти отримувати достатні, 
справжні та необхідні докази, які вмотивовано 

підкріплюють або спростовують їхні точки зору 

та висновки, зокрема: аналіз нормативно-право-

вих актів, планових розрахунків та обґрунтувань, 

методичних документів, видань і публікацій сто-

совно досліджуваного бюджету; аналіз результа-

тів раніше здійснених контрольних заходів, в 

тому числі державного фінансового аудиту ви-

конання програм, що фінансуються з досліджу-

ваного бюджету; аналіз показників статистичної, 
фінансової та оперативної звітності; інтерв’ю-

вання, анкетування (процес опитування учасни-

ків бюджетного процесу та громадян з метою 

встановлення проблемних питань, результати 
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якого фіксуються письмово); одержання інфор-

мації від юридичних осіб. 

У процесі аудиту виконання бюджету здій-

снюється збирання даних від органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, під-

приємств, установ та організацій щодо факторів, 

які впливають на формування доходів місцевого 

бюджету, використання бюджетних коштів, дер-

жавного і комунального майна. На жаль аудит 

стосується лише формування і виконання місце-

вого бюджету як фінансового плану, а не як нор-

мативного акта – рішення місцевої ради. Хоч у 

Методичних рекомендаціях і передбачається, що 

наприклад, при дослідженні проблем у виконанні 
доходної частини місцевого бюджету та дове-

денні причин їх існування доцільно: дослідити 

ступінь відповідності затверджених і уточнених 

показників бюджету розрахунковим показникам 

Мінфіну, прогнозним показникам органів Дер-

жавної податкової адміністрації (загалом, в роз-
різі видів надходжень), обґрунтованість таких 

відхилень та їх вплив на стан виконання надхо-

джень бюджету; визначити, чи правильно визна-

чено склад доходів місцевого бюджету, тобто чи 

не включались до доходів бюджету надходжен-

ня, що належать бюджетам інших рівнів, без на-

явних підстав, але змістовного аудиту саме про-

цесу формування місцевого бюджету, або, точ-

ніше, його складання як документа не прово-

диться. У Методичних рекомендаціях відзнача-

ється, що аудитори мають проаналізувати стан 

відчуження майна та земельних ділянок несіль-

ськогосподарського призначення, що належать 

до комунальної власності, стан розрахунків за 

цими операціями, застосування конкурсних засад 

при здійсненні відчуження. Вважаємо за необ-

хідне зазначити, що аудитори мають право на 

проведення перевірки достовірності оцінки ко-

мунального майна, що приватизується. А ще 

краще зобов’язати їх на проведення подібних 

перевірок, предметом яких має бути не закон-

ність самих приватизаційних процесів (цими пи-

таннями займаються Фонд державного майна та 

правоохоронні органи), а лише правильність ви-

значення вартості майна, що приватизується. 

Може проводитися і ревізія місцевого бю-

джету. Практики відзначають, що мета таких ре-

візій не тільки контроль за використанням бю-

джетних ресурсів, а й комплексна оцінка роботи 

органів місцевої влади у сфері фінансів [24]. 

Ревізія місцевого бюджету - форма контро-

лю за виконанням функцій із складання і вико-

нання місцевого бюджету, яка полягає в одноча-

сному проведенні ревізій стану дотримання ви-

мог бюджетного законодавства місцевими фі-
нансовими органами, органами Державного каз-
начейства і учасниками бюджетного процесу, що 

здійснюють управління  коштами  відповідного 

місцевого бюджету чи комунальним майном 

та/або їх використовують. Про це йдеться у По-

рядку проведення інспектування державною ко-

нтрольно-ревізійною службою [8], до якого у 

2008 році були внесені зміни щодо ревізії місце-

вих бюджетів. У ньому окремо виділено особли-

вості такої ревізії. Методику проведення органом 

державної контрольно-ревізійної служби ревізії 
місцевого бюджету, складання зведеної довідки 

та реалізації зазначених матеріалів затверджує 

ГоловКРУ. Маємо надію, що найближчим часом 

такий документ буде розроблений. У ньому не-

обхідно чітко визначити, які саме функції і яких 

суб’єктів бюджетного процесу перевірятимуться. 

Як зазначається у Бюджетному кодексі 
України [1] (стаття 113), органи державної конт-

рольно-ревізійної служби здійснюють контроль 

за цільовим (тобто витрачанням на цілі, що від-

повідають бюджетним призначенням затвердже-

ним рішенням про місцевий бюджет, встановле-

ним бюджетним асигнуванням, кошторису або 

плану використання бюджетних коштів) та ефек-

тивним (економним, результативним та продук-

тивним) використанням коштів місцевих бюдже-

тів. З метою розроблення обґрунтованих пропо-

зицій щодо підвищення ефективності викорис-

тання коштів місцевих бюджетів у процесі вико-

нання бюджетних програм проводиться аудит 

ефективності відповідно до Порядку проведення 

органами державної контрольно-ревізійної слу-

жби державного фінансового аудиту виконання 

бюджетних програм [10] та Методичних рекоме-

ндацій щодо проведення органами державної 
контрольно-ревізійної служби аудиту ефектив-

ності виконання бюджетної програми [15]. 

Предметом такого аудиту ефективності є саме 

бюджетні кошти, спрямовані на виконання бю-

джетної програми, ефективність якої необхідно 

оцінити у процесі аудиту. Аудит ефективності 
бюджетних програм місцевих бюджетів здійсню-

ється фахівцями органів ДКРС відповідного рів-

ня. Він може стосуватися будь-якої стадії прохо-

дження бюджетних коштів: планування; розподі-
лу; використання; контролю. На наш погляд, не 

зовсім вдало сформульовано пункт 7 указаного 

вище Порядку: «Збирання необхідних даних мо-

же проводитися як за місцезнаходженням учас-

ника бюджетного процесу, так і за письмовим 

зверненням до нього органів державної контро-

льно-ревізійної служби». Тут суміщено два різні 
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види фінансового контролю, зокрема йдеться про 

виїзний контроль (проводиться за місцезнахо-

дженням учасника бюджетного процесу) та ініці-
ативний (за письмовим зверненням), але ні чого 

не зазначається про так званий безвиїзний, або 

камеральний та про випадки, за наявності яких 

він проводиться обов’язково. Зрозуміти, які ау-

диторські процедури використовуються при 

цьому, можна лише детально проаналізувавши 

зазначені Методичні рекомендації. На наш по-

гляд, їх доцільно вказати на початку, а потім 

описувати, це спростить сприйняття як цього 

документа, так і аудиторського звіту в розділі 
«Структура аудиту», де надається інформація 

щодо методів збирання даних. У Порядку вказу-

ється на те, що до проведення аудиту ефективно-

сті можуть залучатися в установленому порядку 

працівники органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ 

та організацій. Методичними рекомендаціями 

передбачено, що питання щодо залучення до ау-

диту таких фахівців, залежно від конкретних об-

ставин, вирішує керівник органу ДКРС з направ-

ленням відповідного звернення. Вважаємо за не-

обхідне уточнити, в яких випадках відбувається 

таке залучення. На наш погляд, залучення пред-

ставників органів місцевого самоврядування 

сприятиме ефективності проведенню такого ау-

диту та попередженню порушень у подальшому. 

Декларацією цілей та завдань бюджету на 

2009 рік [5] до шляхів виконання завдання 2. 

«Підвищення ефективності витрачання бюджет-

них коштів» віднесено проведення моніторингу 

ефективності виконання бюджетних програм 

шляхом удосконалення критеріїв оцінки їх ре-

зультативності. Вважаємо, що наші пропозиції 
сприятимуть реалізації такого завдання. 

Складною проблемою є фінансовий конт-

роль за таким інститутом місцевих фінансів, як 

комунальна власність взагалі. Під час відповід-

них перевірок необхідно не лише констатувати 

факт порушення, а й виявляти причини його 

вчинення, а при здійсненні контрольних дій на 

комунальних підприємствах необхідно також 

виявляти причини збитковості їх діяльності. 
 Державною контрольно-ревізійною служ-

бою здійснюється і державний фінансовий аудит 

діяльності бюджетних установ відповідно до По-

рядку проведення органами державної контроль-

но-ревізійної служби державного фінансового 

аудиту діяльності бюджетних установ [11] та 

Методичних рекомендацій з проведення органа-

ми державної контрольно-ревізійної служби ау-

диту фінансової та господарської діяльності  бю-

джетних установ [14], основним завданням якого 

є сприяння бюджетній установі у забезпеченні 
правильності ведення бухгалтерського обліку, 

законності використання бюджетних коштів, 

державного і комунального майна, складанні до-

стовірної фінансової звітності та організації діє-

вого внутрішнього фінансового контролю.  

Водночас найбільше коло місцевих фінан-

сів охоплюється інспектуванням, зокрема це і 
цінні папери, фінансові ресурси, необоротні та 

інші активи, та, як зазначалося вище, місцеві бю-

джети. Процедуру проведення інспектування в 

органах виконавчої влади, бюджетних установах, 

а також на підприємствах і в організаціях, які 
отримують (отримували в період, який перевіря-

ється) кошти з місцевого бюджету або викорис-

товують (використовували у період, який переві-
ряється) комунальне майно визначає Порядок 

проведення інспектування державною контрольно-

ревізійною службою [8]. Інспектування проводить-

ся у формі ревізії шляхом: документальної перевір-

ки (передбачає контроль за установчими, фінансо-

вими, бухгалтерськими (первинними і зведеними) 

документами, статистичною та фінансовою звітні-
стю, господарськими договорами, розпорядчими та 

іншими документами підконтрольного суб’єкта, 

пов'язаними з плануванням і провадженням фінан-

сово-господарської діяльності, веденням бухгал-

терського обліку, складенням фінансової звітності) 
та фактичної перевірки (передбачає контроль за 

наявністю грошових сум, цінних паперів, бланків 

суворої звітності, оборотних і необоротних активів, 

інших матеріальних і нематеріальних цінностей).  

Проведення перевірок і ревізій є важливим 

чинником зміцнення фінансової дисципліни, 

оскільки, як слушно зазначають М.М.Каленський 

і І.Б.Стефанюк, через них здійснюється профіла-

ктична функція фінансового контролю (виявля-

ються умови, що спричиняють збитки, та встано-

влюються особи, винні у фінансових порушен-

нях) [20, с. 88]. Але це надасть позитивного ре-

зультату лише тоді, коли інформація, що отри-

мана в результаті здійснення контролю, буде ос-

новою для прийняття відповідних управлінських 

рішень з питань усунення фінансових порушень, 

а також притягнення винних осіб до відповідаль-

ності та недопущення таких дій у майбутньому. 

При цьому такі рішення мають прийматися, у 

першу чергу, на рівні місцевих органів влади. 

Висновки та узагальнення роботи органів держа-

вної контрольно-ревізійної служби мають знахо-

дити своє відображення в рішеннях органів міс-

цевої виконавчої влади та місцевого самовряду-
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вання, в наказах керівників підприємств, уста-

нов, організації тощо. 

До набрання чинності Закону «Про поря-

док погашення зобов’язань платників податків 

перед бюджетами та державними цільовими фо-

ндами» [3] органи державної контрольно-

ревізійної служби України мали право застосо-

вувати фінансові санкції до порушників податко-

вого законодавства. Тобто зазначені органи за-

лишилися поза переліком контролюючих орга-

нів, які мають право застосовувати фінансові са-

нкції, наприклад, за порушення законодавства 

про місцеві податки і збори.  

Державні контрольно-ревізійні органи у 

багатьох випадках можуть  забезпечувати реалі-
зацію державної політики у сфері державного 

фінансового контролю лише наполовину – в ак-

тах ревізій і перевірок вони можуть фіксувати 

факти порушень обліку та сплати місцевих пода-

тків і зборів, а потім ці матеріали передавати до 

відповідних податкових органів. У діях останніх 

нерідко спостерігається затягування розгляду 

отриманих матеріалів, інколи необхідна перевір-

ка цих матеріалів. Тобто маємо ситуацію, коли 

один орган виявляє правопорушення, а інший 

вживає відповідні заходи до порушника (а інколи 

передає матеріали до третього органу, напри-

клад, до прокуратури), чим значно гальмується 

процес відшкодування збитків, завданих державі 
та органам місцевого самоврядування, порушен-

ням норм фінансового законодавства [23, с. 6-8]. 

З метою встановлення механізму надання 

органами державної контрольно-ревізійної слу-

жби інформації про факти виявлення за резуль-

татами ревізій (перевірок) порушень фінансової 
дисципліни, що стосується, зокрема, порушень 

порядку ведення бухгалтерського обліку, які сві-
дчать про можливе заниження об’єкта або/та ба-

зи оподаткування, та зворотного інформування 

органами державної податкової служби щодо 

вжитих за цими фактами заходів, розроблено 

Порядок взаємного інформування органів держа-

вної контрольно-ревізійної служби України та 

органів державної податкової служби України 

про факти фінансових правопорушень та вжиті 
наслідки, затверджений спільним наказом Голо-

вного контрольно-ревізійного управління Украї-
ни та Державної податкової адміністрації Украї-
ни від 11.22. 2001 р. №143/514 [13]. Проте і да-

ний Порядок мало чим впорядкував складну си-

туацію взаємовідносин цих органів. 

Законом України «Про державну контро-

льно-ревізійну службу» не вирішено чимало пи-

тань діяльності органів державної контрольно-

ревізійної служби, що, у свою чергу, практично 

не забезпечує нормальне функціонування цих 

органів і гальмує процес контролю за місцевими 

фінансами. В Україні створюються та функціо-

нують різноманітні місцеві фонди коштів (на-

приклад, фонд підтримки індивідуального жит-

лового будівництва на селі, місцеві фонди охо-

рони довкілля). Виходить, що, якщо підприємст-

во використовує кошти цих фондів, то їх викори-

стання залишається безконтрольним. Також 

нез’ясованим залишається питання контролю за 

валютними коштами, які отримують суб’єкти 

господарювання не з валютних фондів.  

Висновок. Враховуючи викладене вище, 

вважаємо, що потребує прийняття у новій редак-

ції Закон України «Про державну контрольно-

ревізійну службу», який прийнято п'ятнадцять 

років тому. Від того часу відбулися суттєві зміни 

і в житті країни, і в законодавстві. 
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Постановка проблеми. Основним питан-

ням у розв’язанні проблеми усунення міжнарод-

ного подвійного оподаткування є чітке розмежу-

вання податкових юрисдикцій між зацікавлени-

ми державами, що досягається через визначення 

дії конкретних податкових договорів, а саме угод 

про уникнення подвійного оподаткування. При 

укладені міждержавних податкових угод про 

уникнення подвійного оподаткування кожна 

держава представляє власну податкову систему, 

її принципи, основні механізми й чутливо реагує 

на будь-які передбачені ними положення. Уза-

гальнення положень таких податкових угод до-

зволяє зробити висновок про те, що зміст принци-

пу адекватності правового регулювання запобіган-

ня міжнародному подвійному оподаткуванню роз-
кривається саме через ці положення угод про уни-

кнення подвійного оподаткування доходів, майна, 

капіталів, а також завдання, що ставить перед со-

бою держава, укладаючи такі угоди. 

Ступінь наукової розробки. Проблема ви-

значення змісту принципу адекватності належить 

до числа недостатньо вивчених. Ні в радянський, 

ні в пострадянській періоди спеціальних дослі-
джень даної проблематики теоретиками та прак-

тиками податкового права немає. Серед українсь-

ких вчених, які поряд із вивченням основних аспе-

ктів податкового права, міжнародного права, доти-

чно досліджували проблему адекватності правово-

го регулювання запобігання міжнародному по-

двійному оподаткуванню, необхідно назвати таких 

як: Водянников О. [18, с.21-27], Перестюк Н. [18, с. 

18-27], Радченко А. [20, с. 89-95], Петраш І.Ю. [19, 

с. 123], Фединяк Г.С. [21]. 

Метою статті є, на основі аналізу поло-

жень міжнародних угод про уникнення подвій-

ного оподаткування доходів і капіталів (майна), 

укладених Україною, визначити зміст та сутність 

принципу адекватності як основоположного 

принципу правового регулювання запобігання 

міжнародному подвійному оподаткуванню.  

Виклад основного матеріалу. Початковим 

етапом визначення змісту принципу адекватності 
в угодах про уникнення подвійного оподатку-

вання є сфера поширення податкової юрисди-

кції кожної з договірних держав, що визнача-

ється договорами про уникнення подвійного 

оподаткування, і яка включає: по-перше, осіб, до 

яких застосовуються норми договору (принцип 

резидентства); по-друге, податки, на які розпо-

всюджуються положення конкретних договорів; 

по-третє,  територію, на якій чи щодо якої діє 

договір (принцип територіальності) [22, с. 38]. Ці 
статті мають вирішальне значення при адекват-

ному регулюванні податкових відносин, оскільки 

окреслюють коло суб’єктів податкових право-

відносин та об’єктів оподаткування у межах бі-
льше ніж однієї податкової юрисдикції. Ми під-

тримуємо та погоджуємося з позицією науковців, 

котрі розглядають угоди про уникнення подвій-

ного оподаткування, як міжнародні угоди, що 

визначають правовий статус фізичних та юриди-

чних осіб [21; 20, с. 89-95] (мається на увазі по-

діл їх на резидентів та нерезидентів для визна-

чення їх податкових зобов’язань).   

Особи, до яких застосовуються норми 
договору. У конкретних угодах про уникнення 

подвійного оподаткування, укладених Україною 

в ст.1 “Особи, до яких застосовується конвен-

ція”, як правило, дається коротке визначення: 

“Ця конвенція застосовується до осіб, які є рези-

дентами однієї або обох Договірних Держав” [1]. 

Специфічним є поняття резидентства у конвенції 
між Україною та США 1994р. У ст.1 “Загальна 

сфера застосування” цієї конвенції зазначено, що 

вона застосовується до осіб, що є резидентами 

однієї чи обох договірних держав, а також до ін-

ших осіб, якщо це спеціально передбачено в кон-

венції [2]. Отже, поняття осіб, на яких поширю-

ється податкова угода, пов’язане із поняттям ре-

зидентства, що  міститься в окремій статті (як 

правило ст.4), яка має назву “Резиденція” [10] чи 

“Резидент” [3]. Саме ж визначення резидентства 

– це одне із правил, що втілюється в угодах про 

уникнення подвійного оподаткування і яке без-
посередньо виражає зміст принципу адекватності 
правового регулювання запобігання міжнарод-

ному подвійному оподаткуванню. 

Податки, на які поширюються поло-

ження конкретних договорів. Угоди про уник-

нення подвійного оподаткування, як свідчать їхні 
назви, поширюються на податки з доходів та 

майна [4]. Проте конкретні види податків, на які 
поширюються угоди, завжди деталізуються. Як 
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правило, статті, що визначають види податків на 

які поширюється угода, значною мірою відріз-
няються в угодах, укладених Україною (СРСР) з 
різними країнами. Це пояснюється як специфі-
кою системи оподаткування країн, з якими укла-

далися угоди, прагненням договірних сторін 

розширити чи звузити сферу дії угод, так і тими 

податковими змінами, які відбувалися в договір-

них державах у різні періоди.  

Угоди завжди поширюються на загально-

державні (центральні, федеральні, конфедераль-

ні) податки на доходи юридичних осіб, податки 

на доходи фізичних осіб та загальнодержавні по-

датки на майно фізичних та юридичних осіб. 

Відмінності між угодами, які укладені з різними 

країнами, часто полягають у поширенні чи не-

поширенні дії угоди на оподаткування фондів 

заробітної плати, акцизи, податки, встановлені 
стосовно доходів від інвестицій приватних осіб 

та організацій, оподаткування приросту капіталу, 

внесків у фонди соціального страхування та низ-
ка інших видів оподаткування. Незважаючи на 

те, що практично всі угоди про усунення подвій-

ного оподаткування містять положення про по-

ширення дії угоди на податки, що знову запрова-

джуються, для практичного застосування угоди 

до тих чи інших нових податків, завжди потрібно 

мати письмове підтвердження, що той чи інший 

податок чи збір включений до числа податків, на 

які поширюється  дія конкретної угоди [16]. 

У конкретних договорах України міститься 

спеціальна стаття (як правило ст.2) “Податки, на 

які поширюється конвенція”[5]. У цих статтях 

зазначається, що конвенція застосовується до 

податків на доходи і майно, що стягуються від 

імені договірної держави, або її територіально-

адміністративного підрозділу, або місцевої вла-

ди, незалежно від способу їх стягнення. За зага-

льним правилом, податкові конвенції поширю-

ються в Україні: по-перше, на податок на прибу-

ток підприємств; по-друге, на прибутковий пода-

ток з фізичних осіб.  

В угодах дається загальне визначення, що 

податками на дохід і на майно вважаються всі 
податки, що справляються від загальної суми 

доходу та вартості майна або з елементів доходу, 

включаючи податки на доходи від відчужування 

майна і податки на загальну суму заробітної пла-

ти і платні, сплачуваних підприємством [11]. 

Отож, основним завданням при визначенні 
податків в угодах про уникнення подвійного 

оподаткування є прагнення держав до максима-

льно адекватного регулювання податкових від-

носин, тобто втілення принципу адекватності 

правового регулювання податкових інтересів 

держав на міжнародному рівні. 
Територія, на якій чи стосовно якої діє 

договір. Територіальне поширення податкових 

угод пояснюється через тлумачення двох основ-

них термінів: “Договірна держава” [11] та “Дого-

вірна держава в географічному розумінні” [12], 

які містяться в статті “Загальні визначення”. При 

тлумаченні поняття “Договірна держава” дається 

конкретна офіційна назва договірної держави, 

наприклад, “Україна”, “Узбекистан”. Ця назва 

використовується при тлумаченні другого термі-
на “Договірна держава в географічному розумін-

ні”, наприклад, “Україна в географічному розу-

мінні означає...”. 

Термін “Договірна держава в географічно-

му розумінні”, як правило, стосовно України 

означає: термін “Україна” при використанні в 

географічному значені означає територію Украї-
ни, її континентальний шельф і її виключну 

(морську) економічну зону, а також будь-яку ін-

шу територію за межами територіальних вод 

України, яка відповідно до міжнародного права 

визначається або може бути в подальшому ви-

значена, як територія, в межах якої можуть здій-

снюватися права України стосовно морського 

дна, надр та їх природних ресурсів [13]. 

За загальним правилом, термін “Договірна 

держава в географічному розумінні”, для інозем-

них договірних держав означає: територію кож-

ної договірної держави, включаючи її територіа-

льне море,  її виключну (морську) економічну 

зону та райони континентального шельфу, що 

простягаються за межі її територіального моря, 

стосовно яких вона здійснює, відповідно до норм 

міжнародного права, суверенні права в цілях 

розвідки та експлуатації природних ресурсів та-

ких районів [14]. 

В окремих договорах це положення може 

бути доповнене чи змінене, з метою забезпечен-

ня адекватного правового регулювання податко-

вих відносин. У багатьох договорах до цього ви-

значення додано також поняття “повітряного 

простору над всіма видами території” [6], а угода 

із Фінляндією – містить поняття “прилегла аква-

торія територіальних вод” [7], але не зазначає 

виключну (морську) економічну зону та райони 

континентального шельфу. Держави, які не ма-

ють виходу до моря чи мають такий вихід але їм 

належать лише внутрішні територіальні води 

відповідно не містять положень про територіаль-

не море, виключну (морську) економічну зону та 

райони континентального шельфу, що простяга-

ються за межі територіального моря, а лише про 
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внутрішні  води [8]. Правильне визначення того, 

чи входить чи не входить та чи інша залежна те-

риторія, острів, частки континентального шель-

фу до тієї території договірної держави, на яку 

поширюється угода, має значення як для інозем-

них осіб, що здійснюють економічну діяльність 

на території країни перебування, так і для націо-

нальних фірм, що здійснюють свою діяльність за 

кордоном – і це є однією із умов забезпечення 

принципу адекватності правового регулювання 

податкових відносин на міжнародному рівні. Для 

практичного застосування угоди про уникнення 

подвійного оподаткування інколи потрібно 

отримати офіційне підтвердження компетентних 

органів того факту, що на цю територію поши-

рюється дія угоди.  

Наступним етапом визначення змісту 

принципу адекватності в міжнародних угодах 

про уникнення подвійного оподаткування є ви-

значення презумпції ідентичності відповідних 

національних податкових режимів щодо від-

повідних об’єктів та суб’єктів оподаткування 
– включені статті, що регулюють межі юрисдик-

ції кожної країни по обкладанню конкретних ви-

дів доходів і капіталів (майна). Ці статті можна 

умовно підрозділити на три групи: статті, що 

відносяться до доходів від “активної” діяльності 
(тобто зв'язаної з присутністю  на території іншої 
держави); статті, що регулюють режим обкла-

дання “пасивних” доходів; статті про обкладання 

капіталів (майна). Крім того, сюди ж включені 
статті, що дають визначення деяких термінів, що 

застосовуються в угоді [19, с. 123]. 

Ця частина змісту принципу адекватності в 

міжнародних угодах про уникнення подвійного 

оподаткування виражається у встановленні різ-
них податкових режимів з метою запобігання 

подвійному оподаткуванню при здійсненні опо-

даткування доходів та капіталів.  

Згідно ст. 3 Закону  „Про податок з доходів 

фізичних осіб” об’єктом оподаткування рези-

дента є: загальний місячний оподатковуваний 

дохід; чистий річний оподатковуваний дохід, 

який визначається шляхом зменшення загально-

го річного оподатковуваного доходу на суму по-

даткового кредиту такого звітного року; доходи з 
джерелом їх походження з України, які підляга-

ють кінцевому оподаткуванню при їх виплаті; 
іноземні доходи [15]. Об’єктом оподаткування 

нерезидента є: загальний місячний оподаткову-

ваний дохід з джерелом його походження з Укра-

їни; загальний річний оподатковуваний дохід з 
джерелом його походження з України; доходи з 
джерелом їх походження з України, які підляга-

ють кінцевому оподаткуванню при їх виплаті 
[15]. Отже, для резидентів України об’єктом опо-

даткування є доходи з джерелом їх походження з 
України, а також іноземні доходи, для нерезидентів 

— дохід, одержаний з джерел в Україні. Особи, які 
сплачують податки лише за доходами з джерел у 

договірній державі, вважаються нерезидентами цієї 
держави. Вони користуються перевагами міжнаро-

дного договору у разі, якщо є резидентами другої 
країни — учасниці такого договору.  

Якщо конфлікт виникає між країною-рези-

денцією i країною-джерелом доходу фізичної 
особи, то застосовуються положення угод, які 
можна розділити на три великі групи (ця стаття 

не стосується пасивних доходів). Першу групу 

складають доходи, отримані від незалежної осо-

бистої діяльності. До цієї групи належать доходи 

від надання професійних послуг, тобто незалеж-

ної наукової, літературної, артистичної, виклада-

цької чи іншої діяльності [7].  Другу групу скла-

дають доходи, отримані від роботи за наймом. 

До цієї групи включаються заробітна плата, пла-

тня та інші подібні типи винагород [10]. Третю 

групу складають особливі види доходів, тобто 

доходи визначених категорій осіб, для яких між-

народними договорами встановлено особливі 
норми уникнення або зменшення подвійного 

оподаткування. До третьої групи включаються: 

гонорари директорів, доходи (включаючи пенсії), 
виплачувані з державних фондів або фондів адмі-
ністративно-територіальних утворювань; пенсії, 
виплачувані з інших джерел; доходи працівників 

сфери мистецтв i спортсменів; винагороди, стипе-

ндії та інші платежі, отримувані викладачами, вче-

ними, студентами i практикантами, тощо [12].  

З приводу оподаткування юридичних осіб, 

то загальноприйнятим принципом міжнародних 

податкових відносин є принцип про те, що поки 

компанія чи інша особа не оформила своєї при-

сутності на території іншої країни, їх не можна 

розглядати як такі, що потрапляють під повну 

податкову юрисдикцію цієї країни (відповідно до 

концепцій “постійного представництва”, “ефек-

тивного зв’язку” і т.д.). Проте з цього можна 

зробити два різні висновки. Перший – вся діяль-

ність цієї особи в цій країні зводиться до його 

постійного представництва і для податкових ці-
лей повинна сумуватися у вигляді його доходів. 

Другий висновок, який підтримує і Модель 

ОЕСР- до діяльності постійного представництва 

можна віднести лише його безпосередні доходи. 

Більшість країн в своїх угодах дотримуються 

другої позиції, обмежуючи застосування норм 

свого внутрішнього права [17].  
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За загальним правилом, у договорах Украї-
ни про уникнення подвійного оподаткування мі-
ститься таке тлумачення: термін “постійне пред-

ставництво” означає постійне місце діяльності, 
через яке повністю або частково здійснюється 

підприємницька діяльність підприємства [9]. 

Утім це положення не можна вважати по-

вним визначенням “постійного представництва 

для цілей оподаткування” з двох причин: по-

перше, не зрозуміло, що розуміється під “постій-

ним місцем діяльності”, по-друге, в ньому не ви-

значені ті види діяльності, які надають “постій-

ному місцю діяльності” характеру “постійного 

представництва для цілей оподаткування”. У на-

ступних положеннях статті “Постійне представ-

ництво” перелічені ті об’єкти, які можуть роз-
глядатися як постійне місце діяльності, та вказу-

ються ті види діяльності, здійснення яких не 

призводить до створення постійного представ-

ництва для цілей оподаткування.  

Усунення подвійного оподаткування диві-

дендів, процентів, роялті забезпечується у ре-

зультаті дій за взаємною згодою країн-партнерів 

(є дуже мало угод, в яких би країна-джерело по-

вністю відмовлялась від свого права оподатковува-

ти ці доходи у джерела). Бажаний результат забез-
печується так, що країна-джерело зменшує ставку 

податку у джерела, а країна резидентства одержу-

вача доходу враховує отриману суму податку (у 

формі іноземного податкового кредиту чи інакше) 

у визначенні податкових зобов’язань свого резиде-

нта. Проте, як правило, в доволі рідкісних випадках 

країни-партнери за податковими угодами домов-

ляються про повну відміну податків у джерела. 

Закріплюючи презумпцію ідентичності 
відповідних національних податкових режимів 

щодо відповідних суб’єктів та об’єктів оподатку-

вання, міжнародні угоди про уникнення подвій-

ного оподаткування безпосередньо визначають 

зміст принципу адекватності, адже забезпечують, 

тим самим, досягнення компромісу податкових 

інтересів держав на міжнародному рівні. 
Наступний етап визначення змісту принци-

пу адекватності в міжнародних податкових уго-

дах – це встановлення основ співробітництва 

держав з приводу забезпечення адекватності 
правового регулювання запобігання міжнаро-

дному подвійному оподаткуванню – визнача-

ються порядок відносин і співробітництва між 

компетентними органами по виконанню угоди. А 

також міститься дуже важлива стаття про узго-

джений між сторонами метод уникнення подвій-

ного оподаткування і статті про набуття і припи-

нення чинності угоди. Для непередбачених випа-

дків існує спеціальний порядок “вирішення за 

взаємною згодою” між компетентними органами 

(згідно угоди), який поширюється не лише на 

випадки подвійного оподаткування, а й на будь-

які інші випадки оподаткування, що відбулися, в 

розбіжність із укладеною угодою. Отже, цей по-

рядок є своєрідним останнім пунктом реалізації у 

всьому комплексі передбачених угодою засобів з 
усунення подвійного оподаткування. Статті 
“Процедура взаємного узгодження” і “Недиск-

римінація” (мається на увазі недопущення пода-

ткової дискримінації) з погляду платника подат-

ків є найважливішими статтями угоди, оскільки 

забезпечують йому “міжнародний” захист від 

повторного чи надмірного оподаткування в іншій 

країні [3; 4]. Цього права він повністю позбавле-

ний, якщо  відсутня податкова угода. Оскільки 

він не є суб’єктом міжнародного права і може 

отримати міжнародний захист лише через звер-

нення до компетентних органів держави, які 
вправі розв’язати ці проблеми.  

Процедура взаємного узгодження передба-

чає пред’явлення претензій платників податків 

до компетентних органів, якими є, згідно з умо-

вами угоди, міністерство фінансів країн, що до-

мовляються. Це надзвичайно важлива норма для 

платника податків, оскільки він отримує практи-

чний засіб захисту своїх інтересів в іншій країні. 
Це має перевагу порівняно із ситуацією коли по-

даткової угоди не існує: по-перше, можливість 

подати скаргу на дії податкових органів іншої 
країни органам своєї країни, резидентом або 

громадянином якої він є. По-друге, податкові 
органи його країни можуть вступити в прямі пе-

реговори чи контакти з органами іншої країни, 

щоб розв’язати його питання. Якщо відсутня 

угода цих можливостей не існує, і платник пода-

тку може звернутися лише до процедури оскар-

ження, що передбачена в країні, в якій він був 

підданий, на його думку, податковій дискримі-
нації стосовно оподаткування його доходу; крім 

того, він не матиме ані права, ані можливості 
звернутися за допомогою до органів своєї країни. 

Податкові органи країн можуть прямо контакту-

вати між собою, щоб досягнути згоди з питань, 

що були порушені платниками податків, влашто-

вувати усний обмін думками з цих питань або 

створювати спільні комісії з представників ком-

петентних органів обох країн. Рекомендується, 

щоб ця стаття була доповнена положенням, яке б 

дало змогу компетентним органам отримувати та 

надавати консультації з питань усунення подвій-

ного оподаткування, які не передбачені конкрет-

ними конвенціями. 
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Цей заключний етап визначення змісту 

принципу адекватності правового регулювання 

запобігання міжнародному подвійному оподат-

кування, закріплюючись в міжнародних подат-

кових угодах, дозволяє повністю врегулювати 

проблему міжнародного подвійного оподатку-

вання і за особливих непередбачуваних обста-

вин. І це ще раз підтверджує об’єктивність існу-

вання принципу адекватності і втілення його в 

положеннях міжнародних податкових угод. 

Висновок. Структурні елементи міжнаро-

дної угоди про уникнення оподаткування дохо-

дів, капіталів майна поетапно визначають зміст 

принципу адекватності правового регулювання 

запобігання міжнародному подвійному оподат-

куванню. Беручи за основу правову реалізацію 

принципу адекватності, можна виділити струк-

турні частини податкової угоди про уникнення 

подвійного оподаткування: у першій частині ви-

значається сфера поширення податкової юрисди-

кції кожної з  договірних; податки, на які розпо-

всюджуються положення конкретних договорів; 

територія, на якій чи щодо якої діє договір, у 

другій – встановлюється презумпція ідентичності 
відповідних національних податкових режимів 

щодо відповідних об’єктів та суб’єктів оподатку-

вання, у третій – визначаються основи співробіт-

ництва держав з приводу забезпечення адекват-

ності правового регулювання запобігання міжна-

родному подвійному оподаткуванню.  
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STRUCTURE OF A PRINCIPLE OF ADEQUACY OF LEGAL REGULATION  

OF THE INTERNATIONAL DOUBLE TAXATION ELIMINATION 

 

Summary 

 

In article the author defines structure of a principle of adequacy through substantive provisions of the 

international agreements on elimination of the double taxation. The structure of a principle includes three 

parts: the first - sphere of distribution of the tax jurisdiction, the second - a presumption of identity of respec-

tive national tax modes, the third - bases of cooperation of the states. 
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ЕВОЛЮЦІЯ НОРМАТИВНИХ ПІДХОДІВ  

ДО ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ 

 
Постановка проблеми. Плата за спеціаль-

не використання природних ресурсів складає яд-

ро економічного механізму господарського при-

родокористування. За останні два десятиліття в 

Україні поступово було встановлено цілий ряд 

платежів за використання земель, надр, лісових, 

водних, біологічних ресурсів, чим зроблено важ-

ливий крок вперед щодо реалізації принципу 

платності використання природних багатств. Ра-

зом з тим, на сьогодні важко говорити про сис-

темний характер розглядуваних платежів, їх уз-
годжену дію та регулятивний вплив на поведінку 

природокористувачів в напрямку стимулювання 

раціональної експлуатації об’єктів природи. Крім 

того, вони в своїй сукупності не забезпечують 

реальної компенсації втрат суспільства, спричи-

нених погіршенням стану та якості навколиш-

нього середовища збоку приватних суб’єктів, 

зменшенням запасів невідновних природних ре-

сурсів. Подібна ситуація породжена багатьма 

чинниками як правового, так і економіко-

соціального, політичного плану. Так, зокрема, на 

сучасному етапі мають місце суттєві неузгодже-

ності між чинним податковим, бюджетним, при-

родоресурсним та екологічним законодавством 

стосовно даних платежів, залишаються невирі-
шеними питання щодо рівня та методів їх регу-

лювання. І що найголовніше, наразі відсутня са-

ма концепція та єдині нормативні підходи відно-

сно платного природокористування; самі ж пла-

тежі, відрізняються за своєю юридичною приро-

дою, формами, способами встановлення та мето-

дами їх стягнення, не інтегровані в цілому у єди-

ну фінансову систему України, внаслідок чого 

ефективність їх функціонування залишається 

незадовільною. Окреслені проблеми вимагають 

ґрунтовних теоретичних досліджень ресурсних 

платежів з різних сторін, в тому числі і в їх еволю-

ційному ракурсі, в процесі їх становлення, з метою 

врахування попереднього досвіду правового регу-

лювання, встановлення генезису тих негативних 

моментів, які існують на даний час в сфері платно-

го природокористування та вироблення практич-

них рекомендацій щодо їх усунення. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Загалом проблема природоресурсних платежів не 

відзначається високим ступенем науково-

теоретичної розробки. Не є виключенням в цьо-

му і питання, пов'язані з становленням та розвит-

ком системи платного природокористування. 

Окремі сторони еволюції нормативно-правового 

регулювання платежів за використання природ-

них ресурсів висвітлювались у працях Дзейтова 

С.А., Ляпіної О.А., Мунтяна В.Л., Петрова В.В., 

Ткачова Ю.А., Непийводи В.П., Траніна А.А., 

Шем'якова О.П., Ялбулганова А.А. [3; 7; 8; 10; 

14; 22; 15], а також в роботах представників еко-

номічних наук Веклич О.А., Кашенко О.Л., Хве-

сик Ю.М. та ін. [1; 5; 19].  

Правда подібне висвітлення здійснювалось 

побічно, в зв’язку з розглядом юридичної чи 

економічної природи та особливостей того чи 

іншого платежу за певний вид природних ресур-

сів (земельний податок, платежі за видобуток 

корисних копалин, плата за воду тощо) і носило, 

як правило, характер історичної ретроспективи 

без натяку на хоча б якийсь серйозний аналіз ге-

незису розглядуваних платежів. Жодного разу 

проблема еволюції нормативних підходів до ре-

сурсних платежів ще не ставала предметом спе-

ціальних досліджень на рівні монографій, дисер-

тацій або ґрунтовних наукових статей. 

Мета статті. Автор ставить перед собою 

завдання проаналізувати еволюцію основних но-

рмативно-правових підходів до платежів за гос-

подарське використання природних ресурсів, 

визначити особливості еволюції з відповідним 

пошуком сутнісних критеріїв її періодизації, а 

також коротко охарактеризувати специфіку пра-

вового регулювання природоресурсних платежів, 

що існували на різних етапах розвитку вітчизня-

ної правової системи.  

Виклад основного матеріалу. Розглядаю-

чи проблеми еволюції нормативно-правового 

регулювання природоресурсних платежів, нам не 

уникнути запитання про те, чи дійсно його роз-
виток здійснювався еволюційним шляхом, чи 

мали місце певні закономірності такого розвит-

ку, і які саме чинники соціальної, економічної та 

правової дійсності зумовлювали рух уперед. 

Крім того, для того щоб привести дослідницький 

процес у якесь системне логічне русло, необхід-

но також вирішити питання періодизації еволю-

ції нормативних підходів до платного природо-
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користування, віднайти її критерії. Такі критерії 
водночас самі по собі, з методологічної точки 

зору, повинні являтися певними важливими фак-

торами, що впливають на розвиток платежів, бу-

ти у тісних безпосередніх детерміністичних 

зв’язках з їх природою та сутністю. До того ж 

необхідно чітко розмежувати суто внутрішні 
(сутнісні, визначальні) критерії та зовнішні умо-

ви, які лише опосередковано впливали в різні 
часи на формування системи платежів за госпо-

дарське використання природних об’єктів.  

Загалом категорію еволюції використову-

ють для позначення внутрішньо єдиної системи 

соціальних змін, що здійснюються в силу загаль-

них принципів (законів) системи і, які виявля-

ються в певних загальнозначимих тенденціях, що 

ведуть до нових соціальних утворень. З еволюцій-

ної точки зору, суспільство розглядається як скла-

дна самоорганізуюча система, де провідну роль 

відіграють адаптивні процеси, спрямовані на вирі-
шення проблем, які виникають в ході взаємодії 
елементів системи. При цьому передбачається чіт-

ке виділення еволюціонуючих комплексів, взаємо-

пов’язаних ланок подій, а також стадій, етапів змін 

в контексті великого інтервалу часу [11, с. 835].  

В загальнонауковій, енциклопедичній літе-

ратурі еволюцію досить часто розглядають як 

синонім розвитку взагалі, а в більш вузькому 

значенні – як один з його основних типів – пові-
льні, поступові кількісні зміни, на відміну від 

революції. При цьому кожний новий стан об’єкта 

(явища) має в порівнянні з попереднім більш ви-

сокий рівень організації та диференціації функ-

цій [18, с. 801]. Однак перехід від одного стану 

еволюціонуючого об’єкта до іншого, як правило, 

здійснюється внаслідок певного якісного стриб-

ка, зумовленого критичним, максимально мож-

ливим на даному етапі накопиченням кількісних 

змін у явищі. Тобто еволюція являє собою форму 

розвитку, що полягає у безперервній, поступовій 

кількісній зміні, яка готує якісну зміну [2, с. 336; 

12, с. 1105]. Її, як показує історичний досвід, в 

тому числі, і у випадку з природоресурсними 

платежами, не можна розглядати як певний лі-
нійний, плавний [16, с. 36-45] або стрибкоподіб-

ний нічим необумовлений процес. Сам розвиток 

(або еволюцію – в широкому значенні) будь-

якого явища не можна розглядати виключно з 
позицій еволюціонізму чи подавати в тонах ре-

волюційних перетворень. Еволюція та революція 

– співвідносні соціально-філософські поняття, 

які по суті являють собою форму конкретизації 
загально філософського закону переходу кількіс-

них змін в якісні і навпаки. Еволюційні зміни в 

економічній, соціальній, правовій, духовній сфе-

рах суспільного життя готують і невідворотно 

викликають революційні зміни в соціумі зага-

лом, і навпаки, революція зумовлює новий хара-

ктер еволюційних трансформацій. Тут еволюція 

більше відповідає за зміни кількісних параметрів 

явища, в той час як революція виступає в якості 
певного розриву поступового, еволюційного роз-
витку старого, стрибкоподібного руху в якісно 

новий стан. Відбувається часткове перетворення 

сутнісних основ об’єкта соціальної дійсності. 
Ставлячи подібним чином питання розвит-

ку правових явищ, ми можемо розв’язати ряд 

проблем, які стоять перед нами при дослідженні 
еволюції нормативних підходів до регулювання 

платежів за спеціальне використання природних 

ресурсів. Зокрема, ми зможемо уникнути деяких 

складнощів при вирішенні питання про те, чи но-

сили трансформаційні процеси системи платного 

природокористування, які мали місце на теренах 

нашої країни за часів Російської імперії, в радянсь-

кий та пострадянський періоди, характер еволю-

ційних змін, чи відзначалися вони хоча б певними 

ознаками наступності та послідовності у своєму 

розвиткові. Поряд з цим, для того щоб сформулю-

вати більш-менш чітку позицію з цього приводу, 

ми зобов’язані з'ясувати визначальний фактор або 

джерело генезису ресурсних платежів. 

В процесі еволюції різноманітних явищ 

важливу роль відіграють як внутрішні чинники, 

так і зовнішні умови існування цих явищ. Однак 

досліджуючи той чи інший об’єкт соціальної 
дійсності ми перш за все виходимо із поставле-

ної перед собою мети та специфіки предмету 

конкретної галузі науки. Відповідно до цього, 

при аналізі правового аспекту розвитку платежів 

за використання природних ресурсів, дослідни-

цька увага повинна бути зосереджена перш за 

все на факторах саме правового, юридичного по-

рядку, в той час як всі інші чинники повинні бу-

ти віднесені до розряду позаправових і в рамках 

даного дослідження та відповідно до поставле-

них перед ним завдань, розглядатимуться як зов-

нішні по відношенню до системи ресурсних пла-

тежів та її генезису.  

На наш погляд, визначальним внутрішнім 

фактором, який зумовлював специфіку розвитку 

нормативно-правового регулювання платежів за 

природокористування та особливості їх правової 
природи є інститут права власності на природ-

ні ресурси. Як показує історичний досвід, саме 

від характеру права власності на природні багат-

ства, від його юридичного змісту, форм та спо-

собів реалізації якраз і залежали конкретні про-
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яви платного природокористування. Адже лише 

наявність певних повноважень (в даному випад-

ку повноважень власника) щодо того чи іншого 

ресурсу дає право державі  чи іншому суб’єкту 

вступати в певні відносини з контрагентами, 

створювати певні зобов’язання, набувати щодо 

природного об’єкта конкретні права та вимагати 

виконання зустрічних обов’язків, частиною яко-

го, зокрема, і є сплата певних коштів за викорис-

тання належного власнику природного ресурсу. 

Історично, такі повноваження виникали або на 

основі права власності на природний ресурс або 

ж суверенітету держави. Тому що і те, і те перед-

бачають право розпорядження природними ре-

сурсами, вирішення їх юридичної та фактичної 
долі. Зміни в моделі права власності на природні 
ресурси водночас спричиняли зміни і в підходах 

до нормативного врегулювання платності вико-

ристання природних багатств.  

Однак, тут слід зауважити, що про появу 

ресурсних платежів можна вести мову тільки по-

чинаючи з моменту виникнення державної фор-

ми власності на природні ресурси, розмежування 

власності і доходів монарха та казни, становлен-

ня поняття державного суверенітету, формуван-

ня постійних, стабільних централізованих публі-
чних фондів коштів (державного бюджету). До 

того моменту будь-які платежі (орендна плата, 

різноманітні ленні збори тощо) володіли виклю-

чно приватноправовою природою,  оскільки 

обов’язок їх сплати випливав із двосторонніх 

зобов’язань між монархом та підданим (сеньйо-

ром та васалом) щодо використання належних 

короні ресурсів. Відповідно до цього, платежі, 
які починають сплачуватись за використання 

природних ресурсів, що перебували у публічній 

власності теж набувають публічно-правового 

характеру, тим більше, що їх надходження спря-

мовується на фінансування  загальносуспільних 

[6, с. 455-476]. Іншими словами, можна сказати, 

що деякі з публічних форм платежів за експлуа-

тацію природних ресурсів "виросли" із доходів 

суб’єктів приватного права.  

В якості прикладу подібного генезису до-

цільно згадати розвиток доменів та регалій. Так, 

право на вилучення доходів від використання 

природних багатств, як правило, вирішувалось 

на користь того, хто визнавався власником при-

родних ресурсів в той чи інший історичний пері-
од. Наприклад, за часів феодалізму та розвитку 

абсолютних монархій рента від використання 

більшості природних ресурсів (лісів, вод, надр) 

повністю надходила у власність монарха, оскіль-

ки і всі природні ресурси перебували у його осо-

бистій власності (домені). По мірі відокремлення 

державної власності від домену суверена, рент-

ний дохід надходив вже у державну казну через 
механізм регалій – особливих прав держави 

встановлювати монополію на певний вид вироб-

ничої діяльності чи виключне право власності на 

певні види майна [25, с. 188-189]. Відмова дер-

жави від власного монопольного права на вико-

ристання природних ресурсів в силу його еконо-

мічної неефективності та стрімкого зростання 

державних витрат призвели до еволюції регалій: 

ними стали позначати права держави на вилу-

чення доходу від природокористування шляхом 

стягнення податків та мита з приватних підприєм-

ців, що використовували належні державі природні 
ресурси; фактично вони перетворились на різновид 

фіскальних прав держави, уособлення верховної 
влади в суспільстві. [9, с. 295]). Регалії як дохідні 
прерогативи казни, таким чином, були перехідним 

етапом на шляху до виникнення загальнообов'яз-
кових  природоресурсних платежів.  

В зв’язку із появою та подальшим розвит-

ком концепції громадянського суспільства право 

власності держави на природні ресурси та частку 

доходів від їх використання приватними суб'єк-

тами почали розглядати під дещо іншим ракур-

сом. Протягом ХХ ст. доктрина державного ре-

гулювання відносин природокористування ево-

люціонувала з позицій крайнього етатизму (дер-

жава – абсолютний і всемогутній власник 

об’єктів природи на належній її території) до ба-

чення держави, її органів та власне інституту 

державної або муніципальної власності як спе-

цифічних інструментів управління природними 

ресурсами на благо соціуму. Що ж до природних 

ресурсів, то за ними в переважній більшості кра-

їн на рівні конституційних актів було закріплено 

статус об’єктів загальнонаціонального надбання 

або ж права власності народу, а в природокорис-

туванні визначено один з фундаментальних 

принципів – експлуатація природних багатств 

повинна здійснюватись в інтересах всього наро-

ду, теперішнього та майбутніх поколінь. Відпо-

відно і рентний дохід від споживання ресурсного 

потенціалу країни згідно даного принципу з не-

обхідністю повинен розподілятись на справедли-

вих засадах серед всіх членів суспільства, незва-

жаючи від того у чиїй власності перебуває той чи 

інший природний об’єкт. Саме вищенаведені 
зміни в моделі права власності на природні ре-

сурси та відповідний підхід до перерозподілу 

ренти наприкінці ХХ ст. сформували сучасне 

функціональне призначення ресурсних платежів, 

що в свою чергу визначає особливості їх юриди-
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чної конструкції та її елементів (ставок, бази об-

кладення, механізмів справляння тощо). 

Виходячи з вищесказаного, складовими зміс-

товними елементами права власності як критерію 

періодизації та визначального джерела еволюції 
платежів за використання природних об’єктів мо-

жна назвати функції, які виконувало право власно-

сті на природні ресурси в конкретний відрізок часу, 

а також розуміння  призначення публічних форм 

права власності і ролі держави як фактичного мо-

нопольного власника природних багатств в питанні 
регулювання природокористування.  

Так, зокрема, спочатку власність викорис-

товувалась виключно для задоволення фіскаль-

них інтересів держави, відповідно і плата за спо-

живання природних ресурсів стягувалась пере-

важно з метою наповнення скарбниці при наяв-

ності дефіциту коштів у держави на фінансуван-

ня конкретних потреб (ведення війни, будівницт-

во доріг, оборонних споруд тощо). Встановлення 

та стягнення даних платежів при цьому носили 

епізодичний характер, а їх механізм досить часто 

був неузгодженим та позбавленим логічної виві-
реності. Ставки ж платежів, як правило, встанов-

лювались у твердій, фіксованій формі, а їх розмі-
ри явно не відповідали економічній вартості 
спожитих ресурсів та фінансовим можливостям 

платників. Прикладом цьому може послужити 

ситуація із встановленням попеної плати в сере-

дині XVIII ст. в Російській імперії. Тут необхід-

ність отримання грошових коштів від лісів, перш 

за все, була зумовлена збільшенням видатків ка-

зни, зокрема, і на охорону, опис та устрій лісів. 

Фінансові труднощі, пов’язані з проведенням 

генерального межування прискорили постановку 

питання про введення платного відпуску дереви-

ни на пні. В затверджених в 1766 році Правилах 

генерального межування передбачалось залиша-

ти заводам та фабрикам необхідну кількість лі-
сових земель за встановлену плату, причому од-

накову для всіх, причому незалежно від економі-
чної цінності та доступності лісових  ресурсів. 

Керуючись економічними міркуваннями, Кате-

рина ІІ видала в 1769 р. постанову про продаж в 

казенних дачах деревини. Однак вже в 1782 р. 

платність користування державними лісами була 

знову відмінена, і тільки при імператорі Павлі в 

1799 р. з'являються перші стабільні лісові такси 

[10, с.29; 22, с.47]. Все це свідчить про те, що на 

той час саме фіскальний інтерес держави був клю-

човим стимулом запровадження ідеї платності екс-

плуатації належних їй лісів, земель, надр тощо.  

Поступово бачення державної власності на 

природні ресурси розвивалось в бік її розуміння 

як засобу та юридичної підстави перерозподілу 

ренти між різними верствами суспільства з ме-

тою задоволення різноманітних публічних по-

треб. Подібний "підхід" вимагав форматування в 

новому руслі і самого механізму перерозподілу – 

платежів за використання суспільних природних 

ресурсів; вони змінили своє функціональне на-

повнення і почали набувати певного регулятив-

ного значення. А починаючи з другої половини 

ХХ ст., в період виникнення та загострення еко-

логічних проблем, усвідомлення вичерпності бі-
льшості природних ресурсів, а також в рамках 

формування концепції соціальної функції влас-

ності суто економічні відносини, властиві інсти-

туту власності взагалі і на об’єкти природи зок-

рема, доповнюються екологічним, природоохо-

ронним змістом [14, с.31; 23, с.108], що з необ-

хідністю відбивається на еволюції економічної 
основи природокористування – ресурсні платежі 
набувають рис інструменту фіскальної політики 

держави, спрямованого, крім всього іншого, на 

забезпечення раціональної експлуатації природ-

них ресурсів та стимулювання охорони навко-

лишнього природного середовища.  

Іншою визначальною характеристикою ін-

ституту права власності на природні ресурси, що 

так чи інакше впливала на зміст регулювання та 

конструкцію розглядуваних платежів є кількісно-

якісне співвідношення між формами власності на 

об’єкти природи. В залежності від того, яка фор-

ма власності (публічна чи приватна) є превалю-

ючою, вирішується питання про форму та мето-

ди стягнення платежів за використання природ-

них ресурсів. Так, наприклад, коли в країні пере-

важає державна або муніципальна власність на 

природні багатства, то платежі за своєю конс-

трукцією наближаються до орендної плати, якщо 

ж навпаки, більшість природних ресурсів пере-

буває у власності приватних суб’єктів (що при-

таманно розвинутим країнам Заходу) [17, с. 68], 

то тоді держава вдається переважно до податко-

вих методів реалізації принципу платного при-

родокористування.  

Щодо зовнішніх факторів розвитку норма-

тивно-правового регулювання платежів за спеці-
альне використання природних ресурсів, то вони 

впливали на еволюційну динаміку платного при-

родокористування опосередковано, через систе-

му відносин власності і могли носити як право-

вий характер, так і бути позаправовими чинни-

ками (економічними, політичними, соціальними 

тощо). До останніх слід віднести: розвиток виро-

бничих сил суспільства, посилення антропоген-

ного навантаження на навколишнє природне се-
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редовище, усвідомлення значимості природних 

ресурсів в народному господарстві та для забез-
печення нормального стану довкілля, їх обмеже-

ності, недостатності та вичерпності; ріст еконо-

мічного благополуччя населення.  Як вірно за-

уважує англійський науковець І. Гоклені, зрос-

тання рівня забезпечення людства матеріальними 

благами дозволяє йому відволіктися від проблем 

повсякденної боротьби за існування та сконцент-

руватися на захисті природного середовища [26, 

с. 128]. В силу цього суспільство спроможне час-

тину доходів, отриманих від використання при-

родних багатств спрямовувати на фінансування 

природоохоронних заходів, що у випадку із ре-

сурсними платежами свідчитиме про посилення 

їх компенсаційної функції.  
Крім того, не менш важливе значення для 

становлення системи природоресурсних плате-

жів відіграла поява належного фіскального апа-

рату держави, удосконалення можливостей облі-
ку природних ресурсів та контролю за їх викори-

станням, а також розвиток методів оцінки варто-

сті природних ресурсів. Адже спочатку платежі 
стягувались, як правило, за твердими нормати-

вами або в жорсткій процентній ставці безвідно-

сно до якості використовуваних природних ре-

сурсів та їх вартісних показників, що давало змо-

гу декому стверджувати про відсутність еквіва-

лентності у відносинах між власником природ-

ного ресурсу (розпорядником) та природокорис-

тувачем і відповідно говорити про податкову 

природу платежів. 

Ще одним вагомим фактором еволюції 
плати за спеціальне природокористування були 

зміни в системі взаємовідносин держава-

суспільство, в рамках якої відбулося посилення 

контролю суспільства над діяльністю державних 

інституцій. Все це також відбилося на природі і 
призначенні (ролі) ресурсних платежів – вони 

стали не лише засобом поповнення бюджету, але 

й ефективним інструментом перерозподілу дохо-

дів, монополізованої природної ренти, отриму-

ваної від експлуатації обмежених природних ре-

сурсів, між всіма членами суспільства. 

 Висновки. Отже, головним визначальним 

фактором (джерелом) еволюції нормативно-

правового регулювання природоресурсних пла-

тежів є характер та специфіка інституту права 

власності на природні ресурси на різних етапах 

суспільного розвитку. Співвідношення різних 

форм власності та способи її реалізації, а також 

призначення і функції, які воно виконувало, ви-

значало особливості правової природи розгляду-

ваних платежів, елементів їх юридичної конс-

трукції, місце у фінансовій системі держави. 

Відповідно даний фактор можна обрати в якості 
головного критерію періодизації генезису ресур-

сних платежів, застосування якого в сукупності з 
іншими чинниками, дасть змогу провести пері-
одизацію еволюції ресурсних платежів.  
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Summary 

 

In the article the author tries to investigate evolutional aspects of legal approaches to regulation of 

natural resources payments, considers property right to natural resources, its character and the substance, 

functions and forms of realization as the key internal essential legal factor of development of paid nature 

management system and the main basic criterion of its periodization.  
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ДЕТЕРМІНУЮЧИЙ КОМПЛЕКС ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ  
В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Постановка проблеми. Дослідження дете-

рмінації економічної злочинності в умовах пере-

ходу до ринкової економіки полягає у встанов-

ленні тих соціальних чинників, які обумовлюють 

кількісно-якісні економічної злочинності. Це су-

купність найрізноманітніших чинників, що фор-

муються на різних соціальних рівнях, у різних 

просторово-часових межах і мають різний дете-

рмінуючий вплив. Однак це не просто сукупність 

чинників, що детермінують економічну злочин-

ність, а їх структурна цілісність, яка утворює де-

термінуючий комплекс. Тобто йдеться про соціа-

льні явища та процеси, наділені різними детер-

мінуючими властивостями і, відтак, різним дете-

рмінуючим впливом, але всі вони виступають як 

детермінант економічної злочинності.  
Ступінь наукової розробки проблеми. У 

вітчизняній кримінології висвітленню питань 

детермінації економічної злочинності в умовах 

переходу до ринкової економіки присвятили свої 
дослідження А. Закалюк, О. Кальман, В. Білоус, 

В. Попович та інші [1; 2; 3; 4]. Проте залишилось 

поза увагою дослідження детермінуючого ком-

плексу економічної злочинності, як цілісної 
структури соціальних чинників з різними детер-

мінуючими властивостями. 

Виклад основного матеріалу. Під детер-

мінуючим комплексом економічної злочинності 
ми розуміємо складну багатоланкову структуру 

соціальних чинників, які формуються на різних 

соціальних рівнях, у різних просторово-часових 

межах, мають різні детермінуючі властивості та 

задіяні в механізмі спричинення, опосередкуван-

ня й обумовлення економічної злочинності. 
У основу процесу формування детерміну-

ючого комплексу економічної злочинності по-

кладено принцип динамічної ієрархії. Його суть 

полягає в тому, що соціальні чинники довготри-

валої дії визначають властивості соціальних 

чинників короткотривалої дії нижчого соціаль-

ного рівня за низхідною ієрархією. Так, суспіль-

на свідомість впорядковує процеси життєдіяль-

ності всіх соціальних об’єктів; соціальні прин-

ципи й норми визначають поведінку індивідів та 

ін. Одночасно короткотривалі соціальні чинники 

впливають на процес трансформації довготрива-

лих соціальних чинників. І чим швидше відбува-

ється оновлення короткотривалих чинників, тим 

активніше здійснюється відбір еволюційно зна-

чущих ознак, які визначають параметри детермі-
нуючого комплексу за висхідною ієрархією. 

У процесі формування детермінуючого 

комплексу важлива роль належить соціальним 

передумовам. 

Соціальні передумови – це ті довготривалі 
чинники, котрі обумовлюють виникнення при-

чин та умов злочинності, вони реалізують себе у 

різних детермінуючих ланках економічної зло-

чинності з погляду залежності теперішнього від 

минулого.  

У детермінуючому комплексі трансформа-

ційного періоду – це довготривалі соціальні чин-

ники передтрансформаційного періоду, що збе-

регли свій вплив у трансформаційний період. 

І це зрозуміло, адже трансформаційний 

спад, що супроводжує перехід до економіки за 

ринковим типом, тягне за собою і соціально-

економічні протиріччя, успадковані від попере-

дньої соціальної системи. 

Подолання цих протиріч, зокрема у соціа-

льно-економічній сфері, забезпечують переходом 

до принципово іншої економічної системи з ін-

шими (ринковими) механізмами макроекономіч-

ної стабілізації. Зміна економічної системи спри-

чиняє часткове руйнування структури народного 

господарства, яка сформувалась за декілька деся-

тиліть соціалізму.  

Глибокі протиріччя соціалістичної команд-

но-адміністративної економічної системи в пере-

дтрансформаційний період у певній частині ма-

теріалізувались у структурі перехідної економіки 

й сукупно з новоутвореними соціальними чин-

никами перехідного періоду визначили тенденції 
відтворення економічної злочинності в Україні, 
яка за структурою та динамікою істотно відріз-
няється від економічної злочинності передтран-

сформаційного періоду. 
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Тому соціальні чинники соціалістичного пе-

ріоду породжують і зумовлюють багато явищ 

трансформаційного періоду, які вже стають детер-

мінантами відтворення економічної злочинності. 
Встановлення соціальних передумов еко-

номічної злочинності дуже важливе для визна-

чення цілісності детермінуючого комплексу еко-

номічної злочинності, розуміння системи та ме-

ханізмів формування детермінуючих зв’язків у 

межах його структури. 

Крім соціальних передумов, у детерміную-

чому комплексі економічної злочинності важли-

ве значення належить причинам. Причини еко-

номічної злочинності трансформаційного пері-
оду в Україні можна поділити на дві основні 
групи: ті, що виникли у соціалістичній економіч-

ній системі і зберігають вплив упродовж транс-

формаційного періоду; ті, що властиві лише 

трансформаційному періоду. 

Зупинимося на першій групі причин. Це 

соціально-економічні протиріччя, які мають міс-

це в зв’язку з успадкованими структурними дис-

пропорціями економічної системи. Структурний 

дисбаланс виявився дуже складним: це дисба-

ланс між важкою та легкою промисловістю, між 

промисловістю і сільським господарством, між 

добувною та переробною промисловістю, між 

матеріальним виробництвом і сферою послуг, 

між військово-промисловим і цивільним компле-

ксами. В Україні 3/4 виробництва становила 

продукція важкої промисловості й лише 1/4 – 

продукція, призначена для задоволення потреб 

споживачів. Тому в новій економічній системі 
виявились зайвими виробничі потужності у галу-

зях важкої промисловості та  військово-

промисловому комплексі, що призвело сукупно з 
втратою господарських зв’язків у структурі ко-

лишнього соціалістичного табору, до економіч-

ного спаду, який супроводжувався деіндустріалі-
зацією успадкованого науково-виробничого по-

тенціалу. Це відбулося внаслідок технологічного 

дисбалансу. Скороченню підлягали надлишкові 
виробничі потужності, зосереджені насамперед у 

галузях військово-промислового комплексу, що 

мав достатньо високий технологічний і наукомі-
сткий рівень виробництва. У галузях цивільно-

промислового виробництва у зв’язку з техноло-

гічною відсталістю та високим рівнем зношення 

основних фондів також відбувалась руйнація ба-

гатьох господарюючих суб’єктів. 

Деформація структури економіки вияви-

лась і в гіпертрофованому розвитку високомоно-

полізованого паливно-енергетичного, металур-

гійного, вугільного секторів економіки. Це дало 

змогу використати відмінність у рівні внутрішніх 

та світових цін і з мінімальними затратами у коро-

ткі терміни отримати надвисокі прибутки на екс-

портно-імпортних операціях. Особливо велика різ-
ниця у цінах була в перші роки лібералізації зовні-
шньоекономічних відносин, що спричинило вини-

кнення в економіці спекулятивних секторів. 

Криміногенний вплив на економіку внаслі-
док значного зростання спекулятивного сектору 

полягав ось у чому. По-перше, спекулятивний 

сектор за суттю менш контрольований і більш 

криміногенний, навіть в умовах сильних держав-

них інститутів. Це стало причиною зниження 

податкових надходжень. По-друге, спекулятивна 

спрямованість економічного розвитку створює 

середовище, в якому підприємства орієнтуються 

переважно на поточне виживання, мінімальний 

рівень виплати зарплат працівникам, скорочення 

інвестицій у розвиток. 

Курс підприємств на короткострокові цілі 
розвитку – вагомий чинник, що стимулює при-

ховування економічного обороту та розширення 

сфери розрахунків готівкою. 

Зазначимо, що глибокої реструктуризації 
економіки в України не проведено і до сьогодні. 
Відновлювальний характер економічного зрос-

тання, який спостерігається в Україні з 2000 р., 

зумовлений не істотною реструктуризацією еко-

номіки, а використанням “ресурсу” цінової кон-

курентоспроможності, запас якої сформувався 

ще до 2000 р., зокрема за рахунок девальвації 
гривні на 292% і в зв’язку зі сприятливою зовні-
шньоекономічною кон’юнктурою, особливо для 

металургійної та хімічної галузей промисловості. 
До причин другої групи можна віднести 

такі протиріччя: між попитом і обсягами вироб-

ництва, між наявними виробничими потужнос-

тями та рівнем їхнього відновлення, між темпами 

формування приватного капіталу й необхідністю 

зростання інвестиційної діяльності, між потре-

бою у внутрішніх інвестиціях і масовим відтоком 

капіталу за кордон.  

До цієї групи також належать причини, 

властиві ринковій економіці, які формуються у 

трансформаційний період. Ринок належить до 

найважливіших механізмів координації економі-
чної діяльності й покликаний забезпечити ефек-

тивний розподіл обмежених економічних ресур-

сів. Однак він має і внутрішньо властиві йому 

протиріччя. Протиріччя ринкової економічної 
системи – це внутрішньо властиві вияви її функ-

ціонування, котрі зумовлюють необхідність при-

ймати суб’єктами ринку неоптимальні рішення 

або небажані для суспільства економічні рішен-
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ня, тобто рішення, що не відповідають критеріям 

оптимальності Парето [5, 24]. Основні протиріч-

чя ринкової системи такі: між необхідністю па-

нування конкурентного середовища і тенденцією 

до встановлення монопольного контролю, між за-

цікавленістю у максимізації прибутку та необхідні-
стю продукувати суспільні блага, між зацікавленіс-

тю в мінімізації витрат і необхідністю збереження 

та відновлення довкілля, між економічною ефекти-

вністю й соціальною справедливістю.  

Наведені протиріччя внутрішньо властиві 
ринковому механізмові. У бажанні максимізува-

ти прибуток кожний суб’єкт ринку прагне випе-

редити чи навіть знищити конкурентів, готовий 

знехтувати збереженням довкілля, перекладаючи 

ці витрати на державу або когось іншого. До того 

ж монополізм у трансформаційний період має 

свої особливості – це і збереження попередніх 

форм монополізму, і поява нових. Оскільки дер-

жава зберегла контроль за діяльністю деяких се-

кторів економіки, то посилилась гостра боротьба, 

у багатьох випадках з використанням влади,  за 

встановлення контролю над високоприбуткови-

ми підприємствами.  

Окремі протиріччя ринкової економіки у 

трансформаційний період загострюються в 

зв’язку з нерівномірністю розподілу інформації. 
Суб’єкт ринку може одержати перевагу через 
доступ до ексклюзивного джерела інформації, 
отримання інформації раніше від конкурентів й 

іншими способами, не зв’язаними з вкладенням 

фінансових ресурсів. Тому інформація набуває 

ринкової вартості й стає товаром, який реалізу-

ється, в тому числі на нелегальному ринку вна-

слідок встановлення корупційних зв’язків та 

економічного шпигунства. 

Поряд з основними причинами, притаман-

ними більшості країн у період переходу від ко-

мандно-адміністративної до ринкової економіки 

й зв’язаними з особливостями цієї складної сис-

темної трансформації, існують додаткові причи-

ни економічної злочинності, що властиві окре-

мим країнам і залежать від стану економіки зага-

лом та її окремих галузей. В Україні з-поміж 

найважливіших можна назвати протиріччя у фі-
нансово-кредитній системі, системі розподілу 

ВВП, фіскальній системі, а також невідповіднос-

ті між рівнем зростання продуктивності праці та 

динамікою оплати праці.  
У фінансово-кредитній системі – це проти-

річчя між гіпертрофованим розвитком фінансо-

вого сектору на шкоду реальному. Банки у фі-
нансово-кредитній сфері нашої країни  посіли 

привілейоване становище в розпорядженні фі-

нансовими ресурсами й отримують надвисокі 
доходи. Водночас у виробничому секторі еконо-

міки постійно відчувається значна нестача фі-
нансових ресурсів для забезпечення нормального 

економічного обігу. 

У системі розподілу ВВП – це протиріччя 

між новою структурою формування ресурсів і 
застарілою структурою загальносоціальних фон-

дів. У нашій країні не відбулось істотного рефо-

рмування системи пенсійного забезпечення, со-

ціального страхування, охорони здоров’я, соціа-

льних пільг та ін. Отже, проблема полягає не 

тільки у відсутності ресурсів, а й в недоліках ді-
ючого в суспільстві механізму їх розподілу. Ві-
домо, що основна функція розподілу полягає у 

справедливому поділі сукупного суспільного 

продукту, який здійснюється за допомогою ви-

значених соціальних механізмів. Серцевиною 

цього процесу є бюджетні відносини. З одного 

боку, в сучасних економічних і соціальних умо-

вах розвитку держави сфера розподілу набуває 

характеру безпосереднього впливу на формуван-

ня економіко-соціального стану суспільства. Але 

з іншого боку, починаючи з 2004 р., в Україні 
реалізовано чимало соціальних програм, зокрема 

підвищення прожиткового мінімуму, розмірів 

пенсійних виплат, стипендій, пільг дітям війни й 

інших видів соціальних пільг, які з погляду ефе-

ктивного використання економічного ресурсу 

стали обтяжливими для економіки загалом. Ди-

намічне зростання соціальних витрат не підкріп-

лювалось аналогічним зростанням продуктивно-

сті праці. Це спричинило нові диспропорції в 

економіці й навіть певною мірою змінило еконо-

мічну модель. Мається на увазі, що запрова-

дження низки соціальних програм було зумовле-

не політичною кон’юнктурою (проведення чер-

гових та позачергових виборів та ін.) і не мали 

під собою соціально-економічного підґрунтя. 

Отже, політичні цикли почали визначати еконо-

мічну політику держави.  

У системі оподаткування були закладені 
протиріччя між системою індивідуальних подат-

кових та митних пільг і високим рівнем податко-

вих ставок і митних тарифів. Суб’єкти господа-

рювання, які мають підтримку владних структур, 

почали активно обходити податкові вимоги через 
трансфертне ціноутворення, офшорну мініміза-

цію доходів, мінімізацію митної вартості імпор-

тованої продукції і под. 

Зазначимо, що наведені причини економіч-

ної злочинності мають різну каузальну власти-

вість і виявляють вплив у різних ланках детермі-
нуючого комплексу. 
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Умови економічної злочинності – це ті со-

ціальні чинники, котрі сприяють реалізації її 
причин.  

Важливе науково-прикладне значення має 

їх класифікація за змістом. За цією ознакою умо-

ви економічної злочинності диференціюються 

залежно від основних сфер життя суспільства на 

політичні, соціально-економічні, правові, ідеоло-

гічні, організаційно-управлінські, морально-

психологічні.  
Стан економічної кон’юнктури  також має 

важливе детермінуюче значення у формуванні 
умов економічної злочинності. Наприклад, у пе-

ріоди економічних криз економічна злочинність 

зростає. Це пояснюється загостренням 

кон’юнктурної боротьби у складній ситуації. 
Жорсткість конкуренції стимулює йти в ногу з 
партнерами, які використовують протиправні 
форми господарської діяльності. 

У кризовий період загальне зростання еко-

номічної злочинності пояснюється загостренням 

конкурентної боротьби та бажанням зберегти 

бізнес у тяжкій ситуації, а вчинення одного зло-

чину тягне за собою ланцюгову реакцію. 

У структурі детермінуючого комплексу 

економічної злочинності в Україні у трансфор-

маційний період вагомий детермінуючий вплив 

мають суспільно-небезпечні процеси, пов’язані з 
поширенням тіньової економіки, корупції, орга-

нізованої злочинності. Від цих чинників еконо-

мічна злочинність перебуває у функціональній 

залежності, за якої має місце жорстко однознач-

на детермінація. 

Зазначені суспільнонебезпечні процеси, по 

суті, деформували ті соціальні інститути, що ма-

ли забезпечувати розвиток ринкових відносин. 

Натомість виник олігархічно-клановий характер 

економіки і низки інших сфер, зокрема політики. 

Будучи органічною складовою соціальної си-

стеми ці суспільнонебезпечні процеси постійно 

відтворюють умови для власного існування. Такий 

процес характерний для будь-яких інституційних 

систем і може бути з певним спрощенням описа-

ний через гіперселекцію, хреодний ефект і залеж-

ність від траєкторії попереднього розвитку. 

Ефект гіперселекції полягає в тому, що не-

конкурентноздатна в нормальних умовах струк-

тура (інститут) у зв’язку з обставинами, які ви-

падково склались, захоплює домінуюче стано-

вище і блокує процес функціонування ефектив-

них соціальних інститутів. 

Хреодний ефект означає, у цьому контексті, 
що внаслідок певних обставин те чи інше явище, та 

чи інша система починає розвиватися неоптималь-

ним шляхом, причому, чим триваліший такий роз-
виток, тим важче змінити траєкторію.  

Селекційний відбір перестає діяти, і його 

неоптимальність стає помітною в окремій перс-

пективі.  
Залежність від траєкторії попереднього 

розвитку виявляється у тому, що інститути, які 
вже склались, структура економіки, політична 

система та соціальна структура здійснюють роз-
виток за попередньою траєкторією найвірогідні-
шим. Тобто, названі соціальні підсистеми (кору-

пція, тіньова економіка, організована злочин-

ність) постійно підживлюють  інституційне та 

соціальне середовище, що сприяє їм і стимулює 

функціонування, створюючи сприятливі умови 

для зростання економічної злочинності, яка в 

свою чергу дає фінансове підґрунтя для поши-

рення відповідних суспільнонебезпечних проце-

сів. Відтак аналізовані соціальні підсистеми ста-

ють органічною складовою економічної системи, 

їх підтримують легально діючі суб’єкти господа-

рювання й окремі представники владних і право-

охоронних органів. 

За таких обставин функції чиновників ста-

ють дуже цінним товаром з повністю визначе-

ною ринковою вартістю. 

Суб’єкти господарювання, котрі здійсню-

ють протиправну господарську діяльність, мають 

відповідні умови і, безперечно, економічний ін-

терес в існуванні таких відносин і збереженні 
сприятливих засад для протиправної діяльності. 
Цей інтерес очевидний, адже в протилежному 

випадку ринок наповниться конкурентами і від-

будеться моральне знецінення тих дорогих, але 

ефективних форм страхування кримінального 

ризику, що дають змогу протистояти як держав-

ному контролю, так і конкурентам. 

Вплив на економічну злочинність у транс-

формаційний період мають й інші чинники, з-
поміж них – зниження життєвого рівня і високий 

рівень соціальної диференціації, гіперболізоване 

значення, що надається в нашому суспільстві 
матеріальному успіху та владі як основі статусу в 

суспільстві, недосконалість законодавства, скла-

дність виявлення і розслідування економічних 

правопорушень, логіка економічної активності в 

неконкурентному середовищі. 
Бідність, безробіття, бездомність, соціаль-

но-економічні контрасти – це обставини, що бі-
льшість кримінологів визнають такими, які ма-

ють високий детермінуючий потенціал. У зв’язку 

з цим наголосимо, що кореляційна залежність 

між глибоким розшаруванням суспільства на ву-

зьке коло багатих і переважну масу малозабезпе-
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чених громадян, між збільшенням питомої ваги 

населення, яке живе за межею бідності, між зро-

станням безробіття й економічною злочинністю є 

очевидною. Проте, починаючи з 2001 р., а особ-

ливо з 2005 р., основні показники рівня життя в 

Україні дещо поліпшились. Так, лише у 2005 р. 

порівняно з 2004 р.:  номінальні доходи населен-

ня зросли на 38,4 %, наявні доходи, що можуть 

бути використані населенням на придбання то-

варів і послуг, – на 36,4 %, а реальні, визначені з 
урахуванням цінового фактора, – на 20,1 %; се-

редньомісячна заробітна плата штатних праців-

ників за видами економічної діяльності у 2005 р. 

зросла на 36,7 %, реальна заробітна плата порів-

няно з попереднім роком збільшилась на 20,3%; 

витрати населення збільшились на 33,8 %; при-

ріст заощаджень становив майже 33 млрд грн [6].  

Тому можна констатувати, що з 2001 р. ко-

реляційна залежність економічної злочинності 
від цих соціальних чинників почала слабшати. 

У структурі детермінуючого комплексу 

економічної злочинності важливе значення має і 
аналіз особливостей детермінації індивідуальних 

злочинних проявів, оскільки саме особа є 

об’єктом соціальної детермінації.  
Вплив соціальної системи, переломлюю-

чись крізь внутрішнє “Я” людини, проявляється 

у зміні її соціальної активності, в тому числі й у 

сфері господарської діяльності. У трансформа-

ційний період відбувається процес зміни стерео-

типів у виявах соціальної активності, зумовлений 

порушенням соціальної рівноваги для більшості 
населення. Потім цей процес переходить у ста-

дію адаптації до особливостей новонароджених 

соціальних інститутів і завершується стабілізаці-
єю, але вже на новому рівні. Механізми динаміки 

трансформаційних змін виявляються у виник-

ненні або зникненні певних соціальних елемен-

тів, модифікації внутрішніх і зовнішніх детермі-
нуючих зв’язків між ними. У соціальній актив-

ності особистості виражається та реалізується 

глибина і повнота зв’язків особистості зі соціа-

льним середовищем. Основним критерієм такої 
активності є спрямованість на певні інтереси, 

потреби, цінності, структура та характер яких 

дуже швидко змінюються у трансформаційний 

період. Відбувається адаптація особистості з її 
індивідуальною структурою до нових умов жит-

тєдіяльності соціального середовища, її самови-

значення як суб’єкта власного життєвого шляху 

та способу життя.  

Тому протиправний спосіб задоволення 

особою своїх інтересів і потреб у сфері госпо-

дарської діяльності – це індивідуальний усвідом-

лений прояв активності особи, який значною мі-
рою обумовлений чинниками особистісного ха-

рактеру, що реалізуються в нових соціальних 

умовах. У період складних соціальних змін особа 

прагне якнайефективніше використати свій по-

тенціал і досягнути бажаного результату (задо-

волення власних потреб й інтересів) найоптима-

льнішим шляхом, у тому числі й протиправним. 

Обрання протиправного способу задоволення 

своїх потреб та інтересів залежить від індивідуа-

льних особливостей, кінцевої вигоди, а також 

ймовірності настання для особи негативних нас-

лідків і їх порівняння з можливою вигодою. 

Причому протиправний спосіб в умовах зміни 

соціальних інститутів і послаблення соціального 

контролю виявляється зазвичай ефективнішим. 

Якщо звернути увагу на структуру детер-

мінації індивідуальних злочинних проявів, то 

важливого значення тут набуває дослідження 

співвідношення об’єктивних і суб’єктивних де-

термінант такої індивідуальної активності. У 

свою чергу об’єктивна детермінація має дві 
складові: внутрішню та зовнішню. Тому в проце-

сі вивчення детермінації індивідуальних злочин-

них проявів необхідно зважати на вплив трьох 

складових: внутрішніх об’єктивних чинників 

(для прикладу, психофізіологічні розлади), внут-

рішніх суб’єктивних чинників (свідоме волеви-

явлення особи) і зовнішніх чинників (вплив се-

редовища на формування світогляду та ціннос-

тей, вплив конкретної життєвої ситуації). 
Однак якщо розглядати питання про вчи-

нення економічних злочинів, то детермінантами 

такої активності можуть бути лише зовнішні та 

внутрішні суб’єктивні чинники. Якщо за віднос-

ної рівності зовнішніх детермінант у конкретній 

ситуації певний вид злочинного прояву вчиняє 

багато осіб, то в цьому випадку вплив зовнішніх 

детермінант буде переважати над впливом внут-

рішніх. На відміну від форм індивідуальних від-

хилень у детермінації форм масових відхилень 

домінуючий вплив мають зовнішні чинники. 

Особливо це простежувалось у перші роки пере-

ходу України до ринкової економіки, коли час-

тина соціальних інститутів відмирала, а нових 

ще не створили, або вони перебували лише в 

процесі становлення. Тому в цей період все бі-
льше і більше осіб втягувались у систему нефор-

мальних відносин, у тому числі в тіньову еконо-

міку й економічну злочинність. За таких обста-

вин суспільна свідомість перетворилась на нейт-

ральну чи навіть лояльну до економічних право-

порушень і осіб, які їх вчиняють. Зовнішні чин-

ники у таких умовах є домінуючими, вони при-
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глушують у багатьох людей індивідуальну сві-
домість. Узагалі процеси початку 90-х років різ-
ко змінили характер взаємовпливу між індивіду-

альною свідомістю та суспільною. Під впливом 

соціально-економічних, політичних, правових і 
організаційно-управлінських чинників суспільна 

й індивідуальна свідомість почали дуже видозмі-
нюватись. Були нейтралізовані практично всі 
соціально-психологічні обмежування традиції, 
морально-духовні цінності, зокрема: совісність, 

порядність, сором тощо. Тобто відбулись складні 
антисоціальні деформації суспільної та індивіду-

альної свідомості.  
Між суспільною й індивідуальною свідомі-

стю існує закономірний взаємозв’язок як між 

загальним та одиничним. І трансформаційний 

період засвідчив, що загальні соціально-психоло-

гічні чинники підсилювали вплив асоціальної 
субкультури, сприяли збільшенню кількості носі-
їв асоціальної ціннісної орієнтації серед частини 

населення, зокрема підприємців. У системі цінні-
сних орієнтацій культивуються деформовані 
цінності й норми, котрі допомагають досягати 

високого матеріального забезпечення та вагомо-

го статусу в бізнесі за будь-яку ціну, що  знай-

шли сприятливий ґрунт для подальшого розвит-

ку в умовах кризових явищ в економіці. І пере-

ломлюючись через усвідомлення,  сприйняття і 
аж до прийняття рішення про вчинення злочину 

детермінуючі чинники набували генетичної, 
продукуючої дії. 

Висновки. Аналіз формування детерміну-

ючого комплексу економічної в умовах переходу 

України до ринкової економіки дає змогу, по-

перше, визначити коло соціальних чинників за їх 

функціональним впливом, по-друге, розглянути 

особливість їх утворення на різних соціальних 

рівнях і, по-третє, оцінити їх детермінуючі влас-

тивості та характер впливу на спричинення, опо-

середкування й обумовлення економічної зло-

чинності. 
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DETERMINING SYSTEM OF ECONOMIC CRIME UNDER THE CONDITIONS  

OF TRNSITION OF UKRAINE TO THE MARKET ECONOMY 

 

Summary 
 

The combination of various factors forming at different social levels and making determining influence 

on the economic crime reproduction under the conditions of transition of Ukraine to the market economy are 

analyzed in the article. The author proves that the matter is not only in the combination of factors determin-

ing economic crime but in their structural integrity forming determining system. Under economic crime de-

termining system it is necessary to mean complex multi-chain structure of social factors being formed at the 

different social levels in different space-time ranges with different determining features and involved in the 

mechanism of causing, mediating and conditioning economic crime. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВІВ АНТИСОЦІАЛЬНОЇ 
ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ 

 
Постановка проблеми. Формування особи 

– це процес становлення її як об’єкта суспільних 

відносин до становлення її як суб’єкта таких від-

носин. У результаті цього процесу людини набу-

ває самосвідомості, формується як соціально-

орієнтований член суспільства. Соціалізація ж 

відбувається під впливом різноманітних факторів 

соціального середовища відповідно до функціо-

нування певних соціально-психо-логічних меха-

нізмів засвоєння інформації. Критерієм соціалі-
зації є вік, а вік за своєю суттю – поняття суспі-
льно-історичне. 

Враховуючи, що процес формування особи 

з самого початку соціальний, стає зрозуміло, що 

він залежить від бажання та можливостей суспі-
льства створити цього суб’єкта. 

З метою контролю, а також впливу на про-

цес формування особи, необхідно чітко уявити 

собі основні інститути соціалізації, їх можливос-

ті та тенденції розвитку за сучасних умов. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженням вказаної проблеми займалися 

вчені юристи та психологи. Серед них такі про-

відні фахівці, як Тарарухін С.А., Рубінштейн 

С.Л., Ковальов В.И., Леонтьєв А.Н., Ігошев К.Е., 

Кудрявцев В.І., Філановський І.Г., Гончаренко 

С.В., Арскенюк Т.М. 

Мета дослідження. За останні роки відбу-

лися суттєві зміни в психофізичному та соціаль-

ному розвитку неповнолітніх, що вплинуло на 

мотивацію їх поведінки, в тому числі і злочин-

ної. Якщо в минулому столітті злочини проти 

власності вчинялися в домінуючій більшості ви-

падків з мотивів солідарності з друзями, бажан-

ням самоствердження, то на сьогодні доміную-

чою є корислива мотивація. 

Для насильницької злочинності неповнолі-
тніх, останнім часом, характерні елементи жорс-

токості, знущання над жертвою, використання 

вогнестрільної та холодної зброї, психотропних 

та сильно діючих речовин. 

Виклад основного матеріалу. Неповнолі-
тні злочинці – це переважно особи з антисоціа-

льною спрямованістю і схильністю до стійких 

стереотипів антисоціальної поведінки. 

Особливістю підліткової злочинності є її 
психологічний механізм наслідування дорослих, 

що широко “рекламується” останніми, в тому числі 
через засоби масової інформації з журналістським 

та художнім оформленням, з використанням соціа-

льних психологічних прийомів впливу. 

Криміналісти вважають, що громадян, які 
не порушують заборони, що містяться в кримі-
нально-правових нормах, можна поділити на дві 
групи. Першу - становлять люди, які не скоюють 

злочинів через усвідомлення ними того, що поді-
бні дії суперечать інтересам суспільства, отже, і 
їхнім особистим інтересам. До другої групи на-

лежать люди, що не скоюють злочинів саме че-

рез страх перед можливістю настання певних 

негативних наслідків, які можуть настати при 

здійсненні ними кримінально-протиправних дій: 

притягнення до кримінальної відповідальності і 
призначення покарання, осуд з боку оточення 

втрата довіри і т. д. 

Указуючи на потреби, як про першопричи-

ни поведінки людини, зазначимо, що в основі 
конкретних дій індивіда може лежати не лише 

одна потреба, а й їхня сукупність. Детермінація 

конкретної поведінки декількома потребами від-

бувається тоді, коли потреби, що є у людини, 

зіставляються одна з одною в даній ситуації, ко-

ли, здійснюючи який-небудь вчинок, людина 

може задовольнити відразу ж декілька своїх по-

треб одночасно. У такому випадку наявність де-

кількох зіставлених усвідомлених потреб у інди-

віда тільки укріплює його рішучість зробити 

якісь конкретні дії. 
Отже, в основі довільної активності люди-

ни лежать усвідомлені потреби, що визначають 

загальну мету у вигляді матеріального об'єкта 

або рівня виконання чи результату, досягнення 

якого прагне людина, і спонукають її діяти для 

досягнення цієї мети. 

Тобто особа усвідомлює і починає пережи-

вати потребу, що є у неї, визначаючи цим зага-

льну мету поведінки, тобто уявлення про те, що 

їй необхідно мати, що їй необхідно зробити, щоб 

задовольнити свою потребу. У разі актуалізації 
матеріальної потреби ця загальна мета виявля-

ється, скажімо, у вигляді бажання мати певні ма-

теріальні блага або бажання мати гроші для їх 

придбання.  
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Можна вважати що, виділені, як гіпотети-

чний конструкт, психічні утворення виконують у 

процесі мотивації такі функції: визначають тип 

поведінки людини, спонукають її діяти у певний 

спосіб для задоволення потреби, що пережива-

ється нею, для досягнення поставленої перед со-

бою мети. Такі утворення надають усвідомленій 

потребі, що є у людини, якостей конкретного 

предмета і тим самим відіграють істотну роль у 

процесі мотивації. 
Мотиви, що дають змогу вибрати між різ-

ними варіантами дії, виникають на основі погля-

дів, що склалися у людини на світ уявлень про 

добро і зло і т. д., іншими словами, на основі йо-

го внутрішніх установок, системи його ціннісних 

орієнтацій. Вони формуються у людини в проце-

сі становлення особи і характеризуються віднос-

ною стійкістю в часі, перебуваючи в потенцій-

ному стані. Звичайно, при зміні світогляду лю-

дини, при ухваленні нею нових життєвих прин-

ципів (що цілком можливо) змінюються і зазна-

чені психічні утворення. 

Стійкі мотиви, що детермінують антисоці-
альну поведінку особи, здебільшого, антисоціа-

льні за своєю суттю, оскільки людина усвідом-

лює, що обирає тип поведінки, що не схвалюєть-

ся суспільством. Підставами для надання власти-

востям антисоціальної стійкості психічним утво-

ренням, які спонукають індивіда обирати анти-

соціальний шлях задоволення своїх потреб, мо-

жуть бути дві умови. По-перше, суспільство має 

визнавати дану поведінку антисоціальною шля-

хом закріплення цього в нормах моралі й інших 

соціальних нормах, або неправомірною - шляхом 

вказівки про це в законі. І, по-друге, сама людина 

має усвідомлювати, що обраний нею тип поведі-
нки є антисоціальним. 

Незважаючи на зовнішні обставини скоєн-

ня злочину, особа переступає заборонену межу, 

обирає неправомірний тип поведінки, в першу 

чергу, тому, що її ціннісні орієнтації дозволяють 

їй це зробити. Закон не допускає скоєння злочи-

ну в будь-яких випадках. Кожна людина в склад-

ній життєвій ситуації або ситуації, сприятливій 

для здійснення правопорушення, неминуче стане 

перед вибором засобів задоволення своїх потреб. 

І якщо перевагу буде надано злочинному спосо-

бу виходу з даної ситуації, то психічні утворен-

ня, що послужили причиною вибору неправомі-
рного шляху задоволення потреби, за своєю сут-

тю будуть антисоціальні, звичайно, за наявності 
розглянутих вище умов.  

На результат вибору неповнолітнього того 

або іншого типу поведінки в рамках задоволення 

однієї і тієї самої потреби (або потреб) впливає 

мотивоване, наявне у неї і в потенційному стані, 
що сформувався на основі її ціннісних орієнта-

цій, соціальних установок, світогляду, і таке, що 

актуалізувалося в результаті взаємодії з об'єкти-

вними умовами ситуації, діяння. При злочинній 

поведінці особи, за умови усвідомлення нею цьо-

го факту, таке психічне утворення характеризу-

ється певним ступенем антисоціальності. 
На  психологію особи злочинця впливають 

певного роду дефекти: 1) дефекти індивідуальної 
правосвідомості; соціально-правова дезінформова-

ність; правовий нігілізм; соціально-правовий ци-

нізм; соціально-правове безкультур’я; 2) патологія 

сфери потреб особи; 3) дефекти в особистісних 

установках; 4) дефекти психічного розвитку [5]. 

Більше того, криміналісти і психологи роз-
глядають також певний причинний комплекс 

особи неповнолітнього злочинця, до якого відно-

сяться такі чинники: 1) соціальні (нестабільність 

суспільства, несприятлива соціально-психоло-

гічна атмосфера у ньому, соціальна незахищеність 

та ін.); 2) політичні (відсутність розвинутої демок-

ратії, корумпованість з ознаками анархії починаю-

чи з верхніх елементів влади); 3) ідеологічні (відсу-

тність ідейності, бездуховність); 4) моральні; 5) 

економічні; 6) соціально-побутові та інші. 
Дослідженням типів злочинців, у т.ч. непов-

нолітніх, займався  італійський лікар-психіатр Ч. 

Ломброзо, який вивчав засуджених у місцях позба-

влення волі. Він і його послідовник Е. Феррі розрі-
зняли такі типи злочинців: 1) природжених; 2) зло-

чинців у наслідок божевілля; психопатів та інших, 

що страждають на психічні аномалії; 3) злочинців 

із пристрасті; 4) випадкових; 5) звичних. [9]. Крім 

цього, Ч. Ломброзо стверджував, що злочинний 

тип особистості можна розрізняти за специфічними 

фізичними і психічними ознаками. 

Заслуговує на увагу класифікація особис-

тостей, запропонована психологом О.Ф. Лазур-

ським. При визначенні типів він виходив з: 1. 

природних психологічних можливостей; 2. особ-

ливостей соціального пристосування особистості 
до дійсності. Причому відповідно до цих ознак 

він визначив три рівні особистостей: нижчий, 

середній і вищий. На кожному рівні виділяються 

так звані чисті типи, змішані і спотворені. 
Діяльність людини в конкретній ситуації 

мотивується не будь-якими або всіма можливими 

її мотивами, а тим, найсильнішим мотивом в їх 

ієрархії, який за даних умов найбільше пов'яза-

ний з перспективою досягнення відповідного 

цільового стану. Такий мотив активізується, стає 

дієвим. При цьому одночасно можуть активізу-
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ватися й інші мотиви, підпорядковані йому або 

ті, що перебувають з ним у конфлікті. 
Як мотивацію належить розуміти спонуку 

до дії певним мотивом. Мотивація розуміється як 

процес і як результат цього процесу. У першому 

вигляді мотивація є процесом вибору між різни-

ми можливими діями, процес, що регулює, спря-

мовує дію на досягнення специфічних для даного 

мотиву цільових станів і що підтримує цю спря-

мованість. Результатом даного процесу виступає 

не сама діяльність людини. Діяльність склада-

ється з окремих функціональних компонентів - 

сприйняття, мислення, навчання, відтворення 

знань, мови або моторної активності, а вони во-

лодіють власними накопиченим у ході життя за-

пасами можливостей (умінь, навичок, знань). Від 

мотивації залежить, як і в якому напрямі  будуть  

використані  різні  функціональні здібності. Тому 

вважається доцільним виділити таке психічне 

утворення, яке було би підсумком процесу моти-

вації і містило би в собі всі основні елементи, що 

належать до структури мотивації (потреба, мо-

тив, мета, конкретний спосіб реалізації задума-

ного). Таким міг би виступати термін “спонука”. 

Процес мотивації не є єдиною стадією, рі-
вномірно від початку і до кінця пронизаною ак-

том поведінки. Вона складається з різнорідних 

процесів, що здійснюють функцію саморегуляції 
в окремі фази акту поведінки: процесу усвідом-

лення потреби і постановки загальної мети пове-

дінки, процесу актуалізації мотиву і вибору типу 

поведінки, процесу вибору конкретного об'єкта і 
(або) конкретного способу поведінки. Безумовно, 

зазначені процеси є гіпотетичними, оскільки об'-

єктивно виявити їх межі неможливо. 

Мотивація пояснює цілеспрямованість по-

ведінки, яку можна спостерігати, коли одна і та 

сама людина намагається досягти одну і ту саму 

мету абсолютно різними способами. У разі, коли 

безпосередня спроба досягнення мети натрапляє 

на перешкоду, обирається інший шлях. 

Виходячи з викладеного, треба розуміти, 

що суть мотивації полягає у виборі між різними 

можливостями, і лягає саме на поняття мотиву як 

основного елементу мотивації. 
У недавньому минулому в психологічній 

літературі, присвяченій проблемі мотивації (а в 

юридичній літературі і тепер), під мотивом ро-

зумілася спонука до дії. І це не випадково, адже 

основною функцією мотиву є спонука поведінки. 

При цьому, за даними сучасної психології, мо-

тив, що актуально переживається, як прагнення 

до чого-небудь, безпосередньо поведінку не ви-

кликає. Функція спонуки поведінки становить 

суть мотиву, але лише як потенція, як готовність 

до дії. Потенційні ж мотиви стають такими, що 

реально діють за певних умов [3]. 

Деколи мотиви позначаються як бажання, 

прагнення, інтереси [10]. Але останні в сучасно-

му трактуванні означають фактично не вид мо-

тиву, а лише етапи виникнення, становлення і 
розвитку існуючої мотивації. 

Виглядає сумнівним ототожнення мотиву з 
емоціями [18]. Емоції безпосередні переживання, 

що супроводжують окремі життєво важливі си-

туації, мають короткочасну дію. Емоції виража-

ють оціночне відношення до явищ, що відбива-

ються і справляють певний вплив на ступінь ви-

раження мотиву, але змістова сторона мотиву не 

змінюється під їх дією [2]. Наприклад, людина 

стає свідком насильства відносно близької їй 

людини і в стані сильного душевного хвилюван-

ня, викликаного діями насильника, позбавляє 

останнього життя. На перший погляд, може зда-

тися, що поведінку людини в даному випадку 

спонукали лише її емоції, що виникли, коли вона 

стала свідком такого насильства. Насправді ж 

мотивами її поведінки можуть бути, припустимо, 

помста, припинення протиправних дій, тобто та-

кі психічні явища, які виражають змістову сто-

рону мотивації. 
В окремих випадках емоції стають потре-

бою і набувають мотиваційного значення. Ідеть-

ся про прагнення окремих людей до переживань 

тривоги, ризику і т. п. 

Як мотиви не можуть виступати і почуття 

[1], оскільки останні є однією з основних форм 

переживання людиною свого ставлення до пред-

метів і явищ дійсності. На відміну від ситуатив-

них емоцій, що відображають суб'єктивне зна-

чення предметів у конкретних умовах, що скла-

лися, почуттям притаманна відносна стійкість і 
вони є суб'єктивною формою існування потреб. 

Почуття, на відміну від мотивів, не спону-

кають самі по собі до дій, вони є лише певною 

формою існування мотивів. Мотиви стають реа-

льними спонуками, тільки як предмет стійких 

відчуттів [6]. 

Мотиви спонукають поведінку під час різ-
них психічних станів людини. Термін “психічний 

стан” використовується для умовного виділення 

в психіці індивіда відносно-статичного моменту. 

Психічні стани зазвичай короткочасні, мотиви ж 

можуть спрямовувати поведінку людини протя-

гом тривалого часу. 

Неправильне ототожнення мотиву зі сти-

мулом до певної поведінки, тобто із зовнішньою 

дією на особу, або з предметом потреби. Зовніш-
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ня мотивація тут відсутня, тому стимули можуть 

лише сприяти зміні мотивації, зумовлювати ди-

наміку психічних станів особи і бути причиною 

зміни одного психічного стану іншим, але сами-

ми мотивами бути не можуть. З іншого боку, не 

всі потреби предметні. Наприклад, при задово-

ленні естетичної потреби дії можуть бути цінніс-

тю самі по собі. 
Криміналістами іноді висловлюється дум-

ка, що визначає антигромадську установку як 

єдину передумову правопорушення [7]. При 

цьому установка являє собою суб'єктивні орієн-

тації індивіда як члена соціальної групи (або су-

спільства) на ті або інші цінності, приписуючи 

йому певні соціально прийняті способи поведін-

ки. Іншими словами, установка - це зайнята осо-

бою позиція, а не мотиви поведінки. 

На перевагу цьому, більшість психологів і 
філософів, що вивчають проблеми особи, вва-

жають, що справжні мотиви поведінки усвідом-

люються далеко не повністю і не завжди, в уся-

кому разі під час вчинення дій [4]. Змістова сто-

рона мотиву не завжди адекватно відображається 

у свідомості, а іноді і зовсім у ній не фіксується. 

Щоб забезпечити внутрішній душевний ком-

форт, люди вважають за краще не помічати 

справжніх мотивів своєї поведінки, пояснюючи її 
собі іншими (тобто формулюючи) “благородни-

ми” спонуками. Неважко відзначити, що в наве-

дених поняттях мотив підміняється мотивуван-

ням, що не одне і те саме. Людина іноді схильна 

виправдовувати або хибно пояснювати мотиви 

своїх вчинків. 

Виникає слушне запитання: чому поведін-

ка різних людей така різна навіть у тому випад-

ку, коли вони діють заради задоволення однієї і 
тієї самої потреби? “Цілком очевидно, що суть 

проблеми полягає не в змісті потреб, а у формі і 
засобах їх задоволення” [8]. Хоча потреба, безу-

мовно, відіграє не останню роль в ініціюванні 
поведінки людини. Тому, можливо, що в поняття 

мотиву, окрім усвідомленої потреби, необхідно 

включати й інші психічні явища, які у своїй су-

купності виступають як суб'єктивні причини 

конкретної поведінки індивіда. 

Зовнішньою мотивацією стали називати 

детермінацію поведінки фізіологічними потре-

бами і стимуляцією середовища, а внутрішньою 

мотивацією – зумовленість поведінки фактора-

ми, безпосередньо не пов’язаними з впливом се-

редовища і фізіологічними потребами середови-

ща. Внутрішньо вмотивована поведінка здійсню-

ється заради себе самої. А зовнішній мотив акту-

алізується тоді, коли головною причиною діяль-

ності є отримання чогось, що перебуває поза ці-
єю діяльністю (грошей, слави, влади тощо). 

Внутрішній мотив – це завжди стан “радо-

сті”, задоволення від своєї справи. А коли діяль-

ність спонукається матеріальними благами (ко-

рислива злочинність), соціальними факторами 

(статусом, престижем, владою тощо), то вона 

зовнішньо вмотивована. 

Внутрішньо вмотивовані форми активності 
створюють враження відсутності мети, спрямо-

ваності на процес, а не на результат діяльності. 
Зовнішньо ж умотивованими виявляється 

все, спрямоване на досягнення кінцевого резуль-

тату чи мети. 

Теорія і практика судової психології та су-

дово-психологічної експертизи у відповідності з 
предметом і колом вирішуваних завдань розро-

били комплекс оновлених питань, що підлягають 

установленню при проведенні судово-психоло-

гічної експертизи. Така експертиза може бути 

призначена для вирішення питань, серед яких 

можна виділити три групи:  

1. Питання, пов’язані з психічними влас-

тивостями особи. 

2. Питання, що стосуються впливу на пси-

хіку різноманітних умов і пов’язаних з ним ста-

нів людини в момент розслідуваної події. 
3. Питання, пов’язані з особливостями про-

тікання психічних процесів у даної особи [12]. 

 Висновки. Враховуючи викладене, можна 

зробити висновок, що неможливо, щодо кожного 

злочину, окремо обґрунтовано довести, чому за-

конодавець вважає, що кримінальна відповідаль-

ність за його вчинення повинна наставати саме з 
16, - а не з 14-річного віку. Причини вибору не-

повнолітнім суб’єктом конкретного об’єкта по-

сягання, конкретних засобів, конкретного спосо-

бу вчинення злочину відрізняються і за усвідом-

ленням потреб і за стійкістю психіки, що впли-

вають на основу вибору підлітком того чи іншо-

го типу поведінки. 

Необхідно визнати однозначно, що для кри-

міналізації поведінки неповнолітніх з метою вико-

нання вимог ст. 22 КПК України потрібне введення 

відповідної нормативної конструкції, яка характе-

ризувала б певні психічні утворення, що лежать в 

основі вибору ним конкретного об’єкта посягання 

та конкретного типу поведінки. 
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Summary 
 

Coming in being of individual is a process of formation as a subject of social relations.  
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ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ СУБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ  

ТА ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ ЯК САМОСТІЙНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ  
 

Постановка проблеми. Актуальність до-

слідження обмеженої осудності та її співвідно-

шення із суб'єктивною стороною злочину зумов-

лена станом недостатньої наукової розробленості 
даної теми та необхідністю її практичного вико-

ристання під час провадження судочинства. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання щодо поняття, змісту, критеріїв та прак-

тичного застосування кримінально-правового 

поняття «обмежена осудність» вже давно пере-

буває в центрі уваги вчених-правознавців. Окре-

мим її проблемам присвячено численні публіка-

ції та окремі праці багатьох видатних науковців 

та практиків, зокрема Ю.М. Антоняна, С.В. Бо-

родіна, Ю.С. Богомягкова, Л.І. Глухарєвої, Н.Г. 

Іванова, В.А. Клименко, Г.Р. Колоколова, М.В. Ко-

стицького, М.М. Коченова, І.А. Кудрявцева, Д.Р. 

Лунца, А.І. Марчука, В. Мельника, Р.І. Міхєєва, А. 

Музики, В.В. Нагаєва, Г.В. Назаренка, В.С. Орло-

ва, В.Г. Павлова, С.В. Полубінської, Т.М. Прихо-

дько, Ф.С. Сафуанова, О.Г. Сиропятова, В.Д. Сіро-

жидінова, О.Д. Сітковської, С.І. Тіхєнко, В.С. Тра-

хтєрова, В.В. Устименко та інших.  

Мета статті. Спробуємо розкрити з позицій 

юридичної психології поняття: «суб'єктивна сторона 
злочину» та «обмежена осудність». Ці два поняття 

тісно пов'язує психологічна сторона злочину. 

Виклад основного матеріалу. Суб’єктив-

на сторона злочину – це психічна діяльність осо-

би, безпосередньо пов’язана із вчиненням злочи-

ну. Це внутрішня сторона злочину. Її зміст скла-

дають такі ознаки, як вина, мотив та мета. Вони 

пов’язані між собою та взаємозалежні. Однак 

вина, мотив і мета є самостійними психологіч-

ними явищами з індивідуальним змістом. 

Обов’язковою ознакою будь-якого злочину 

є вина. Законодавець увів поняття вини у ст. 23 

КК України: «Виною є психічне ставлення особи 

до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої 
кримінальним законом, та її наслідків, виражене 

у формі умислу або необережності». У ній про-

являється негативне відношення особи до інтере-

сів (цінностей), які охороняються кримінальним 

законом від злочинних посягань. Дане негативне 

відношення може проявлятися в антисоціальній, 

асоціальній або недостатньо вираженій соціаль-

ній установці цієї особи стосовно важливіших 

цінностей суспільства. 

Форма і вид вини визначаються законом, в 

основному на підставі психічного стану особи до 

настання суспільно небезпечних наслідків діяння 

(передбачення, бажання чи свідоме допущення їх 

настання або легковажний розрахунок на їх від-

вернення чи не передбачення їх при обов’язку і 
можливості передбачити). Вольова ж спрямова-

ність діяння визначається виключно психічним 

ставленням особи до настання злочинних наслід-

ків [5, с. 91]. 

Під час розгляду в суді кримінальних справ 

щодо обмежено осудних осіб суду необхідно ма-

ти уявлення про рівень і особливості інтелектуа-

льного розвитку підсудного для констатації такої 
ознаки суб’єкта вчинення злочину, як часткове 

усвідомлення особою суспільної небезпеки своїх 

дій і часткове передбачення настання їх суспіль-

но небезпечних наслідків. Використовуючи ці 
дані, можна відмежувати навмисні, злісні дії від 

вчинків, скоєних через нерозуміння ситуації чи 

оману [3, с. 601]. 

Під час дослідження вини в судовій прак-

тиці обов’язкове встановлення мотиву, мети, на-

явності вольового компонента, емоційної харак-

теристики відповідних цілеспрямованих дій. Так, 

не знаючи мотиву, неможливо визначити, на що 

спрямований умисел, чому він виник, ситуатив-

ний він чи заздалегідь обміркований. Обов’яз-
ковим елементом установлення вини є також 

з’ясування емоційного компонента відповідних 

дій (бездіяльності). Правда, законодавець не ви-

діляє емоцій при визначенні кола істотних обста-

вин, необхідних для встановлення вини. Винят-

ком є афект і в деяких випадках інші емоційні 
стани. Але з’ясування характеру суб’єктив-ного 

переживання, ставлення до вчиненого злочину (у 

широкому змісті слова), безумовно, важливо для 

оцінки вини [9, с.28]. 

Установлені за допомогою висновку ком-

плексної судової психолого-психіатричної екс-

пертизи фактичні дані щодо стану обмеженої 
осудності особи під час вчинення нею злочину 

можуть враховуватися і для доведення динаміки 

вини, тобто зміни змісту і спрямованості умислу, 

виникнення нового чи відмови від старого умис-
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лу під впливом різних обставин об’єктивного і 
суб’єктивного характеру.  

Значно ширші можливості використання 

психологічних знань створюються при оцінці 
необережних злочинів, вчинених у стані обме-

женої осудності, особливо щодо ступеня вини й 

відмежування від невинного заподіяння шкоди. 

Психологічний механізм необережного злочину 

в обох формах необережної вини завжди склада-

ється із взаємодії особистості та ситуації. Обсяг і 
варіативність особистісних і психофізіологічних 

якостей, важливих при цій взаємодії, типи ситуа-

цій (провокуюча, сприятлива, нейтральна, що 

перешкоджає порушенням правил безпеки), по-

ведінки потерпілого чи інших осіб, що спричи-

нили аварійну обстановку, досить різноманітні. 
Нагадаємо, зокрема, про велике значення таких 

якостей, як швидкість переключення уваги, час 

реакцій, здатність до зосередження, концентрації 
уваги, швидкого прийняттю рішень та вплив на 

ці якості наявного у особи психічного розладу, 

що не виключає осудність. Але тут важливі й 

індивідуально-психологічні особливості особис-

тості: інтелектуальні, рівень загальних і спеціа-

льних знань, ступінь сформованості, автоматизо-

ваності навичок і вмінь, ціннісні орієнтації, адек-

ватна самооцінка, емоційно-вольова сфера, врів-

новаженість, імпульсивність, мотивація конкрет-

них суспільно небезпечних дій, особливості са-

мосвідомості і самооцінки, критичності, схиль-

ності до ризику, індивідуальна стійкість до екст-

ремальних ситуацій, вплив утоми, стресу, афекту 

на діяльність і под. [9, с. 29]. 

Індивідуальний характер поведінки у скла-

дних екстремальних умовах значно залежить і 
від особливостей нервової системи людини, 

вплив на них наявного у особи психічного розла-

ду, тому що в цих випадках значно зменшується 

роль навичок, умінь, досвіду, тоді, як роль уро-

дженого фактора — природної організації функ-

цій нервової системи — істотно зростає. Відомі 
переваги осіб із сильною нервовою системою, які 
здатні діяти в подібних умовах холоднокровно і 
чітко, натомість наявний психічний розлад у 

особи суттєво знижує здатність до здійснення 

цілеспрямованої регуляції своєї поведінки аж до 

повного нервового зриву. 

З огляду на сказане можна зробити висно-

вок, що в ході встановлення суб’єктивної сторо-

ни злочину висновок експерта-психолога про 

психічні стани і психологічні особливості особи-

стості має велике значення для установлення іс-

тини по справі. 

Встановлення мотиву, мети, емоційного 

компонента істотно доповнює змістовний аналіз 
інтелектуального і вольового компонентів вини, 

що у свою чергу дозволяє розглянути питання 

про ступінь вини обмежено осудного суб’єкта, 

який вчинив суспільно небезпечні дії. Саме сту-

пінь вини є найважливішим критерієм індивідуа-

лізації відповідальності і покарання (індивідуа-

льне покарання повинне відповідати індивідуа-

льній провині суб’єкта). «З огляду на те, що сту-

пінь вини є кількісним вираженням негативного 

ставлення особи до інтересів особистості і суспі-
льства, показником перекручування її ціннісних 

орієнтації, визначення ступеня вини зумовлює 

різний вид та розмір покарання особи, її відпові-
дальність» [9, с. 30]. 

Аналізуючи визначене законодавцем по-

няття «обмеженої осудності» у ч. 1 ст. 20 КК 

України, можна зробити висновок, що медичним 

критерієм є наявний у особи, яка вчинила зло-

чин, психічний розлад. Психічний розлад не є 

патологією психіки та здійснює «пом’якшений» 

вплив на неї так, що особа в силу відповідних 

нервових процесів може частково усвідомлювати 

суспільно небезпечний характер своєї поведінки 

чи частково керувати своїми діями. Тобто обме-

жено осудна особа є суб’єктом злочину і, відпо-

відно, визнається вироком суду винною у вчи-

ненні злочину. 

Вивчення суб’єктивної сторони злочину 

неможливе без ретельного дослідження мотиву і 
мети злочинного діяння. 

Мотив злочину – це те внутрішнє спону-

кання, що змушує людину вчинити злочин і яким 

вона керується під час його вчинення.  

Отже, мотив породжує умисел здійснити 

злочин. На цю обставину ще у 1918 р. звертав 

увагу Л.А.Саврасов: «...мотив злочину є та жев-

ріюча, забарвлена емоційними тонами, глибоко 

вкорінена в психіку ідея, що завдяки певному 

поштовху-імпульсу ззовні в результаті більш-

менш складного душевного процесу народжуєть-

ся умисел-воля до злочину» [7,  с. 123]. 

Відповідно до того, як сприйняла особис-

тість моральні і правові норми, вона оцінює на-

явну соціальну практику і формує поведінку в 

соціумі. Отже, мотивація в цьому сенсі – це одна 

із форм буття моральних і правових норм, спосіб 

їх реалізації як регуляторів людської поведінки, 

через систему стійких спонукань, тобто через 
мотиви. Мотив злочину набуває конкретної ви-

значеності, психологічної форми і правової зна-

чимості тільки у зв’язку із конкретними умовами 

життєдіяльності злочинця. Ситуація може віді-
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гравати роль фону, на якому розгортається зло-

чинна діяльність; активно стимулювати процес 

формування спонукань до злочинної діяльності; 
сприяти реалізації виниклих раніше спонукань та 

ін. За своєю сутністю ситуація, в якій відбуваєть-

ся злочин – це сукупність конкретних умов, що 

впливають на особу, і обставин, що безпосеред-

ньо визначають процес перетворення можливості 
здійснення злочину на його факт [4, с. 68]. 

Мотив злочину впливає на кваліфікацію 

злочину, на призначення покарання, характери-

зує особу винного і сприяє розробці заходів з 
профілактики злочинності. Його встановлення 

необхідне для розмежування складу злочинів, що 

мають подібні ознаки (наприклад, хуліганство і 
заподіяння легких тілесних ушкоджень). У ряді 
випадків з’ясування мотиву має значення для 

доведення винуватості. Крім того, мотив злочину 

може враховуватися як обставина, яка обтяжує 

чи пом’якшує покарання, свідчити про відсут-

ність у діях обвинувачуваного суспільної небез-
печності [2, с. 249].  

Психологи визначають мотив злочинної 
поведінки як процес, що відображає вплив зов-

нішніх і внутрішніх факторів на поведінку лю-

дини. Їхнє завдання полягає у дослідженні по-

треб, переконань, психічних властивостей особи-

стості, впливу середовища. З урахуванням цих 

обставин вони можуть, наприклад, з’ясувати пе-

вний мотив, не властивий конкретній особистос-

ті. Вони можуть відповісти на питання встанов-

лення фактичних даних не тільки про психічні 
процеси і стани, але і про психічні властивості 
особистості, які теж формують психіку людини, 

у тому числі особливості емоційно-вольової і 
мотиваційної сфер, характерологічні особливос-

ті, темперамент, здібності, точна діагностика 

яких можлива тільки на підставі застосування 

спеціальних знань у галузі психології.  
За наявними у літературі даними, для осіб, 

які страждають психічним розладом у вигляді 
психопатії, характерний стан дезадаптації, ви-

кликаний неможливістю задоволення актуальних 

потреб, самоактуалізацією, постійними конфлік-

тами із оточуючими. Наслідком цього є розлади, 

які відносяться до тривожного ряду: внутрішнє 

напруження звужує можливості орієнтації і адек-

ватного реагування на ситуації, виділення голо-

вних, суттєвих факторів. Такий стан є, по суті, 
станом фрустрації, суб’єктивно сприймається як 

украй негативний, який загрожує цілісності та 

індивідуалізації суб’єкта, призводить до накопи-

чення афекту та породжує потребу вивільнитися 

від тривоги. Це можливо тільки за допомогою 

психологічного пристосування. Для психопатич-

них особистостей таке пристосування є дуже ва-

жким, оскільки вони не володіють здатністю до 

гнучкої перебудови потреб, у тому числі заміни 

одних іншими, пошуку і визначення нових спо-

собів їх задоволення, внаслідок обмеженості ін-

дивідуальних заходів вирішення фрустрації і 
зняття тривоги. Для психопатичних особистос-

тей також характерне порушення опосередкова-

ності потреб, коли вони намагаються негайно 

досягнути бажаного, у них порушена орієнтація 

в ситуації та її оцінка, що може бути пов’язано з 
внутрішньою напругою та тривогою, вони слабо 

опираються на досвід і погано прогнозують май-

бутнє, вони відірвані від реальності [1, с. 278]. 

Звичне для суспільства вирішення конкрет-

них ситуацій для деяких осіб, які страждають пси-

хічним розладом у виді психопатії, фактично бло-

ковано, і вони знаходять вихід з неї шляхом вчи-

нення злочинних дій. Для них це найбільш доступ-

ний та простий вихід із стресових ситуацій.  

Іншими словами, психопатії та інші види 

нервово-психічних розладів можуть порушити 

соціальну дезадаптацію індивіда, сприяти вчи-

ненню злочинів, а антисоціальний стиль життя в 

середовищі злочинців і набуття шкідливих зви-

чок можуть посилювати психічні розлади. 

При цьому підкреслюється неадекватність 

дій психопатів у відповідь на зовнішні стимули, 

часто бурні реакції на незначні причини, через 
що ускладнюється пристосовуваність і наступає 

дезадаптація. Неадекватність є тільки зовніш-

ньою оцінкою реакції, оскільки суб’єктивно вона 

відповідає даній особі, її психічним особливос-

тям, зумовленим даною психічною аномалією, а 

тому адекватною даній особі.  
Психопатичні особи бурно реагують не 

тільки на незначні подразники, а й вчиняють на-

сильницькі дії у відповідь на тяжкі образи, явно 

провокуючі вчинки потерпілих. Такі дії можуть 

вчинятися і здоровими особами. Тому тільки 

факт наявності даної психічної аномалії повніс-

тю ще не розкриває суб’єктивних причин таких 

дій. У зв’язку із цим завдання полягає у виявлен-

ні та оцінці тих психологічних особливостей, які 
детермінують протиправну поведінку психопа-

тичних осіб. Немає сумніву в тому, що ці особ-

ливості складаються під впливом психопатії. 
Остання затрудняє засвоєння та реалізацію ними 

соціальних норм, які регулюють дії людей в різ-
них ситуаціях, у тому числі і складних. Цього 

недостатньо для пояснення злочинних дій пси-

хопатичних осіб, оскільки не пояснюється до кі-
нця чому психопат все ж таки вчинив саме ці, а 
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не інші дії. При розгляді мотивації протиправних 

дій у психопатичних осіб відзначається пору-

шення ієрархії та опосередкування діяльності в 

сукупності з розладом прогнозуючої функції та 

врахування минулого досвіду. Більшість психо-

патичних осіб здійснюють протиправні дії в ста-

ні компенсації, що і визначає їх осудність.  

Ми думаємо, що суди при розгляді кримі-
нальних справ щодо обмежено осудних осіб по-

винні ретельно з’ясовувати і досліджувати об-

ставини, які стосуються особи підсудного в плані 
соціальному, психологічному і психофізичному, 

хоча всі вони не є елементом складу злочину. 

Психологічна характеристика підсудного потрі-
бна, в основному для оцінки його особливостей, 

досліджуваних у тісному зв’язку зі складом зло-

чину, та тих, що проявилися за визначених об-

ставин (механізм впливу наявного психічного 

розладу на поведінку особи в конкретній ситуа-

ції, визнання чи невизнання своєї вини, щире 

розкаяння, наявність чи відсутність низинних 

спонукань, і под.). Звичайно, і в разі судового 

дослідження соціальна характеристика підсудно-

го розглядається судом поряд і в найтіснішому 

зв’язку з психологічною. Соціальні зв’язки під-

судного є також критерієм для психологічної 
оцінки особистості [6, с.56]. 

Навпаки, з’ясування і дослідження волі, 
темпераменту, характеру й інших психологічних 

якостей підсудного однаковою мірою дають мо-

жливість правильно оцінити справжню соціальну 

сутність людини. Звідси випливає необхідність 

досліджувати не тільки зовнішні — соціальні та 

психологічні — прояви особистості підсудного, 

але й проникнути в його внутрішній світ, зіста-

вити з фактом злочину факти з його минулого 

життя, оскільки, зрозуміло, це минуле має 

зв’язок зі вчиненим злочином (наприклад, акцен-

туація характеру, яка переросла у психопатію). 

Врахування особистого фактора у вчиненні 
злочинів має важливе юридичне значення і по-

винно активно застосовуватися судами на прак-

тиці. Однак зазначимо, що юристами, психіатра-

ми і психологами це поняття найчастіше тракту-

ється по-різному, та й у психологічній літературі 
існує велика кількість різноманітних і не завжди 

сумісних підходів до цієї проблеми, що, природно, 

перешкоджає повноцінному й ефективному вико-

ристанню професійних знань про особу підсудного 

у кримінальному процесі [8, с. 172]. 

Комплексна судова психолого-психіатрич-

на експертиза є одним із найскладніших видів 

експертного дослідження що потребує досвіду 

проведення й уміння застосовувати індивідуаль-

ний підхід, ідіографічний аналіз кожного конкре-

тного експертного випадку. Однією з причин цього 

є практична неможливість створення досить уні-
версальної типології варіантів істотного впливу 

індивідуально-психологічних особливостей підсу-

дного на його кримінальну поведінку, оскільки, 

встановлюючи зниження здатності суб’єкта по-

вною мірою усвідомлювати і контролювати свої 
дії, експерти психологи та психіатри відштовху-

ються не стільки від психодіагностики особистості 
підекспертного, скільки від аналізу взаємодії осо-

бистісних структур із ситуаційними змінними. 

По-перше, необхідно виявити суб’єктивну 

значимість ситуації, ступінь її новизни для під-

експертного, силу її фрустраційного впливу, осо-

бливості переробки її інформаційних характери-

стик, можливості співвіднесення вимог ситуації 
із самооцінкою людини, тобто індивідуальні 
особливості сприйняття ситуації, розуміння 

зв’язків і відносин. 

По-друге, потрібно виявити здатність лю-

дини до адекватного обрання мети, вибору варі-
антів дій, прогнозу їхніх можливих наслідків, 

ступінь опосередкованих вчинків, компенсаторні 
можливості, здатність до корекції і контролю на 

кожному етапі поведінки в аналізованій ситуації, 
тобто особливості регуляції поведінки під час 

скоєння злочину. 

Очевидно, за такого підходу розмаїтість 

особистісних особливостей, унікальність ситуа-

ційних впливів, індивідуальність їхньої особисті-
сної переробки визначають дуже широку варіа-

тивність проявів істотного впливу особистісних 

факторів на поведінку. Проте можна побачити і 
деякі загальні закономірності — як правило, об-

меження здатності підсудних до усвідомлення 

своїх дій і їхньої повноцінної регуляції стосуєть-

ся таких важливих ланок мотивації поведінки, як 

формування актуальних ситуативних мотивів і 
процес ухвалення рішення. 

Істотний вплив індивідуально-психологіч-

них особливостей підсудного на його криміналь-

ну поведінку констатується у тих випадках, коли 

вони обмежують його здатність до розумової 
оцінки і вольового контролю своїх протиправних 

вчинків, тобто повною мірою усвідомлювати 

значення своїх дій чи здійснювати їх довільну 

регуляцію і контроль у момент здійснення ін-

кримінованих йому діянь. З юридичного погля-

ду, визнання такого впливу істотним, тобто об-

межуючим довільність поведінки, його підконт-

рольність і усвідомленість, може виступати як 

обставина, що пом’якшує відповідальність. 
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Висновок. Ми зупинилися лише на деяких 

проблемних питаннях співвідношення суб’єктив-

ної сторони злочину та обмеженої осудності 
суб’єкта злочину. Проблема ця складна, важлива і 
потребує дослідження. Подальше вивчення її спри-

ятиме розробці нових шляхів боротьби зі злочинні-
стю, глибокому, всебічному, повному й об’єктив-

ному розгляду кримінальних справ, виявленню й 

усуненню причин, що породжують правопорушен-

ня, та умов, що їм сприяють. 
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРОКУРОРА З ПОСАДИ:  

НА ДОСВІДІ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 

Постановка проблеми. В останні роки го-

стро стоїть питання незалежності органів проку-

ратури та прокурорів. Неможливо уявити право-

ву державу при заангажованій прокуратурі. Вка-

зуючи на незалежність суду часто-густо забува-

ють за прокурора, але саме він вирішує, за якими 

обвинуваченнями кримінальна справа буде ске-

рована до суду і чи буде вона скерована взагалі. 
Незалежність прокурорів від зовнішнього впливу 

тісно переплітається з порядком і підставами 

призначення та звільнення їх з посад. Проте на 

сьогодні відсутні єдині погляди з указаного пи-

тання, а в науковій літературі з цього приводу 

точаться дискусії. Ураховуючи викладене, зазна-

чена проблематика до сьогодні нероз’язана, а 

тематика статті актуальна та потребує додатко-

вого наукового дослідження.  

У зв’язку з цим автор ставить перед собою 

за мету запропонувати, з урахуванням досвіду 

Словаччини, Польщі та Чехії, шляхи вдоскона-

лення законодавства щодо призначення та звіль-

нення прокурорів. 

Зазначимо, що незважаючи на актуальність 

дослідження обраної тематики, потребу її науково-

го опрацювання, комплексні порівняльно-правові 
наукові розробки цих питань в Україні відсутні. 

Виклад основного матеріалу. У першу чер-

гу варто зупинитися на підставах призначення осо-

би прокурором. Надаючи прокурорам значні пов-

новаження, держава одночасно покладає на них 

набагато суворіші вимоги, ніж на інших громадян 

для виконання своїх службових обов`язків. Ось 

тому у всіх державах особливістю є підвищені ви-

моги до прокурора. Серед них такі:  
1. Наявність громадянства і використання 

громадянських прав у повному обсязі.  

Це беззаперечна вимога, оскільки проку-

рори, або як їх ще називають „адвокати держа-

ви”, мають бути віддані у першу чергу своїй 

державі і не діяти в інтересах інших країн. Наве-

дене можливе тільки за наявності постійного тіс-

ного правового взаємозв`язку, яким є саме гро-

мадянство. 

2. Досягнення певного віку. 

Особа здатна виконувати функцію проку-

рора тільки після набуття достатнього життєвого 

досвіду, що можливо лише з досягненням певно-

го віку. У Словаччині та Чехії він не може бути 

нижчим 25 років, а в Польщі – 26. У вітчизняно-

му законодавстві мінімальний вік для працівника 

прокуратури взагалі не встановлений. Частиною 

3 ст. 46 Закону України „Про прокуратуру” ви-

значено тільки віковий ценз для тих, хто претен-

дує на посади прокурорів Автономної республіки 

Крим, областей, міст Києва і Севастополя та 

прирівняних до них прокурорів (30 років) та ра-

йонних, міських прокурорів (25 років). Отже, 

мінімальний вік працівника прокуратури в Укра-

їні фактично збігається з отриманням вищої 
юридичної освіти. Пропонуємо законодавчо ви-

значити вік, з досягненням якого особа вправі 
працювати на прокурорсько-слідчих посадах. 

Найоптимальнішим тут здається вік 22 роки (з 
урахуванням часу стажування), а для Генераль-

ного прокурора України – 40 років. 

Окремі з практичних працівників та науко-

вців пропонують для Генерального прокурора 

України встановити таку особливу вимогу, як 

перебування на посаді заступника Генерального 

прокурора або прокурора області. Наприклад, 

заступник Генерального прокурора України  О. 

Шинальський пропонує встановити три роки пе-

ребування на зазначених посадах [1; 24]. З такою 

пропозицією погодитися не можна. Чому проку-

рор міста Дніпропетровська чи Донецька менш 

кваліфікований, ніж прокурор Закарпатської обла-

сті? Більше того, наявність такої вимоги суттєво 

обмежує коло осіб, які можуть бути призначені на 

посаду Генерального прокурора, що аж ніяк не 

сприятиме демократизації прокуратури. Зважаючи 

на викладене, пропонуємо поряд з віком установи-

ти обов’язкову вимогу для Генерального прокуро-

ра України – робота на прокурорсько-слідчих по-

садах в органах прокуратури не менше 10 років. 

3. Вища юридична освіта. 

Необхідна професійність прокурора забез-
печується тим, що він повинен мати вищу юри-

дичну освіту. Таку освіту надають або юридичні 
факультети, або спеціалізовані юридичні навча-

льні заклади. 

4. Стаж роботи в органах прокуратури 

та складення прокурорського іспиту. 

Оскільки для якісного виконання прокуро-

ром повноважень необхідні не лише теоретичні 
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знання, але і практичний досвід, профільний за-

кон в Словаччині, Польщі та Чехії вимагає від 

нього проходження практики (стажування) в ор-

ганах прокуратури та складення прокурорського 

іспиту. Скажімо, за ст. 33 Закону Чехії „Про 

державне представництво” випускники юридич-

них факультетів проходять трьохрічну кандидат-

ську практику з метою професійної підготовки 

до виконання функцій державного представника. 

Такі ж вимоги існують і в Польщі (особа має 

пропрацювати на посаді прокурорського чи суд-

дівського асесора, як мінімум, один рік) [2, с.93] 

та Словаччині (особа має бути прокурорським 

очікувачем не менше року).  

Згідно з законами цих держав, особа, що ба-

жає стати прокурором, після проходження практи-

ки повинна скласти спеціальний випускний проку-

рорський іспит. У порядку винятку від таких іспи-

тів можуть бути звільнені громадяни, які пропра-

цювали суддями чи адвокатами, або є відомими 

фахівцями-науковцями в юридичній сфері.  
На необхідності належного кваліфікацій-

ного рівня наголошує і спільна Рекомендація 

Комітету Міністрів, котра містить вимоги (пункт 

7), за якими: „Навчання є і правом, і обов’язком 

прокурорів як перед їхнім призначенням, так і на 

постійній основі” [3, с.73]. 

 Знову ж таки, в українському законодав-

стві безпосередньо посади кандидата в прокуро-

ри (прокурорського асесора) не передбачено. 

Проте, ч. 1 ст. 46 Закону України „Про прокура-

туру” встановлює, що особи, які не мають досві-
ду практичної роботи за спеціальністю, прохо-

дять в органах прокуратури стажування строком 

до одного року. У той же час поняття „досвід 

практичної роботи” можна трактувати занадто 

широко. Тому вказані положення мають бути 

чітко визначені і, на нашу думку, закон усе ж 

повинен передбачати саме проходження практи-

ки в органах прокуратури. Найоптимальніший 

час – це рік, півтора. Щодо складання спеціалізо-

ваного іспиту, то його роль в Україні виконує 

атестація прокурорського працівника. Не можли-

во погодитися з пропозицією С. Руденка [4, с.41], 

О. Шинальського [1, с.29] про необхідність ска-

сування інституту стажування. Адже діяльність 

прокурора безпосередньо зачіпає права людини. 

Окремі знання можна здобути лише в практичній 

діяльності, яка й має назву досвід. Ввірити такі 
важливі ділянки роботи молодому працівнику, 

що не має досвіду, це все одно, що дати само-

стійно оперувати випускнику медичного факуль-

тету, який тільки-но закінчив навчання. Не ви-

тримує критики пропозиція С. Ківалова, що пре-

тендувати на атестовані посади в органах проку-

ратури необхідно надати право лише особам, які 
незалежно від раніше здобутої юридичної освіти 

пройшли спеціальну підготовку в провідних на-

вчальних закладах, визначених Генеральною 

прокуратурою України [5, с.19]. Це вже більше 

подібне то створення певної касти обраних, по-

рушення основних принципів побудови правової 
держави – заборони дискримінації, у тому числі 
за ознакою освіти.   

5. Бездоганна репутація. 

На посаду прокурора призначається тільки 

той, хто викликає довіру в населення є авторите-

тною людиною та не має негативної соціальної 
характеристики. Особа, яка претендує на посаду 

прокурора, повинна мати необхідні ділові та мо-

ральні якості, вона не може бути судимою за 

вчинення злочину. 

6. Вимоги щодо несумісності. 

За загальним правилом, працівник проку-

ратури не може суміщати свою службу в органах 

прокуратури з роботою на підприємствах, в 

установах чи організаціях, а також з підприєм-

ницькою діяльністю. Серед винятків: наукова, 

педагогічна, публіцистична та мистецька діяль-

ність. Прокурору заборонено займатися діяльніс-

тю, яка б перешкоджала йому належно виконувати 

службові обов`язки чи може принизити честь по-

сади, яку він обіймає, або ж зашкодити довірі від-

носно його неупередженості. Наслідком порушен-

ня цих вимог є звільнення особи з посади. 

7. Прийняття присяги. 

Цій моральній ознаці відводиться неабияка 

роль. У законах їй виділяється особливе місце, а 

відмова від її прийняття чи прийняття з певними 

застереженнями тягне за собою звільнення про-

курора з посади. Таку ж норму необхідно ввести 

і в Законі України „Про прокуратуру”, оскільки 

згадуючи про необхідність прийняття присяги, жо-

дних санкцій за відмову від її складання не встано-

влено. Більше того, передбачивши в ч. 2 ст. 46 За-

кону України „Про прокуратуру” необхідність при-

йняття присяги її текст до сьогодні не затверджено. 

Вказане аж ніяк не сприяє підвищенню виховного 

впливу на працівників прокуратури.  

8. Згода на призначення. 

Зазначена вимога беззаперечно випливає із 
загальних прав людини і громадянина, які перед-

бачені як міжнародними актами, так і внутрі-
шнім законодавством. Адже ніхто не може бути 

примушений до виконання певної роботи. Особа 

має працювати виключно за власним бажанням.  
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Не менш важливі не тільки підстави, але і 
порядок призначення (звільнення) прокурорів, в 

тому числі Генерального прокурора.  

У тих державах, де прокуратура підпоряд-

кована Міністерству юстиції, головну роль при 

призначенні та звільненні прокурорів відіграє 

Міністр юстиції, особливо чітко це видно в 

Польщі. У цій державі (ст. 12 Закону „Про про-

куратуру”) Національний прокурор та його за-

ступники призначаються Головою ради Мініст-

рів за поданням Генерального прокурора з числа 

осіб, що входять у службу Національного проку-

рора. Верховний військовий прокурор, що за по-

садою є заступником Генерального прокурора, 

так само призначається Головою ради Міністрів, 

однак пропозицію (через Генерального прокуро-

ра) подає Міністр національної оборони. Проку-

рорів інших прокуратур призначає Генеральний 

прокурор, а прокурорів воєнних прокуратур – 

Генеральний прокурор за пропозицією Міністра 

національної оборони (ст. 11 Закону). 

У Чехії Верховного державного представ-

ника призначає і відкликає Уряд за пропозицією 

Міністра юстиції (ч. 1 ст. 22 „Про державне 

представництво”). Інші  прокурори признача-

ються і відкликаються Міністром юстиції (ч. 2 

ст. 22). Як бачимо, основну кадрову політику 

відіграє політична особа – Міністр юстиції. Вка-

зану норму критикують як науковці, так і самі 
прокурори, оскільки в такому випадку незалеж-

ність прокурора, особливо від політичного впли-

ву, досить примарна. Один із шляхів виходу з 
даної ситуації, який запропонований польськими 

науковцями та підтриманий практиками, є ство-

рення Національної Ради суддів і прокурорів, до 

компетенції якої б входило подання пропозицій 

на призначення особи Генеральним прокурором. 

Призначати особу на посаду мав би Президент з-
поміж декількох (двох – трьох) запропонованих 

кандидатур. А прокурорів призначає Генераль-

ний прокурор за висновком згаданої Ради. На-

приклад, Б. Кужепа одним з позитивів такого 

вирішення називає підвищення гарантій аполіти-

чності прокурора, оскільки за таких обставин 

буде важче призначити на посаду особу за „полі-
тичними мотивами” [6, с.4]. Д. Гургул позитив 

такої моделі вбачає в тому, що судді та прокуро-

ри не є, як парламентарі, політично заангажовані 
та не ведуть політичної боротьби. Отже, проку-

рори не будуть залежати від політиків вже з са-

мого початку їх кар`єри [7, с.75].  

У Словаччині та Україні порядок призна-

чення відрізняється, оскільки прокурорів на міс-

цях призначає самостійно Генеральний проку-

рор, який не входить до жодної з гілок влади.  

У той же час у цих двох державах Генера-

льний прокурор призначається за спільної згоди 

парламенту і Президента. Пропозицію про його 

призначення подає глава держави до вищого за-

конодавчого органу, який затверджує кандидату-

ру більшістю голосів від конституційного скла-

ду. Строк повноважень Генерального прокурора 

становить 7 років у Словаччині та 5 – в Україні. 
Позитивним є те, що за п. 2 ст. 7 Закону Слова-

цької республіки „Про прокуратуру” одна і та ж 

особа не може бути призначена Генеральним 

прокурором більш ніж на два строки підряд.  

Разом з тим, як в Україні, так і в Словач-

чині, ціла плеяда науковців також пропонує вста-

новити інший порядок призначення прокурорів. 

Наприклад, А. Мудров пропонує призначати їх 

через Раду національної безпеки і оборони Укра-

їни за висновком Вищої ради юстиції [8, с.25]. 

На думку С. Ківалова, заслуговує на увагу ідея 

призначення на посаду прокурорів – керівників 

прокуратур указами Президента України за по-

данням Генерального прокурора України [5, 

с.21].  М. Мичко вважає, що доцільно призначати 

Генерального прокурора України, прокурорів 

областей і прирівняних до них прокурорів, а та-

кож першого заступника та заступників Генера-

льного прокурора за згодою Верховної Ради 

України [9, с.71]. З цих же мотивів він пропонує 

змінити порядок затвердження штату і структури 

Генеральної прокуратури. До 1993 року, згідно із 
Законом „Про прокуратуру”, вони затверджува-

лися Верховною Радою України. Однак 

26.11.1993р. нею прийнято постанову „Про вне-

сення змін і доповнень до Закону України „Про 

прокуратуру”, якою передано право затверджен-

ня штатної чисельності та структури самій Гене-

ральній прокуратурі. Справді, навряд чи ця но-

вація себе виправдала. Уже неодноразово „не-

угодні” працівники Генеральної прокуратури, в 

тому числі заступники Генерального прокурора 

України звільнялися із займаних посад у зв’язку 

з „реорганізацією штату” (як правило, скорочен-

ням відповідної посади).  

Не менше дискусій викликають підстави та 

порядок звільнення прокурора з посади, а також 

порядок притягнення його до відповідальності. 
Зазначене пов`язане з тим, що дане питання пере-

буває у безпосередньому взаємозв`язку з його не-

залежністю як від вищестоящих прокурорів, так і 
від інших осіб [10; 68]. Чим легше звільнити (пока-

рати) прокурора, тим він більш уразливий та більш 

залежний від тих, хто має право застосувати заходи 
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впливу. Рекомендації Комітету Міністрів держав – 

членів Ради Європи в пунктах 4 та 5 наголошують, 

що чітке визначення підстав і умов для звільнення 

особи з посади одна з гарантій належного вико-

нання прокурорами своїх завдань. 

Зважаючи на статус прокурора, порядок 

його притягнення до відповідальності в багатьох 

державах більш ускладнений у порівнянні з по-

рядком притягнення інших посадових осіб, у то-

му числі державних службовців. Лише Закон 

України „Про прокуратуру” не містить такої ква-

ліфікованої процедури. Більше того, він взагалі 
відсилає до іншого нормативного акта, який на-

віть не є законом – Дисциплінарного статуту 

прокуратури. Вважаємо, що необхідно законода-

вчо закріпити положення про ускладнений поря-

док притягнення прокурора до відповідальності, 
у тому числі кримінальної.  

Чітко регламентовані підстави звільнення 

прокурора з посади тільки у законодавстві Сло-

ваччини, зокрема у ст. 8 Закону „Про прокурату-

ру” та в розділі 5 Закону „Про прокурорів та пра-

вових очікувачів прокуратури”. В інших держа-

вах, що є істотним недоліком, законом перерахо-

вуються підстави звільнення або Генерального 

прокурора (наприклад, в Україні), або працівни-

ків прокуратури в цілому (наприклад, у Чехії). 
Проте потрібно враховувати, що статус Генера-

льного прокурора у порівнянні з іншими праців-

никами прокуратури інший. Тільки Генерально-

му прокурору може бути оголошено вотум недо-

віри. У поданому до Верховної Ради України за-

конопроекті, як позитив можна відзначити чітке 

визначення підстав недовіри. Проте абсолютно 

незрозуміла норма, за якою Генеральний проку-

рор України має право заявляти Президенту 

України про свою відставку у разі незгоди з дія-

ми, що порушують принцип незалежності про-

куратури, або перешкоджають здійсненню нею 

функцій, передбачених Конституцією. При вияв-

ленні таких фактів прокурор повинен не „хова-

тися в кущі”, а принципово реагувати. Принайм-

ні ще ніхто не скасував статтю 343 КК України 

(втручання в діяльність працівника правоохо-

ронного органу). 

В Україні досить різко висловлюються 

вчені і практики-прокурори щодо відсутності 
належних гарантій від незаконного звільнення 

Генерального прокурора та інших працівників 

прокуратури. Фактично положення про консти-

туційний строк Генерального прокурора України 

(5 років) є лише в теорії. Поміж тим, як зазначе-

но в рішенні Конституційного Суду України від 

02.04.08 у справі №1-25/2008, строк повноважень 

Генерального прокурора України та підпорядко-

ваних йому прокурорів, що визначений у ч. 3 ст. 

2 Закону України „Про прокуратуру”, є однією з 
гарантій їх незалежності. Метою законодавчого 

закріплення безперервного п’ятирічного строку 

повноважень прокурорів є запобігання сторон-

ньому безпідставному втручанню в їхню роботу, 

унеможливлення незаконного звільнення з поса-

ди та виключення інших протиправних впливів 

[11]. Ураховуючи викладене, Конституційним 

Судом указано на чіткі та виключні підстави зві-
льнення Генерального прокурора України з по-

сади і розтлумачено, що „строк повноважень є 

безперервним визначеним у часі періодом, пере-

біг якого починається з моменту набрання чин-

ності актом про призначення на посаду Генера-

льного прокурора України та підпорядкованих 

йому прокурорів і закінчується зі спливом п’яти 

календарних років. Варто зупинитися на окремій 

думці судді Конституційного Суду України Кам-

па В.М. Як він зазначає, недолік рішення Кон-

ституційного Суду України полягає в недостат-

ньому врахуванні Судом політичного аспекту 

статусу Генерального прокурора України. Це 

випливає з того, що за своїм статусом Генераль-

ний прокурор України є як вищою посадовою 

особою правоохоронного відомства, так і полі-
тичним діячем. Тому, пише суддя, поряд з юри-

дичною відповідальністю за свої акти, дії та без-
діяльність він несе перед Верховною Радою 

України за стан справ у відомстві ще й консти-

туційно-політичну відповідальність, яка може 

настати після висловлення парламентом недові-
ри, що має наслідком відставку Генерального 

прокурора України з посади. Таке тлумачення 

давати посаді Генерального прокурора України 

навряд чи буде доцільно. На нашу думку, вказа-

ти, що він є політик, це все одно, що водночас 

перекреслити всі надбання незалежності проку-

рора та прокуратури. Окремі з науковців взагалі 
пропонують скасувати інститут вотуму недовіри 

щодо Генерального прокурора України. До при-

кладу, власну аргументацію з порушеного пи-

тання наводять Є. Невмержицький [12, с.67], О. 

Шинальський [1, с.24]. Як на нашу думку, то ін-

ститут вотуму недовіри все ж варто зберегти, 

проте в законі визначити виключні, чіткі, що не 

підлягають неоднозначному тлумаченню підста-

ви висловлення недовіри Генеральному проку-

рору України, а також особливу процедуру її 
оголошення.  

Відносно інших підстав припинення пов-

новажень (які поширюються на всіх прокурорсь-

ких працівників), то їх можна об`єднати в такі: 1) 
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набрання законної сили обвинувальним вироком 

суду стосовно прокурора. Це випливає з вимоги 

про неприпустимість судимості працівника про-

куратури. Разом з тим неоднозначний випадок, 

коли кримінальну справу закривають з нереабілі-
туючих підстав. За таких обставин особа (проку-

рор) фактично визнається винною, проте з тих чи 

інших обставин таке судове рішення не прийма-

ється. Звідси формально випливає, що прокурор, 

який вчинив злочин, може працювати в органах 

прокуратури. Вважаємо, що закон треба допов-

нити нормами за якими прокурор негайно звіль-

няється з посади у випадку припинення щодо 

нього кримінального переслідування з нереабілі-
туючих підстав; 2) визнання прокурора недієзда-

тним або обмежено дієздатним; 3) втрата проку-

рором громадянства; 4) складення ним присяги 

депутата (сенатора), або члена органу територіа-

льного самоврядування; призначення суддею або 

при виникненні інших обставин, які не сумісні з 
виконанням прокурорських повноважень; 5) від-

мова прокурора від посади; у цьому випадку 

трудовий договір втрачає силу у строки та в по-

рядку, передбаченому трудовим законодавством, 

або спеціальними нормами профільного закону 

(наприклад, у Чехії в разі відмови прокурора від 

посади його функції припиняються зі спливом 

трьох календарних місяців після місяця, в якому 

він подав письмову заяву, якщо не досягнуто іншої 
домовленості); 6) досягнення граничного віку (пе-

реважно 65 років); 7) смерть прокурора, оголошен-

ня його померлим чи визнання безвісно зниклим; 

8) тривале невиконання ним своїх функцій за ста-

ном здоров`я. На відміну від вищенаведених під-

став, дана обставина не обов`язкова для звільнення 

прокурора з посади. 

Наразі підготовлено новий проект Закону 

України „Про прокуратуру”, де визначено пере-

лік підстав звільнення прокурора з посади. Голо-

вне, щоб ні прокурори, ні законодавці не підда-

лися спокусі та не передбачили в ньому норми 

(про підстави звільнення), які мають неоднозна-

чне тлумачення. Це стосується таких термінів, 

як: „неналежне виконання обов’язків”, „пору-

шення присяги”, „негативна оцінка колегії про-

куратури” тощо. З цих підстав заслуговують різ-
кої критики запропоновані у новому законопрое-

кті „Про прокуратуру” редакції статей 86 і 87. 

Складається враження, що автори законопроек-

ту, створюючи гарантії від незаконного звіль-

нення Генерального прокурора України, зовсім 

забули, що такі ж гарантії потрібні прокурорам 

на місцях. У першу чергу треба виключити по-

ложення про таку підставу відставки прокурора, 

як примушування прокурора до виконання рі-
шення вищестоящого прокурора, яке суперечить 

чинному законодавству, що може заподіяти зна-

чної матеріальної або моральної шкоди державі, 
підприємствам, установам, організаціям або об’єд-

нанням громадян, громадянину. Прокурор узагалі 
не може замовчувати такий факт, він, вважаємо, 

повинен мати право оскаржити таку вказівку ви-

щестоящому прокурору стосовно того, який її ви-

дав, або взагалі відмовитися від виконання цієї вка-

зівки. По-друге, така підстава звільнення, як: 

„встановлення за результатами атестації невідпові-
дності займаній посаді” є нічим іншим, як прихо-

ваним способом звільнення прокурора саме з 
суб’єктив-них причин. Достатньо на атестації зада-

ти декілька формальних запитань на знання зако-

нодавства у вузькій непрофільній сфері та на під-

ставі цього зробити висновок, що особа не володіє 

необхідними професійними знаннями, констатую-

чи невідповідність займаній посаді.     
Треба доповнити, що абсолютно незрозу-

мілими є норми ч. 4 ст. 27 проекту зазначеного 

закону, за якими у випадку висловлення недовіри 

Генеральному прокуророві України Верховною 

Радою України його перший заступник та засту-

пники подають заяви про відставку новопризна-

ченому Генеральному прокуророві України. Це 

подібне до поняття „команда”, яке існує в полі-
тиці. Проте прокуратура – це не політичний ор-

ган, тут не може йти мова про „команду”, яка 

приходить з новим керівником. Єдина підстава 

перебування на займаній посаді – це професіона-

лізм, який абсолютно не пов’язаний з тим, хто 

перебуває на посаді Генерального прокурора. 

Вказана норма повинна бути виключена. 

Висновок. Підводячи підсумок, вважаємо, 

що лише чітко законодавчо визначивши підстави 

та порядок призначення і звільнення прокурора з 
посади, можна розраховувати на незалежність про-

курора і об’єктивність прийнятих ним рішень. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ  
СПЕЦІАЛЬНИХ ВИДІВ  ЗВІЛЬНЕННЯ ОСІБ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Постановка проблеми. Останнім часом  

має місце тенденція до збільшення кількості осіб, 

до яких застосовуються спеціальні види  звіль-

нення від кримінальної відповідальності. Це по-

яснюється тим, що  застосування виключно ка-

ральних засобів у подоланні злочинності та лише 

репресивний вплив на осіб, які вчиняють суспі-
льно небезпечні діяння, не в усіх випадках при-

зводить до досягнення позитивних результатів, 

бажаних для суспільства [1, с.4]. Досить часто 

виникають ситуації, у яких реалізація криміналь-

ної відповідальності недоцільна, нераціональна, 

а іноді й негуманна. Щоб дотримувались права 

осіб у ході звільнення підсудного від криміналь-

ної відповідальності, відповідні органи повинні 
належно здійснювати покладені на них функції та 

завдання, а не нехтувати ними. Саме прокурорсь-

кий нагляд, здійснюючи функцію контролю за до-

судовим слідством, виступає тим дієвим механіз-
мом забезпечення захисту прав і свобод особи, в 

першу чергу людей, які потерпіли від злочинів і,  
тих, відносно кого розслідуються злочинні дії.  

Отже, участь прокурора при застосуванні 
спеціальних видів  звільнення осіб від криміна-

льної відповідальності – надзвичайно актуальна і 
важлива проблема. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблемам звільнення особи від кримінальної від-

повідальності сьогодні присвячено більше десятка 

дисертаційних досліджень у галузі кримінального 

та кримінально-процесуального права, проте в ра-

мках прокурорського нагляду такого комплексного 

дослідження ще не було, а відповідно, відсутнє ме-

тодичне супроводження прокурорської діяльності 
на досудовому слідстві при  звільненні особи від 

кримінальної відповідальності. 
Мета публікації полягає у науково-прак-

сіологічному аналізі положень Конституції Укра-

їни, кримінально-процесуального законодавства, 

Закону України “Про прокуратуру”, а також 

міжнародно-правових норм, які визначають ста-

тус обвинуваченого та гарантії його забезпечен-

ня; статус потерпілого; подальшій розробці тео-

ретичних питань, пов`язаних із правовим стату-

сом осіб, що звільняються від кримінальної від-

повідальності, та захистом їх прав засобами про-

курорського нагляду; удосконалення правових та 

організаційних засад прокурорського нагляду за 

забезпеченням прав обвинуваченого на досудо-

вому слідстві в умовах демократизації суспільст-

ва та розробці пропозицій, спрямованих на оп-

тимізацію законодавства про статус обвинуваче-

ного, а також підвищення ефективності проку-

рорсько-наглядової практики.   

Виклад основного матеріалу. В Особли-

вій частині КК України передбачено 14 підстав 

спеціальних видів звільнення особи від криміна-

льної відповідальності: 1) добровільна заява гро-

мадянином України про свій зв'язок з іноземною 

державою, іноземною організацією або їх пред-

ставниками (ч. 2 ст. 111); 2) добровільна заява 

іноземцем або особою без громадянства про 

вчинене шпигунство (ч. 2 ст. 114); 3) виплата ке-

рівником підприємства, установи або організації 
заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої вста-

новленої законом виплати громадянам до притя-

гнення його до кримінальної відповідальності (ч. 

З ст. 175); 4) сплата особою податків, зборів 

(обов'язкових платежів), а також відшкодування 

шкоди, завданої державі їх несвоєчасною спла-

тою, до притягнення її до кримінальної відпові-
дальності (ч. 4 ст. 212); 5) добровільна заява про 

створення злочинної організації або участь у ній 

(ч. 2 ст. 255); 6) добровільне повідомлення про 

терористичну групу чи терористичну організа-

цію (ч. 5 ст. 258); 7) добровільне повідомлення 

про незаконне воєнізоване чи збройне форму-

вання (ч. 6 ст. 260); 8) добровільна здача зброї, 
бойових припасів, вибухових речовин або вибу-

хових пристроїв (ч. З ст. 263); 9) добровільна заява 

про незаконне заволодіння транспортним засобом 

(ч. 4 ст. 289); 10) добровільна здача наркотичних 

засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 4 

ст. 307); 11) добровільне лікування від наркома-

нії,(т}.. ч. 4 ст. 309); 12) добровільна здача прекур-

сорів (ч. 4 ст. 311); 13) добровільна заява про да-

вання хабара або вимагання хабара (ч. 3 ст. 369); 

14) звільнення особи від кримінальної відповідаль-

ності за військовий злочин із застосуванням до неї 
заходів, передбачених дисциплінарним статутом 

Збройних Сил України (ч. 4 ст. 401). 

Досить часто виникають ситуації, у яких 

реалізація кримінальної відповідальності недоці-
льна, нераціональна, а іноді й негуманна. Перед-
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усім це стосується випадків учинення особою 

вперше злочину невеликої тяжкості, після якого 

вона розкаялася, її наступні дії були спрямовані 
на зменшення шкідливих наслідків скоєного, на 

надання допомоги правоохоронним органам у 

розкритті вчиненого злочину. Тобто за умови її 
позитивної посткримінальної поведінки, що 

сприяє досягненню оптимальних результатів у 

згладжуванні заподіяної злочином шкоди, ком-

пенсації та відшкодування за завдані збитки, збе-

реженню сил і засобів правоохоронних органів, 

що дозволяє останнім концентрувати зусилля на 

пріоритетних напрямках протидії злочинності. 
Окрім цього, береться до уваги і економія захо-

дів кримінальної відповідальності, ця законодав-

ча гарантія випливає з того, що будь-яке пока-

рання є стражданням. Звідси і основне положен-

ня про можливість зменшення страждань, що 

заподіюються особі покаранням. 

Метою такого звільнення є  заохочення 

осіб, які скоїли злочин, до припинення злочинної 
діяльності, до активних дій , спрямованих на за-

побігання(відвернення), усунення чи нейтраліза-

цію шкідливих соціальних наслідків скоєного 

діяння. Умовами обов’язкового звільнення від 

кримінальної відповідальності особи, яка вчини-

ла вищезгадані діяння є посткримінальна поведі-
нка суб’єкта злочину, що включає в себе припи-

нення злочинної діяльності, добровільне повід-

омлення органам державної влади про вчинення 

даного злочину, добровільну відмову при незакі-
нченому злочинові. Дані умови характерні  для 

усіх 14 підстав спеціальних видів звільнення, 

окремими умовами для деяких складів злочинів 

Особливої частини КК України є сплата подат-

ків, зборів (обов’язкових платежів) та відшкоду-

вання шкоди (ч.1 або ч.2 ст.212 КК України); до-

бровільна здача органам влади зброї, бойових 

припасів, вибухових речовин або вибухових при-

строїв (ч.1 або ч.2 ст. 263 КК України); повер-

нення власнику транспортного засобу та повне 

відшкодування завданих збитків (ч.4 ст. 289); 

добровільна здача наркотичних засобів,…, та 

вказання на джерело їх придбання або сприяння 

розкриттю , злочину, пов’язаних з їх незаконним 

обігом ( ч.4 ст. 307); добровільне звернення осо-

би до лікувального закладу та початок її лікуван-

ня від наркоманії (ч.4 ст. 309); добровільна здача 

прекурсорів і вказання на джерело їх придбання 

(ч.4 ст.311). Особа, яка виконала зазначені умо-

ви,  підлягає імперативному та безумовному зві-
льненню від кримінальної відповідальності. 

Сьогодні науковцями ставляться питання,  

пов’язані із застосуванням кримінально-право-

вих норм про звільнення від кримінальної відпо-

відальності за злочини у сфері комп’ютерної ін-

формації [2, с.54]. 

Підтримуючи таку позицію, думаємо доці-
льно декриміналізувати порушення правил екс-

плуатації автоматизованих електронно-обчислю-

вальних систем (ст. 363 КК України). Передба-

чені нею діяння повністю охоплюються складом 

службової недбалості (ст. 367 КК України). За 

цією ж статтею потрібно кваліфікувати й інші ді-
яння (наприклад, недбалість при розробці програ-

мно-обчислювальних комплексів). Видається, що 

створення спеціальних норм, які б передбачали 

кримінальну відповідальність за подібні суспільно 

небезпечні діяння, безпідставне і призведе до над-

мірної криміналізації. Нагадаємо, що створення 

нових кримінально-правових заборон виправдане 

лише в тому разі, коли посягання не можуть охоп-

люватися вже існуючими нормами.  

Думається, що доцільно висвітлити основні 
питання, пов’язані із застосуванням криміналь-

но-правових норм про звільнення від криміналь-

ної відповідальності за злочини у зазначених 

сферах у відповідній постанові Пленуму Верхов-

ного Суду України. 

Формулювання спеціальних видів звіль-

нення від кримінальної відповідальності в нор-

мах Особливої частини КК України на сьогодні 
перспективним напрямком удосконалення кри-

мінального законодавства України, але необхід-

но це передбачити і нормами КПК.    

Недостатня регламентація порядку звіль-

нення від кримінальної відповідальності за спе-

ціальними підставами приводить до того, що 

вищезазначені підстави звільнення від криміна-

льної відповідальності майже не застосовуються. 

На сьогодні спеціальні підстави звільнення 

від кримінальної відповідальності передбачають-

ся в Постанові Пленуму Верховного Суду Украї-
ни «Про практику застосування судами України 

законодавства про звільнення особи від криміна-

льної відповідальності» №12 від 23.12.2005 року. 

У п.12 Постанови тільки сказано: « Суди повинні 
враховувати, що в ряді норм Особливої частини 

КК України(зокрема, ч.2 ст. 111, ч.2 ст. 114, ч.3 

ст. 175, ч.4 ст. 212, ч.2 ст. 255, ч.5 ст. 258, ч.6 ст. 

260, ч.3 ст. 263, ч.4 ст. 289, ч.4 ст. 307, ч.4 ст. 

309, ч.4 ст. 311, ч.3 ст. 369, ч.4 ст. 401) передба-

чено спеціальні підстави звільнення від криміна-

льної відповідальності. У всіх зазначених випад-

ках за наявності обставин, передбачених конкре-

тною нормою закону, суд зобов’язаний звільнити 

відповідних осіб від кримінальної відповідально-

сті.» Наведеного роз’яснення Пленуму Верхов-
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ного Суду України недостатньо для скерування 

судової практики, оскільки не зазначено   на що 

слід звертати увагу суддям при ухваленні рішен-

ня про звільнення особи від кримінальної відпо-

відальності за спеціальною підставою, передба-

ченою Особливою частиною КК України. 

На жаль, в узагальненні судової практики 

та аналітичної роботи з питань застосування за-

конодавства Верховного Суду України «Про 

практику застосування судами законодавства, що 

регулює закриття кримінальних справ», окрім 

згаданого п.8, в якому міститься тільки перелік 

спеціальних підстав, як вид звільнення від кри-

мінальної відповідальності, більше нічого не ска-

зано. Не наведено статистичних даних щодо роз-
гляду судами постанов про звільнення від кримі-
нальної відповідальності у зв’язку зі спеціальни-

ми підставами, як це зроблено, наприклад, з не-

реабілітуючих підстав. Немає і наведеного під-

сумку роботи органів досудового слідства по ви-

конанню вимог щодо всебічного, повного й 

об’єктивного дослідження обставин справи, як 

це зроблено по ряду інших підстав. Вважаємо 

дане явище недопустимим, оскільки відсутність 

інформації по практиці розгляду справ з зазначе-

них підстав судами 1-ї інстанції, та практики 

апеляційного перегляду справ, а саме, результа-

тів перевірок законності й обґрунтованості судо-

вих рішень відповідно до чинного законодавства, 

негативно впливає на вирішення численних 

складних питань, які сьогодні в практиці вирі-
шуються по-різному. Тому вбачається вкрай не-

обхідним прийняття  постанови Пленуму Верхо-

вного Суду України, в якій були б надані відпо-

відні роз’яснення судам з питань застосування 

законодавства що регулює закриття криміналь-

них справ за спеціальними підставами.   

Варто висловитись щодо роботи досудово-

го слідства по розслідуванню справ, в яких мож-

ливе застосування спеціальних підстав звільнен-

ня від кримінальної відповідальності. Так, деякі 
органи досудового слідства допускають тягани-

ну, розслідування справ, що направляються до 

суду з постановами для вирішення питання про 

їх закриття, провадиться неповно, поверхово, 

допускається значна кількість порушень прав і 
законних інтересів обвинувачених. Причинами 

помилок можуть бути недостатній досвід, нена-

лежна професійна підготовка, перевантаження на 

роботі, халатне ставлення до виконання своїх 

обов’язків, збіг складних обставин, слабкий відом-

чий контроль і прокурорський нагляд. Підсумову-

ючи, можна сказати, що помилки, як і будь-яка 

практика, може мати і свій позитивний бік, адже на 

помилках можна вчитися, вони спонукають до до-

сягнення істини в юридичному казусі, їх можна 

узагальнювати, вивчати. У науковій літературі за-

значено, що помилки, бувають корисними, якщо на 

них вчаться, якщо вони загартовують.  

Допущені помилки при розслідуванні зло-

чинів є складовою порушення законності, прав 

та законних інтересів і правового статуту обви-

нуваченого та інших осіб, залучених до досудо-

вого слідства та дізнання. Тому постає проблема 

забезпечення законності, недопущення помилок і 
дотримання службової дисципліни.  

Важливим гарантом захисту прав і свобод 

особи, в першу чергу людей, які потерпіли від 

злочинів і, окрім того, тих, відносно кого розслі-
дуються злочинні дії, є прокурорський нагляд. 

Ефективно здійснюючи нагляд, прокурор 

не може залишити без уваги жодного процесуа-

льного акта слідчого чи особи, котра проводить 

дізнання, особливо прокурор повинен перевіряти 

чи розглянутi клопотання i скарги обвинувачено-

го  i  чи законнi винесені  щодо них рішення; чи 

немає пiдстав для припинення провадження у 

справi (ст. 48 КПК України) та інше. 

Діяльність прокурора значно спрямована на 

попередження і усунення різноманітних слідчих 

порушень і помилок, тобто дій і рішень слідчого, 

спричинених неправильною оцінкою ситуації, не-

об’єктивністю слідства, низьким рівнем професій-

ності чи недостатнім досвідом слідчої роботи. 

Усунення порушень закону під час розслі-
дування в результаті прокурорського втручання 

сприяє дотриманню конституційного принципу 

презумпції невинності. Генеральний прокурор 

України  у наказі №4 зобов'язав прокурорів усіх 

рівнів при здійсненні нагляду вимагати від органів 

дізнання і слідства виконання ст. 62, 63 Конститу-

ції України за кожною справою, всі заяви осіб, 

притягнутих до кримінальної відповідальності, їх-

ніх родичів і захисників про застосування незакон-

них методів слідства перевіряти з винесенням від-

повідного рішення про порушення або відмову 

стосовно порушення кримінальної справи. 

Ст. 53 КПК України зобов'язує суд, проку-

рора, слідчого і дізнавача “забезпечити можли-

вість здійснення” особам, які беруть участь у 

справі їх процесуальних прав, тобто забезпечити 

можливість його фактичного використання. Ра-

зом з тим, права обвинуваченого мають гаран-

тійний  характер не лише особисто для нього, але 

й для виконання завдань кримінального судо-

чинства в стадії досудового розслідування. 

Реалізуючи свої права, обвинувачений може 
сприяти органам прокуратури i суду установити, ви-
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явити i притягнути до кримінальної  відповідальності 
лише винуватих i реабілітувати невинуватих. 

Оскільки обвинувачений є центральною фі-
гурою кримінального процесу, то саме процесуа-

льні гарантії права обвинуваченого на захист ма-

ють особливе значення. Пояснюється це тим, що 

саме обвинувачений, саме його суб'єктивні права і 
інтереси зачіпаються в ході процесу особливо гли-

боко. Тому перш за все обвинуваченому повинна 

бути надана максимальна можливість захисту своїх 

прав і інтересів від необґрунтованого притягнення 

до відповідальності та засудження. 

Якщо спробувати узагальнити всі гарантії, 
які забезпечують реальне здійснення права на 

захист, то можна назвати такі   гарантії: обов'язок 

особи, яка проводить розслідування, суду і судді 
роз'яснити обвинуваченому його права і забезпе-

чити можливість їх здійснення; право обвинува-

ченого захищатися не лише особисто, а й за до-

помогою захисника; рівність прав обвинувачено-

го з іншими учасниками процесу в поданні дока-

зів, участі в їх дослідженні та доведенні їх пере-

конливості (ст. 16-1, 261 КПК України). 

При цьому підсудний має ще і такі  права, 

як: право на останнє слово, право давати пояс-

нення в будь-який момент судового слідства і 
право виступати в судових дебатах; недопусти-

мість погіршення становища засудженого; мож-

ливість скасування вироку у зв'язку з порушен-

ням його права  на захист (ст. 318, 319, 370, 397 

КПК України).  

Крім цього, доцільно доповнити даний пе-

релік ще й  правом на виклик до суду будь-якої 
особи, навіть якщо головуючий і відмовить у 

цьому його клопотанні, та інші.   
Права обвинуваченого конкретизуються 

стосовно стадії досудового розслідування (ст. 

142 КПК України), судового розгляду (ст. 263 

КПК України). 

Важливо не лише оголосити, передбачити 

ті чи інші норми, зокрема щодо прав, законних 

інтересів обвинуваченого чи інших осіб, а голо-

вне те, щоб ці норми були реальними щодо їх 

виконання, дотримання. 

По відношенню, наприклад, до попере-

днього розслідування, - відзначав О.М. Ларін, - 

кримінально-процесуальні гарантії прав і закон-

них інтересів осіб, що беруть участь у розсліду-

ванні, - це вказані в законі дії слідчого, якими 

створюється реальна можливість використання 

суб'єктивних прав і охороняються законні інтереси 

[3, с.35].  Наприклад, це дії спрямовані на: роз'яс-

нення особам, що беруть участь у справі їх прав і 
обов'язків; забезпечення права мати захисника; за-

безпечення права заявляти клопотання, бути при-

сутнім на слідчих діях і брати участь у них, пред-

ставляти докази, заявляти відводи та ін. Отже, га-

рантіями прав особистості є відповідні до цих прав 

обов'язки слідчого, дізнавача, прокурора і суду. 

Одним із видів процесуальної діяльності, 
як гарантії захисту прав і свобод особистості, є 

система перевірки обгрунтованості рішень, що 

приймаються, система контролю за законністю 

процесуальних дій. Вона дозволяє на кожній по-

дальшій стадії процесу з'ясувати, чи не було до-

пущено на попередніх стадіях порушень прав і 
законних інтересів громадян, а також інтересів 

правосуддя.  

Хоча діяльність прокуратури рідко асоцію-

ється у громадян із захистом прав людини, відпові-
дно до п.2 ст.4 Закону України “Про прокуратуру” 

одним із завдань її діяльності є “захист від проти-

правних зазіхань, гарантованих Конституцією, ін-

шими законами України і міжнародних правових 

актів соціально-економічних, політичних, особис-

тих прав і свобод людини і громадянина”.  

Прокуратура має повноваження, які дозво-

ляють вирішувати це завдання. Зокрема, проку-

рор або його заступник мають право вносити 

протести на незаконні акти, дії або рішення ор-

ганів чи посадових осіб (протест припиняє дію 

рішення чи акта і підлягає розгляду протягом 

десяти днів, у випадку його відхилення прокурор 

може звернутися до суду). 

Прокурор або його заступник можуть також 

вносити приписи у випадку очевидних правопо-

рушень, які можуть завдати істотної шкоди правам 

і свободам громадян. Припис підлягає негайному 

виконанню, але може бути оскаржений у суді. Крім 

того, у прокурора і його заступника є право вноси-

ти подання про ліквідацію правопорушень, причин 

їх вчинення та умов, що сприяли їм. Подання роз-
глядаються протягом місяця, у прокуратуру пові-
домляється про результати розгляду. Нарешті, про-

курор може порушувати кримінальні справи, спра-

ви про адміністративні та дисциплінарні проступ-

ки, якщо виявляє ознаки цих правопорушень у діях 

посадових осіб, зокрема слідчого, які порушують 

права людини.  

Прокурорський нагляд, безсумнівно, відпо-

відає критерію доступності: прокурор зобов'яза-

ний винести відповідне рішення щодо кожної 
скарги, котра надійшла на його ім'я, навіть якщо 

це буде рішення про відмову в прокурорському 

реагуванні. Дії прокурора можна вважати якоюсь 

мірою більш ефективними, ніж суддівські, тому 

що вони не потребують тривалого і дорогого су-

дового розгляду. Проте прокуратура не може 
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приймати остаточного рішення у справі, це при-

вілей суду, самі санкції, як і відмова в їх застосу-

ванні, можуть бути оскаржені у суді. Тому звер-

нення за допомогою до прокуратури не пошко-

дить жертві порушення, але самих дій прокурора 

чи відмови в їх застосуванні недостатньо для ви-

черпання національних засобів захисту прав лю-

дини, а звернення до прокуратури не є обов'язко-

вим для їх вичерпання. 

Приводом до прокурорського втручання в 

деяких випадках можуть бути скарги учасників 

процесу щодо порушення кримінально-проце-

суального законодавства, які вирішуються на осно-

ві ст. 12 Закону про прокуратуру ст.ст.234, 235, 237 

КПК. Проте більшість заходів у згаданій сфері 
прокурор здійснює з власної ініціативи, виходячи з 
аналізу стану законності і діяльності органів, які 
проводять, дізнання і слідство [4, с.19].  

Висновки. У даній публікації автор нама-

гався розкрити зміст, види, напрями і принципи 

участі прокурора при застосуванні спеціальних 

видів  звільнення осіб від кримінальної відпові-
дальності. 

З огляду на важливість і актуальність за-

вдань, які стоять перед органами прокуратури, 

прокуратура виступає ефективною правозахис-

ною державною інституцією і своєю загальнона-

глядовою діяльністю у сфері забезпечення осно-

вних прав і свобод громадян України вдало ком-

пенсує деяку складність судової форми захисту 

прав і свобод громадян. 
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL GROUNDS OF THE PUBLIC PROSECUTOR PARTICIPA-

TION WHEN THE SPECIAL FORMS OF THE PERSONS RELIEF FROM CRIMINAL LIABIL-

ITY ARE APPLIED 

 

Summary 

 Last time the tendency has taken place as to the increasing of the number of persons to from the spe-

cial forms of relief from criminal liability should be applied. 

The insufficient regulation of the relief from criminal liability order results in that the above mentioned 

grounds of the  relief from criminal liability are nearly has not been applied. 

The bureaucracy  has taken place by the bodies of the pretrial investigation. The investigation of the 

cases being sent to the court with the resolutions as to the possibility of the dismissal is carried out incom-

pletely  and superficially. As the result the great number of the rights and legitimate interests of the defen-

dants are violated. 

The public prosecutor supervision is the important guarantor of the protection of the person’s rights 

and freedoms, first of all, persons suffered from crime and those whose criminal acts investigation. 

 The public prosecutor interference eliminates the law violation during the investigation and promotes 

the observance of the presumption of innocence.  

So, the public prosecutor’s office takes the part of the effective state right protective institution and by 

its generally supervision activity  in the field of the fundamental rights and freedoms of the Ukrainian citi-

zens guarantee successfully compensates some complication of the judicial form of the protection of the 

rights and freedoms of the citizens. 
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ  

В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО» 
 

1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
 

1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового 

вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які 
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і роз-
друковування електронно-обчислювальну техніку. 

1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows). 

1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на електронних носіях) по-

ряд з роздрукованим на принтері рукописом. 

1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від 

можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою. 

1.5. На електронному носії просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програ-

мний редактор. 

1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же 

прямим шрифтом. 

1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений 

до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці 
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному. 

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примір-

нику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжир-

ний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення 

не допускаються! 
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку. 

 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

 
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 

2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 
0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а ре-

цензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки). 

2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 

2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер-

шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фак-

тичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.  

2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку. 

Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крап-

кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держ-

стандартом. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну 

назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад: 

• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянст-

ва» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158. 

2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора стат-

ті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збі-
рниках. Наприклад:  

• Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького універ-

ситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 

2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-

ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 

автори. Наприклад: 



До наших авторів 

124 Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 435. Правознавство. 

• Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 

276с. 

2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії 
українською мовою. 

 

3. ДОДАТКИ 

 
До рукопису повинні додаватись: 

- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; 

учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з 
редколегією); 

- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, 

який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповід-

ної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них - 

доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може 

бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади 

та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і 
коректуру; 

- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англій-

ською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 
 

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  

 
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути ред-

колегії в рекомендований термін. 

4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони 

були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а) 

початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний 

лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-

йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор 

зобов'язаний попередити про це редакцію. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які 

винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редакто-

ром. 

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 
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