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У статті досліджено питання, що стосуються поняття та 
ознак органу місцевого самоврядування, класифікації цих органів. 
Сформульовано авторське визначення органу місцевого самовря-
дування, подано їх класифікацію за різними критеріями.

В статье исследованы вопросы, касающиеся понятия и при-
знаков органа местного самоуправления, классификации этих 
органов. Сформулировано авторское определение органа мест-
ного самоуправления, представлена их классификация по различ-
ным критериям.

The article deals with issues related to the determination and fea-
tures of local government, classification of these bodies. The author 
formulates a definition of the body of local government and gives their 
classification.

Ключові слова: місцеве самоврядування, органи місцевого 
самоврядування, муніципальна реформа.

Органи місцевого самоврядування: 
теоретичні підходи до визначення поняття

Розділ 1

Теорія та історія держави і права; 
історія політичних та правових 

учень. Конституційне право; 
муніціпальне право. 

 Філософія права

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Проблематика органів місцевого само-

врядування як самостійного виду органів 
публічної влади набуває особливої акту-
альності в контексті муніципальної ре-
форми, на необхідності проведення якої 
наголошує Президент України [1]. У ході 
реформи мають бути перерозподілені 
повноваження та відповідальність між 
органами місцевого самоврядування як у 
системі місцевого самоврядування, так і 
між органами місцевого самоврядування 

та органами виконавчої влади відповідно 
до принципу субсидіарності. А це, у свою 
чергу, потребує наукового осмислення 
природи органів місцевого самоврядуван-
ня, чіткого визначення місця кожного 
виду таких органів у системі місцевого 
са моврядування, що дасть змогу сформу-
лювати науково обґрунтовані пропозиції 
щодо напрямів та пріоритетів оптимізації 
системи територіальної організації вла-
ди, закріпленої Конституцією України 
[2], покращити якість адміністративних 
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та інших послуг, що надаються громадя-
нам у системі місцевого самоврядування. 
На необхідність наукового дослідження 
проблематики органів місцевого самовря-
дування вказує також недостатній стан її 
опрацювання вітчизняною юридичною на-
укою, відсутність фундаментальних комп-
лексних досліджень у цій сфері – окремі 
питання, пов’язані з ознаками органів міс-
цевого самоврядування, їх класифікацією 
тощо, лише фрагментарно досліджені [3; 
4; 5].
Зазначене свідчить про доцільність і не-

обхідність подальшого наукового розроб-
лення питань природи, особливостей ор-
ганів місцевого самоврядування, принци-
пів їх організації та діяльності.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Норми Конституції та інших законодав-

чих актів України досить часто оперують 
терміном «орган місцевого самоврядуван-
ня», не містячи нормативного визначення 
цього поняття. У переважній більшості 
вітчизняних та зарубіжних підручників із 
муніципального права, наукових працях 
поняття категорії «орган місцевого самов-
рядування» також не розкривається, пред-
метом дослідження, як правило, виступа-
ють питання щодо принципів їх органі-
зації та діяльності [6] або ж компетенції 
та форм роботи цих органів [7; 8], що, як 
уявляється, не дає змоги повністю розкри-
ти природу та сутність органів місцевого 
самоврядування. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Ознайомлення з сучасними наукови-

ми публікаціями дає можливість зробити 
висновок, що багато питань компетенції 
місцевого самоврядування залишаються 
невирішеними та потребують подальшого 
наукового аналізу. До них можна, зокре-
ма, віднести такі:

– специфічні ознаки органів місцевого 
самоврядування, що виокремлюють серед 
інших видів органів публічної влади, гро-
мадських організацій тощо;

– статус окремих категорій посадовців 
місцевого самоврядування;

– місце сільського, селищного, міського 

голови в структурі органів місцевого са-
моврядування;

– підстави відповідальності органів міс-
цевого самоврядування та окремих поса-
довців тощо.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Наведений вище перелік невирішених 

питань проблематики органів місцевого 
самоврядування не може бути охоплений 
у межах цієї статті, тому автор ставить пе-
ред собою більш конкретну мету – сфор-
мулювати визначення поняття «орган міс-
цевого самоврядування», проаналізувати 
специфічні ознаки цих органів.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Як зазначалося вище, обходять питання 

щодо визначення поняття органу місцево-
го самоврядування й автори підручників 
та навчальних посібників із муніципаль-
ного права.
У структурно-організаційному плані 

орган місцевого самоврядування є певним 
чином організований колектив людей, 
який характеризується органоутворюючи-
ми ознаками, що в сукупності дають змогу 
відмежувати органи місцевого самовряду-
вання від органів державної влади, інших 
державних та комунальних установ, гро-
мадських організацій, господарських то-
вариств тощо. 
При цьому доцільно виходити з поло-

жень Конституції України (ст. 5, 19, 38 
тощо), згідно з якими органи місцевого 
самоврядування є самостійним видом ор-
ганів публічної влади – вони не входять у 
систему органів державної влади. Такий 
підхід дає можливість виділити ознаки, 
що, по-перше, притаманні будь-яким ор-
ганам публічної влади, у тому числі й ор-
ганам місцевого самоврядування, по-дру-
ге, специфічні ознаки органів місцевого 
самоврядування як самостійного виду ор-
ганів публічної влади. 
У відповідній літературі [9, с. 28-30], 

зокрема, ви діляють такі найважливіші оз-
наки органу публічної влади:

1) система різних за характером, значен-
ням, рівнем посад, що заміщуються поса-
довими особами, наділеними спеціальним 
статусом; 
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2) статутно-пра вовий характер, тобто 
на відміну від інших організацій він засно-
вується на підставі Конституції та законів 
України, інших нормативних актів. При 
цьому визначений порядок формування 
органу передбачає, як правило, обрання 
або призначення його посадових осіб; 

3) необхідність здійснення завдань та 
функцій публічної влади;

4) наявність публічно-владних повнова-
жень, що дає змогу виокремити ці органи 
серед інших держаних чи комунальних 
установ, які також утворюються для здій-
снення завдань і функцій публічної влади, 
але не наділяються владними повноважен-
нями, наприклад, державні та комунальні 
заклади освіти. 
Публічно-владні повноваження – необ-

хідний атрибут усіх органів публічної 
вла ди, що знаходить відображення в їх 
конституційному найменуванні – «органи 
державної влади», «органи місцевого са-
моврядування». Публічно-владний харак-
тер повноважень органів публічної влади 
виявляється в тому, що:
а) рішення, які приймає орган публічної 

влади, обо в’язкові для виконання всіма 
громадянами, іноземцями, особами без 
громадянства, органами, установами та 
організаціями, їх посадовими особами, на 
яких поширюється компетенція цього ор-
гану;
б) для забезпечення виконання прийня-

тих рішень орган публічної влади отримує 
необхідні матеріальні засоби;
в) виконання рішень органу публічної 

влади, прийнятих у межах його компетен-
ції, забезпечується не лише застосуванням 
різноманітних засобів переконання, заохо-
чення, організаційно-масової роботи тощо, 
а й можливістю застосування відповідних 
засобів примусу.
Своє юридичне вираження публічно-

владні повноваження органу знаходять 
у його компетенції (лат. competentіa від 
competo – взаємно прагну, відповідаю, 
підходжу). Компетенція органу публічної 
влади – це складне правове явище, що обу-
мовлює обґрунтування в спеціальній юри-
дичній літературі різних підходів щодо 
визначення її елементів. Однак, у вітчиз-

няній науці конституційного права най-
більш поширеним є тлумачення поняття 
«компетенція органу» як сукупності його 
предметів відання та повноважень. При 
цьому предмети відання органу вказують 
на ті сфери суспільного життя, на які спря-
мована його регулююча діяльність. Це оз-
начає, що кожний орган публічної влади 
функціонує лише в тих сферах суспільних 
відносин, що визначаються метою його 
утворення та закріплюються законом. Ін-
шими словами, предмети відання органу – 
це визначене законодавством коло його 
діяльності, питання, які згідно з законом 
він може і повинен вирішувати.
Повноваженнями орган публічної вла-

ди наділяється законом не взагалі, а лише 
стосовно його предметів відання, тобто 
виключно для вирішення тих питань, що 
становлять ці предмети відання. Наявність 
у органа прав і обов’язків (повноважень), 
наданих для здійснення відповідних влад-
них дій, характеризують його юридичну 
компетентність. Слід підкреслити, що по-
няття «компетенція органу публічної вла-
ди» охоплює лише ті його повноваження, 
що спрямовані на зовнішні об’єкти управ-
ління (зовні органу). Такі повноваження 
отримали в юридичній літературі назву 
компетенційні повноваження [11, c. 235].
Повноваження, пов’язані із самооргані-

зацією органу (спрямовані всередину ор-
гану) – самоорганізаційні повноваження – 
не входять до складу його компетенції. 
Прикладом таких повноважень районної, 
обласної ради може слугувати їх право 
обирати зі свого складу голову районної, 
обласної ради.
Особливістю повноважень органів пуб-

лічної влади у порівнянні з правами та 
обов’язками фізичної особи є те, що, по-
перше, орган, його посадові особи згідно з 
ч. 2 ст. 19 Конституції України зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повнова-
жень і в спосіб, що передбачені Конститу-
цією та законами України. По-друге, знач-
на частина прав органу одночасно є його 
обов’язками: здійснення органом одних і 
тих же дій стосовно одного суб’єкта може 
виступати як реалізація права цього орга-
ну, а стосовно іншого – як обов’язок.
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Публічно-владні повноваження органу 
реалізуються у відповідних правових і ор-
ганізаційних формах та із застосуванням 
методів, які чітко визначаються Конститу-
цією і законами України. Так, правовими 
формами діяльності місцевих рад є їх сесії 
(ст. 46 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні»).
Специфічними ознаками органу міс-

цевого самоврядування (як самостійного 
виду органів публічної влади) є такі:

1) орган місцевого самоврядування не 
входить до системи органів державної 
влади, він виступає самостійним (органі-
заційно відокремленим) елементом сис-
теми місцевого самоврядування. Органи 
місцевого самоврядування не утворюють 
також власної системи органів, що супере-
чило б принципові автономності місцево-
го самоврядування – органи місцевого 
самоврядування різного територіального 
рівня в принципі не можуть бути підпо-
рядковані по вертикалі. Слід зазначити, 
що в окремих працях з муніципального 
права ще зберігається використання термі-
на «система» стосовно сукупності органів 
місцевого самоврядування. Це можна роз-
глядати як рудимент наукової дисципліни 
радянських часів – «радянського будів-
ництва». Дійсно, в умовах декларування 
та реалізації принципу «єдиної системи 
рад народних депутатів» такий підхід був 
об’єктивно обумовлений. Однак із запро-
вадженням принципу визнання місцевого 
самоврядування в практику державного 
будівництва він втрачає будь-який сенс, 
оскільки сукупність органів місцевого 
самоврядування не утворює і не може ут-
ворювати системи − вона не характери-
зується наявністю загальних системоутво-
рюючих ознак [12, с. 158]. Зокрема, їй не 
притаманні конкретні відносини між окре-
мими елементами, ця сукупність також не 
має спільного органу управління;

2) орган місцевого самоврядування ут-
ворюється з метою виконання завдань та 
функцій місцевого самоврядування (як 
самостійної форми публічної влади). За-
значене не виключає їх участі в реалізації 
завдань та функцій держави (шляхом ви-
конання делегованих повноважень);

3) посади в органі місцевого самовря-
дування займають фізичні особи, які наді-
ляються згідно з законом спеціальним ста-
тусом – депутата місцевої ради або служ-
бовця органів місцевого самоврядування. 
Закони України «Про вибори депутатів 
Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим, депутатів місцевих рад та сільсь-
ких, селищних, міських рад» [13] та «Про 
службу в органах місцевого самовряду-
вання» [14] передбачають, що депутатами 
місцевих рад і службовцями органів міс-
цевого самоврядування можуть бути лише 
громадяни України;

4) владними повноваженнями орган міс-
цевого самоврядування наділяється з ме-
тою вирішення питань місцевого значення 
(самоврядні повноваження). При цьому, 
свої владні самоврядні повноваження він 
здійснює в інтересах територіальної гро-
мади (територіальних громад) та від її (їх) 
імені;

5) фінансування діяльності органу 
місцевого самоврядування здійснюєть-
ся з бюджету місцевого самоврядування, 
районного, обласного бюджетів.
З урахуванням вищеназваних ознак 

орган місцевого самоврядування можна 
визначити як організаційно самостійний 
елемент системи місцевого самовряду-
вання, що утримується за рахунок кош-
тів бюджетів місцевого самоврядування, 
районних, обласних бюджетів і є колекти-
вом громадян України – депутатів місце-
вої ради або службовців органів місцевого 
самоврядування, – заснований у встанов-
леному законом порядку для виконання 
завдань і функцій місцевого самовряду-
вання, наділений з цією метою відповід-
ними владними повноваженнями, що ре-
алізуються у визначених законом право-
вих та організаційних формах в інтересах 
відповідної територіальної громади (тери-
торіальних громад).
Види органів місцевого самоврядуван-

ня визначені Конституцією України (ст. 
140) та Законом України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» (ст. 5, 10, 11). До 
них відносяться:

1. Представницькі органи місцевого са-
моврядування – виборні органи (ради), які 
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складаються з депутатів і відповідно до 
закону наділяються правом представляти 
інтереси територіальної громади та прий-
мати від її імені рішення. Наявність пред-
ставницького органу, що обирається чле-
нами територіальної громади, – необхідна 
ознака місцевого самоврядування. 
Місце представницького органу в сис-

темі місцевого самоврядування досить чіт-
ко окреслено в Європейській хартії місце-
вого самоврядування [15, ст. 3], яка віддає 
їм пріоритет з-поміж інших органів місце-
вого самоврядування: місцеве самовряду-
вання здійс нюється радами або зборами, 
члени яких вільно обираються таємним 
голосуванням на основі прямого, рівного, 
загального виборчого права і які можуть 
мати підзвітні їм виконавчі органи. 
Це положення Хартії отримало логіч-

ний розвиток у Законі України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» [16], що 
закріплює пріоритетне значення пред-
ставницьких органів серед інших органів 
місцевого самоврядування встановленням 
їхньої виняткової компетенції (ст. 26).
Представницькими органами згідно з 

Конституцією та Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» є сіль-
ські, селищні, міські ради – вони представ-
ляють сільські, селищні, міські громади та 
здійснюють від їхнього імені та в їхніх ін-
тересах функції й повноваження місцевого 
самоврядування, визначені Конституцією 
та законами України.
Районна в місті рада є представниць-

ким органом внутрішньоміської (районної 
у місті) громади, яка згідно з Конститу-
цією України не виступає самостійним 
суб’єктом місцевого самоврядування. 
Районна у місті рада не має самостійного 
конституційного статусу і створюється за 
рішенням міської ради відповідно до по-
ложень п. 2 Прикінцевих та Перехідних 
положень Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» [16]. Таку 
характеристику статусу районної у місті 
ради було підтверджено в рішенні Кон-
ституційного Суду України від 9 лютого 
2000 р. № 1-рп/2000 (справа про місцеве 
самоврядування) [17].

2. Обласні та районні ради мають від-

мінну від сільських, селищних, міських 
рад природу. Вони не виступають пред-
ставницькими органами обласних і район-
них громад, оскільки Конституція Украї-
ни не передбачає існування таких громад 
і не розглядає населення області, району 
як суб’єкт місцевого самоврядування, від-
повідно, обласні, районні ради консти-
туйовані як органи місцевого самовряду-
вання, що представляють спільні інтереси 
територіальних громад сіл, селищ, міст, 
у межах повноважень, визначених Кон-
ституцією та законами України, а також 
повноважень, переданих їм сільськими, 
селищними, міськими радами.
Обласна, районна рада не утворює 

власних виконавчих органів, а відповідні 
повноваження делегуються нею обласній, 
районній державній адміністрації. Органі-
заційне, правове, інформаційне, аналітич-
не, матеріально-технічне забезпечення 
діяльності ради, її органів, депутатів здій-
снює виконавчий апарат ради, що утво-
рюється відповідною радою. Він сприяє 
взаємодії та зв’язкам ради з територіаль-
ними громадами, місцевими органами ви-
конавчої влади, органами та посадовими 
особами місцевого самоврядування.

3. Виконавчими органами сільських, се-
лищних, міських, районних у містах (у разі 
їх створення) рад є їхні виконавчі коміте-
ти, відділи, управління та інші створювані 
радами виконавчі органи. Виконавчі орга-
ни сільських, селищних, міських, район-
них у містах рад є підконтрольними і під-
звітними відповідним радам, а з питань 
здійснення делегованих їм повноважень 
органів виконавчої влади – також підкон-
трольними відповідним органам виконав-
чої влади.
Відділи, управління та інші виконав-

чі органи сільської, селищної, міської, 
районної в місті ради створюються радою 
в межах затверджених нею структури і 
штатів для здійснення повноважень, що 
належать до відання виконавчих органів 
сільських, селищних, міських рад. Відділи, 
управління та інші виконавчі органи ради 
є підзвітними і підконтрольними раді, яка 
їх утворила, підпорядкованими її виконав-
чому комітетові, сільському, селищному, 
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міському голові, голові районної у місті 
ради.
Особливе місце в системі місцевого 

самоврядування займає сільський, се-
лищний, міський голова, який є голо-
вною посадовою особою територіальної 
громади відповідно села (добровільного 
об’єднання в одну територіальну громаду 
жителів кількох сіл), селища, міста. Голо-
ва здійснює три основні функції: 

1) представляє територіальну громаду 
у відношеннях з іншими територіальни-
ми громадами, органами державної влади, 
підприємствами, установами та організа-
ціями; 

2) головує на пленарних засіданнях від-
повідної ради; 

3) очолює виконавчий комітет відповід-
ної ради.
Конституційна модель місцевого само-

врядування в Україні характеризується 
певним дуалізмом (сільський селищний, 
міський голова – рада), що передбачає 
обрання сільського, селищного, міського 
голови незалежним від ради чином, він 
обирається відповідною територіальною 
громадою на основі загального, рівного, 
прямого виборчого права шляхом таємно-
го голосування строком на чотири роки і 
здійснює свої повноваження на постійній 
основі. Водночас у рішенні Конституцій-

ного Суду України від 9 лютого 2000 р. № 
1-рп/2000 (справа про місцеве самовряду-
вання) [17] зазначається, що функції сіль-
ського, селищного, міського голови визна-
чають його «передусім як посадову особу 
виконавчого органу ради та самої ради, їй 
підзвітну та перед нею відповідальну як за 
роботу виконавчого органу ради, так і за 
організацію роботи самої ради». При цьо-
му статус сільського, селищного, міського 
голови не врівноважений зі статусом сіль-
ської, селищної, міської ради – він відпові-
дає перед радою за наслідки роботи вико-
навчого органу та за власну діяльність аж 
до припинення наданих йому повноважень 
за рішенням відповідної ради за наявністю 
підстав, передбачених законом. 
Âèñíîâêè
Проведення системної реформи місце-

вого самоврядування в Україні передба-
чатиме перерозподіл повноважень між ви-
дами публічної влади (державна влада та 
місцеве самоврядування) та між різними 
її територіальними рівнями (територіаль-
на громада, район, область), що, у свою 
чергу, потребує теоретичного осмислен-
ня природи та сутності органів місцевого 
самоврядування, різних їх видів. У статті 
сформульовано авторське визначення по-
няття «орган місцевого самоврядування», 
подано його специфічні особливості. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
З часу зародження інституту держави 

людство намагається виробити ідеаль-
ну модель державного устрою, за якого 
існу вав би баланс загального й особис-
того блага, загальнонаціональних та ін-
дивіду альних інтересів. Для досягнення 
цієї мети випробувано різні форми дер-
жави і політичних режимів: монархії та 
республіки, олігархії й демократії, дес-
потії та диктатури. Змінювалась систе-
ма державних органів та повноваження, 
замість виборності їх населенням засто-
совувався принцип призначення, варію-
вався ступінь участі народу в держав-
но- громадських спра вах. Історичний 
до  свід для сучасного парламентаризму 
є безцінним, у тому числі, для молодих 
демократій, якими є, зокрема, Україна та 
Білорусь. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Визначення ролі та місця парламенту в 

державно-правовому процесі певної краї-
ни є нагальним питанням, тому багато віт-
чизняних і зарубіжних учених досліджу-
ють його, а саме: В. Бажанов, А. Вишнев-
ський, О. Горелик, В. Журавський, С. Мар-
цуль, К. Новика, Л. Окуньков, І. Юхо та 
інші.  

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Незважаючи на цілу низку досліджень 

з проблеми парламентаризму, є певні 
спір ні моменти та зумовлені цим трудно-
щі, пов’язані із застосуванням принципів 
парламентаризму в державно-правовій 
практиці. Необхідно дослідити специфіку 
організації та функціонування парламен-
ту Республіки Білорусь, щоб запозичити 
позитивний політико-правовий досвід для 
України та врахувати всі небезпеки, що 
можуть виникнути на шляху формування 
правової держави. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є розкриття ролі та місця 

інституту парламенту в державно-право-
вому процесі в Україні та Республіці Бі-
лорусь, визначення позитивних моментів 
упровадження парламентаризму, а також 
перешкод, що виникають на шляху утвер-
дження демократичних держав.  

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Конституцією України в розділі IV [1, 

ст. 75] визначено, що єдиним органом за-
конодавчої влади в Україні є парламент 
– Верховна Рада України. Його конститу-
ційний склад становить 450 народних де-
путатів України, які обираються на основі 
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загального, рівного і прямого виборчого 
права шляхом таємного голосування стро-
ком на чотири роки. «Вибори депутатів 
здійснюються на засадах  пропорційної 
системи з обранням депутатів у багато-
мандатному загальнодержавному вибор-
чому окрузі за виборчими списками  кан-
дидатів  у  депутати від політичних партій,  
виборчих  блоків  політичних  партій» [2, 
ч. 3, ст. 1].
Верховна Рада України працює сесій-

но в порядку, що визначається Законом 
України «Про регламент Верховної Ради 
України» [3]. Чергові сесії починаються в 
перший вівторок лютого і перший вівторок 
вересня кожного року. Рішення Верховної 
Ради України приймаються виключно на 
її пленарних засіданнях шляхом голосу-
вання особисто народними депутатами 
України.
Конституцією України [1, ст. 85] до пов-

новажень Верховної Ради віднесено понад 
36 їх основних видів, серед яких передба-
чено законодавчі, установчі та контрольні 
повноваження. Парламент приймає зако-
ни, має право вносити зміни до Конститу-
ції України в передбаченому порядку, за-
тверджує державний бюджет, визначає за-
сади внутрішньої та зовнішньої політики, 
призначає і звільняє з посади керівників 
республіканських органів державної вла-
ди, здійснює контроль за діяльністю Кабі-
нету Міністрів України та здійснює інші 
повноваження, які відповідно до Консти-
туції України віднесені до його відання.
Право законодавчої ініціативи надано 

Президенту України, народним депута-
там, Кабінету Міністрів та Національному 
банку України [1, ст. 93]. Прийняті закони 
подаються на підпис Президенту України. 
Підписаний ним закон набирає чинності 
через десять днів з дня його офіційного 
оприлюднення, якщо інше не передбаче-
но самим законом, але не раніше дня його 
опублікування.
Верховна Рада обирає зі свого складу 

Голову Верховної Ради України, першого 
заступника і заступника, а також затверд-
жує перелік комітетів, що здійснюють за-
конопроектну роботу, обирають голів цих 
комітетів. Верховна Рада може створюва-

ти тимчасові спеціальні комісії для підго-
товки та попереднього розгляду питань.
Діяльність Верховної Ради України не 

позбавлена певних недоліків. 
Не завжди прийняті закони відповіда-

ють належному рівню, не встановлено 
принцип черговості суспільних відносин, 
що мають регулюватися законом, не виз-
начено пріоритетні напрями законотвор-
чості, що давало б змогу вирішувати най-
болючіші проблеми. На сьогодні  відсутня 
загальнодержавна стратегія системи за-
конодавства. Україна потребує нових за-
конів для регулювання діяльності політич-
них партій, профспілок; немає законів про 
соціальне партнерст во, проведення зборів, 
мітингів, походів і демонстрацій; втілен-
ня конституційного принципу суду при-
сяжних. Більшість законів, які приймає 
Верховна Рада – це доповнення чи зміни 
до чинного законодавства, закони про ра-
тифікацію міжнародних договорів. 
Варто звернути увагу на ототожнення 

інститутів представництва з діяльністю 
законодавчого органу державної влади. 
У Конституції України представницький 
характер Верховної Ради не закріплено. 
Варто погодитися з тезою В. Журавсько-
го, який, ретельно аналізуючи теоретико-
правові аспекти розвитку парламентариз-
му в Україні на сучасному етапі, стверд-
жує, що, «говорячи про представницький 
характер пар ламенту, слід застерегти від 
визначення парламенту як єдино го пред-
ставницького органу» [4, c. 86]. Ця теза 
є справедливою лише в тому разі, якщо 
в державі існує тільки один загально-
національний орган державної влади, що 
формується безпосередньо народом. Од-
нак згідно з чинною Конституцією Украї-
ни [1, ст. 103], крім парламенту (Верхов-
ної Ради України), шляхом загальнонаціо-
нальних виборів формується й інститут 
глави держави. Дискусії з приводу зміни, 
доповнення ст. 75 Конституції України 
тривають, і точок зору є багато.
Верховній Раді властиві, окрім законо-

давчої, ще три функції: представницька, 
установча та контрольна. Отримавши 
«представницький мандат» на виборах, 
депутати зобов’язані втілювати суспільні 
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інтереси через прийняття певних законів. 
Таким чином, Верховній Раді необхідно, з 
одного боку, врахувати різні політичні по-
зиції, а з іншого − досягти шляхом голосу-
вання реалізації загальної волі, політичної 
єдності народу України. 
Складною є проблема запровадження 

двопалатного парламенту (бікамералізму) 
в Україні. Така структурна перебудова 
потребує ретельного дослідження, однак 
перехід до двопалатного парламенту на-
дасть нового поштовху парламентаризму 
в державі. 
Але вищезазначене не буде запровад-

жено без відкритості, прозорості влади, 
що є однією з найважливіших проблем. 
Суспільство зацікавлене в отриманні ін-
формації стосовно діяльності владних 
структур, що є його прямим конституцій-
ним правом. Депутати повинні надавати 
звіти про те, як виконують свої обіцянки 
та доручення  виборців.
У Конституції Республіки Білорусь пра-

вовий статус органів законодавчої влади 
визначено в розділі IV, главі 4 «Парла-
мент – Національні збори» [5]. Парламент 
є представницьким і законодавчим орга-
ном, а за своєю структурою складається з 
двох палат – Палати представників і Ради 
Республіки.
Палата представників обстоює інтереси 

всіх громадян країни, коло питань її діяль-
ності означено в ст. 97 Конституції Рес-
публіки Білорусь.
Рада Республіки є палатою територіаль-

ного представництва і здійснює поряд із за-
конодавчою функцією ряд інших повнова-
жень, перелік яких міститься в ст. 98 Кон-
ституції. Діяльність Ради Республіки спря-
мована на забезпечення прийняття більш 
якісних, ретельно опрацьованих законів.

«Термін повноважень Парламенту – чо-
тири роки» [5, ст. 93]. Нижня палата Пар-
ламенту – Палата представників – склада-
ється зі 110 депутатів, яких обирають гро -
 мадяни країни. Верхня палата Парламен-
ту – Рада Республіки – є органом терито-
ріального представництва і складається з 
64 членів, 56 з яких обираються на 4-річ-
ний термін на основі непрямого виборчого 
права депутатами місцевих Рад депутатів 

Республіки Білорусь від шести областей і 
міста Мінськ; 8 членів Ради Республіки на 
такий же строк призначаються президентом.
Зі свого складу палати обирають відпо-

відно Голову Палати представників і його 
заступника, а також голову Ради Респуб-
ліки та його заступника, які ведуть засі-
дання і відають внутрішнім розпорядком 
палат. Крім того, палати зі свого складу 
обирають постійні комісії та інші орга-
ни для ведення законопроектної роботи, 
представницького розгляду і підготовки 
відповідних питань.
Палати Парламенту збираються на дві 

чергові сесії на рік: перша відкривається 
2 жовтня, її тривалість не може бути понад 
80 днів; друга − 2 квітня, тривалість її ро-
боти не може бути більше 90 днів.
У Конституції Республіки Білорусь виз-

начено повноваження Палати представ-
ників і Ради Республіки, а також порядок 
прийняття законодавчих актів. Право зако-
нодавчої ініціативи надано Президентові, 
депутатам Парламенту, Уряду, а також 
громадянам, які мають виборче право, у 
кількості не менше 50 тис. осіб, що реалі-
зується в Палаті представників [5].
Рішення Палати представників прийма-

ються у формі законів і постанов з питань 
розпорядницького та контрольного харак-
теру, а Ради Республіки − у формі поста-
нов. Рішення палат приймаються більшіс-
тю голосів від повного складу палат, якщо 
інше не передбачено Конституцією. Голо-
сування в палатах Парламенту відкрите 
і здійснюється особисто депутатами або 
членами Ради Республіки.
Будь-який закон за загальним правилом 

спочатку приймається Палатою представ-
ників, а потім схвалюється Радою Респуб-
ліки. Знехтуваний Радою Республіки закон 
вважається прийнятим Палатою представ-
ників за умови, що за нього проголосувало 
не менше 2/3 повного складу Палати.
Порядок діяльності обох палат, їх орга-

нів, депутатів Палати представників і чле-
нів Ради Республіки визначається регламен-
тами палат, які підписуються їх головами.
У Республіці Білорусь на сьогодні в інс-

титуційному плані найбільш виправданою 
є двопалатна система законодавчої вла-
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ди. Пріоритетний напрям удосконалення 
цього інституту в Білорусі – збільшення 
реального обсягу його повноважень, пере-
творення трибуни Парламенту на справж-
ній форум для розроблення та обговорен-
ня стратегії розвитку країни, всіх ключо-
вих складових внутрішньої та зовнішньої 
політики держави. Надзвичайно важли-
вим є розширення функцій контролю 
Пар  ламенту за державними інституціями 
та всією виконавчою владою. Істотного 
значення набуває вплив Парламенту на 
виконавчу владу. У першу чергу логічно 
постає питання про право Парламенту 
Республіки Білорусь, з чітко окреслени-
ми механізмами, регулярно заслуховувати 
доповіді та звіти представників виконав-
чої влади про їх програми та політику. 
Наступний елемент – реальна можливість 
створювати спеціальні комісії, проводити 
розслідування діяльності вищих посадо-
вих осіб. Найважливіший крок – переда-
ча Національним зборам Білорусі права 
призначати голову Національного Банку. 
Контрольні функції Парламенту істотно 
розширилися б при переході до нього пра-
ва призначення голови Державного конт-
ролю та Генерального прокурора. Бажано, 
щоб призначення Ради Міністрів Білорусі 
відбувалося після узгодження з вищим за-
конодавчим органом. Таким чином були б 
досягнуті необхідні суспільству стабіль-
ність і узгодженість внутрішньої та зов-
нішньої політики країни.
Дуже важливий комплекс питань пов’я-

заний із формуванням ефективної струк-
тури Парламенту Білорусі, профільних 
комісій і підкомісій. У діяльності Парла-
менту надзвичайно важливою є  наявність 
публічної законодавчої дискусії – теле- і 
радіотрансляції парламентських засідань, 
що дає можливість виявити політичний 
талант кожного з парламентаріїв і має 
виключне громадське значення. Законо-
давча дискусія дає змогу: 
а) розширити інформаційну основу при-

йняття рішень, що надзвичайно важливо 
для формулювання концепцій і програм; 
б) істотно стимулює позитивні дії ви-

конавчої влади, як в оперативному, так і 
концептуально-стратегічному аспектах; 

в) стримує виконавчу владу – президен-
та, міністрів, суддів від можливих зловжи-
вань, відхилень від законів, перевищення 
службових повноважень та ін.
В умовах сучасної Білорусі ключовим 

елементом залишається проблема легітим-
ного формування Парламенту, прозорість 
виборчої процедури. Справедливі вибо-
ри влади – ядро   демократії, ключовий 
елемент міцної організації сучасних сус-
пільств. З давніх часів на білоруських 
землях, як зазначав І. Юхо, застосовував-
ся принцип демократичного формування 
влади, причому, як правило, з поділом її 
на три гілки – законодавчу (Міське Віче, 
Сейм), виконавчу (князь, місцеві адмініст-
рації) і судову (Вищі суди – Хазяйський, 
Панов-Радий, Трибунал; місцеві суди – за-
мковий, земський, Падкаморскі, копиця, 
войтавска-лавнічи) [6, с. 53].
На думку білоруського вченого І. Савер-

чанка, у перспективі виправдано домага-
тися і постійно зберігати виборність за-
конодавчої, виконавчої та судової влади, 
що співпрацюють, але мають юридичний 
статус незалежних. Поділ влади на три 
взаємодоповнюючі галузі – результат ти-
сячолітньої еволюції суспільства, бага-
товікового людського досвіду, оптималь-
на форма, що дає змогу нині досягати 
найкращих результатів особі, суспільству, 
країні, уникати потенційно можливих зло-
вживань з боку державних службовців, 
пом’якшувати протиріччя та конфлікти 
між членам уряду і громадянами, налагод-
жувати інституційне партнерство заради 
загального блага [7].
Підготовка та проведення виборів по-

винні базуватися на фундаментальних 
прин  ципах демократичного суспільства 
– відкрито і гласно, відповідно до міжна-
родних стандартів – Загальна  декларації 
прав людини [8, ст. 21] і внутрішнього 
законодавства – Конституція Республіки 
Білорусь [5]. 
У Білорусі застосовується мажоритарна 

система виборів. На думку автора, нині в 
країні найбільш доцільною є комбінована 
або змішана мажоритарно-пропорційна 
система виборів до Парламенту, яка перед-
бачає голосування за кандидата і за пар-
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тійний список, що дасть змогу найбільш 
повно проявитися потенціалові всіх полі-
тичних суб’єктів, насамперед, політичних 
партій.
Доступ до засобів масової агітації має 

бути гарантованим і забезпеченим реаль-
но. Усі кандидати повинні отримати до-
статні можливості озвучувати свої плат-
форми, економічні та політичні програми, 
стратегію розвитку країни через ЗМІ. Сво-
бода агітації, відсутність переслідування 
опонентів з боку державних органів має 
стати незаперечним елементом виборчого 
процесу.
Задля забезпечення прозорості підра-

хунку голосів, що є основою легітимності 
виборів, виборчі комісії слід формувати на 
багатосторонній плюралістичній основі за 
участю всіх політичних суб’єктів – пар-
тій та громадських об’єднань, що мають 
політичні амбіції. Головна умова – бездо-
ганне виконання виборчого законодавства 
керівниками та членами комісій чотирьох 
рівнів – Центральної Комісії, обласних ко-
місій, окружних комісій і дільниць.
Якість і демократичність виборчого 

процесу безпосередньо залежить від ква-
ліфікованої та чесної роботи членів комі-
сій, глибокого знання ними законодавст-
ва, нормативних актів, усіх складових ви-
борчого механізму, своїх функціональних 
обов’язків. Тому надзвичайно важливе 
значення має спеціальна юридично-право-
ва, методична та організаційна підготовка 
членів виборчих комісій усіх рівнів. Дуже 
суттєво – запровадити і використовувати 
систему електронного підрахунку голосів, 
що дає змогу оперативно обробляти дані 
голосування. Але головним є повернення 
Білорусі до демократичного шляху роз-
витку, коли саме народ, громадяни краї-
ни на основі демократичного принципу 
більшості формують, обирають владу. Це 
найбільш відповідає традиціям білорусів, 
національному історичному досвідові. Са-
ме від практичного втілення ідеї демокра-
тизму влади багато в чому залежить успіх 
країни, народу, добробут конкретного гро-
мадянина. 
Проблема впровадження прозорої, 

ефективної системи виборів є актуальною 

як у Республіці Білорусь, так і в Україні. 
Запропоновані вище шляхи вдосконален-
ня наявних недоліків та впровадження 
нових моментів у виборчій процедурі є 
подібними для обох країн. 
У Білорусі парламентаризм пройшов 

від зародження до становлення ряд етапів, 
у яких по-різному визначалася роль пред-
ставницького та законодавчого органу 
країни.
Історія виникнення і становлення полі-

тичної структури в Білорусі має глибоке 
історичне коріння. У певному сенсі мож-
на говорити не лише про унікальність де-
ржавної системи як такої, а й про особли-
вий шлях розвитку різних гілок влади. У 
загальній хронології європейської історії, 
де з часу розпаду імперії франків почалося 
утворення держав на основі принципу ста-
ново-представницької монархії, на біло-
руських землях не тільки зберігалися, а й 
розвивалися демократичні протодержавні 
та державні структури, засновані на досвіді 
управління суспільством у родоплемінний 
період. Ці форми народного самовряду-
вання, відомі як міське віче, пізніше вті-
лилися в олігархічне колективне управ-
ління «кращі мужі», «мужі путні», потім 
у традицію «соймовіння» як територіаль-
ного, так і державного рівня, у кінцевому 
результаті привели до прийняття першої 
європейської Конституції Речі Посполитої 
1791 р., де саме сойм мав стати постійно 
діючим законодавчим та контролюючим 
органом [9, с. 38]. Як справедливо зазна-
чають дослідники, за конституційно-мо-
нархічної форми управління, коли в кон-
ституції були закріплені фіксовані права 
та свободи громадян, абсолютні монархії 
Росії, Прусії та Австрії вирішили ліквіду-
вати Річ Посполиту як джерело «револю-
ційної зарази» [10, с . 140].
Парламент − найважливіший інститут 

представницької влади в сучасних демок-
ратичних суспільствах. Він є результатом 
тисячолітньої еволюції суспільства, бага-
товікового людського досвіду. Головна 
функція парламенту – законодавче забез-
печення розвитку країни. Представницька 
гілка влади уповноважена створювати, 
удосконалювати чи анулювати закони, а 
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також визначати розміри податків і регу-
лювати їх. У сучасному світі застосову-
ються різні форми представницької вла-
ди, механізми та принципи якої незмінно 
удосконалюються.
З відновленням суверенітету Республі-

ки Білорусь в 1991 р. традиції парламен-
таризму почали швидко відроджуватися. 
Але їх природне встановлення було штуч-
но перервано. Згідно з Конституцією краї-
ни, прийнятою 15 березня 1994 р., вищим 
представницьким і єдиним законодавчим 
органом державної влади в Республіці 
Бі  лорусь була Верховна Рада. Її повнова-
ження та функції суперечили одному з ос-
новних принципів розподілу влади, а саме 
−  вимоги рівності всіх гілок влади. Унас-
лідок цього на практиці спостерігалося 
порушення балансу повноважень гілок 
влади на користь Верховної Ради, який 
законодавчо був закріплений на основі ко-
лишнього радянського принципу єдності 
державної влади. Це спричинило прове-
дення конституційної реформи в 1996 р. 
Принципові зміни відбулися в структурі 
законодавчої влади, зокрема, припинила 
повноваження Верховна Рада Республіки 
Білорусь. Натомість було створено двопа-
латні Національні збори, які є представ-
ницьким і законодавчим органом влади. 
Виконавчу владу здійснює уряд – Рада Мі-
ністрів Республіки Білорусь, який формує 
Президент. У результаті внесення змін і до -
 повнень до Конституції Парламент набув 
більш досконалої структури, що відпо ві дає 
стандартам парламентаризму [11, с. 388].
Як вважає Л. Окуньков, суть принципу 

поділу влади полягає в тому, що єдина де-
ржавна влада має своїм єдиним джерелом 
народ, ґрунтується на єдиному державно-
му суверенітеті, на єдності державної полі-
тики з принципових питань, може бути 
пов’язаною правами людини, легітимно, 
у правовому режимі функціонувати за 
умови її деконцентрації, організаційно-
правового розосередження між основни-
ми самостійними центрами (гілками). Він 
робить висновок, що цей принцип призво-
дить лише до формального багатовладдя в 
державі, яке стає фактичним при відобра-
женні в масовій свідомості [12, c. 9]. 

З точкою зору Л. Окунькова автор по-
годжується із застереженням, що, незважа-
ючи на різні форми правління в державах, 
конфлікт між гілками влади завжди існує. 
Це − невід’ємне явище, важливим є те, щоб 
подібна ситуація не ставала кризовою. 
За сучасною політологічною доктри-

ною, вибори – найважливіше цивілізацій-
не надбання, завдяки якому забезпечуєть-
ся сталий розвиток товариств, громад, 
націй [13, с. 41]. Обрання громадських лі-
де  рів, органів управління державою – ра-
ціонально усвідомлений прояв людської 
діяльності, що випливає з необхідності 
поділу праці за інтересами і здібностями, 
спрямованого на збереження соціуму і 
його прогрес. На функціональному рівні 
вибори виконують роль конструктивного, 
найбільш відповідного інструменту фор-
мування сучасної ефективної влади. Кон-
солідована місія виборів, в силу їх приро-
ди, − це можливість волевиявлення всієї 
нації під час формування трьох основних 
різновидів вищої влади в країні − законо-
давчої, виконавчої та судової. У сучасних 
умовах виборчі процедури є найважливі-
шим оперативним інструментом керова-
ної зміни політичних персонажів після 
закінчення строку їх повноважень або за 
умови неефективної, деструктивної чи 
руйнівної діяльності. Відповідно до сучас-
них стандартів вибори повинні мати п’ять 
головних властивостей: бути загальними, 
рівними, вільними, таємними і прямими 
[14, с. 33]. Відсутність вільного волевияв-
лення або дискредитація виборів призво-
дять до стрімкого визрівання в суспільстві 
радикальних настроїв, що виливаються в 
некеровані дії – змови, перевороти, рево-
люції, результати яких є практично непе-
редбачуваними. 
Якнайшвидше запровадження справед-

ливих і вільних виборів – стратегічна мета 
та магістральний шлях діяльності творчих 
політичних суб’єктів як у Республіці Біло-
русь, так і в Україні, що бачать і захища-
ють перспективи нації, намагаються збіль-
шити економічний потенціал країни, зміц-
нити її як суб’єкта міжнародного права. 
Формування органів влади через вибори, 
поряд із системою урядових призначень 
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і точної ієрархії виконавчих структур, – 
єдина оптимальна форма подолання пост-
радянських і постколоніальних рецидивів, 
стрімкого політичного, економічного та 
соціального прогресу країни.

Âèñíîâêè
Характеризуючи Парламент Республіки 

Білорусь, порівнюючи його з Верховною 
Радою України, слід виділити такі відмін-
ності:

1. Застосування до Національних зборів 
Білорусі терміна «парламент» означає офі-
ційне визнання парламентаризму в країні.

2. Парламент Білорусі − Національні 
збори, мають двопалатну структуру. 

3. Специфічною властивістю Парламен-
ту Білорусі є визначення його як загально-
національного представницького органу.
Вказані ознаки Національних зборів 

Білорусії є для нас показником розвитку 
сусідньої країни. Парламент Республі-

ки Білорусь, складається з двох палат, а 
Верховна Рада України є однопалатною. 
Основна функція Національних зборів – 
законотворча, парламент України також 
виконує цю функцію, але на відміну від 
Білорусі представницький характер орга-
ну не закріплений законодавчо в Консти-
туції України. Нагальною проблемою двох 
молодих незалежних держав є легітимне 
формування цього органу.
Отже, інститут парламенту є безпосе-

реднім чинником, що впливає на форму-
вання та розвиток парламентаризму в 
країні. Порівнюючи структуру, функції 
та призначення цього органу в Україні та 
Республіці Білорусь, можна зробити ви-
сновок, що є певні позитивні зміни після 
здобуття ними незалежності. Досвід Рес-
публіки Білорусь є важливим прикладом 
для впровадження позитивних моментів 
та врахування негативних чинників з ме-
тою їх уникнення.  
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У сучасному світі одним із найголовні-

ших завдань, що стоять перед державою у 
сфері дотримання принципу верховенства 
права, є забезпечення дотримання прав 
людини. Чи не найтісніше з ним пов’язане 
право на створення сім’ї, тобто право на 
шлюб. Загальною декларацією прав люди-
ни закріплено, що «сім’я є природним i ос-
новним осередком суспільства i має право 
на захист з боку суспільства та держави» 
[4, ст. 16]. Найважливішою передумовою 
виникнення сім’ї є шлюб, що завжди був 
основою організації сімейних відносин. 
Сучасне законодавство України містить 

норми, що захищають право людини на 
вільну згоду при вступі в шлюб. Однією з 
головних умов укладення шлюбу за Сімей-
ним кодексом України від 10 січня 2002 р. 
є вільна згода жінки і чоловіка на шлюб 
[18, ст. 24]. Це положення ґрунтується 
на основних засадах Загальної декларації 
прав людини, де у ст. 16 зазначено, що 
«шлюб може укладатися тiльки при вiль-
нiй i повнiй згодi сторiн, що одружують-

ся» [4]. Стаття 51 Конституції України за-
кріплює цей принцип, як один із основних 
серед прав і свобод людини [10]. 
Однак таким українське законодавс-

тво було не завжди. На шляху закріплен-
ня принципу вільної згоди на шлюб воно 
пройшло тривалий еволюційний процес. 
Саме проблемі забезпечення вільного во-
левиявлення наречених при вступі в шлюб 
у часи, коли батьківська згода була однією 
з основних умов його укладення, присвя-
чено статтю.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
У сучасній історико-правовій літера-

турі немає ґрунтовного дослідження, при-
свяченого зазначеній проблемі. Існують 
роботи у сфері історії, етнографії, звичає-
вого права. Так, історично-етнографічне 
дослідження О. Івановської вивчає вка-
зану проблему з точки зору звичаєвого 
права. Сучасний дослідник у галузі історії 
І. Петренко досліджує шлюбно-сімейні 
правовідносини, у тому числі й згоду на 
шлюб, але виключно у ХVІІІ столітті. Ро-
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Статтю присвячено проблемі співвідношення двох обов’яз-
кових умов укладення шлюбу в Україні дорадянського періоду: 
вільної згоди наречених на шлюб та дозволу батьків на укладен-
ня шлюбу їхніми дітьми. Розглянуто еволюцію норм звичаєвого, 
світського та церковного права щодо правового регулювання зго-
ди на шлюб. 

Статья посвящена проблеме соотношения двух обязатель-
ных условий заключения брака в Украине досоветского периода: 
свободного согласия на брак и разрешения родителей на заклю-
чение брака их детьми. Рассмотрена эволюция норм обычного, 
светского и церковного права относительно регулирования со-
гласия на брак.

The article is dedicated to interpretation of problem of co-existence 
of two binding conditions of marriage conclusion in Ukraine in pre-
revolutionary period, i.e. free agreement of bridegroom to marry 
and parents permission for conclusion of marriage between their 
children. The evolution of norms of customary, secular and church law 
concerning legal regulation of permission for marriage is studied.

Ключові слова: укладення шлюбу, згода на шлюб, батьківсь-
ке благословення. 

Співвідношення принципу вільної згоди 
наречених та дозволу батьків на укладення 

шлюбу в Україні (Х – ХІХ ст.)
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боти російського історика Н. Пушкарьової 
здебільшого присвячені давньоруському 
періоду та проблемам історичної феміно-
логії, тому вони не охоплюють повною 
мірою зазначеного історичного періоду 
та не є саме юридичним дослідженням 
проблеми. Однак, роботи з історії права 
вчених, які жили та працювали у ХІХ – на 
поч. ХХ ст.: М. Владимирського-Будано-
ва, В. Добровольського, В. Сергеєвича, С. Со-
ловйова, О. Левицького; дослідження вче-
них у галузі церковного права: І. Скворцо-
ва, О. Павлова, М. Горчакова, С. Булгако-
ва та інших, є вагомим матеріалом.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Дослідження покликане заповнити про-

галину в сучасній історико-правовій на-
уці. Комплексне вивчення правового регу-
лювання згоди на шлюб (Х – ХІХ ст.) як з 
боку наречених, так і їхніх батьків дасть 
змогу виявити еволюцію законодавчого 
закріплення принципу вільної згоди на 
шлюб як одного з основних прав людини.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою цього дослідження є вивчення 

питання регулювання в Україні в період 
з Х − по ХІХ ст. вільної згоди наречених 
на укладення шлюбу та співвідношення 
вільної згоди наречених на вступ у шлюб 
і обов’язкової згоди батьків на одруження 
їхніх дітей. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Питанням укладення шлюбу в усі часи 

опікувалося як суспільство, так і влада, а в 
досліджуваний період української історії 
ще й церква, оскільки з часів хрещення 
Київської Русі законною формою шлюбу 
було вінчання. У шлюбному церковному 
праві, що прийшло до нас із Візантії ра-
зом із православ’ям, шлюб визнається 
таїнством. Чітко сформульовані умови, 
які є обов’язковими для тих, хто хоче взя-
ти шлюб. Вільна взаємна згода наречених 
як найголовніша християнська моральна 
та етична вимога до укладення шлюбу 
за нормами церковного права виступала 
однією з основних умов його законності. 
На нашу думку, можна стверджувати, що 

християнська православна релігія привне-
сла принцип добровільності укладення 
шлюбу, водночас батьківське благосло-
вення було вирішальним моментом.
У церковному чині Таїнства Шлюбу є 

відповідні запитання про те, чи вступа-
ють у шлюб наречені за власної волі та 
без примусу. Неприйнятними вважаються 
шлюби з примусу, із застосуванням насил-
ля, викрадення. Тому церква жорстко за-
суджувала язичницькі стародавні шлюбні 
звичаї умикання наречених. Крім того, пе-
решкодою для укладення шлюбу визнава-
лося не лише фізичне насилля, а й духовне 
(примушення, погрози, шантаж). Тому не-
дійсним вважався шлюб, укладений унас-
лідок обману. Але помилка та обман, за 
свідченням М. Горчакова, були причиною 
визнання шлюбу недійсним тільки у разі, 
якщо постраждалий здійснював скаргу на 
винного та в судовому порядку було дове-
дено злочинність діяння [5, с. 253].
Часто, порушуючи принцип добровіль-

ності вступу у шлюб, сім’ї створювалися 
за домовленістю батьків. Влада батьків над 
дітьми в питанні вибору майбутнього под-
ружжя підтримувалася як з боку звичає-
вого права, так і норм церковного права. 
Батьківське благословення було умовою, 
необхідною для укладення шлюбу. В іде-
альному розумінні церковного права осно-
вою батьківського благословення є повага 
ними вільної згоди на вступ у шлюб з боку 
наречених [22, с. 348]. Церква розглядає 
батьківську згоду на шлюб як спосіб за-
стереження від легковажного та нерозум-
ного захоплення дітей, що в майбутньому 
може призвести до розпаду родини. Так, 
митрополит Московський Філарет про це 
говорив: «По справах відомі … випадки, 
що інколи батьківська влада несприйнят-
лива для шлюбу, а інколи послаблення 
цієї влади згубне … Якщо закон, який за-
бороняє шлюб без батьківської згоди, ви-
конувати у повній силі без обмежень, то 
постраждають і можуть піддатися великій 
спокусі деякі діти. Якщо дозволити, щоб 
кожний, хто досяг цивільного повноліття, 
міг вступати у шлюб без дозволу батьків, 
то для легковажних дітей відкриються 
двері до безпутних шлюбів … Тому за-
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гальний закон, що забороняє шлюб без 
дозволу батьків, нехай залишиться недо-
торканим» [19, c. 477-479]. За церковними 
канонами, «Отроковиці, що без волі бать-
ка вийшли заміж, − блудодіють…», але, 
у разі примирення з батьками, шлюб виз-
нається дійсним (правило 38 Василя Вели-
кого) [9]. Проте часто шлюби укладалися 
для забезпечення економічних інтересів 
батьків. Незалежно від того, чи був шлюб 
заснований за взаємною згодою, чи став 
наслідком підкорення дітей батьківській 
волі, міцність подружнього союзу завжди 
охоронялася церковними законами [16, 
с. 90].
Попри сильну батьківську владу у ви-

рішенні долі дітей, існувала можливість 
укладення шлюбу і без батьківського доз-
волу, якщо батько був несповна розуму 
(«неистов») [2, c. 413]. Кормчою книгою 
також передбачався виняток із цього пра-
вила. Так, у разі, якщо батько, потрапив-
ши в полон, буде відсутнім протягом трь-
ох років, його син мав право одружитися; 
якщо батько був відсутній протягом трьох 
років і не відомо, живий він чи мертвий, 
− сини й дочки могли безперешкодно бра-
ти шлюб і він вважався законним. Також 
шлюб можна було укладати й не чекаючи 
трирічного терміну, однак у разі, якщо 
батько повертався раніше, він міг не по-
годитися з вибором своїх дітей і визнати 
шлюб недійсним [8, арк. 409]. 
Законодавство, що діяло в Україні на 

різних етапах історії, неоднозначно стави-
лося до виявлення вільної згоди на шлюб. 
Нормами Уставу князя Ярослава про цер-
ковні суди з одного боку встановлювався 
обов’язок батьків видати дочку заміж, на-
віть якщо вона цього не бажала, а з іншого 
– передбачалася відповідальність батьків, 
якщо дочка внаслідок такого примусу 
щось скоїть із собою [3, с. 204]. Тим біль-
шою була відповідальність батьків у разі, 
«аще девка всхощетъ за мужъ, а отець и 
мати не дадуть» [3, с. 205]. Редакція Ус-
таву за хрестоматією М.Ф. Владимирсько-
го-Буданова містить вказівку на те, що ці 
норми поширювалися не лише на дочок, 
а й на «отроків», тобто синів [3, с. 204-
205]. На нашу думку, вперше на рівні за-

кону було здійснено спробу юридичного 
закріплення права на висловлення власної 
волі щодо створення сім’ї. Але в давньо-
руському суспільстві шлюби все ж укла-
далися на розсуд батьків. Існувала практи-
ка, коли князі одружували своїх синів у 11 
років, а дочок – у 8-річному віці [20, с. 8]. 
Тому можна стверджувати, що про вияв-
лення власної волі у виборі майбутнього 
подружжя все ж таки не йшлося. 
Пізніше Другий Литовський статут 

1566 р. (31 артикул ІІІ розділу) заборо-
няв насильно віддавати заміж панянок, 
княгинь, дівчат і вдів, зобов’язував урахо-
вувати волю і бажання тих, хто брав шлюб 
[21]. Саме свобода вибору, відсутність 
тиску з боку батьків і рівноправність под-
ружжя у шлюбі визнавалися відомим до-
слідником шлюбно-сімейних відносин 
українців у ХVІ – ХVІІ ст. О. Левицьким 
як підґрунтя щасливого та міцного шлюбу 
[11, c. 558].
У ХVІІІ ст. відбувається подальше зако-

нодавче закріплення права вільного всту-
пу у шлюб. Започаткував цей процес Пет-
ро І: Указом від 12 квітня 1722 р. батьків 
і поміщиків було зобов’язано присягати в 
тому, що одружують своїх дітей і селян 
без примусу [12, c. 103]. А Указ від 5 січ-
ня 1724 р. «О непринуждении родителями 
детей и господам рабов своїх и рабынь к 
браку без самовольного их желания» оста-
точно заборонив примушувати до шлюбу 
під загрозою стягнення великих штрафів 
із порушників [14, № 4406, с. 197]. Остан-
ній нормативний акт був підтверджений 
указом Синоду від 20 червня 1765 р., яким 
зобов’язано священиків наглядати за тим, 
щоб не було примусу в питанні вступу у 
шлюб, та приводити до присяги батьків і 
опікунів «в том, что они не неволею сына 
женят, а другие не неволею замуж дочь 
дают» [13, c. 54]. 
У результаті кодифікації українського 

права в Кодексі 1743 р. «Права, за яки-
ми судиться малоросійський народ» було 
узаконено право як чоловіка, так і жін-
ки на вільне одруження (арт. 2 гл. 10): 
«Будь-якого чину і звання людей вільних, 
як чоловічої статі ні з будь-якою дівчи-
ною або вдовою одружити, так і жіночої 
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статі ні за будь-кого насильно віддавати 
ніхто немає права, проте кожен з них за 
доброю волею» [15, c. 174]. Вивчаючи це 
питання, не можна обійти увагою норми, 
що стосуються домовленості батьків про 
майбутній шлюб їхніх дітей. Кодекс 1743 
р., уже поважаючи право вільного вступу 
в шлюб, надає право дітям погодитися на 
нього або відмовитися (арт. 1 гл. 10) [15, 
c. 173]. Звід законів Російської імперії та-
кож узаконив необхідність вільного воле-
виявлення наречених під час укладення 
шлюбу (ст. 12 ч. 1 т. Х) [17, с. 2]. Однак 
лише законодавчого закріплення вільної 
згоди на шлюб виявилося недостатньо. 
Реалії життя вказують на те, що навіть у 
ХVІІІ-ХІХ ст. примусові шлюби не були 
рідкістю. Це підтверджується звернення-
ми до духовних консисторій, у яких ідеть-
ся про укладені насильно шлюби. Ряд 
прикладів наводить І. Петренко, зокрема, 
коли батьки, примушуючи дітей до шлю-
бу, навіть попри заборону парафіяльних 
священиків, знаходять спосіб обвінчати їх 
насильно не у своєму приході, порушуючи 
всі норми звичаєвого, церковного і світсь-
кого права [13, с. 54-56]. 
Сильну батьківську владу було під-

тримано на законодавчому рівні Зводом 
законів Російської імперії, де закріплено 
необхідність батьківської згоди на шлюб 
дітей (ст. 6 ч. І т. Х) [17, с. 1]. Але вод-
ночас у ХІХ ст. розпочинається процес 
демократизації суспільства у внутрішнь-
осімейних відносинах і набуває поширен-
ня така практика: якщо немає офіційної 
заборони батьків на шлюб певної особи, 
то вважається, що є їхня згода і відсутні 
перешкоди для укладення шлюбу [7, c. 
36-37]. Але існував виняток, коли вінча-
ли і без батьківського благословення. Так, 
у разі, коли наречений перед вінчанням 
зізнається, що збезчестив наречену та хоче 
шлюбом спокутувати свою провину, але 
не має на це батьківського благословення, 
священик повинен був умовити батьків. У 
разі невдачі, дозволялося укладення цер-
ковного шлюбу і без дозволу батьків, але 
за обов’язкової наявності вільного волеви-
явлення наречених [1, c. 1250]. 
У кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. ставлен-

ня до відсутності батьківської згоди було 
більш лояльним. Шлюб, укладений без 
дозволу батьків або опікунів, уже не виз-
нається незаконним, а тягне за собою 
лише покарання для особи, що вступила в 
шлюб усупереч батьківській волі. А згідно 
з «Уголовнымъ уложеніемъ», прийнятим 
22 березня 1903 р., каралися арештом осо-
би, винуваті в укладенні шлюбу всупереч 
рішучому запереченню матері або закон-
ного батька, але таке покарання наставало 
лише в тому разі, якщо винний не досяг 
21-річного віку (ст. 419) [6, c. 5]. 
Таким чином, у ХІХ ст. законом було 

визначено обставини, за яких шлюб міг 
укладатися без батьківського дозволу. Це, 
по-перше, досягнення нареченими гро-
мадянського повноліття (21 року), якщо 
батьки або опікуни, зловживаючи своєю 
владою, «не пекутся о браке ихъ». По-
друге, за рішенням Святішого Синоду від 
28 жовтня 1842 р. дітям розкольників, що 
прийняли православ’я, дозволялося укла-
дати шлюб за православними канонами, 
не випитуючи дозволу батьків, якщо вони 
дадуть обітницю, що будуть самі неухиль-
но перебувати в православ’ї та виховувати 
своїх дітей згідно із законами цієї релігії 
[6, c. 4]. І, по-третє, існував виняток для 
дівчат, що мешкали в Полтавській і Чер-
нігівській губерніях: вони мали право 
домагатися у судовому порядку надання 
дозволу на шлюб, якщо їхні батьки або 
опікуни перешкоджали їм у бажанні вийти 
заміж, маючи на меті утримати у своєму 
управлінні належне повнолітній дівчині 
майно (ст. 7, 264 ч. 1 т. Х Зводу законів 
Російської імперії) [17, с. 1].

Âèñíîâêè
У результаті дослідження еволюції 

принципу вільної згоди на шлюб в Україні 
протягом Х − ХІХ ст. можна стверджу-
вати, що, незважаючи на існування умов 
вступу в шлюб з батьківської волі, приму-
су, економічних, політичних міркувань, 
право вільної згоди на шлюб закріплюва-
лося на законодавчому рівні та відобража-
лося в таких збірках права, як: Устав князя 
Ярослава про церковні суди, Литовські 
статути, Кодекс «Права, за якими судить-
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ся малоросійський народ», Звід законів 
Російської імперії. Але першоджерелом 
цього принципу вважаємо християнське 
вчення про шлюб, що заклало основу для 
розроблення вищезазначених документів. 
Християнські канони визначали роль 

батьківського благословення в підтримці 
своїх дітей у їх вільному виборі подруж-
ньої пари, надавали владу батькам у ви-
рішенні цього важливого питання в житті 
кожної людини виключно для того, щоб 
уберегти молодих від необачливих, неви-
важених рішень. Проте на практиці існу-
вало зловживання батьками своєю владою 
над дітьми, реалії життя зводилися до 

ви  рішальної батьківської думки. Тому у 
ХVІІІ ст. було запроваджено присягу бать-
ків про непримушення дітей до шлюбу, а 
церковний чин вінчання доповнено запи-
таннями до наречених про вільну згоду на 
шлюб. Це були перші реальні спроби дер-
жави гарантувати вільний вступ у шлюб.
Ця стаття не претендує на повну ви-

черпність питання згоди на укладення 
шлюбу, подальші дослідження можуть 
бути присвячені насамперед дозволові на 
шлюб поміщиків, начальників в Україні у 
Х – ХІХ ст. Крім того, є цікавими й інші 
умови законності шлюбу в зазначений іс-
торичний період.

 
Ñïèñîê âèêîðèñòàíèõ äæåðåë

1. Булгаков С.В. Настольная книга для священно-церковно-служителей / С.В. Булгаков. – 
Репринтное воспроизведение издания 1913 г. – Ч.ІІ.– М., 1993. – 1772 с.

2. Владимирский-Буданов М. Обзор истории русского права / М.Ф. Владимирский-Буданов. 
– Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 640 с.

3. Владимирський-Буданов М. Христоматія по исторіи русскаго права / М.Ф. Владимирський-
Буданов. – В. 1. – Издание второе дополненное. – К. : Въ типографіи Имп. Унив. Св. Владимира 
(І. Завадскаго), 1876. – 231 с.

4. Всеобщая декларация прав человека: Декларация ООН от 10.12.1948 [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm 

5. Горчаков М.И. (протоиерей) Церковное право. Краткий курс лекций / М.И. Горчаков. – 
С.-Пб. : Тип-я И. Флейтмана, 1909. – 338 с. 

6. Григоровскій С. Сборникъ церковныхъ и гражданскихъ законовъ о браке и разводе, узако-
неніе, усыновленіе и внебрачныя дети / С. Григоровскій. – С.-Пб. : Тип-я С.-Пб. Т-ва Печатн. и 
Изд. Дела «Труд», 1908. – 313 с.

7. Добровольский В.И. Брак и развод: Очерк по русскому брачному праву / В.И. Доброволь-
ский.– С.-Пб. : Тип. С.-Пб. Т-ва Печат. и Изд. дела «Труд», 1903. – 248 с. 

8. Кормчая. Напечатана с оригинала патриарха Иосифа. – М., 1912. – 1476 с.
9. Книга Правил святых Апостолов, Святых Соборов, Вселенских и Поместных, и Святых 

Отцов. – М., Синодальная типография, 1893. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
mystudies.narod.ru/library/canons/index.htm

10. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. − 1996. − № 30. − С. 141.
11. Левицкий О. О семейныхъ отношенияхъ въ Югозападной Руси в XVI – XVII векахъ / 

О. Левицкий // Русская старина. Том ХХІХ. – 1880. Ноябрь. – С. 549-574.
12. Никольский В.Н. Обзор главнейших постановлений Петра І-го в области личного и семей-

ного права / В.Н. Никольский. – Ярославль : В губ. тип., 1857. – 119 с. 
13. Петренко І.М. Згода як умова укладення шлюбу в контексті шлюбно-сімейних відносин 

мирян Російської Православної Церкви (XVIII ст.) / І.М. Петренко // Український історичний 
журнал. – 2010. − № 5. – С. 51-67.

14. Полное собраніе законовъ Россійской имперіи съ 1649 г. – Собрание первое. – В 45 томах. 
– Т. VІІ. 1723-1727. – С.-Пб. : Печатано в Тип. ІІ Отд. Собственной Его Императорского Величес-
тва Канцелярии, 1830. – 933 c.

15. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743 р. Пам’ятки політико-правової куль-
тури України / [ред. колегія О.М. Мироненко (голова), К.А. Вислобоков (відп. секретар), І.Б. 
Усенко, В.В. Цвєтков, Ю.С. Шемшученко]. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України, 1997. – 547 с.

16. Пушкарёва Н.Л. Женщины в Древней Руси / Н.Л. Пушкарёва. – М. : Мысль, 1989. – 286 с.



23

 Теорія та історія держави і права

17. Сводъ законовъ Россійской имперіи. – С.-Пб, 1912. – Том Х, часть 1. Сводъ законовъ граж-
данскихъ. – Кн. 1. – Издание 1900 г. – С. 1-33. 

18. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.
ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2947-14

19. Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита Московского и Коломенского по 
учебным и церковно-государственным вопросам: В 5 т. / Изд. под ред. Преосв. Саввы, архиеп. 
Тверского и Кашинского. — С.-Пб. : Синод, тип., 1885-1888. – Т. 5, ч. 1. – 1887. – 498 с. 

20. Соловьев С.М. История России с древнейших времен / С.М. Соловьев. – М., 1854. – Кн. 2: 
История России с древнейших времен. Т.3 – 4. – М. : Голос, 1993. – 768 с.

21. Статут Вялікага княства Літоўскага 1566 года // За виданням 1855 року. – Мінск, 2003. − 
С. 35-263. 

22. Цыпин В.А. Церковное право: учебное пособие / В.А. Цыпин. – 2. изд. – М. : Изд-во МФТИ, 
1996. – 442 с.



24

Правничий вісник Університету «КРОК»

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Розвиток теорії суб’єкта права для пра-

вової науки є дуже важливим завданням і, 
відповідно, таким же складним. Аналізу-
ючи надбання юриспруденції як науки, а 
також звертаючись до досвіду та практи-
ки, мусимо визнати невирішеність питан-
ня, на яке складно дати вичерпну логічну 
відповідь: що виникло першим − право 
чи суб’єкт права, як та яким чином вони 
вплинули на появу і розвиток одне одно-
го? У той час як юридична наука пройнята 
ідеєю про те, що в основі всього правового 
лежить юридична норма, що саме вона є 
центром і матерією права, будь-яка спроба 
розглядати суб’єкт права як самодостат-
ню категорію, як джерело права, як точку 
правового відліку неминуче пропонує пе-
реоцінити існуючі правові цінності та змі-
нити теоретичне підґрунтя права. 
Теоретичне знання повинно тлумачити, 

пояснювати об’єкт усебічно, визначати 
його внутрішні закономірності, ґрунтую-
чись при цьому на логіко-методологічних 

принципах і правилах, що означає досяг-
нення науковим знанням найвищої фор-
ми його організації. Якраз саме цього не 
вистачає історично сформованим уявлен-
ням про суб’єкт права, а тому є підстави 
стверджувати, що виходячи із зазначених 
критеріїв існуюча сукупність уявлень про 
суб’єкт права не дотягує до рівня загаль-
ноправової теорії.
Досліджуючи формування категорії 

«суб’єкт права» паралельно з розвитком 
права як феномена, намагатимемось дати 
відповідь на вказане запитання.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Категорію «суб’єкт права» в теорії дер-

жави і права досліджували такі вітчизняні 
та зарубіжні науковці, як: В.Я. Бойцов, 
С.Н. Братусь, С.С. Алексєєв, В.В. Копєй-
чиков, П.М. Рабінович, А.Ю. Олійник, 
М.В. Кравчук, С.Ф. Кечек’ян, В.С. Нер се -
сянц, О.Ф. Скакун, Р.О. Халфіна, Ю.С. Шем  -
шученко та інші. Увагу дослідників за-
звичай було зосереджено на тому, що в 
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У статті досліджено особливості формування категорії 
«суб’єкт права» паралельно з розвитком права як феномену. Від-
повідно до історичної еволюції права і політико-правових учень 
про право та державу автором вивчено суб’єкти кожного ета-
пу правового розвитку та досліджено ті їхні специфічні ознаки, 
що вплинули на формування поняття «суб’єкт права» у сучасній 
юридичній теорії.

В статье исследованы особенности формирования катего-
рии «субъект права» параллельно с развитием права как феноме-
на. Согласно исторической эволюции права и политико-правовых 
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права» в современной юридической теории.

The article deals with peculiarities of the category «subject of law» 
in parallel with the development of law as a phenomenon. According to 
the historical evolution of political and legal doctrines of law and state 
the subject of law is considered at each stage of its development, and 
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the formation of category «subject of law» in the modern juridical 
theory.
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юридичній науці вже існує сформована за-
гальна теорія суб’єкта права, а завданням 
наукового пошуку є її майбутній розвиток, 
доповнення та уточнення. Це твердження 
про існування в юридичній науці загаль-
ної теорії суб’єкта права, на наш погляд, 
є передчасним і потребує кардинального 
переосмислення.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Те, що нині прийнято називати загаль-

ною теорією суб’єкта права, значною 
мірою запозичене з цивілістичної докт-
рини та, відповідно, утворює приватно-
правові уявлення про суб’єкт цивільно- 
правових відносин. Ці уявлення не про-
йшли необхідної теоретичної переробки, 
і їм, очевидно, передчасно було присвоє-
но статус загальнотеоретичних. Не ви-
падково в галузевих юридичних науках 
прослідковується стала тенденція до 
створення своїх суб’єктів права. Їхня чи-
сельність постійно збільшується, і якщо 
цей процес отримає логічне завершення, 
то кожна правова роль визнаватиметь-
ся самостійним суб’єктом права. Таким 
чином, саме відсутність загальної теорії 
суб’єкта права породжує спроби іденти-
фікувати суб’єкт права в галузевих юри-
дичних науках. Існуюча невизначеність 
у тому, хто або що є суб’єктом права, 
які ознаки характеризують його, якими 
є критерії їх класифікації та які існують 
види суб’єктів права, свідчать про те, що 
в юридичній науці не сформувалося кон-
кретне теоретичне підґрунтя щодо понят-
тя «суб’єкт права».
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є дослідження поетапно-

го формування категорії «суб’єкт права», 
яке, безумовно, тісно пов’язане з розвит-
ком права в цілому. Ціль пошуку поля-
гає у встановленні історичних меж появи 
окремих суб’єктів права (фізичної особи, 
юридичної особи, народу, держави тощо), 
дослідженні поступового набуття ними за-
вершених ознак, що, у свою чергу, вплину-
ло на формування конкретного теоретич-
ного підґрунтя сучасного розуміння по-
няття «суб’єкт права».

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Теоретичний опис суб’єкта права не-

можливо здійснити без дослідження істо-
ричної обумовленості його виникнення 
самим правом. Слід погодитися з росій-
ським правознавцем С.І. Архіповим та 
ін  шими науковцями, які вважають, що 
ви никнення і розвиток суб’єкта права 
тіс но пов’язані з виникненням та еволю-
цією права як феномена. Зрозумілим є 
те, що формування суб’єкта права тісно 
пов’язане з еволюцією права, в цілому – їх 
можна розглядати як дві сторони одного 
явища [1, c. 12]. 
Розуміння сутності права, або право-

розуміння, є початковою, вихідною кате-
горією юриспруденції [2, с. 5]. Аби з’я-
сувати, що є право, необхідно сформулю-
вати його обґрунтоване визначення. Право 
на сучасному етапі розвитку вітчизняної 
правової науки мислиться в основному як 
законодавство, тобто як диференційоване, 
систематизоване, ієрархічне та письмово 
закріплене зведення норм поведінки, що 
виходять від держави і діють у силу дер-
жавного примусу. Доцільно взяти до ува-
ги теорії представників широкого тракту-
вання права, які вважають, що право – це 
не тільки сукупність норм, а й діяльність 
суб’єктів права, які дотримуються право-
вих приписів, застосовують і виконують 
їх у процесі правових відносин. Ідея різ-
нобічного, багатосистемного підходу до 
права дала змогу поглибити його розумін-
ня як єдиного (цілісного) феномену.
У права, як і в усього на світі, є причи-

ни появи, розвитку та функціонування, 
їх досліджує теорія права, що з часом ві-
докремилась і сформувалася в самостій-
ну науку. На сучасному етапі завдання 
загальної теорії полягає у виведенні за-
гальних засад права з нагромадженого 
галузевими та спеціальними юридичними 
науками емпіричного матеріалу. Зафіксу-
вавши прийнятне сучасне розуміння права 
і теорії права, перейдемо до дослідження 
категорії «суб’єкт права» поетапно та па-
ралельно з розвитком самого права і його 
теоретичних віддзеркалень. На нашу дум-
ку, право у своєму історичному розвиткові 
проходить три головні ступені (стадії), 
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кожній із яких відповідає певний склад 
правових суб’єктів і особливий характер 
їх взаємозв’язків.
Перший ступінь – дополітичне (до-

державне) право; головні суб’єкти – рід, 
плем’я. Людина на цій стадії ще не виді-
ляється, не ототожнюється з поняттям 
правової особи, а розглядається як час-
тина соціально-правової тотальності, во-
на належить до роду, племені. Головна 
особливість цього етапу розвитку права 
– відсутність систематичного, організова-
ного правового примусу, що пояснюється 
відсутністю держави; виконання норм під-
тримується, забезпечується всією родо-
вою організацією. Це право по своїй суті 
є природним, у його основі − природна 
необхідність. Звичайно, дополітичне пра-
во майже не має спільних рис із сучасним 
правом, відповідно до норм якого функ-
ціонують демократичні держави ХХІ ст., 
але додержавне право певною мірою ста-
ло підґрунтям для розбудови майбутньої 
правової системи.
Перехід людства від добувної еконо-

міки до нового способу господарювання 
− виробничої економіки − став економіч-
ною передумовою формування держави, 
що виникає внаслідок розпаду первісної 
общини.
Як свідчить історична наука, перші дер-

жави утворилися наприкінці IV – на почат-
ку ІІІ тис. до н. е. на берегах Нілу, в долині 
Тигру та Євфрату, пізніше – в Індії, Китаї, 
у VІІІ – VІ століттях. до н. е. сформували-
ся давньогрецькі міста – держави (поліси). 
Розкриваючи загальні закономірності та 
причини походження держави, слід ура-
ховувати, що у різних народів світу цей 
процес проходив неоднаково і мав істотні 
особливості.
У країнах Стародавнього Сходу, де вже 

йшлося про моральність, право, закон, дер-
жаву, встановлювалися права, обов’язки, 
покарання для їх жителів, навіть вимальо-
вувалися риси сучасної правосуб’єктності; 
a priori існували суб’єкти права (імпера-
тор, його піддані, держава в цілому), од-
нак на цьому етапі свого розвитку суспіль-
на свідомість ще не сформувала категорії 
суб’єкта права, адже в той час саме понят-

тя права як феномену, а тим більше наука 
про нього (теорія права і держави) не іс-
нували.
Що ж стосується державно-правових 

поглядів і формування категорії «суб’єкт 
права» в Стародавній Греції, то хоча ан-
тичні греки не створили права, схожого 
на римське, але рівень їхньої культури дає 
підстави стверджувати, що цей народ за-
клав гідне підґрунтя для правового розвит-
ку європейської цивілізації загалом і фор-
мування людини-особистості як суб’єкта 
права зокрема. 
Античне грецьке суспільство є пере-

хідним до індивідуалістичного. Принцип 
індивідуально-одиничного переважає 
вже з кінця досократівського періоду [3, 
с. 18]. Індивідуально-одиничне стає за-
садою фор мування спершу особистості, 
а згодом – особистості як суб’єкта права. 
Становленню античного грека як авто-
номної істоти, правової людини сприяла 
публічність, що іманентно була властива 
тодішньому способові життя. Античний 
грек як суб’єкт права був носієм ціннос-
тей і принципів природного права, а за-
кон мислився ним як утілення природної 
справедливості, добра, рівноваги, спіль-
ного блага. 
Отже, хоча процес формування люди-

ни-особистості як суб’єкта права в грець-
кій античній культурі розпочався, проте 
повноцінним суб’єктом права античний 
грек все ж таки не став. Процес індивіду-
алізації в Греції інтенсивно відбувався, 
що було зумовлено розпадом родового ус-
трою, проте культура збереглася в цілому 
як безособистісна. 
Найвидатнішими представниками філо-

софії та політичної думки, які зробили ва-
гомий внесок у розвиток державно-право-
вих концепцій Стародавньої Греції, були 
Платон та Аристотель.
Визначаючи зв’язок між особою та дер-

жавою, Платон на перше місце ставив дер-
жаву. Особа, за його вченням, поглинаєть-
ся державою, підкоряється їй. Держава, за 
Платоном, − єдність людських істот, які 
повинні виконувати свої соціальні функ-
ції, відмовляючись від особистих потреб 
та інтересів. Аристотель спробував виз-
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начити категорію «держава». Первинний 
елемент держави, у вченні філософа, − 
це громадянин, яким може бути людина, 
що наділена правом брати участь у законо-
творчому, дорадчому процесах і здійснен-
ні судової влади. На думку Аристотеля, 
право уособлює політичну справедливість 
і служить нормою регулювання політич-
них відносин людей.
Естафету розвитку політико-правових 

учень, започаткованих в Елладі впродовж 
розглянутого періоду, перейняли мисли-
телі Стародавнього Риму. Безперечно, 
державна і правова думка Риму чимало 
запозичили від поглядів Сократа, Плато-
на, Аристотеля, Епікура та багатьох інших 
античних мислителів, але теоретичним 
концепціям римських авторів були прита-
манні своєрідність і новизна, чому спри-
яли нові соціально-економічні умови жит-
тя. Вони зробили значний внесок в історію 
науки про державу і право, помітно впли-
нули на подальший розвиток політичних 
і правових учень за середньовіччя і в но -
вий час.
Згідно з головним принципом давньо-

римського права лише римський грома-
дянин − civis Romanus – користувався за-
хистом права і міг бути членом римського 
суспільства та суб’єктом права. До того ж, 
ідеться про вільних людей, раби розгля-
далися як речі, однак і вільні мали дале-
ко не однакові права. Обсяг прав залежав 
від багатьох факторів, а здатність бути 
суб’єктом права, тобто правосуб’єктність, 
визначалась трьома станами (статусами): 
свободи, громадянства і сімейного стану. 
Стани могли змінюватися, відповідно змі-
нювалась правосуб’єктність. Стан свобо-
ди – це головний правовий стан: є свобода 
– є певний мінімум прав, немає свободи 
– немає жодних прав.
Створення ідеї юридичної особи як са-

мостійного суб’єкта пра ва, самостійного 
центру господарського життя є безсумнів-
ною заслугою римського права. Від нього 
ця юридична форма увійшла в обіг нового 
європейського права, оскільки форма со-
юзної організації вироблялася протягом 
усієї римської історії. 
Так, уже в І-ІІ століттях до н. е. римські 

юристи намагались обґрунтувати ідею сто-
совно існування організацій (союзів), які 
володіють нероздільним, відособленим від 
учасників майном, виступають у цивільно-
му обороті від власного імені та існування 
яких не залежить від змін у складі їх учас-
ників (на прикладі освітянських союзів). 
Проте власне поняття «юридична особа» 
не було відоме римському праву. Римські 
юристи лише зробили спробу розширити 
коло суб’єктів приватного права за раху-
нок особливих об’єднань, союзів грома-
дян, не заглиблюючись у сутність цього 
правового явища [4, с. 34].
У процесі розпаду первісних відносин 

у більшості народів Західної та Схід-
ної Європи протягом VI – VIII століть 
одра зу виникає ранньофеодальна держа-
ва, що характеризується феодальним 
зем ле володінням, васальною службою, 
стано вою організацією суспільства, роз-
дрібненістю суверенної влади. Із появою 
феодальної держави набула імпульсу 
друга стадія правового розвитку: сфор-
мувалося політичне, державне право. На 
перше місце як головна діюча правова 
особа, своєрідний суперсуб’єкт права ви-
ходить держава, що відтісняє на другий 
план суспільство й особистість. Кровно-
споріднені об’єднання послідовно втра-
чають своє правове значення, разом із 
цим у результаті диференціації первісно-
го суспільства з’являється правова фігура 
людини, яка все-таки ще не є відокрем-
леною, незалежною від дер жави. На су-
часному етапі правового розвитку саме 
держава визначає правовий статус, повно-
важення індивідів, а також створюваних 
ними юридичних осіб, фактично вона 
виступає центром усієї системи права. 
Під  твердженням викладеного є вчення 
Фоми Аквінського, який поділяв думку 
Аристотеля про те, що людина є політич-
ною істотою, а головним у природі люди-
ни необхідно визначити прагнення жити 
з іншими людьми для забезпечення своїх 
потреб [5, c. 59]. Наслідком цього праг-
нення та формою його досягнення і є 
держава, що відіграє важливе значення 
в житті суспільства, оскільки її метою є 
«загальне благо». 
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У XIV-XV століттях у країнах Захід-
ної Європи розпочався стрімкий зане-
пад феодального устрою. Першу спробу 
з’ясувати сутність і призначення права й 
держави за нових умов здійснив голланд-
ський юрист і громадський діяч Гроцій. 
Стосовно походження держави мисли-
тель зауважував, що люди об’єднуються 
в державу добровільно, задля особистого 
захисту і протистояння насильству, та 
зобов’язуються виконувати цей договір 
і норми права, що встановлюються для 
підтримання порядку. Держава здійснює 
владні функції за допомогою політичних 
інститутів.
Варто звернути увагу на найважливіші 

аспекти одного з варіантів юридичної 
теорії держави – концепції держави як 
суб’єкта права, що розроблялася в політи-
ко-правових теоріях кінця ХІХ – початку 
ХХ століть. Юридична теорія держави ви-
никла в Західній Європі в ХІХ столітті. Її 
поява була пов’язана з розвитком юридич-
ного позитивізму, з точки зору якого не 
лише особа не має прав щодо держави, а й 
правомірність дій самої держави залежить 
від неї самої, оскільки правом є наказ вла-
ди, припис держави. 
Ідея держави як суб’єкта права в се-

редині ХІХ ст. розглядалася німецькими 
вченими, які звільнили поняття держави 
від натурфілософських елементів і нада-
ли йому цілком юридичного характеру. 
Дер жава, на думку К. Гербера, є «право-
вою формою для сукупного життя наро-
ду», це «верховна юридична особа» [6, 
с. 22]. 
Незважаючи на домінування позитивіз-

му наприкінці ХІХ ст., у політико-пра-
вовій ідеології поступово позначилась і 
стала реальністю тенденція переходу від 
формальної логіки юридичних понять до 
соціологічних, психологічних, неокантів-
ських, неогегельянських та інших філо-
софських ідей. Саме в цей час складається 
плюралізм учень про державу і право, роз-
маїття їх теоретико-методологічних основ 
і понятійно-категоріальних апаратів, що 
яскраво проявилося на початку ХХ ст. не 
лише в Західній Європі, а й у політико-
правовій думці України та Росії.

Що стосується постполітичного пра-
ва, тобто права третього ступеня, то, на 
нашу думку, підходи до його виникнен-
ня нині лише формуються. Персоноцент-
ристські ідеї, концепція правової держави, 
природно-правові погляди підготували 
основу для визнання особистості первин-
ним суб’єктом права. У XVIII – XIX ст. в 
центр уваги нової суб’єктивістської пара-
дигми було поставлено не об’єктивні про-
цеси соціальної упорядкованості, а поря-
док, що формується у свідомості суб’єкта 
в процесі інтерпретації ним соціальної 
дійсності. Людина не відображає у своїй 
свідомості світ, а конструює його; і такий 
спосіб додає іншого сенсу, що обумо-
влюється належністю суб’єкта до певного 
типу культури, соціального, ціннісного, 
контекстуального простору.
Відповідно змінилося й завдання юри-

дичної науки. Вона намагається осмис-
лити залежність права від людини та 
примирити позитивістський і природно-
правовий напрями в розвитку сучасного 
правознавства.
Право й людина – пов’язані явища (їх 

взаємовідносини вивчає антропологія пра-
ва). У «боротьбі за право» люди можуть 
проявити свої не найкращі якості. Тому 
завдання права – бути стабілізатором, 
сприяти вирішенню конфліктів і стиму-
лювати прояв кращих людських рис. Роз-
виток права в ідеалі – це олюднення права, 
рух до людського права шляхом удоскона-
лення людини.
Зокрема, як зазначає Жан Карбоньє, 

людина єдина з усіх інших живих істот 
наділена властивістю бути юридичною 
істотою [7, с. 6]. Вона здатна виробляти 
норми і додержуватись їх, тоді як інші 
живі істоти здатні лише мати звички. Лю-
дина має абстрактну здатність створювати 
і сприймати юридичне.
Первинно питання про активність лю-

дини як суб’єкта права системно опрацьо-
вано в німецькій класичній філософії. Так, 
ідея визнання особистості суб’єктом пра-
ва взяла свій початок із філософії права 
та була об’єктом дослідження Іммануїла 
Канта, Йогана Готліба Фіхте, Георга Віль-
гельма Фрідріха Гегеля. 
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У свою чергу, з позицій природного 
права визнається, що людина, аби бути 
суб’єктом права, може не володіти здатніс-
тю мати обов’язки. Послідовники природ-
но-правової концепції вважають, що юри-
дичне поняття суб’єкта права – індивіда 
засноване не лише на соціально-юридич-
них, а й природних правах людини. Поді-
ляємо думку І.С. Окунєва, що при визна-
ченні поняття «суб’єкт права» необхідно 
дотримуватися підходу, який включає в 
себе положення як природно-правової, 
так і позитивістської концепцій [8, с. 14]. 
Зокрема, закріплені у Конституції Украї-
ни положення про те, що якість суб’єктів 
права – носіїв основних прав і свобод на-
бувається природним шляхом, належить 
кожному від народження, випливають із 
позицій природного права. З іншого боку, 
лише законом може встановлюватися і 
визначатись та особлива юридична якість 
(правосуб’єктність), що дає змогу особі чи 
організації стати суб’єктом права.
На сучасному етапі правового розвит-

ку суб’єктами права, зазвичай, є фізичні 
(індивідуальні суб’єкти) і юридичні осо-
би (колективні суб’єкти), за якими за-
кон визнає здатність бути носіями прав і 
обов’язків у відповідних сферах правовід-
носин. Особливе місце як суб’єкти права 
займають територіальна громада, україн-
ська держава, український народ.
Більшість українських учених і пра-

вознавців країн СНД під суб’єктом пра-
ва розуміють учасників правовідносин, 
які мають суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки. Для того, щоб бути суб’єктом 
права, організація чи індивід повинні мати 
правосуб’єктність [9, с. 87].
Зміни, що відбуваються в Україні, по-

значаються на всіх сферах життя нашої 
країни, у тому числі спричиняють появу 
нових суб’єктів права, а також вплива-
ють на характеристику вже традиційно 
існуючих. Цим визначається актуальність 
дослідження діяльності індивідів, соціаль-
них утворень і соціальних співтовариств, 
іншими словами, виявлення специфіки 
суб’єктів права та правосуб’єктних утво-
рень, їх системних властивостей, можли-
вості здійснення їх чіткої класифікації.

Âèñíîâêè
Отже, слід зазначити, що:
1. Формування суб’єкта права тісно 

пов’язане з еволюцією права, в цілому їх 
можна розглядати як дві сторони одного 
явища. Сукупність уявлень про суб’єкт 
права, що згодом стала теоретичним 
підґрунтям цієї категорії, є одним із еле-
ментів предмета теорії держави і права та, 
відповідно, історії держави і права.

2. Право у своєму історичному розвит-
кові проходить три головні ступені (ста-
дії), кожній із яких відповідає певний 
склад правових суб’єктів і особливий ха-
рактер їх взаємозв’язків. Перший ступінь 
– дополітичне (додержавне) право. Дру-
гою стадією правового розвитку є полі-
тичне, державне право. У центрі права 
третього ступеня, постполітичного пра-
ва, перебуває особистість як первинний 
суб’єкт права.

3. Людина є природним суб’єктом пра-
ва, яка відіграє особливу роль у системі 
суб’єктів права. Всі інші суб’єкти є спів-
товариствами, союзами людей чи певним 
чином майново відособлені, тобто похідні 
від людини утворення, що можуть бути 
визнані чи не визнані законодавцем як 
суб’єкти права. Індивід як суб’єкт права 
– це вихідна база і попередня умова для 
можливості появи неіндивідуальних (гру-
пових тощо) суб’єктів права. 

4. Кожній фізичній особі – суб’єкту пра-
ва притаманна загальна правосуб’єктність 
− здатність особи в рамках цієї системи 
права бути суб’єктом права взагалі.

5. У результаті довготривалого розвит-
ку та формування особистості (людини) 
як суб’єкта права на сьогодні закон виз-
нає кожну фізичну особу суб’єктом права. 
Також і кожна юридична особа, за якою 
закон визнає правосуб’єктність відповід-
ного виду в тих чи інших сферах правовід-
носин, наділена статусом суб’єкта права. 
Більше того, існують утворення, не наді-
лені законом статусом особи, але визнані 
ним правосуб’єктними (український на-
род, українська держава, територіальна 
громада). 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Процеси розбудови демократичної, пра-

вової держави прямо пов’язані з утвер-
дженням можливості народу безпосеред-
ньо здійснювати надану йому владу, що 
передбачає його провідну роль у визна-
ченні конституційного ладу, вирішенні 
найважливіших питань організації та здій-
снення влади в державі. У Конституції 
України визначено, що носієм суверені-
тету і єдиним джерелом влади в Україні 
є народ (ст. 5), документ чітко передбачає 
здійснення такої влади як безпосередньо, 
так і через органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування.
Характеризуючи становлення та розви-

ток цих форм здійснення влади народу в 
незалежній Україні, можна констатувати 
диспропорції в їх законодавчому забезпе-
ченні та практичному застосуванні.
Порядок формування, організації й 

діяльності органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування на зако-
нодавчому рівні врегульовано достатньо 
повно, цей процес перебуває в постійно-

му еволюційному розвиткові, удоскона-
люючи порядок формування, виконання 
повноважень такими органами та поса-
довими особами органів публічної влади. 
Накопичено значний практичний досвід 
реалізації належної народові влади через 
органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування, ця проблематика от-
римала достатньо ґрунтовне дослідження 
у вітчизняній юридичній науці.
Водночас, ситуація з безпосереднім 

здійсненням влади народом суттєво від-
мінна: в Україні ще повною мірою не до-
сліджено цикл здійснення народом влади 
безпосередньо, не набуто значного до-
свіду організації та проведення окремих 
форм здійснення такої влади, застарілою, 
а часом і відсутньою є законодавча основа 
безпосередньої реалізації влади народом в 
окремих формах. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Виходячи з вищесказаного, серед акту-

альних питань, пов’язаних із безпосеред-
нім здійсненням влади народом, одним з 
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У статті досліджено становлення та сучасний стан науко-
вої розробленості проблематики безпосереднього здійснення вла-
ди народом, перспективи його подальшого розвитку. Акцентова-
но увагу на окремих теоретико-прикладних аспектах актуальних 
питань безпосереднього здійснення влади народом, що містять-
ся в працях українських і зарубіжних дослідників.

В статье исследованы становление и современное состоя-
ние научной разработанности проблематики непосредственного 
осуществления власти народом, перспективы его дальнейшего 
развития. Акцентировано внимание на отдельных теоретико-
прикладных аспектах актуальных вопросов непосредственного 
осуществления власти народом, содержащихся в работах укра-
инских и зарубежных исследователей.

The article examines the formation and present state of scientific 
development issues of direct people to exercise power, the prospects 
for its further development. The author focuses on some theoretical 
and applied aspects of current issues of direct exercise of power by the 
people that are in the works of Ukrainian and foreign researchers
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безпосереднього здійснення влади народом
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ключових є дослідження наукових розро-
бок у сфері безпосереднього здійснення 
влади народом, їх стану та перспектив-
них напрямів, адже саме наука може бути 
фундатором, локомотивом відповідних за-
конодавчих змін, запровадження пошире-
ної практики повсякчасного використання 
різноманітних форм здійснення народом 
належної йому влади безпосередньо.
Окремі аспекти проблематики безпо-

середнього здійснення влади народом 
досліджувалися у працях Ю.Г. Барабаша, 
О.В. Батанова, Л.А. Григоряна, О.В. Зайчу-
ка, В.А. Дорогіна, Ю.А. Дмитрієва, В.Т. Ка -
бишева, О.Л. Копиленка, В.Ф. Котока, 
В.В. Копєйчикова, В.В. Кравченка, В.В. Ко -
марової, М.В. Оніщука, В.Ф. Погорілка, 
О.В. Прієшкіної, Л. Тельєна, О.Ю. Тоди-
ки, Р.Г. Гезея, Т.І. Кроніна, Л. ЛеДюка, 
О.Г. Мурашина, Д. Хеллоуелла, В.Л. Фе-
доренка, В.Є. Чиркіна, Л.М. Шипілова та 
інших учених.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Таким чином, з огляду на неповноту нау-

кового аналізу проблематики безпосеред-
нього здійснення влади народом, недоско-
налість його законодавчої основи, зробити 
висновок про доцільність і необхідність 
проведення наукового дослідження в цій 
сфері, його теоретичну та практичну зна-
чимість. У першу чергу необхідно зосере-
дитись на аналізові проведених наукових 
досліджень та їх перспективних напрямах. 
Зазначене дасть змогу врахувати позитив-
ний теоретичний доробок, використати 
його в ході вивчення вказаної проблемати-
ки та зосередитися на тих напрямах твор-
чих пошуків, які ще не стали предметом 
ґрунтовного наукового аналізу.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Зважаючи на важливість дослідження 

питань безпосереднього здійснення влади 
народом як найменш вивчених порівняно 
зі здійсненням влади народом через орга-
ни державної влади та органи місцевого 
самоврядування, а також у зв’язку з від-
сутністю комплексних наукових розробок 
у цій сфері, статтю буде присвячено до-
слідженню окремих аспектів становлення 

і сучасного стану наукової розробленості 
проблематики безпосереднього здійснен-
ня влади народом.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Помітну роль у суспільно-правовому 

житті відіграє така важлива його складова, 
як повнота і неподільність влади народу в 
межах території держави. З огляду на за-
значене, передумовою дослідження про-
блематики безпосереднього здійснення 
влади народом є розвиток теорії народного 
суверенітету, яка безпосередньо пов’язана 
з концепцією народовладдя, становленням 
та розвитком усіх без винятку форм безпо-
середньої демократії.
Поняття «суверенітет народу» з’явилося 

в науковому обігу в XVII столітті. Осно-
воположником теорії народного суверені-
тету є Т. Гоббс. У роботі «Левіафан» він 
наголошує, що держава – це те, що ство-
рено людиною і поставлено на службу 
сво  їм цілям. Гоббс доводив, що за демо-
кратичної форми правління лише асамблеї 
всіх громадян має належати прерогатива 
правління. Громадяни є й правителями, 
й об’єктом правління, але єдність влади 
зберігається з огляду на здійснення цієї 
влади лише асамблеєю, в якій обов’язко -
ві рішення приймаються більшістю голо-
сів [1].
Значний внесок у становлення теорії 

народного суверенітету зробив французь-
кий мислитель XVIII ст. Ж.-Ж. Руссо. Він 
доводив, що єдиним сувереном та носієм 
влади є народ, саме він має бути творцем 
законів, яким підкоряється [2]. 
Дослідження та обґрунтування теорії 

народного суверенітету науковцями XVII-
XVIII ст. згодом стало поштовхом до до-
слідження проблематики народовладдя, 
форм безпосереднього здійснення влади 
народом.
Проблемам суверенітету народу, без-

посереднього здійснення ним влади, без-
посередньої демократії та народовладдя 
були присвячені праці російських учених 
ХІХ – початку ХХ ст. К.М. Тахтарєва, 
Б.Н. Чичеріна, Б.О. Кістяковського, Н.М. 
Коркунова та інших. Їхні роботи здебіль-
шого спрямувалися на розвиток і теоре-
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тичне обґрунтування ідеї народовладдя, 
протиставлення тодішньої влади монар-
ха пошукам нових демократичних форм 
правління, співзвучних із концепцією 
народного суверенітету, розвитку безпо-
середнього здійснення влади народом, 
безпосередньої демократії, дослідженню 
зарубіжного досвіду в цій сфері наукових 
знань.
У радянський період дослідження про-

блематики безпосереднього здійснення 
влади народом розглядалося в контексті 
побудови комуністичної держави, роз-
витку системи соціалізму, домінування та 
диктатури пролетаріату. До них, зокрема, 
відносяться праці тодішніх учених-кон-
ституціоналістів Г.В. Барабашева, А.А. 
Безуглова, Л.А. Григоряна, В.А. Дорогіна, 
В.Т. Кабишева, В.Ф. Котока, І.П. Трайні-
на, Н.П. Фарберова, Є.М. Чехарніна, Н.М. 
Ямко та інших. 
На сучасному етапі проблеми без-

посереднього здійснення влади наро-
дом розглядаються російськими вчени-
ми Ю.А. Дмитрієвим, В.В. Комаровою, 
В.Є.Чиркіним та іншими; американськи-
ми вченими Л. Тельєном, Р.Г. Гезейєм, 
Т.І. Кроніном, французьким ученим Л. 
ЛеДюком, англійським − Д. Хеллоуеллом 
та іншими зарубіжними вченими.
В Україні необхідність дослідження 

питань безпосереднього здійснення влади 
народом виникла у зв’язку з проведенням 
всесоюзного референдуму щодо визначен-
ня долі СРСР, проголошенням декларації 
про державний суверенітет, прийняттям 
закону «Про всеукраїнський та місцеві 
референдуми» та проведенням перших 
демократичних виборів і всеукраїнського 
референдуму в 1991 році. 
На зародження теоретичних розробок 

проблематики безпосереднього здійснен-
ня влади народом визначальний вплив 
мали праці українських і зарубіжних до-
слідників, розвиток вітчизняного конс-
титуційного законодавства про вибори, 
референдуми та інші форми безпосеред-
нього народовладдя, декларування при-
нципу народного суверенітету – повноти і 
неподільності влади народу тощо.
Окремі аспекти безпосереднього здійс-

нення влади народом вивчалися українсь-
кими науковцями через дослідження на-
родного суверенітету, народовладдя, тео-
ретичних основ окремих форм безпосеред-
ньої демократії. Так, питанням народного 
суверенітету та формам його реалізації в 
Україні присвятили свої дисертаційні до-
слідження Г.М. Волянська [3], В.Д. Люд-
вік [4]. Теоретичні та практичні аспекти 
суверенітету народу, нації та держави вив-
чалися в роботі В.Д. Гапотія [5]. 
Досить детально проблематику за-

гальних та історичних питань народного 
суверенітету, основ учення про суверені-
тет, становлення теорії народного суве-
ренітету, його сучасних доктрин та форм 
реалізації, а також конституційних засад 
народного суверенітету, принципів наро-
довладдя та способів його здійснення в 
Україні досліджували Л.М. Шипілов [6], 
І.Д. Сліденко [7].
Українські вчені-теоретики та практи-

ки звертали увагу на вивчення окремих 
проблемних питань здійснення влади 
народом, які, зокрема, присвячувались 
аспектам здійснення влади Українським 
народом та шляхам забезпечення консти-
туційності його рішень [8], здійсненню 
установчої діяльності Українського наро-
ду [9] тощо.
Досліджуючи питання політико-пра-

вової природи конституцій, конституціо-
налізму, українські вчені повсякчас звер-
таються до проблеми народного суверені-
тету, права народу безпосередньо здійс-
нювати належну йому владу. До відповід-
ного тематичного спрямування можна, 
зокрема, віднести роботи О.Л. Копиленка 
«Конституція Автономної Республіки 
Крим: проблеми прийняття, затверджен-
ня, реалізації» [10], М.В. Савчина «Конс-
титуціоналізм і природа конституції» [11], 
А.Р. Крусян «Сучасний український конс-
титуціоналізм» [12].
Питанням дослідження народовладдя, у 

тому числі формуванню правових доктрин 
народовладдя на трансформаційному ета-
пі розвитку держави і суспільства, присвя-
чено роботи О.Ю. Тодики [13].
Вивчення актуальних теоретико-ме-

тодологічних аспектів інституту форм 
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безпосередньої демократії, його законо-
давчого забезпечення та законопроектної 
роботи в цьому напрямі в контексті до-
слідження системи конституційного права 
була присвячена робота В.Л. Федоренка 
«Система конституційного права України: 
теоретико-методологічні аспекти» [14]. 
Автор наголошував, що інститут форм 
безпосередньої демократії (форм прямо-
го народовладдя), об’єднує взаємоузгод-
жені конституційно-правові норми, що 
регулюють суспільні відносини, пов’язані 
з безпосередньою реалізацією народного 
суверенітету через референдуми, вибори 
та інші форми безпосередньої демократії 
[14, с. 199].
Однією з перших спроб комплексно 

дослідити окремі аспекти безпосередньо-
го здійснення влади народом була колек-
тивна монографія, підготовлена в Інсти-
туті держави і права ім. В.М. Корецького 
НАН України «Конституційно-правові 
форми безпосередньої демократії в Ук-
раїні: проблеми теорії і практики» [15]. 
У ній досліджуються конституційно-пра-
вові основи безпосередньої демократії в 
Україні, конституційно-правові основи 
виборів до органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, консти-
туційно-правові основи референдумів в 
Україні, гарантії безпосередньої демок-
ратії тощо.
Зі становленням та розвитком місцево-

го самоврядування в Україні, його конс-
титуційним закріпленням та гарантуван-
ням значно пожвавлюються дослідження 
в цій сфері, які в тому числі, стосувалися 
окремих аспектів безпосереднього здійс-
нення влади народом на місцевому рівні. 
Зокрема, досить детально в цей період 
досліджуються питання безпосереднь-
ої участі громадян у здійсненні місце-
вого самоврядування, безпосередньої 
демократії в місцевому самоврядуванні 
тощо. Цій проблематиці присвячені пра-
ці В.В. Кравченка «Участь громадян у 
здійсненні місцевого самоврядування» 
[16], О.В. Прієшкіної «Правове регулю-
вання безпосередньої демократії в міс-
цевому самоврядуванні України» [17], 
П.А. Трачука «Участь громадян Украї-

ни у місцевому самоврядуванні» [18], 
О.В. Батанова «Конституційно-правовий 
статус територіальних громад в Україні» 
[19] та інших. Досить ґрунтовно основні 
форми безпосередньої участі громадян у 
здійсненні місцевого самоврядування та-
кож досліджувались у колективній моно-
графії «Актуальні проблеми становлення 
та розвитку місцевого самоврядування в 
Україні» [20].
Окремим формам безпосередньої де-

мократії присвячено низку робіт. Так, 
першим дисертаційним дослідженням 
проблем всеукраїнського референдуму в 
Україні стала праця В.Л. Федоренка «Кон-
ституційно-правові основи всеукраїнсько-
го референдуму: проблеми теорії та прак-
тики» [21]. Згодом цій проблематиці була 
присвячена спільна монографія В.Ф. По-
горілка та В.Л. Федоренка «Референдуми 
в Україні. Історія та сучасність» [22], що 
стала першим комплексним дослідженням 
проблем всеукраїнських та місцевих рефе-
рендумів. У роботі вчені досить ґрунтовно 
розкрили історію виникнення та розвитку 
референдумів, дали авторську класифіка-
цію етапів становлення референдумів у 
світі, дослідили види референдумів, оха-
рактеризували відмінності між референ-
думами та іншими формами безпосеред-
ньої демократії. Наступну свою роботу 
– «Референдне право України» [23] В.Ф. 
Погорілко та В.Л. Федоренко присвятили 
здебільшого дослідженню процесуаль-
них механізмів організації та проведення 
референдумів в Україні, інститутів рефе-
рендумного права, загальних засад рефе-
рендумного процесу, актів референдумів 
тощо. 
Вибори як інститут безпосередньої де-

мократії та спосіб делегування народом 
належної йому влади стали предметом 
багатьох наукових розробок, серед яких 
можна виділити роботи М.І. Ставнійчук 
«Законодавство про вибори народних де-
путатів України: проблеми теорії і прак-
тики» [24], в якій сформульовано поняття 
виборів як політичного владоустановчо-
го суспільно-правового явища в системі 
конституційного ладу України; О.Ю. То-
дики «Вибори в парламенти країн СНД 
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(порівняльно-правовий аспект)» [25], у 
якій досліджено методологічні засади і 
політико-правові аспекти виборів у пар-
ламенти країн СНД, функції виборів і ви-
борчого законодавства; Р.М. Максакова 
«Вибори до органів місцевого самовряду-
вання: проблеми теорії і практики» [26], 
в якій, зокрема, розроблено концепцію 
місцевого виборчого права, а також кла-
сифікацію принципів місцевих виборів в 
Україні. 
Інші форми безпосередньої демократії 

також були предметом уваги науковців. 
Так, зокрема, питання мирних зборів 
громадян, звернень громадян та права на 
страйк досліджувалися О.В. Васьковсь-
кою в роботі «Конституційне право на 
мирні збори та механізм його реалізації 
в Україні» [27], Л.А. Лазаренком у праці 
«Конституційне право на звернення лю-
дини і громадянина та його забезпечення 
в Україні» [28], Н.М. Швець – у дисерта-
ційному дослідженні «Право на страйк та 
механізм його реалізації» [29].
В окремих випадках безпосереднє здій-

снення влади народом розглядається як 
конституційне право громадян на участь 
в управлінні державними справами. Зок-
рема, у цьому тематичному напрямі було 
здійснено дисертаційне дослідження 
О.О. Чуб на тему «Конституційне право 
громадян України на участь в управлін-
ні державними справами» [30], в якому 
проаналізовано структуру конституцій-
но-правового механізму реалізації права 
громадян України на участь в управлінні 
державними справами, визначено чинни-
ки, що впливають на його здійснення за 
сучасних умов, а також розглянуто існу-
ючі форми реалізації права громадян Ук-
раїни на участь в управлінні державними 
справами. 
Серйозним науковим доробком у ме-

жах дослідження цієї проблематики є 
також док торська дисертація О.Г. Мура-
шина «Акти прямого народовладдя у пра-
вовій системі» [31], у межах якої вивчено 
варіанти впливу громадської думки, що 

містяться в актах прямого народовладдя, 
на суспільну діяльність, нормативні заса-
ди прийняття актів прямого народовладдя, 
організаційно-функціональні аспекти їх 
дії, роль цих актів у механізмі правового 
регулювання; визначено умови забезпе-
чення ефективності їх реалізації.
Âèñíîâêè
Таким чином, праці українських конс-

титуціоналістів і вчених суміжних галу-
зей права здебільшого були спрямовані 
на дослідження та наукове обґрунтування 
правової природи безпосереднього здійс-
нення влади народом, окремих аспектів і 
процесуальних механізмів його реаліза-
ції, не зосереджуючись на комплексному 
дослідженні всієї сукупності форм без-
посереднього здійснення влади народом, 
що часто стає результатом нехтування 
окре мими з таких форм, і як наслідок – не-
можливістю всебічного безпосереднього 
здійснення належної народу влади. Крім 
того, на практиці таке нехтування призво-
дить до неправильного застосування норм 
матеріального і процесуального права, 
не  однозначного розуміння ролі та зна-
чення безпосереднього здійснення влади 
народом в житті держави і суспільства, 
кон ституційно-правовій практиці держа-
вотворення.
Саме наукові дослідження, творчі по-

шуки, формування повноцінної теоре-
тичної бази безпосереднього здійснення 
влади народом, на нашу думку, повинно 
стати фундаментом, передумовою прове-
дення відповідних реформ, законодавчих 
змін, а передусім – становлення відповід-
ної ідеології, праворозуміння в суспільс-
тві. Тому, наукові дослідження в цій сфері 
життєдіяльності суспільства, публічно-
го владарювання мають вийти на якісно 
новий рівень, що дав би змогу всебічно, 
повно та зважено підійти до вирішення 
відповідних проблем, сформувати нові 
наукові положення, відійти від дотичного 
дослідження таких актуальних питань, як 
безпосереднє здійснення влади народом. 
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Право людини на справедливий суд відіграє основоположну 
роль у демократичному суспільстві. Саме суд є тією ланкою вла-
ди, що має найбільш об’єктивно та незалежно оцінювати спірні 
правовідносини, і виходячи з цього забезпечувати захист поруше-
них прав людини. Забезпечення права не може не втратити своєї 
цінності, якщо винесення справедливого рішення буде затягува-
тись, і, звісно, якщо це рішення не буде виконуватись.

Право человека на справедливый суд играет  основополага-
ющую роль в демократическом обществе. Именно суд является 
тем звеном власти, которая имеет наиболее объективно и неза-
висимо оценивать спорные правоотношения, и исходя из этого 
обеспечивать защиту нарушенных прав человека. Обеспечение 
права не может не потерять свою ценность, если вынесение 
справедливого решения будет затягиваться, и, конечно, если это 
решение не будет выполняться.

A human right on a just court has a fundamental role in democratic 
society. Exactly a court is the that link of power that has most 
objectively and independently to estimate litigions legal relationships, 
and coming from it to provide defence of the broken human rights. 
Providing of right loses the value, if taking away of just decision will 
delay, and, certainly, if this decision will not be executed.

Ключові слова: розумний строк, процесуальний строк, роз-
гляд цивільної справи, відшкодування шкоди.  

Формулювання розумного строку 
в ході розгляду справ судами 

цивільної  юрисдикції

Розділ 2

Цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. 
Міжнародне право. 

Господарське право, 
господарсько-процесуальне право
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
В українському законодавстві на сьо-

годні не врегульовано питання визначен-
ня розумного строку розгляду цивільних 
справ вітчизняними судами, що наділені 
правом делегувати свої повноваження в 
цій сфері. Нині в жодному нормативно-
правовому акті не сформульовано поняття 
«розумний строк», а також чітко не визна-
чено перелік підстав щодо його визначен-
ня та обчислення. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Науково-теоретичним підґрунтям для 

написання статті є праці в галузі цивільно-
го права та процесу, господарського права 
та господарського процесу, конституцій-
ного, адміністративного та підприємни-
цького права, зокрема, таких авторів, як: 
П. Пилипчук, О. Бартовщук, Л.П. Стеблюк, 
А.О. Банчук, Р.О. Куйбіда, М. де Сальвіа, 
Т.І. Калініна, В.В. Онопенко, О. Толочко 
та інші. Нормативною основою роботи є 
чинне процесуальне законодавство, а та-
кож міжнародні правові акти, що  регулю-
ють і визначають процесуальну діяльність 
суду.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Адаптація законодавства України до 

законодавства розвинених країн відбу-
вається повільними темпами. Погляди 
на розвиток, становлення та особливості 
дії норм цивільного процесуального пра-
ва різні, але єдиним є висновок про те, 
що правильне застосування норм цього 
права сприятиме покращенню як роз-
гляду цивільних справ, так і винесенню 
об’єктивного рішення.   
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою запропонованої наукової праці є 

дослідження на основі аналізу законодавс-
тва України та судової практики питання 
затягування строків розгляду справи в 
суді, визначення сутності поняття «розум-
ний строк», а також доцільності його зако-
нодавчого закріплення.
Автори ставлять перед собою завдання 

дослідити історію визначення розумного 
строку із застосуванням теорій відомих 

науковців, а також певних судових справ 
у цій галузі.  

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Основний Закон країни гарантує кож-

ній особі незалежно від громадянства, со-
ціального статусу та інших критеріїв пра-
во захищати свої права і свободи  в судо-
вому порядку (ст. 55 Конституції України) 
[1]. Одним із принципів такого захисту є 
принцип верховенства права, який пот-
рібно розуміти не лише як право на спра-
ведливий розгляд справи незалежним і не-
упередженим судом, а й право на судовий 
розгляд без невиправданих зволікань [2, 
с. 18]. Інтерпретація цього принципу дає 
можливість звести його до ст. 6 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних 
свобод (далі – Конвенція), у якій також за-
значено: «Кожен має право на справедли-
вий і публічний розгляд його справи упро-
довж розумного строку незалежним і без-
стороннім судом…» [3]. Саме ця дефініція 
вимагає дослідження проблем, пов’язаних 
із удосконаленням процесів визначення 
розумного та справедливого строку роз-
гляду спорів у судах.
Цивільний процесуальний кодекс Ук-

раїни містить матеріальну норму, від-
повідно до якої цивільна справа розгля-
дається судом протягом розумного строку, 
але не більше двох місяців з дня відкриття 
провадження у справі, а справи про понов-
лення на роботі, про стягнення аліментів 
– одного місяця [4, ст. 157]. Як видно з ви-
щенаведеного, Цивільний процесуальний 
кодекс України відповідає Конвенції в час-
тині розгляду справи протягом розумного 
строку, але практика судової діяльності 
дає підстави стверджувати протилежне, 
а саме − ст. 6 Конвенції Україною не до-
тримується, про що свідчать статистичні 
дані. Зокрема, Міністерством юстиції Ук-
раїни було надано інформацію, відповідно 
до якої на кінець 2005 р. Європейським 
судом було розпочато розгляд понад 40 
справ стосовно тривалості провадження в 
судах України. Кількість скарг щодо пере-
вищення розумних строків, направлених 
до Суду від громадян та юридичних осіб, 
зростає. При цьому, як правило, скаржать-
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ся на тривалість розгляду, що перевищує 
п’ять, сім, а то й десять років.
За останніми даними, у Європейському 

суді було зареєстровано понад 15 тисяч 
заяв [5], детальний аналіз яких свідчить, 
що переважна більшість стосується над-
мірної тривалості досудового слідства, 
судового розгляду чи виконання судових 
рішень і відсутності правових засобів для 
вирішення цієї проблеми на національ-
ному рівні. Як наслідок, бюджет України 
зазнає невиправданих асигнувань та імідж 
країни на міжнародній арені погіршу-
ється. 
Щоб з’ясувати, яким чином впливає по-

рушення права особи на розгляд справи 
протягом розумного строку, потрібно роз-
глянути частину позовів до Європейсько-
го суду про захист такого права.
Так, у справі «Лещенко і Толюпа проти 

України» розгляд цивільного позову про 
відшкодування шкоди розпочато в листо-
паді 1993 р. і закінчено винесенням ухвали 
Верховним Судом України 4 грудня 2003 
року. Загальна тривалість провадження у 
справі становила понад 10 років і 1 місяць. 
Європейський суд звернув увагу на те, що 
основною причиною затягування розгляду 
було неодноразове направлення справи на 
новий розгляд [10].
У справі «Смирнова проти України» 

розгляд позову про поділ спадщини роз-
почато у травні 1997 р., і на час винесення 
Європейським судом рішення (08.11.2005) 
справа все ще була на розгляді в суді 
першої інстанції (Баглійський райсуд, 
м. Дніпродзержинськ). При цьому двічі 
рі  шення суду першої інстанції було скасо-
вано апеляційним судом Дніпропетровсь-
кої області та справу направлено на новий 
розгляд [11].
У справі «Павлюлинець проти України» 

тривалість розгляду скарги заявника на рі-
шення Управління соціального захисту на 
час винесення Євросудом рішення щодо 
суті справи становила близько п’яти років 
і двох місяців, і розгляд справи не був за-
вершений. При цьому Європейський суд 
не враховував періоди, упродовж яких за 
затягування був відповідальний заявник 
[12].

За інформацією, наданою Державною 
судовою адміністрацією та Верховним Су-
дом України на запит Міністерства юсти-
ції України, з порушенням процесуальних 
строків розгляду судами першої інстанції 
та в апеляційному порядку у 2008 р. було 
розглянуто 270900 цивільних справ, у 
2009 р. – 307165 справ, у I півріччі 2010 р. 
– 168115 цивільних справ. За інформа-
цією, наданою Верховним Судом України, 
станом на жовтень 2010 р. на розгляді Су-
дової палати у цивільних справах за каса-
ційними скаргами та касаційними подан-
нями знаходилось 25 000 справ. Відповід-
но до інформації, наданої Департаментом 
державної виконавчої служби Мін’юсту, 
станом на 1 січня 2011 р. лише в Києві з 
різних причин залишались невиконаними 
56269 виконавчих документів [13].
Відповідно до ст. 1 Конвенції гаран-

тування її втілення покладається на саму 
державу та відповідні органи. У зв’язку 
з цим, недотримання норм Конвенції дає 
особі повне право звернутися до відповід-
ної судової інстанції про відшкодування 
шкоди, завданої таким правопорушен-
ням. Однак детальний аналіз чинного за-
конодавства України дає змогу зробити 
вис  новок: у державі немає відповідної 
нормативно-правової бази, спрямованої 
на регулювання суспільних відносин, що 
виникають у зв’язку з порушенням права 
особи на розгляд її справи в судовому по-
рядку протягом розумного строку.
У тому, що в Україні відсутній ефектив-

ний засіб захисту у випадку, коли термін 
розгляду справи порушено, переконаний і 
Європейський суд з прав людини, дійшов-
ши такого висновку в ході розгляду спра-
ви «Меріт проти України». У результатив-
ній частині рішення Суду було зазначено, 
що з боку України порушено статті 6 та 13 
Конвенції [9].
Європейський суд 29 листопада 2005 р. 

розглядав справу «Шевченко проти Ук-
раїни». Заявник оскаржував порушення з 
боку України вимог статей 6 та 13 Конвен-
ції [6]. Суд виступив на стороні заявника, 
зобов’язавши Україну сплатити справед-
ливу сатисфакцію. Це рішення мало б 
спонукати законодавчий орган вжити від-
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повідних заходів, проте жодних змін чи 
поправок не було прийнято. Іншим шля-
хом пішла Польща, коли Європейський 
суд за наслідками слухання справи «Кудла 
проти Польщі» констатував порушення з 
боку останньої вимог ст. 13 Конвенції [7], 
задовольнивши вимоги заявника у формі 
справедливої сатисфакції. Слухання спра-
ви проходило у 2000 р., а вже 17 червня 
2004 р. парламент Республіки Польща 
ухвалив Закон «Про порушення права 
сторони на розгляд справи без необґрун-
тованої затримки судового розгляду». На 
виконання рішень Європейського суду з 
прав людини відповідні закони прийнято в 
Хорватії, Словацькій Республіці та інших 
країнах. Законопроекти із зазначених пи-
тань розробляються в Португалії та Фін-
ляндії, в Італії вже діє закон «Пінто». Тоб-
то, країни, що стали на шлях демократич-
ного розвитку, приймають відповідні акти 
на національному рівні, що зобов’язана 
зробити й Україна.
Для розкриття суті вказаної проблеми 

необхідно відповісти на три найголовні-
ших запитання:

1. Яким повинно бути визначення по-
няття «розумні строки»?

2. Чи потрібно приймати окремий за-
кон, спрямований на правове регулюван-
ня в контексті розгляду справи протягом 
розумного строку?

3. Чи варто запозичувати розроблену 
іншими країнами форму механізму захис-
ту прав і свобод людини в разі порушення 
права особи на розгляд її справи протягом 
розумного строку?
Цивільне процесуальне законодавство 

містить таке поняття, як «протягом розум-
ного строку». Однак питання захисту прав 
особи на судовий розгляд і виконання рі-
шення суду протягом розумного строку 
не врегульовано чинним національним 
законодавством узагалі. Це призводить не 
лише до обмеження прав осіб, справи яких 
нерозумно довго знаходяться/знаходили-
ся на розгляді в суді, а й до того, що Єв-
ропейський суд виносить більшу кількість 
рішень проти України.
Коли йдеться про врегулювання відно-

син, що виникають у зв’язку з порушенням 

права особи на розгляд цивільної справи 
протягом розумного строку, перш за все 
мається на увазі прийняття парламентом 
відповідних норм. Оскільки ці правовід-
носини виникають із цивільного права, то 
потрібно прийняти відповідні зміни:

1. Доповнити главу 82 Цивільного ко-
дексу України статтею про те, що незалеж-
но від вини суду чи судді, кожна особа має 
право на відшкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок перевищення розумних строків 
розгляду справи в судах. 

2. Внести відповідні зміни до Цивіль-
ного процесуального кодексу України, 
пов’язані з порядком надання скарги про 
перевищення розумного строку розгляду 
справи та відшкодування завданої цим 
шкоди.

3. Прийняти Закон України «Про від-
шкодування шкоди, заподіяної внаслідок 
перевищення розумних строків розгляду 
справи в судах».
Перший вагомий крок у цьому напрямі 

було зроблено Національним бюро у спра-
вах дотримання Конвенції про захист прав 
і основних свобод людини Міністерства 
юстиції України у 2002 р. із залученням 
провідних юристів – фахівців у галузі за-
хисту прав людини та представників судо-
вої гілки влади. Саме вони розробили пер-
ший в Україні проект закону, спрямований 
на врегулювання правовідносин, що вини-
кають у зв’язку з порушенням права осо-
би на розгляд справи протягом розумного 
строку. Законопроект має назву «Про за-
хист права особи на досудове проваджен-
ня, судовий розгляд та виконання рішення 
суду протягом розумного строку». 
Проте ні в комітетах, ні в Апараті Вер-

ховної Ради України подібний законопро-
ект не було зареєстровано. Однак Україні 
необхідно прийняти закон, спрямований 
на відновлення порушеного права особи 
на судовий розгляд та виконання рішення 
суду протягом розумного строку шляхом 
звернення до суду з відповідною скаргою 
та закріплення права особи на компенса-
цію за перевищення розумних строків до-
судового провадження, судового розгляду 
та виконання судового рішення, що набра-
ло законної сили. При цьому компенсація 
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за перевищення розумного строку не є 
відшкодуванням шкоди, завданої цим пе-
ревищенням, і не позбавляє особу права 
на звернення до суду в разі задоволення 
скарги про перевищення розумного строку 
відповідного провадження з позовом про 
відшкодування матеріальної та моральної 
шкоди, завданої невиправданою триваліс-
тю цього провадження. Водночас згідно з 
проектом закону констатація факту пере-
вищення розумного строку відповідного 
провадження сама по собі може бути до-
статньою компенсацією, якщо суд дійде 
такої думки.
Щодо назви майбутнього законопроек-

ту, то можна погодитися з Національним 
бюро, дещо її інтерпретувавши: Закон 
України «Про відшкодування шкоди, за-
подіяної внаслідок перевищення розумних 
строків розгляду справи в судах», що, на 
думку автора, більш повно відображатиме 
зміст і завдання закону. 
Вказаний законопроект повинен сто-

суватися цивільного, кримінального, ад-
міністративного та господарського судо-
чинства. Адже критерії оцінювання ро-
зумності строку розгляду справи є спіль-
ними для  всіх справ (складність справи, 
поведінка заявника, поведінка органів 
державної влади тощо).
Найбільшу дискусію спричиняє визна-

чення самого поняття «розумні строки». 
Більшість схиляється до думки, що його 
треба розуміти як проміжок часу, протя-
гом якого повинна бути вчинена певна 
процесуальна дія. Поняття «розумні стро-
ки» майже повністю збігається з поняттям 
«процесуальний строк». Однак між ними 
є межа, що дасть змогу конкретно апелю-
вати до того чи іншого: поняття «строки» 
є набагато ширшим від поняття «розумні 
строки». Строки безпосередньо закріплю-
ються в законі, а розумні строки засто-
совуються для  кожної справи окремо, 
виходячи з об’єктивної точки зору судді. 
Як зазначив Європейський суд, затягуван-
ня відбувається значною мірою внаслідок 
скасування рішення суду першої інстанції 
та направлення справи на новий розгляд. 
Європейський суд зазначив, що хоча він 
не уповноважений оцінювати якість су-

дочинства в державах-відповідачах, однак 
вважає, що направлення справ на новий 
розгляд зазвичай є наслідком помилок 
судів нижчих ланок, неодноразове на-
правлення справи на новий розгляд у ме-
жах одного провадження виявляє серйоз-
ний недолік у судовій системі. У своїх 
рішеннях Європейський суд звертав увагу 
на те, що суди, які розглядають цивільні 
справи, не вживають жодних заходів, пе-
редбачених законодавством України, для 
боротьби з тактикою затягування, до якої 
вдаються відповідачі у справах. Зокрема, 
суд досить рідко розглядає питання щодо 
слухання справи за відсутності відповіда-
ча чи накладення на нього адміністратив-
ного стягнення у вигляді штрафу за прояв 
неповаги до суду (ст. 185-3 КУпАП) [8], а 
примусовий привід судді взагалі викорис-
товують лише в критичних випадках.
Необхідно також чітко визначити, коли 

розпочинається та закінчується перебіг 
розумних строків розгляду справи в суді. 
Відповідно до ст. 6 Конвенції, у цивільних, 
господарських і адміністративних справах 
перебіг провадження розпочинається з мо-
менту подання позову і закінчується вине-
сенням остаточного рішення у справі.
У разі порушення прав особи щодо 

розгляду її справи протягом розумного 
строку, відповідальність покладається на 
державу на підставі того, що затягування, 
в більшості випадків, настає у зв’язку з 
нерегулярним призначенням судових за-
сідань, великими інтервалами між ними; 
передаванням або пересиланням справи з 
одного суду до іншого; невжиттям судом 
заходів стосовно дисциплінування сторін 
у справі, свідків, експертів; повторним на-
правленням справи на додаткове розсліду-
вання чи новий судовий розгляд.
Отже, слід зазначити, що поняття «ро-

зумність» у радянському цивільному про-
цесуальному законодавстві не використо-
вувалося і вперше в нинішньому його ро-
зумінні закріплено в ЦПК України, однак 
не розкрито. Проте п. 11 ч. 1 ст. 3 КАС 
України дає визначення поняття «розум-
ний строк» − найкоротший строк розгля-
ду і вирішення адміністративної справи, 
достатній для надання своєчасного (без 
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невиправданих зволікань) судового захис-
ту порушених прав, свобод та інтересів 
у публічно-правових відносинах. На наш 
погляд, аналогічну норму необхідно за-
кріпити в ЦПК України, визначивши по-
няття «розумний строк розгляду справ» у 
цивільному судочинстві.

Âèñíîâêè
Таким чином, розумний строк розгля-

ду справи в суді є проміжком часу, про-
тягом якого повинна бути вчинена певна 
процесуальна дія. Отже, як видно з визна-
чення, поняття «розумні строки» повніс-
тю, або принаймні частково, збігаються з 
поняттям «процесуальний строк». Однак, 
розумні строки, на відміну від процесу-
альних строків, застосовуються під кожну 
окрему справу, виходячи із об’єктивної 
точки зору судді. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Цивільним Кодексом України (далі – 

ЦК України) окремо регулюється порядок 
відшкодування витрат, що здійснювалися 
на утримання, догляд, лікування та похо-
вання спадкодавця, а також на охорону 
та управління спадковим майном. Такі 
вимоги за підставами їх виникнення є не-
однорідними. Адже можна виділити бор-
ги самого спадкодавця – це обов’язки, які 
існували на момент відкриття спадщини, 
та обов’язки, які виникли після відкриття 
спадщини, при цьому вони відшкодову-
ються спадкоємцем за рахунок спадкового 
майна.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè 
Спадкоємець, який приймає спадщину, 

набуває обов’язку задовольнити не лише 
вимоги кредиторів спадкодавця, а й від-
шкодувати витрати, що можуть виника-
ти вже після відкриття спадщини, серед 
яких слід виділити витрати на охорону 
та управління спадковим майном. Саме 
тому питання правової природи та по-
рядку відшкодування витрат на охорону 
й управління спадковим майном відріз-
няється від питання відповідальності 
спадкоємців за зобов’язаннями спадко-
давця та потребує окремого наукового 
дослідження. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
У сучасній літературі дослідження вит-

рат на охорону та управління спадковим 
майном і порядку їх відшкодування спад-
коємцями мають фрагментарний харак-
тер і, звичайно, розглядаються у зв’язку 
з питанням поняття та складу спадщини. 
Теоретичні проблеми об’єктів цивільних 
правовідносин та об’єктів спадкування 
розглядали такі автори: Ю.О. Заіка, М.Д. 
Єгоров, І.А. Кістяківський, Є.О. Кухарєв, 
З.В. Ромовська, Є.О. Рябоконь, В.І. Сереб-
ровський, С.Я. Фурса, Б.Б. Черепахін та 
інші. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є визначення правової 

природи витрат на охорону та управління 
спадковим майном і порядку їх відшкоду-
вання спадкоємцями.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Особливими видами вимог, що пред’яв-

ляються до спадкоємців у зв’язку з від-
криттям спадщини, є витрати на охорону 
спадкового майна та управління спадко-
вим майном. Охорона й управління спад-
ковим майном є різними видами юридич-
но значимих дій. Вони відрізняються як 
підставами виникнення зобов’язань із них, 
так і порядком їх відшкодування.
Ще більш складним є питання щодо 
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Відшкодування спадкоємцями витрат 
на охорону та управління 

спадковим майном
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кваліфікації витрат на охорону та управ-
ління спадковим майном (ст. 1283–1285 
ЦК України). Частиною 4 ст. 1283 ЦК 
України передбачено, що витрати на охо-
рону спадкового майна відшкодовуються 
спадкоємцями відповідно до їхньої частки 
в спадщині. Тобто буквальне тлумачен-
ня цієї норми вказує на те, що, по-перше, 
такі витрати мають здійснюватися самими 
спадкоємцями, і, по-друге, спадкоємці не 
мають права обґрунтовувати перед кре-
диторами спадкодавця зменшення активу 
спадкової маси вказаним видом витрат. 
Це стосується й витрат у зв’язку з уп-

равлінням спадщиною (ст. 1285 ЦК Украї-
ни). Відповідно до ст. 64 Закону України 
«Про нотаріат» від 02.09.1993, у редакції 
закону від 01.10.2008, можна зробити ви-
сновок, що витрати на охорону та управ-
ління спадковим майном здійснюються за 
рахунок спадкового майна [10]. 
У п. 199 Інструкції про порядок вчинен-

ня нотаріальних дій нотаріусами України 
на відміну від попередньої редакції не вка-
зується прямо, що нотаріус до закінчення 
строку на прийняття спадщини може ви-
дати спадкоємцеві дозвіл на одержання 
частини вкладу спадкодавця в банку (фі-
нансовій установі) на покриття витрат, 
пов’язаних із охороною й управлінням 
спадковим майном [6]. Така редакція нор-
ми вказує на те, що не існує однозначно-
го розуміння та підходу щодо віднесення 
витрат на охорону й управління спадко-
вим майном на рахунок спадщини. 
Під охороною спадкового майна ро-

зуміють сукупність заходів із забезпечен-
ня збереженості майна, мета яких – запобі-
гати псуванню, пошкодженню чи втраті 
спадкового майна. 
Визначення змісту правовідносин щодо 

охорони спадкового майна підтверджує 
нашу точку зору, згідно з якою спадщина є 
об’єктом правовідносин із спадкування, а 
спадкове майно може бути об’єктом різно-
манітних спадкових правовідносин. При-
чому склад спадкового майна, як об’єкта 
тих чи інших спадкових правовідносин, 
може змінюватися. Зокрема, Є.О. Рябо-
конь зазначає, що охорони потребує, пе-
редусім, майно, щодо якого не виявилося 

спадкоємців, які бажають його прийняти. 
Відповідно, немає достатніх підстав для 
вжиття таких заходів, коли, наприклад, до 
складу спадщини входить право власності 
на жилий будинок, а спадкоємцями є осо-
би, які проживали в цьому будинку разом 
із спадкодавцем [4, с. 222-223]. 
Відповідно до п. 190 Інструкції про по-

рядок вчинення нотаріальних дій нотаріу-
сами України для охорони спадкового 
майна нотаріус проводить опис спадко-
вого майна, призначає його охоронця та 
передає майно йому на зберігання. Зміст 
норм, що регулюють охорону спадкового 
майна, однозначно свідчить, що йдеться 
лише про такий вид об’єктів цивільних 
прав, як речі. Таким чином, відповідно до 
ст.ст. 1283, 1284 ЦК України охороні не 
може підлягати спадщина як сукупність 
прав і обов’язків спадкодавця, що під-
лягає переходу до спадкоємців. Охороні 
може підлягати лише спадкове майно як 
сукупність певних речей, тобто об’єктом 
правовідносин із охорони спадкового май-
на є речі.
Є.О. Харитонов вказує, що видатки, по-

в’язані з описом та охороною спадкового 
майна, покладаються на спадкоємців, які 
закликаються до спадщини, відповідно до 
їхньої частки в спадщині. Незалежно від 
перебування під охороною описане майно 
належить спадкоємцям з моменту відкрит-
тя спадщини (ч. 5 ст. 1268 ЦК України) 
[12, с. 793]. 
Як зазначає Ю.О. Заіка, охорона спадко-

вого майна здійснюється в інтересах: спад-
коємців, відказоодержувачів, кредито рів, 
територіальної громади (держави) [5, с. 
222]. Оскільки охорона спадкового майна 
здійснюється в інтересах не лише спад-
коємців, відказоодержувачів і територіаль-
ної громади, до якої спадкове майно може 
перейти на підставах відумерлості, а й 
в інтересах кредиторів спадкодавця, слід 
зробити такі висновки. Витрати на охоро-
ну спадкового майна мають пропорційно 
обтяжувати частку як у спадщині, що на-
лежить спадкоємцям, вартість заповідаль-
ного відказу та розподілятися пропорцій-
но щодо суми вимог, які мають кредитори 
спадкодавця до спадкоємців. 
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У цьому разі могло б мати місце засто-
сування норм ст. 1212 ЦК України щодо 
набуття, збереження майна без достатньої 
правової підстави. На нашу думку, якщо 
покласти витрати щодо охорони спадко-
вого майна лише на спадкоємців щодо 
майнового становища кредиторів спадко-
давця, то матиме місце правова ситуація, 
що означає збереження майна без достат-
ньої правової підстави. Так, І.Е. Бересто-
ва зазначає, що можливість застосування 
зобов’язань із набуття, збереження май-
на без достатньої правової підстави май-
нових прав громадян, юридичних осіб і 
держави обумовлено специфікою цього 
інституту в його поширенні на всі інс-
титути зобов’язального права. Мета цих 
зобов’язань полягає в захисті майнових 
прав та інтересів громадян і організацій 
шляхом поновлення попереднього стано-
вища [1, с. 38]. 
Але, за загальним правилом, витрати 

на охорону спадкового майна відшкодо-
вуються відповідно до ч. 4 ст. 1283 ЦК 
України: «Витрати на охорону спадково-
го майна відшкодовуються спадкоємцями 
відповідно до їх частки у спадщині». У 
цьому є певна суперечливість із ч. 1 ст. 
1283 ЦК України, однак слід зазначити, 
що такий підхід є традиційним і сформо-
ваним у цивілістиці вже протягом трива-
лого часу. Законодавство європейських 
країн також знаходиться на аналогічних 
позиціях щодо віднесення витрат на охо-
рону спадкового майна на рахунок спад-
кового майна [3, с. 787].
Як вказує Є.О. Рябоконь, термін «ви-

трати на охорону» може бути підданий 
неоднозначному розумінню, оскільки не 
дає чіткої відповіді на запитання, чи під-
лягають відшкодуванню лише фактичні 
витрати, яких зазнав охоронець, чи остан-
ній має право, крім того, претендувати на 
одержання від спадкоємців винагороди за 
свої послуги [4, с. 225]. 
Слід підтримати думку цього право-

знавця про те, що нотаріус та орган місце-
вого самоврядування права на винагороду 
позбавлені, адже виконують свої повнова-
ження в силу прямої вказівки закону. Вар-
то також погодитися з тим, що виконавець 

заповіту, який здійснював охорону спад-
кового майна, не вправі претендувати на 
окрему плату за охорону спадкового май-
на, адже він одержує плату за виконання 
повноважень в цілому (ст. 1291 ЦК Украї-
ни). Також Є.О. Рябоконь зазначає, що у 
випадку здійснення заходів щодо охорони 
спадщини іншими особами, у тому числі 
спадкоємцями, право вимагати винаго-
роду за рахунок спадкового майна не су-
перечить суті цих відносин, тим більше, 
що відповідне право особи, яка здійснює 
зберігання спадщини, крім спадкоємців, 
закріплене у ч. 1 ст. 62 Закону України 
«Про нотаріат» [4, с. 225]. 
З огляду на це, необхідним є уточнення: 

чи має право вимагати відповідної винаго-
роди спадкоємець, який здійснює охоро-
ну спадкового майна, тобто відповідного 
збільшення його частки? Незважаючи на 
те, що в ст. 62 Закону України «Про но-
таріат» спадкоємців не названо особами, 
які мають право на винагороду, є право-
мірною наявність вимоги про відшкоду-
вання витрат, пов’язаних із діяльністю 
щодо охорони спадкового майна, а також 
теоретично можна припустити наявність 
вимоги про сплату винагороди такому 
спадкоємцеві, адже він здійснює такі дії 
не лише у власних інтересах, а й в інте-
ресах інших спадкоємців, кредиторів, від-
казоодержувачів. Такий спір вирішувати-
меться в судовому порядку.
Вимоги про відшкодування витрат 

на охорону спадкового майна можуть 
пред’яв  лятися до спадкоємців, які прий-
няли спадщину, а також до виконавця 
за  повіту, якщо з певних причин охорона 
спадкового майна здійснювалася не вико-
навцем заповіту.
Суперечливим з теоретичної точки зору 

є питання про можливість пред’явлення 
вимог про відшкодування витрат на охо-
рону спадкового майна до територіальної 
громади. У п. 15 Постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України «Про судову прак-
тику у справах про спадкування» вказано, 
що вимоги про відшкодування витрат на 
утримання, догляд, лікування та похован-
ня спадкодавця (ст. 1232 ЦК України), а 
також витрат на охорону спадкового май-
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на (ст. 1283 ЦК України) можуть бути 
пред’явлені й до територіальної громади, 
що стала власником спадщини, визнаної 
судом відумерлою [11]. 
Як зазначає Є.О. Рябоконь, за імпе-

ративною нормою ст. 1283 ЦК України 
такі витрати підлягають відшкодуванню 
винятково спадкоємцями, до числа яких 
територіальна громада як власник віду-
мерлого майна (ст. 1277 ЦК України) не 
належить [4, с. 225]. 
Таким чином, у Постанові Пленуму 

Верховного Суду України «Про судо-
ву практику у справах про спадкування» 
норми ч. 4 ст. 1283 ЦК України отрима-
ли розширювальне тлумачення. На нашу 
думку, це може означати також, що подіб-
не тлумачення стосується й інших осіб, які 
отримують спадкове майно – кредиторів і 
відказоодержувачів.
Відносини і охорони спадкового май-

на в літературі зі спадкового права най-
частіше розглядаються разом із правовід-
носинами щодо управління спадщиною. 
Цивільним законодавством України вста-
новлено договірні підстави управління 
спадковим майном. Статтею 1285 ЦК Ук-
раїни зазначається: «Якщо у складі спад-
щини є майно, яке потребує утримання, 
догляду, інших фактичних чи юридичних 
дій для підтримання його в належному 
стані, нотаріус, а в населених пунктах, де 
немає нотаріуса, – відповідний орган міс-
цевого самоврядування, у разі відсутності 
спадкоємців або виконавця заповіту укла-
дають договір на управління спадщиною 
з іншою особою».
Відповідно до загальних положень про 

договір, договір про управління спадщи-
ною класифікується як договір на користь 
третьої особи (ст. 636 ЦК України). Разом 
з тим, договір про управління спадщиною 
не може класифікуватися як окремий вид 
договорів управління майном, які регулю-
ються гл. 70 ЦК України «Управління 
майном». Як вказано в коментарі до ст. 
1029 ЦК України, слід ураховувати, що 
ст.ст. 1029-1045 ЦК України не можуть 
застосовуватись до відносин щодо управ-
ління спадщиною (ст. 1285 ЦК України). 
Правда, не виключається в окремих ви-

падках їх застосування до цих відносин за 
аналогією [8, с. 528].
Відповідно до ст. 1285 ЦК України до-

говір про управління спадщиною укладає 
нотаріус, а в населених пунктах, де немає 
нотаріуса, – відповідний орган місцевого 
самоврядування, у разі відсутності спад-
коємців або виконавця заповіту. Такі 
особи не можуть вважатися установника-
ми управління, адже вони не виступають 
власниками спадкового майна. 
Цивільним законодавством України не 

встановлено особливості стягнення плати 
за виконання дій щодо управління спад-
щиною на користь особи, яка здійснює 
таке управління. Відповідно до ст. 1035 
ЦК України істотною умовою договору 
управління майном є визначення розміру 
і форми плати за управління майном. Пос-
тає запитання – якщо при укладенні дого-
вору про управління спадщиною не буде 
досягнуто згоди про розмір і форму плати, 
то чи може це призвести до визнання до-
говору неукладеним, чи в цьому разі ма-
ють застосовуватися за аналогією норми 
спадкового права, що передбачають вста-
новлення плати за виконання заповіту? 
На нашу думку, щодо стягнення плати 

за виконання своїх повноважень особа, 
яка управляє спадщиною, за аналогією 
може застосовувати норми  ст. 1291 ЦК 
України щодо права виконавця заповіту 
на плату за виконання своїх повноважень, 
виходячи з таких міркувань.
Договір про управління спадщиною ук-

ладається виключно після відкриття спад-
щини, тому за аналогією з ч. 2 ст. 1291 
ЦК України, якщо розмір плати не був 
визначений у договорі, він може бути виз-
начений, або за домовленістю особи, яка 
здійснювала управління спадщиною, та 
спадкоємцями, а в разі недосягнення такої 
згоди, тобто в разі спору – судом. 
Є.О. Кухарєв зазначає, що передбачена 

українським законодавством можливість 
визначення розміру плати виконавця за-
повіту після відкриття спадщини є ціл-
ком обґрунтованою, оскільки, даючи зго-
ду бути виконавцем заповіту, в якому не 
встановлено розмір плати, особа може не 
уявляти обсяг тих дій, які необхідно буде 
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вчинити після відкриття спадщини [7, с. 
140]. 
Міркування щодо встановлення розміру 

плати виконавцеві заповіту також цілком 
справедливо стосуються розміру плати 
управителя спадковим майном. За анало-
гією зі ст. 1295 ЦК України можливість 
встановлення плати виконавцеві заповіту 
після відкриття спадщини може запобігти 
подальшій відмові останнього від здій-
снення своїх повноважень у порядку ст. 
1295 ЦК України.
Але, з іншого боку, як зазначається в лі-

тературі, регулюючи можливість встанов-
лення плати виконавцеві заповіту після 
відкриття спадщини, закон не передбачає 
загальні засади визначення розміру такої 
плати, оскільки дії, якими охоплюється 
виконання заповіту, можуть бути різно-
манітними. І в цьому аспекті цілком оче-
видною буде ситуація, коли спадкоємці 
вважатимуть таку суму завеликою і спір 
автоматично розглядатиметься в судово-
му порядку. 
На розмір визначення плати особі, яка 

здійснює управління спадщиною, вплива-
ють обставини, аналогічні встановленню 
розміру плати виконавцеві заповіту. 
При обчисленні розміру плати особі, 

яка здійснює управління спадщиною, як 
і щодо виконавця заповіту, доцільним є 
застосування за аналогією ч. 4 ст. 632 ЦК 
України, відповідно до якої, якщо ціна в 
договорі не встановлена і не може бути 
визначена виходячи з його умов, вона виз-
начається виходячи із звичайних цін, що 
склалися на аналогічні товари, роботи або 
послуги на момент укладення договору. 
Отже, в ході визначення розміру плати 

за основу слід взяти середні ціни, що скла-
лися на аналогічні послуги в період здій-
снення особою своїх повноважень, або в 
момент відкриття спадщини, якщо період 
здійснення виконавцем заповіту своїх 
повноважень досить тривалий, унаслідок 
чого неможливо встановити середні ціни 
на ці послуги. Якщо ж розмір плати вста-
новлений більше за середній, то потрібно 
довести його обґрунтованість, виходячи з 
якості самих послуг, кількості затраченого 
часу тощо. 

У ході встановлення розміру плати 
особі, яка здійснює управління спадщи-
ною, як і виконавцеві заповіту, слід вихо-
дити з розумності такого розміру. Незва-
жаючи на те, що цивільне законодавство 
визначає «розумність» як загальну засаду 
цивільного законодавства (ст. 3 ЦК Украї-
ни), не розкриваючи його зміст, юридична 
література оперує таким поняттям. Як за-
значає з цього приводу В.І. Ємельянов, ро-
зумними слід вважати такі дії, які вчинила 
б людина, що має середній рівень інтелек-
ту, знань та життєвого досвіду. Абстракт-
на особа, наділена такими якостями, може 
називатися розумною людиною. Вирішу-
ючи питання розумності, слід порівняти 
дії, що оцінюються, з еталонними діями 
середньої людини. Тобто розумність у 
кінцевому результаті передбачає адекват-
ність вчинюваних виконавцем заповіту дій 
тому розмірові грошової суми або майна, 
який він пропонує спадкоємцям як плату 
за виконання своїх повноважень. Здійсню-
ючи будь-які дії, особа прагне максималь-
но дотриматися власних інтересів. Тоб-
то виконавець заповіту намагатиметься 
встановити максимальний розмір плати за 
виконання повноважень, виходячи із влас-
них потреб. Однак вирішальним у цьому 
аспекті стане адекватність запропоновано-
го розміру плати характерові дій. 
Застосовуючи розумність як критерій 

визначення розміру плати за управління 
спадщиною, як і при виконанні заповіту, 
слід взяти до уваги, перш за все, склад-
ність вчинюваних дій, відсутність альтер-
нативних варіантів залучення юридичної 
допомоги та, безперечно, результат таких 
дій [7, с. 140]. 
Дуже чітко В.Ю. Чуйкова проводить 

відмежування витрат, які не входять до 
складу спадщини, але відшкодовуються за 
рахунок спадкового майна від боргів спад-
кодавця, що входять до складу спадщини. 
Щодо витрат, які обтяжують спадщину, 
дослідник вживає оригінальний термін 
«відшкодування витрат, які падають на 
спадкоємців» [13, с. 399-400]. Також вка-
зує, що до спливу шестимісячного строку 
або до отримання свідоцтва про право на 
спадщину спадкоємець має право здійс-
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нювати за рахунок спадкового майна лише 
витрати: 1) на покриття витрат на догляд 
за спадкодавцем під час його хвороби, а 
також на поховання; 2) на догляд осіб, які 
перебували на утриманні спадкодавця; 3) 
на задоволення претензій щодо заробіт-
ної плати та претензій, які прирівнюються 
до таких; 4) щодо охорони та управління 
спадковим майном. 
Про встановлення особливого право-

вого режиму щодо витрат, які обтяжують 
спадщину, свідчить також інший, загаль-
но-цивільний, відмінний від «претензій-
ного» порядок звернення вимог про відш-
кодування таких витрат. Як зазначає В.Ю. 
Чуйкова, на вимоги щодо відшкодування 
витрат на догляд за спадкодавцем під час 
його хвороби, а також витрат щодо охо-
рони та управління спадковим майном 
поширюється загальний трирічний строк 
позовної давності, передбачений ст. 257 
ЦК України [13, с. 399-400]. 
Якщо в складі спадщини є майно, яке 

потребує утримання, догляду, вчинення 
інших фактичних чи юридичних дій для 
підтримання його в належному стані, но-
таріус, а в населених пунктах, де немає 
нотаріуса, – відповідний орган місцевого 
самоврядування, у разі відсутності спад-
коємців або виконавця заповіту уклада-
ють договір на управління спадщиною з 
іншою особою. Це може бути хтось із ро-
дичів спадкодавця, працівник підприємс-
тва, що належало спадкодавцю, працівник 
органів місцевого самоврядування тощо 
[12, с. 795].
Проблемним є питання щодо того, чи 

повинні входити до складу спадкового 
майна витрати на управління спадщиною? 
На нашу думку, навіть якщо такі витрати 
будуть компенсовані за рахунок спадково-
го майна, надалі вони мають бути перера-
ховані як витрати спадкоємця і не повинні 
входити до складу спадщини. Але біль-
шість дослідників притримується точки 
зору, відповідно до якої витрати на управ-
ління майном відносяться за рахунок вар-
тості спадщини. 
Як зазначає Є.О. Харитонов, особа, яка 

управляє спадщиною, не може викорис-
товувати спадкове майно для отримання 

прибутку на власну користь. Після за-
кінчення строку управління спадщиною 
особа, яка управляє спадковим майном, 
мусить подати спадкоємцям звіт про ре-
зультати управління майном.
Управляючий має право на плату за ви-

конання своїх обов’язків. Вказується, що 
ця сума обумовлюється договором між 
нотаріусом та особою, яка управляє спад-
щиною. Вона виплачується спадкоємця-
ми пропорційно до частки успадкованого 
кожним із них майна. Якщо спадкоємці 
відмовляються сплатити гроші за управ-
ління спадщиною, то управляючий може 
звернутися до суду. Якщо особа заподіяла 
шкоду або використовувала спадщину у 
власних цілях, спадкоємці можуть зверну-
тися до суду з позовом про відшкодування 
збитків та моральної шкоди (ст.ст. 22, 23 
ЦК України) [12, с. 796].
Вартість спадщини може бути визначена 

за погодженням спадкоємців, кредиторів 
спадкодавця, а також відказоодержувачів, 
які в цьому разі є заінтересованими осо-
бами. У процесі оцінки вартості спадщини 
може бути застосована професійна оцінка, 
у тому числі й аудиторська, в основному 
це стосується об’єктів підприємницької 
діяльності. 
Таким чином, хоча відповідно до ч. 5 

ст. 1268 ЦК України спадщина вважається 
такою, що належить спадкоємцям з часу 
відкриття спадщини, незалежно від того, 
коли вона була прийнята, у спадковому 
праві порушується загальноцивільний 
принцип, відповідно до якого плоди і до-
ходи належать власникові майна, витрати 
на утримання майна також відносяться на 
рахунок власника. Відповідно до ч. 4 ст. 
319 ЦК України «Власність зобов’язує», 
логічно було б, якби витрати на утримання 
майна, що належить спадкоємцеві з часу 
відкриття спадщини, відносилися б на ра-
хунок особистого майна спадкоємця. Але 
потрібно зробити висновок, що положен-
ня, згідно з яким вживається термін «спад-
коємець несе відповідальність», «спадкоє-
мець відшкодовує витрати» тощо, озна-
чає, що такі витрати відшкодовуються за 
рахунок спадкового майна, яке вважається 
належним спадкоємцеві з часу відкриття 
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спадщини. При цьому, якщо застосовува-
ти буквальне тлумачення вказаних норм, 
то потрібно було б зробити протилежний 
висновок.
На нашу думку, в спадковому праві не 

реалізуються теоретичні засади концепції 
управління майном, виходячи з теоретич-
них позицій примноження майна. Відпо-
відно до концепції розуміння управління 
майном, здійсненої Р.А. Майдаником, по-
тріб но зробити висновок, що в чинному за-
конодавстві немає підстав для того, щоб 
відносити витрати на управління спадко-
вим майном на рахунок вартості спадщи-
ни. 
Як зазначає Р.А. Майданик, під діями в 

інтересах вигодонабувача або установни-
ка управління слід розуміти вчинені з на-
лежною дбайливістю дії, що не суперечать 
закону і мають своєю метою зберігання та 
примноження вартості переданого в управ-
ління майна, здійснені без невиправданого 
ризику можливих витрат так, як вчинив 
би на місці управителя сам установник за 
аналогічних обставин [9, с. 107]. 
Близькою до точки зору Р.А. Майдани-

ка є позиція І.В. Венедиктової, яка визна-
чає довірче управління як ініціативну 
самостійну діяльність управителя щодо 
реалізації чужих суб’єктивних прав та 
обов’язків, що може бути спрямована на 
збереження чи примноження передано-
го в довірче управління майна, а також 
зменшення або попередження збитків від 
його використання шляхом реалізації 
правомочностей володіння, користування 
й розпорядження в обсязі, встановлено-

му установником управління [2, с. 61].
Є.О. Кухарєв характеризує управління 

спадщиною з огляду на здійснення своїх 
повноважень виконавцем заповіту. На 
його думку, уявляється доцільним розгля-
дати управління спадковим майном саме 
виходячи з позиції примноження переда-
ного в управління спадкового майна, тоб-
то фактично отримання прибутку від вчи-
нення управителем дій, що охоплюються 
управлінням, а також зменшення або по-
передження збитків від його використан-
ня. Наведений висновок обумовлений тим, 
що законодавець виокремлює в ст. 1290 
ЦК України такі повноваження виконавця 
заповіту, як – «управляти спадщиною» та 
«вжити заходів щодо охорони спадкового 
майна». За таких обставин повноваження 
щодо управління спадковим майном та 
його охорони відрізнятимуться характе-
ром вчинюваних дій, що, у свою чергу, 
обумовлюється особливостями спадкової 
маси [7, с. 105]. 

Âèñíîâêè
Отже, витрати, що виникають після від-

криття спадщини, серед яких слід виділи-
ти витрати на охорону та управління спад-
ковим майном, до складу спадщини не 
входять і охоплюються поняттям «спад-
кове майно». Тому доцільно вживати тер-
мін «вимоги, що обтяжують спадщину», 
який буде ширшим, ніж поняття «борги 
спадкодавця», і охоплюватиме як майнові 
обов’язки (борги) спадкодавця, так май-
нові обов’язки, що виникли після відкрит-
тя спадщини та пов’язані зі спадщиною. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Банківська діяльність, правовий статус 

її суб’єктів – банківських установ, була і 
залишається об’єктом уваги як науковців, 
так і практиків. Багато проблемних питань 
виникають у сферах господарсько-ви-
робничих, організаційно-господарських і 
внутрішньогосподарських відносин, що 
виникають у діяльності банків. Не виріше-
ними в науці та практиці банківської діяль-
ності залишаються питання суб’єктного 
складу учасників (засновників) банків. 
Зокрема, неоднозначно в законодавстві 
України виписано можливість створення 
та діяльності такого виду банківських ус-
танов, як комунальні банки. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Суміжні проблеми частково були 

пред метом досліджень В.А. Устименка 
в контексті розроблення проблеми гос-
по дар сько-правових аспектів відносин 
влас ності територіальної громади міста. 
Провідним дослідником господарського 
права обґрунтовано необхідність упрова-
дження в правовий обіг таких понять, як: 
«виключна власність територіальної гро-
мади міста», «комунальна казна» тощо [1]. 
Результати дослідження безпосередньо 
стосуються організаційно-господарських 

повноважень органів місцевого самовря-
дування стосовно комунальних банків.
Правовий статус підприємства як 

суб’єкта господарювання, а також регла-
ментація господарської діяльності казен-
них підприємств були предметом до -
сліджень відповідно М.Г. Ісакова [2] та 
І.М. Бондаренко [3]. Результати їхніх 
розробок можуть бути проаналізовані з 
метою розкриття особливостей здійснен-
ня господарської діяльності суб’єктами з 
особливим складом засновників. 
Важливе теоретико-методологічне зна-

чення мають фундаментальні досліджен-
ня докторів юридичних наук О.М. Вінник 
− стосовно корпоративних відносин як 
різновиду господарських відносин, що 
виникають у процесі створення, функ-
ціонування та припинення господарських 
товариств [4]; О.Х. Юлдашева − щодо за-
сад регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності [5].
Безпосередньо участь органів місцево-

го самоврядування в організаційно-госпо-
дарських відносинах досліджували Р.А. 
Джа браілов − у контексті правового забез-
печення ефективного використання об’єк-
тів комунальної власності [6]; Р.Ф. Гри-
нюк − стосовно особливостей правового 
статусу комунальних підприємств за но-
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вих економічних умов [7]; К.І. Апанасен-
ко − щодо правового режиму комуналь-
ного майна [8]. Усі зазначені дослідження 
можуть бути предметом аналізу з метою 
визначення правового статусу комуналь-
них банків в Україні.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Однак у зазначених та інших наукових 

дослідженнях найчастіше питання кому-
нальних банків розглядаються лише по-
путно.
Українська Радянська Енциклопедія 

вка зує на особливість господарської діяль-
ності комунальних банків, визначаючи ос-
танні як такі, що видають позики на жит-
лове та комунальне господарство й будів-
ництво. При цьому надається історична 
довідка, згідно з якою в СРСР у зв’язку 
з реорганізацією банків довгострокових 
вкладень комунальні банки у 1959 р. лікві-
довано, а їхні функції передано Будбанку 
СРСР і частково Державному банку СРСР 
[18].
Поодинокі ж публікації предметного 

характеру, наприклад, стаття О.М. Селез-
ньової [9] і тези виступу Р.А. Джабраілова 
[10], потребують подальшого науково-
го пошуку в напрямі формулювання ви-
значення поняття «комунальний банк» і 
наповнення його господарсько-правовим 
змістом.
Таким чином, невирішеним залишаєть-

ся основоположне питання функціонуван-
ня комунальних банків в Україні, а також 
формулювання відповідного поняття та 
визначення його господарсько-правових 
ознак.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою роботи є визначення поняття 

«комунальний банк» і його господарсько-
правових ознак.
Для досягнення поставленої мети були 

вирішені такі завдання:
1) проаналізовано наукові розробки, 

вітчизняне законодавство в контексті до-
сліджуваної тематики;

2) розроблено господарсько-правові оз-
наки і зміст поняття «комунальний банк».

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Звернемо увагу на положення чинного 

законодавства щодо неоднозначності виз-
начень родового поняття «банк». Госпо-
дарський кодекс України закріплює таке 
визначення: «банки − це фінансові устано-
ви, функціями яких є залучення у вклади 
грошових коштів громадян і юридичних 
осіб та розміщення зазначених коштів від 
свого імені, на власних умовах і на влас-
ний ризик, відкриття та ведення банківсь-
ких рахунків громадян та юридичних осіб» 
[11, ст. 334], а визначення Закону України 
«Про банки і банківську діяльність»: банк 
− юридична особа, яка на підставі бан-
ківської ліцензії має виключне право на-
давати банківські послуги, відомості про 
яку внесені до Державного реєстру банків 
[12, ст. 1].
Аналізуючи цитовані вище законодав-

чі визначення одного й того ж поняття 
«банк», можемо сформулювати ознаки, 
що дають можливість певним суб’єктам 
вважатися суб’єктами особливого виду 
господарської діяльності, яким є банківсь-
ка діяльність. Називатимемо їх госпо-
дарсько-правовими ознаками банків:

1) банк повинен бути юридичною осо-
бою;

2) банк має виключне право надавати 
банківські послуги, що полягають у залу-
ченні у вклади коштів громадян і юридич-
них осіб та розміщення зазначених коштів 
від свого імені, на власних умовах і на 
власний ризик, відкриття і ведення бан-
ківських рахунків громадян та юридичних 
осіб;

3) відомості про банк повинні бути вне-
сені до Державного реєстру банків.
Ці ознаки використаємо для формулю-

вання господарсько-правових ознак кому-
нальних банків.
Звернемо увагу на той факт, що учасни-

ками банку можуть бути юридичні та фі-
зичні особи, резиденти та нерезиденти, а 
також держава в особі Кабінету Міністрів 
України або уповноважених ним органів 
[12, ст. 14]. Більше того, законодавство 
України не включає органи місцевого са-
моврядування до переліку суб’єктів, які 
не можуть бути учасниками банку (юри-
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дичні та фізичні особи не мають права 
бути учасниками банку, якщо неможливо 
встановити їх власників (для юридичних 
осіб) та/або джерела коштів, за рахунок 
яких ці особи здійснюють внески до ста-
тутного капіталу або купують акції (паї) 
банку) [13, п. 1.7].
Однак, за характером наповнення їх 

статутного капіталу та іншими особливос-
тями створення і діяльності комунальні 
банки не визначені як один із видів бан-
ківських установ, якими на сьогодні є дер-
жавні та кооперативні банки. Державний 
банк − це банк, сто відсотків статутного 
капіталу якого належать державі [12, ст. 
7], на кооперативний банк додатково по-
ширюється законодавство про кооперацію 
в частині, що не суперечить Закону Украї-
ни «Про банки і банківську діяльність». 
Кооперативні банки створюються за прин-
ципом територіальності і поділяються на 
місцеві та центральний кооперативні бан-
ки [12, ст. 8].
Характеризуючи організаційно-право-

ву форму банків загалом, відзначимо, що 
останні створюються у формі публічного 
акціонерного товариства або коопера-
тивного банку [11, ст. 336]. Кооператив-
ний банк може створюватися суб’єктами 
споживчої кооперації згідно із Законом 
України «Про споживчу кооперацію». 
Відповідна можливість передбачена в на-
ступній нормі, закріпленій у цьому законі: 
«споживчі товариства та їх спілки виходя-
чи з статутних вимог мають право ство-
рювати (реорганізовувати, ліквідовувати) 
для здійснення своїх статутних завдань… 
комерційні банки» [14, ст. 11]. Тому банк, 
засновником якого виступатимуть органи 
місцевого самоврядування, не може бути 
створений у організаційно-правовій фор-
мі кооперативного банку, оскільки засно-
вується лише спеціальними суб’єктами − 
споживчими товариствами та їх спілками. 
Таким чином, для комунального банку за 
чинним законодавством про банки і бан-
ківську діяльність існує єдина організа-
ційно-правова форма − публічне акціонер-
не товариство.
Територіальна громада в особі органу, 

уповноваженого управляти комунальним 

майном, віднесена до суб’єктів заснуван-
ня акціонерного товариства, на рівні з фі-
зичними і юридичними особам, а також 
державою в особі органу, уповноваженого 
управляти державним майном [15, ст. 4]. 
Більше того, законодавство про акціонерні 
товариства передбачає, що таке товарис-
тво може бути створене однією особою 
чи може складатися з однієї особи в разі 
придбання одним акціонером усіх акцій 
товариства, а відомості про це підлягають 
реєстрації та опублікуванню для загально-
го відома в порядку, встановленому На-
ціональною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку [15, ст. 6].
Можливість створення комунального 

банку територіальною громадою в особі 
органу, уповноваженого управляти кому-
нальним майном, передбачається законо-
давством про місцеве самоврядування. 
Зокрема визначено, що «територіальним 
громадам сіл, селищ, міст, районів у містах 
належить право комунальної власності на 
рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих 
бюджетів, інші кошти, землю, природні 
ресурси, підприємства, установи та органі-
зації, в тому числі банки…; територіальні 
громади сіл, селищ, міст, районів у містах 
безпосередньо або через органи місцевого 
самоврядування можуть об’єднувати на 
договірних засадах на праві спільної влас-
ності… кошти місцевих бюджетів для ви-
конання спільних проектів або для спіль-
ного фінансування (утримання) комуналь-
них підприємств, установ та організацій і 
створювати для цього відповідні органи і 
служби» [16, ст. 60].
Органи місцевого самоврядування мо-

жуть створювати комунальні банки та 
інші фінансово-кредитні установи… з до-
триманням вимог, встановлених Бюджет-
ним кодексом України та іншими закона-
ми України [16, ст. 70]. 
Таким чином, визначаємо ще одну оз-

наку комунального банку − це створення 
його територіальною громадою в особі 
органу, уповноваженого управляти кому-
нальним майном, у організаційно-право-
вій формі публічного акціонерного това-
риства. Хоча зазначимо, що статус пуб-
лічного акціонерного товариства з одним 
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акціонером − територіальною громадою в 
особі органу, уповноваженого управляти 
комунальним майном, потребуватиме по-
дальшого наукового аналізу.
Для формулювання визначення по-

няття «комунальний банк», розглянемо 
суміжні видові поняття «державний банк» 
і «кооперативний банк». Аналізуючи гос-
подарське законодавство про банки та 
банківську діяльність [11, ст. 337], фор-
мулюємо визначення поняття «державний 
банк»: банк, створений за рішенням Кабі-
нету Міністрів України на основі держав-
ної власності, у якому держава здійснює 
повноваження власника щодо акцій (паїв), 
які належать їй у статутному капіталі че-
рез органи управління, статут якого затвер-
джується постановою Кабінету Міністрів 
України, а найменування містить слово 
«державний».
Визначення поняття «кооперативні 

банк» безпосередньо передбачене Зако -
ном України «Про банки і банківську 
діяльність»: це банк, створений суб’єктами 
господарювання, а також іншими особами 
за принципом територіальності на заса-
дах добровільного членства та об’єднання 
пайових внесків для спільної грошово-
кредитної діяльності. Відповідно до зако-
ну можуть створюватися місцеві та цент-
ральний кооперативні банки; статутний 
капітал кооперативного банку поділяється 
на паї, а кожний учасник кооперативного 
банку незалежно від його участі (паю) у 
статутному капіталі банку має право од-
ного голосу [11, ст. 338].
Ключовими в наведених вище визна-

ченнях є вказівки на:
1) суб’єкт прийняття рішення про ство-

рення державного та кооперативного 
банку;

2) мету створення банківської установи 
− здійснення грошово-кредитної діяльно-
сті;

3) порядок утворення (формування) 
статутного капіталу банку;

4) наявність у найменуванні кваліфіку-
ючого слова (наприклад, «державний»).
Усі виокремлені ознаки буде використа-

но у формулюванні визначення поняття 
«комунальний банк». Для всебічної та 

обґрунтованої розробки досліджуваного 
поняття, його ознак звернемо увагу на пог-
ляди провідних науковців господарського 
права та інших суміжних наук стосовно 
визначення поняття «комунальний банк», 
його організаційно-правової форми, мети 
діяльності, порядку створення, ліквідації 
комунального банку тощо.
Так, Є.В. Карманов пропонує визначати 

комунальний банк як особливу юридичну 
особу, яка має спеціальну правоздатність 
та є комунальною власністю територіаль-
ної громади [17, с. 132]. Така позиція хоч і 
є слушною, однак не відображає сутності 
комунального банку.
Науковець О.М. Селезньова визначає 

комунальний банк як «юридичну особу, 
яка створюється відповідно до законо-
давства про банки і перебуває у власності 
територіальної громади, виконує роль фі-
нансового посередника і володіє спеціаль-
ною правоздатністю в обсязі кредитуван-
ня комунального господарства, місцевих 
підприємств і організацій, а також індиві-
дуального будівництва (заходів з підвище-
ним ступенем ризику з точки зору звичай-
ної банківської практики) та має виключне 
право на підставі ліцензії Національного 
банку України здійснювати в сукупності 
кредитні, депозитні та розрахункові опе-
рації» [9, с. 20-21]. Відзначаємо закріплен-
ня дослідником особливостей правоздат-
ності комунального банку, що полягає у 
здійсненні ним особливих видів банківсь-
кої діяльності − кредитування комуналь-
ного господарства, місцевих підприємств 
та організацій, а також індивідуального 
будівництва.
Можливість створення комунальних 

банків, хоча і без формулювання відповід-
ного визначення, передбачав Ю.В. Ващен-
ко, який за формою власності поділяв 
комерційні банки на державні, приватні, 
комунальні та змішані [19, с. 59].
На думку Р.А. Джабраілова, «кому-

нальний банк можна було б визначити як 
банк, створений за рішенням компетен-
тного органу місцевого самоврядування 
на основі комунальної власності» [10]. 
Дослідник вказує на визначальну ознаку 
комунального банку − створення його за 
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рішенням повноважного органу місцево-
го самоврядування на основі комунальної 
власності.
Деякі електронні довідники (зокрема, 

електронний словник термінів банківської 
діяльності, електронний словник право-
вих термінів) у якості основних ознак ко-
мунальних банків вказують на види госпо-
дарської діяльності комунальних банків. 
Такими визначеннями, наприклад, є:

- комунальний банк − банк, який надає 
кредит під заставу міської нерухомості 
[20];

- комунальним є банк місцевих орга-
нів влади, а також підприємств і госпо-
дарюючих організацій, які знаходяться 
у їх віданні (ідеться про деякі країни). У 
вузькому розумінні комунальними є бан-
ки, спеціально створювані як самостійні 
юридичні особи для ведення рахунків міс-
цевих бюджетів, розрахунків по податках 
із бюджетами вищих рівнів, поточного 
розрахунково-кредитного обслуговуван-
ня комунального господарства, розрахун-
ків по комунальних платежах населення, 
фінансування інфраструктури та інших 
об’єктів місцевого значення. У широкому 
розумінні до комунальних банків відно-
сяться всі кредитно-банківські установи, 
які прямо чи опосередковано беруть участь 
у перерахованих видах діяльності, а також 
розміщенні комунальних позик і дольово-
му фінансуванні об’єктів; останні операції 
отримали поширення в умовах хронічної 
дефіцитності місцевих бюджетів. Участь 
приватного капіталу в подібних операціях 
контролюється державою [21].
Ознаками, що характеризують госпо-

дарську діяльність комунальних банків, 
за цими визначеннями, є деталізовані на-
прями такої діяльності. Подібні напрями 
виділимо як господарсько-правову ознаку 
комунальних банків. 
Крім того, як бачимо, друге визначення 

(широке розуміння сутності комунальних 
банків) передбачає отримання банком ста-
тусу комунального не за критерієм участі в 
статутному капіталі, а за характером здій-
снюваних ним видів фінансово-кредитних 
операцій. Широке розуміння сутності ко-
мунальних банків не передбачає стовід-

соткової участі територіальної громади в 
статутному капіталі таких банків.
Насамкінець, варто зазначити, що про-

блема утворення та функціонування кому-
нального банку піднімалася у Верховній 
Раді України в ході розгляду проекту за-
кону про місто Харків, який не було прий-
нято. У ньому пропонувалося таке визна-
чення: «комунальний банк − це банк, сто 
відсотків статутного капіталу якого нале-
жать територіальній громаді» [22, ст. 125]. 
Зазначений критерій визначення банку 
комунальним лише за характеристикою 
дольової участі територіальної громади у 
статутному капіталі вважаємо дискусій-
ним. По-перше, теоретично не можуть 
бути виключені випадки, коли певною 
часткою статутного капіталу (імовірно та-
кою, що не є істотною участю) володіють 
фізичні особи – представники територіаль-
ної громади або комунальні підприємства 
відповідної територіальної громади. По-
друге, визначення поняття «комунальний 
банк» лише за однією, хоча й ключовою, 
ознакою видається неповним.
До ознак комунального банку згідно із 

зазначеним законопроектом відносилися: 
він є юридичною особою, знаходиться у 
власності територіальної громади, підзвіт-
ний органу місцевого самоврядування і 
засновується за рішенням представниць  ко -
го органу місцевого самоврядування [22, 
ст. 125].

Âèñíîâêè
Таким чином, підсумовуючи проведе-

ний аналіз нормативно-правових актів Ук-
раїни, енциклопедичних видань і поглядів 
науковців, можна дійти висновків. 
Комунальний банк − це банк, рішення 

про створення якого на основі комуналь-
ної власності приймається уповноваже-
ним органом місцевого самоврядування, 
з метою здійснення банківської діяльності 
в порядку і на умовах, передбачених За-
коном України «Про банки і банківську 
діяльність» та для забезпечення фінансо-
во-кредитних потреб та інтересів терито-
ріальної громади.
Виокремлюємо такі господарсько-пра-

вові ознаки комунальних банків, що дають 
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можливість відрізнити їх від інших учас-
ників господарсько-правових відносин:

1) є юридичною особою, відомості про 
яку внесено до Державного реєстру банків;

2) створюється територіальною грома-
дою в особі органу, уповноваженого уп-
равляти комунальним майном, у органі-
заційно-правовій формі публічного акціо-
нерного товариства;

3) створюється на основі комунальної 
власності;

4) має виключне право на підставі лі-
цензії Національного банку України здій-
снювати в сукупності кредитні, депозитні 
та розрахункові операції, що полягають 
переважно у:

- надані кредитів під заставу міської не-
рухомості; 

- кредитуванні житлового і комуналь-
ного господарства, місцевих підприємств 
та організацій, а також індивідуального 
будівництва;

- веденні рахунків місцевих бюджетів;
- здійсненні розрахунків по податках із 

бюджетами вищих рівнів;

- проведенні поточного розрахунково-
кредитного обслуговування комунального 
господарства;

- веденні розрахунків по комунальних 
платежах населення;

- здійсненні фінансування інфраструк-
тури територіальної громади та інших 
об’єктів місцевого значення.
Перспективами подальших розробок у 

цьому напрямі визначаємо дослідження 
статусу публічного акціонерного това-
риства − банку з одним акціонером, те-
риторіальною громадою в особі органу, 
уповноваженого управляти комунальним 
майном, чи за участю інших господарюю-
чих і приватних суб’єктів. У подальшому 
звернемо увагу також на напрями усунен-
ня неоднозначності вітчизняного законо-
давства в частині передбачення в Законі 
України «Про банки та банківську діяль-
ність» та Господарському кодексі України 
можливості територіальних громад засно-
вувати комунальні банки на доповнення 
до норм Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні».
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Однією з головних цілей європейської 

інтеграції є створення спільного ринку, що 
об’єднує внутрішні ринки держав-членів 
Європейського Союзу. Функціонування 
спільного ринку неможливе без дотриман-
ня правил конкуренції. У процесі європей-
ської інтеграції було створено унікальну 
систему регулювання конкурентних від-
носин. Її основу становлять правові норми, 
вироблені європейськими інтеграційними 
об’єднаннями. Їх доповню ють приведені 
шляхом гармонізації у відповідність до 
норм права ЄС норми внутрішнього пра-
ва держав-членів. У результаті такої взає-
модії було створено цілісний комплекс 

правових норм у сфері відносин конкурен-
ції, що діють як на рівні Євросоюзу, так і 
на рівні держав-членів.
Конкурентне право Європейського Со-

юзу має реальний вплив на антимонополь-
не законодавство країн-партнерів ЄС, до 
яких належить Україна. Укладення нової 
посиленої угоди між Україною та Євросо-
юзом передбачає створення зони вільної 
торгівлі між її сторонами. А це вимагатиме 
зближення антимонопольного законодавс-
тва України з конкурентним правом ЄС. З 
огляду на тенденцію поступового зростан-
ня ролі Євросоюзу в сучасному світі, до-
слідження правил конкуренції об’єднання 
для країн, що створюють засади ринкової 
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У статті основну увагу приділено дослідженню основ право-
вого регулювання антиконкурентної узгодженої практики в Єв-
росоюзі. Обґрунтовано необхідність запозичення національними 
антимонопольними органами досвіду відповідних інституцій 
держав-членів Євросоюзу, з метою кращого проведення апрок-
симації українського антимонопольного законодавства у сфері 
запобігання антиконкурентної узгоджувальної практики до від-
повідних норм конкурентного права Євросоюзу. 

В статье основное внимание уделено исследованиям право-
вого регулирования антиконкурентной согласованной практики 
в Евросоюзе. Обоснована необходимость заимствования нацио-
нальными антимонопольными органами опыта соответству-
ющих органов государств-членов Евросоюза, с целью лучшего 
проведения аппроксимации украинского антимонопольного зако-
нодательства в сфере предотвращения антиконкурентной со-
гласованной практики к соответствующим нормам права Евро-
союза. 

In this article, basic attention was dedicated to the legal regulation 
of the concerted practice by the European Union competition law. For 
better approximation of Ukrainian antimonopoly legislation in part 
of the concerted practice to the appropriate norms of the European 
Union competition rules, it is practically necessary to analyse the 
experience of application by national competition bodies of the EU 
member-states. 

Ключові слова: конкурентне право Євросоюзу, антимоно-
польне право України, антиконкурентна узгоджена практика, 
апроксимація антимонопольного права України до конкурентно-
го права Євросоюзу, Лісабонський договір. 

Правове регулювання антиконкурентної 
узгодженої практики в Євросоюзі

(із урахуванням змін 
за Лісабонським договором 2009 року)
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економіки, набуває не лише теоретичного, 
а й практичного значення.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Окремі аспекти права Євросоюзу в рам-

ках науки міжнародного та міжнародного 
економічного права вивчають такі вітчиз-
няні вчені, як: М.О. Баймуратов, М.В. Бу-
роменський, В.А. Василенко, О.Ф. Висо-
цький, А.З. Георгіца, М.М. Гнатовський, 
В.Н. Денисов, А.І. Дмитрієв, А.С. Довгерт, 
В.І. Євінтов, О.О. Мережко, М.М. Микіє-
вич, В.І. Муравйов, В.Ф. Опришко, Р.А. Пет-
ров, К.В. Смирнова, Л.Д. Тимченко, 
Л.О. Тимченко та інші. Результати їхніх 
досліджень дають можливість отримати 
чіткіше уявлення про міжнародно-правові 
особливості світових економічних про-
цесів і місце в них правового регулюван-
ня європейської економічної інтеграції та 
конкурентних відносин зокрема.
Серед зарубіжних науковців, які дослід-

жували питання правового регулювання 
конкуренції в Євросоюзі, слід відзначити 
О.І. Абдуліна, С.В. Бахіна, В.В. Безбаха, 
Г. Бермана, Н. Блокера, К.-Д. Боршарта, 
М. Вейстлека, Т. Гартлі, Л.М. Ентіна, 
А.Я. Капустіна, С.Ю. Кашкіна, П. Кейпте-
на, В. Кернза, В. Кору, Х.-Б. Круса, В.К. Пу -
чинського, А. Татама, Б.Н. Топорніна, А. То-
та, Ж. Тускоза, О.О. Четверикова та інших.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè 
Однак питання правового регулюван-

ня відносин конкуренції на ринку ЄС, 
зокрема правові засоби запобігання анти-
конкурентної узгоджувальної практики, 
висвітлювались в українській літературі 
з міжнародного права та права ЄС лише 
частково. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
Метою статті є дослідження основних 

засад правового регулювання антиконку-
рентної узгоджувальної практики в Євро-
союзі та нового в Лісабонському договорі 
2009 р. з цього питання.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Практика, яка склалася протягом кіль-

кох останніх десятиріч, підтверджує, що 

негативним проявом розвитку ринкової 
економіки є поведінка підприємців, яка 
дає змогу різноманітними узгодженими 
методами обмежити або усунути дію кон-
куренції та забезпечити для учасників цьо-
го узгодження максимальні переваги щодо 
решти суб’єктів, які функціонують на 
релевантному ринку. Відповідно до кон-
курентного права ЄС ці правопорушення 
підпадають під заборону ст. 101 (81) Дого-
вору про функціонування Європейського 
Союзу (надалі – ДФЄС) [2, с. 527-691].
Так, забороняються як несумісні з внут-

рішнім ринком ЄС усі рішення та догово-
ри між суб’єктами підприємницької діяль-
ності, рішення підприємницьких об’єд-
нань, що можуть впливати на торгівлю 
між державами-членами й обмежують чи 
усувають конкуренцію в межах внутріш-
нього ринку, зокрема ті, що:

1) прямо чи опосередковано фіксують 
закупівельні ціни чи ціни продажу та 
будь-які інші умови торгівлі;

2) обмежують або контролюють вироб-
ництво, торгівлю, технічний розвиток чи 
капіталовкладення;

3) розподіляють ринки чи джерела по-
стачання;

4) визначають нерівні умови щодо рів-
ноцінних угод з іншими торговельними 
партнерами, що створює для них нерівні 
конкурентні умови;

5) роблять укладення контрактів залеж-
ним від взяття іншими сторонами додат-
кових зобов’язань, що за своєю природою 
або відповідно до торговельної практики 
не пов’язані з предметом таких контрак-
тів.
Категоріальне наповнення змісту цих 

норм здійснювалося протягом понад 50-ти 
років на рівні вторинного законодавства, а 
також за допомогою прецедентної практи-
ки Комісії та судів. Так, до термінів, тлу-
мачення яким було надано і які класично 
розглядаються у відповідній літературі, 
належать: «угода», «рішення асоціацій 
підприємств», «узгоджені дії», «односто-
роння акція: відмова від постачання», «між 
підприємствами», «може впливати на тор-
гівлю між державами-членами», «які ма-
ють на меті або є наслідком запобігання, 
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обмеження або усунення конкуренції на 
спільному ринку», «мета або вплив», «за-
побігання, обмеження і усунення конку-
ренції», «в межах Спільного ринку» [6] (за 
ДФЄС − внутрішнього ринку), «відповід-
ний ринок товару», «відповідний геогра-
фічний ринок», «тимчасовий відповідний 
ринок» [7, c. 61] тощо.
Для того, щоб належати до сфери дії 

заборони, незаконні домовленості повин-
ні мати місце між підприємствами. За 
правом ЄС, під поняттям «підприємство» 
розуміється будь-який суб’єкт господарю-
вання незалежно від його юридичного 
статусу та способу фінансування. Таким 
чином, ним визнаються фізичні та юри-
дичні особи, у тому числі компанії, пуб-
лічні підприємства, торговельні асоціації, 
сільськогосподарські кооперативи, окремі 
торговці та інші самозайняті особи.
Односторонні дії не належать до сфе-

ри регулювання ст. 101 (81) ДФЄС. Але 
розрізнити односторонню дію й таємну 
змову не завжди легко. У низці справ, 
розглянутих Комісією ЄС, було заявлено, 
що відмова компанії надати торговцю до-
ступ до своєї дистриб’юторської мережі 
є скоріше угодою, ніж односторонньою 
дією, оскільки вона є складовою системи 
контрактів між компанією та її діючими 
дистриб’юторами. Згодом, надаючи тлу-
мачення терміна «угода», Суд ЄС відніс 
до нього не лише письмові контракти, а 
й усні угоди. Як наслідок, цим поняттям 
було охоплено неофіційні угоди, так звані 
джентльменські угоди і навіть угоди, що 
лише маються на увазі. І знову Суд ЄС 
застосував неформальний критерій, від-
повідно до якого вирішальним є зміст уго-
ди та намір сторін, які її укладають, а не 
форма [11, с. 249]. Поняття «угода» має 
тлумачитися широко, тобто охоплювати 
не лише формально укладені, юридично 
зобов’язуючі документи, а й усні контрак-
ти і так звані джентльменські угоди або 
такі, що укладаються лише під слово честі 
[6, c. 194].
Для встановлення узгодженої дії немає 

необхідності в узгодженому плані. До-
статньо того, що кожна сторона має мож-
ливість поінформувати іншу сторону про 

напрям, який вона обиратиме, щоб кожна 
з них могла здійснити свою лінію, будучи 
впевненою, що її конкуренти діятимуть 
відповідно. Безумовно, це може заподіяти 
не менше шкоди конкуренції, ніж угоди 
або рішення асоціацій, які ще й набагато 
складніше довести. Таким чином, ст. 101 
(81) ДФЄС [1] містить три різних поняття: 
угоди між підприємствами, рішення асо-
ціацій підприємств та узгоджена практи-
ка. Суд ЄС визначив, що не обов’язково 
встановлювати в кожному випадку кате-
горію, до якої належить антиконкурентна 
угода, оскільки ці поняття значною мірою 
співпадають [7, с. 53].
Антиконкурентні наслідки угоди по-

винні бути помітними. За практикою Суду 
ЄС, якщо результати не помітні, угода не 
підпадає під дію ст. 101 (81) ДФЄС, на-
віть якщо вона явно обмежує свободу дії 
сторін. Цей чинник оцінюється на підставі 
вивчення сторін угоди та їх частки на 
відповідному ринку. Однак на висновок 
можуть впливати інші міркування, напри-
клад, вплив на товари в ланцюжку спожи-
вання відповідного товару до та після ук-
ладення угоди або характер відповідного 
ринку (олігополістичний, конкурентний). 
Метою чи результатом угоди мають бути 
запобігання, обмеження або усунення кон-
куренції. Повинна бути як мінімум одна з 
трьох таких умов: угода має наслідки, які 
суттєво відрізняються від звичайних умов 
конкуренції, тобто умов, що існували б за 
її відсутності; між конкурентами існують 
обмін інформацією та контакти: кожне 
підприємство повинно незалежно виз-
начати власну комерційну політику без 
координації зі своїми конкурентами; ре-
зультатом угоди є створення перешкод ін-
теграції ринків: конкуренція, яку захищає 
ДзЄС, є конкуренцією на об’єднаному 
ринку ЄC [9, с. 68].
Слід звернути увагу на той факт, що 

стаття 101 (81) ДФЄС визначає деякі види 
угод, що заборонені в принципі. Вони на-
водяться лише як приклади і в будь-якому 
випадку не повинні розглядатися як ви-
черпний перелік заборонених (антикон-
курентних) угод. Угоди, що заборонені, 
можуть бути укладені на двох рівнях. 
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Першим є горизонтальний, на якому вони 
укладаються між підприємствами, що зна-
ходяться на одному рівні комерційного 
процесу, а саме − між самими виробника-
ми або самими торговцями. Другий рівень 
– вертикальний, що стосується контрактів 
між економічними агентами, яким відво-
дяться різні місця в комерційному процесі. 
Приклад таких домовленостей – угоди про 
виключні права дистрибʼюторства, проте 
подібна практика все більше стає сумнів-
ною з огляду на те, що ці угоди є предме-
том винятків як індивідуального, так і гру-
пового характеру [8, c. 231].
Згідно з класифікацією відповідно до 

практики Комісії та Суду ЄС горизонталь-
ні угоди поділяються на два класи: 

1) жорсткі картелі (горизонтальні умо-
ви, що мають на меті усунення конкурен-
ції, вони практично завжди заборонені й 
тільки за виключних обставин виключа-
ються із заборони на підставі ст. 101 (81) 
ДФЄС): угоди про фіксовані ціни, угоди 
про поділ ринку, угоди щодо обмеження 
виробництва або контролю над ним, уго-
ди стосовно стандартизації; інформаційні 
угоди, угоди щодо обмеження або конт-
ролю поставок, колективні угоди про екс-
клюзивну дистрибуцію, колективні угоди 
про продаж або купівлю, угоди про рекла-
му та підтримку; 

2) угоди про кооперацію (горизонталь-
ні угоди, результатом яких може бути 
усунення конкуренції, але в яких фунда-
ментальну роль відіграють реальні умови 
кожного окремого випадку, результатом 
чого є більш просте отримання рішення 
про виняток, а для деяких типів угод на-
віть – про груповий виняток): угоди про 
науково-дослідну діяльність, угоди про 
спеціалізацію, спільні підприємства з ме-
тою кооперації [5, с. 151-156].
У Комюніке Комісії про настанови 

щодо застосування статті 81 ДзЄС до угод 
про горизонтальну співпрацю встановлені 
принципи оцінки угод про горизонтальну 
співпрацю. Співпраця має горизонталь-
ний характер, якщо угода або узгоджені 
дії мають місце між двома компаніями, що 
діють на тому ж рівні ринку. У більшості 
випадків горизонтальна співпраця означає 

співпрацю між конкурентами. Вона вклю-
чає, наприклад, такі сфери, як: науково-до-
слідні роботи, виробництво, закупівлю або 
збут. Метою зазначених настанов є надан-
ня аналітичної системи для найбільш ти-
пових видів горизонтальної співпраці. Ця 
система насамперед ґрунтується на кри-
теріях, що допомагають проаналізувати 
економічний контекст угоди про співпра-
цю. Економічні критерії, такі, як ринкова 
влада сторін та інші чинники, що стосу-
ються структури ринків, є ключовим еле-
ментом оцінки впливу на ринок, що може 
бути спричинений співпрацею, а отже, 
для оцінки за ст. 101 (81) ДФЄС. Беручи 
до уваги величезну кількість типів та ком-
бінацій горизонтальної співпраці та рин-
кових умов, у яких вони діють, нереально 
надати відповіді на кожний можливий сце-
нарій. Ця аналітична система, незважаючи 
на ґрунтування на еконо мічних критеріях, 
має допомагати суб’єктам господарюван-
ня в оцінці сумісності окремої угоди про 
співпрацю зі ст. 81 ДзЄС (нині − ст. 101 
ДФЄС), як зазначено в цьому документі 
Комісії [4, с. 39-46].
Вертикальні угоди часто містять стат-

ті, прийняті постачальником, що за-
бороняють продаж продукції іншим 
дистриб’юторам або продавцям, а також 
статті, прийняті дистриб’ютором, що за-
бороняють йому звертатися до інших 
постачальників. Історично всі типи вер-
тикальних угод розвивалися за такою схе-
мою. Спочатку окремі фундаментальні 
індивідуальні рішення Комісії, а частіше 
Суду першої інстанції, виявляли основ-
ні принципи. Згодом Комісія прийня-
ла регламенти про групові винятки, що 
підвищило юридичну точність угод. Ще 
пізніше Комісія здійснила спрощення та 
кодифікацію всього матеріалу шляхом 
затвердження регламенту про групові ви-
нятки в дуже загальній формі. Мета таких 
заходів − полегшити підприємствам влас-
ну оцінку вертикальних угод відповідно 
до правил конкуренції ЄС. 
Сила заборони антиконкурентної узго-

дженої практики відображена в санкції 
параграфа 2 ст. 101 (81) ДФЄС: «Угоди чи 
рішення, що заборонені відповідно до 
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цієї статті, вважаються нікчемними» [2, 
с. 527-691]. Будь-які треті особи, що мають 
законний інтерес, як і сторони угоди, мо-
жуть звернутися до національного суду з 
проханням визнати таку угоду недійсною. 
Також сторона угоди може відмовитися 
виконати договірні статті угоди та, у ви-
падку звинувачення в порушенні контрак-
ту, послатися на його недійсність. Недій-
сність окремих статей може призвести до 
часткового скасування угоди. Юрисдикція 
щодо цих питань та вирішення питань про 
можливу шкоду належить виключно на-
ціональним судам.
Балансуючи між необхідністю встанов-

лення добросовісної конкуренції та необ-
хідністю уникнути введення небажаних 
обмежень приватного підприємництва, 
Комісія змушена у сфері здійснення своєї 
компетенції застосовувати і забезпечувати 
дію ст. 101 (1) і ст. 101 (2) ДФЄС (ст. 81 (1) 
і ст. 81 (3) ДзЄС), перша з яких стосуєть-
ся загальної заборони, а інша обмежує її 
застосування [9, с. 68]. У п. 1 ст. 101 (81) 
ДФЄС закріплюється, що положення п. 1 
можуть не застосовуватися у випадках:

– будь-якої угоди або категорії угод 
між сторонами;

– будь-якого рішення чи категорій рі-
шень, прийнятих об’єднаннями підпри-
ємств;

– будь-якої картельної практики або ка-
тегорії картельних практик, що сприяють 
поліпшенню виробництва та розподілу 
продукції або забезпечують технічний та 
економічний прогрес, надаючи при цьому 
споживачам справедливу частку вигоди, і 
які: 
а) не накладають на підприємства об-

межень, що не є необхідними для досяг-
нення цих цілей; 
б) не надають підприємствам можли-

вості усунення конкуренції стосовно знач-
ної частини даних продуктів.
Фактично ДФЄС закріплює положен-

ня про можливість установлення винят-
ків стосовно угод, рішень або узгодженої 
практики, що сприяють удосконаленню 
виробництва, розповсюдженню товарів 
чи послуг, технічному або економічному 
прогресу, водночас даючи змогу спожива-

чам справедливо розподіляти вигоди від 
цих заходів.
Таким чином, вимоги для отримання 

звільнення від обмежень, передбачених 
параграфом 1 ст. 101 (81) ДФЄС, згідно 
з параграфом 3 ст. 101 (81) ДФЄС, прий-
нято поділяти на дві позитивні та дві не-
гативні. До позитивних вимог належать: 
сприяння виробництву чи збуту товарів 
або підтримка технічного чи економічно-
го прогресу; надання споживачам спра-
ведливої частини отриманої вигоди. До 
негативних: ненав’язування відповідним 
підприємствам обмежень, що не є абсо-
лютно не обхідними для досягнення цілей 
угоди; ненадання підпри ємствам можли-
вості позбутися конкуренції в суттєвій 
частці ринку відповідних товарів.
Крім цього, власне винятки поділяють-

ся також на дві категорії: індивідуальні, 
що надаються за рішенням Комісії, на-
ціональними антимонопольними орга-
нами та національними судами; групові, 
які зазвичай приймаються за допомогою 
регламентів. Таким чином, практично іс-
нує два способи отримання винятку сто-
роною: повідомити відповідні органи про 
угоду або укласти угоду, що відповідала б 
перелікові блоку винятків. У цілому під-
приємства, які є сторонами угоди, повин-
ні пересвідчитися, що договір сумісний із 
конкурентними нормами ЄС.
Відповідно до нинішньої системи ви-

няток має зворотну дію до дати, коли Ко-
місію було повідомлено. Виняток завжди 
надається на обмежений період (зазвичай 
10 років, але є приклади більших або мен-
ших строків). Згідно з Регламентом 1/2003 
сторони угоди, які впевнені в тому, що 
вона відповідає вимогам параграфа 3 ст. 
81 ДзЄС (нині параграф 3 ст. 101 ДФЄС), 
будуть мати можливість реалізувати її 
відразу без затримки та без будь-якого 
попереднього дозволу. Однак вони ризи-
кують при цьому отримати санкції зі зво-
ротною дією, якщо орган, відповідальний 
за застосування параграфа 3 ст. 81 ДзЄС, 
у результаті розгляду спору не погодиться 
з думкою сторін угоди щодо її законності 
[4, с. 39-46]. На практиці це означає, як за-
значено в Комюніке Комісії про настанови 
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щодо вертикальних обмежень, що немає 
потреби здійснювати попереджувальне 
по  відомлення. У разі, коли виникає спір, 
суб’єкт господарювання може повідоми-
ти, і тоді Комісія може винести рішення 
про виняток щодо вертикальної угоди зі 
зворотною дією з дати набрання нею чин-
ності, якщо виконані всі чотири умови 
параграфа 3 ст. 101 (81) ДФЄС. Заявник 
не повинен пояснювати, чому про угоду 
не було повідомлено раніше, крім того, 
не може бути відхилений виняток зворот-
ної дії з обґрунтуванням, що про угоду не 
було повідомлено раніше.
Кожне повідомлення повинно перевіря-

тися на його обґрунтованість. Це правило 
має звільняти національні суди від штуч-
них судових процесів і, таким чином, по-
силювати цивільну забезпеченість дого-
ворів правовою санкцією. Також береться 
до уваги ситуація, коли суб’єкти господа-
рювання не надають повідомлення, оскіль-
ки вважають, що їхня угода охоплена дією 
Регламенту про груповий (блоковий) ви-
няток. Оскільки можливість установлен-
ня винятку Комісією не обмежено датою 
повідомлення, національні суди повинні 
оцінити ймовірність того, що параграф 3 
ст. 101 (81) буде застосовуватися до вер-
тикальних угод, які підпадають під дію 
параграфа 1 ст. 101 (81) ДФЄС. Якщо така 
ймовірність існує, вони повинні зупинити 
судовий процес до встановлення оцінки 
Комісією. У той час, коли Комісія встанов-
лює можливість застосування параграфа 3 
ст. 101 (81) ДФЄС, національні суди мо-
жуть вживати в разі необхідності тимчасо-
вих заходів, як вони це роблять при подан-
ні запитів щодо преюдиціального рішення 
до Суду ЄС згідно зі ст. 267 (234) ДФЄС. 
Попереднє повідомлення не потребує зу-
пинення процесу, оскільки національні 
суди уповноважені оцінювати можливість 
застосування параграфа 3 ст. 101 (81) 
ДФЄС. Нотифікації вертикальних угод 
не має надаватися перевага у виконавчій 
політиці Комісії, якщо не відкрито судове 
провадження національними судами та не 
подано жодної скарги. Нотифікації як такі 
не забезпечують тимчасової чинності для 
виконання угод. Якщо про угоди не було 

повідомлено, оскільки суб’єкти господа-
рювання сумлінно виходили з того, що не 
перевищують порогове значення частки 
ринку, передбачене Регламентом про бло-
ковий виняток, Комісія має утриматися 
від накладення штрафу. Таким чином, че-
рез велику завантаженість Комісії, прак-
тикою, що склалася, було здійснено замі-
ну механізму попереднього повідомлення 
системою юридичних винятків.
Невелика кількість групових винятків 

зумовлена дією галузе вих регламентів, 
прийнятих Комісією. Однак Рада уповно-
важила Комісію, щоб за допомогою рег-
ламентів, прийнятих на підставі ст. 81 
ДзЄС (нині − ст. 101 ДФЄС), затвердити 
подальші заходи загального характеру для 
виключення окремих категорій угод від-
повідно до параграфа 3 ст. 81 ДзЄС (нині 
− параграф 3 ст. 101 ДФЄС).
Регламент Ради 1/2003 від 16 грудня 

2002 р. не передбачає повноваження Ко-
місії проголошувати неможливість за-
стосування заборони ст. 81 ДзЄС (нині − 
ст. 101 ДФЄС) до певних категорій угод, 
незалежно від будь-яких попередніх виз-
начених Комісією секторів економіки 
або типів угод, до яких застосо вуються 
групові винятки. Причиною існування 
групових винятків у системі юридичних 
винятків є бажання посилити юридичну 
безпеку шляхом надання підприємствам 
чіткого визначення типів угод та умов, за 
яких угоди можна реалізовувати без ризи-
ку заперечення їх дійсності. Групові ви-
нятки також становлять фундаментальний 
критерій у процесі визначення політики 
конкуренції в конкретному секторі (нап-
риклад, на дистриб’юторському, науково-
дослідному ринках, ринках ліцензування, 
патентів та ноу-хау) [10]. Законодавство 
ЄС передбачає також надання Комісії та-
ких прав: скасування шляхом індивіду-
ального рішення можливості винятку для 
угоди, якщо встановлено, що незалежно 
від формальної відповідності регламенту 
групових винятків дія угоди несумісна зі 
ст. 101 (81) ДФЄС; колективне скасування 
з тих же причин можливості винятку для 
окремих категорій чинних угод на конк-
ретному ринку.
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Як правило, регламенти групових ви-
нятків традиційно містили два переліки 
умов, що могли зустрітися в тексті угод, 
які належали до певної категорії: перелік 
статей про дозвіл (або «білий» перелік) і 
перелік статей, що не можуть розглядати-
ся як такі, що відповідають політиці кон-
куренції (або «чорний» список). Міг та-
кож бути доданий «сірий» список статей 
про дозвіл, які розглядались як такі, що 
можуть або не можуть бути сумісними з 
параграфом 1 ст. 81 ДзЄС (нині – параг-
раф 1 ст. 101 ДФЄС).

Âèñíîâêè 
Таким чином, характерними ознаками 

дій, передбачених ст. 101 (81) ДФЄС, є 
такі:
у межах п. 1: колективна, а не індиві-

дуальна практика підприємств; наявність 
узгодженості поведінки на ринку; цільо-
ва спрямованість має антиконкурентні 
прояви та негативний вплив на торгівлю 
між державами-членами; запропонований 
перелік не є вичерпним; така практика за-
бороняється;
у межах п. 2: сила заборони підкріпле-

на санкцією; будь-яка угода в рамках за-
значених дій визнається автоматично не-
дійсною (нікчемною);
у межах п. 3: встановлена можливість 

балансу між захистом конкуренції та її об-
меженням; обмеження конкуренції обумо-
влюється відповідними цілями та умова-
ми; встановлені умови та цілі допустимо-
го обмеження конкуренції розширеному 
тлумаченню не підлягають.
Практика застосування ст. 101 (81) 

ДФЄС дає змогу також виокремити ще 
кілька ознак, серед яких особливо слід від-
значити необхідність урахування доктри-
ни de minimis. Положення цього правила є 
наслідком адміністративних і судових пре-
цедентів, що були узагальнені в Комюніке 
Комісії про угоди невеликого значення, які 
суттєво не обмежують конкуренцію згідно 
з параграфом 1 ст. 81 Договору про засну-
вання Європейського Співтовариства (de 
minimis). У цілому Комісія дотримується 
думки, що угоди між підприємствами, які 
впливають на торгівлю між державами-
членами, суттєво не обмежують конкурен-
цію в межах значення ст. 81(1) ДзЄС (ст. 
101 ДФЄС): 
а) якщо сукупна частка ринку, якою 

володіють сторони угоди, не перевищує 
10% на будь-якому з відповідних ринків, 
що перебувають під впливом угоди, якщо 
угоду вчинено між підприємствами, які є 
дійсними або потенційними конкурента-
ми на будь-якому з цих ринків (угоди між 
конкурентами); 
б) якщо частка ринку, якою володіє 

кожна зі сторін угоди, не перевищує 15% 
на будь-якому з відповідних ринків, що 
перебувають під впливом угоди, які не є 
дійсними або потенційними конкурента-
ми на будь-якому з цих ринків (угоди між 
неконкурентами). У випадках, коли склад-
но кваліфікувати угоду як угоду між кон-
курентами або угоду між неконкурентами, 
застосовується поріг у 10%. Крім того, 
правила цієї доктрини також діють щодо 
інших окремих випадків або відповідної 
практики підприємств та/або економічної 
ситуації на релевантних ринках.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Наслідки судової реформи, що прово-

диться в нашій державі, видаються неод-
нозначними, а тому потребують деталь-
ного наукового вивчення. У зв’язку з цим, 
необхідним є визначення нових завдань, 
зокрема у сфері вдосконалення положень 
Цивільного процесуального кодексу Ук-
раїни (далі – ЦПК України), у тому числі 
щодо вирішення основної проблеми судо-
чинства – полегшення доступу громадян 
до правосуддя у сфері цивільної юрисдик-
ції [2, с. 43].
Остання часто проявляється в тому, 

що судді необґрунтовано застосовують 
наслідки звернення до суду з вимогами, 
що не підлягають розгляду в порядку 

цивільного судочинства. Натомість, саме 
встановлення судом без виклику заінте-
ресованих осіб факту порушення правил 
цивільної юрисдикції призводить до не-
виправданого затягування розгляду спра-
ви та шкодить дотриманню принципів 
цивільного процесу.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Багато вчених-процесуалістів вказува-

ли на зазначені обставини та висвітлюва-
ли окремі аспекти відповідної проблема-
тики, зокрема, С. Веливіс, М.А. Гурвіч, 
В.К. Пучинський, Є.Г. Пушкар. Із прий-
няттям ЦПК України у 2004 р. пов’язані 
сучасні дослідження інституту цивільної 
юрисдикції, що проводилися С.С. Бичко-
вою, В.В. Комаровим, О.Г. Лук’яновою, 
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У статті узагальнено результати дослідження застосуван-
ня правових наслідків звернення до суду з вимогами, що не підпа-
дають під його цивільну юрисдикцію, на перших трьох стадіях 
цивільного процесу: при відкритті провадження в цивільній 
справі, під час провадження у справі до судового розгляду і під 
час судового розгляду справи. Порушено питання удосконален-
ня процесуального механізму визначення підвідомчості справи у 
зв’язку з діями судді щодо відкриття провадження у справі.

В статье обобщены результаты исследования применения 
правовых последствий обращения в суд с требованиями, не под-
падающими под его гражданскую юрисдикцию, на первых трех 
стадиях гражданского процесса: при открытии производства 
по гражданскому делу, в ходе производства по делу до судебно-
го разбирательства и во время судебного разбирательства дела. 
Затронуты вопросы совершенствования процессуального меха-
низма определения подведомственности дела в связи с действия-
ми судьи по открытию производства по делу.

The article summarizes the results of study of legal consequences 
of appeal to court with the requirements that do not fall under its 
civil jurisdiction in the first three stages of civil proceedings: at the 
commencement of proceedings in a civil case, pretrial preparation 
and proceedings. At the same time, the article addresses the problem 
of improving the procedural mechanism for determining the subject 
matter jurisdiction of the case in connection with the actions of the 
judge to open the proceedings.

Ключові слова: цивільна юрисдикція, цивільна юрисдикція 
суду, відкриття провадження у справі, правові наслідки звернен-
ня до суду.

Правові наслідки звернення до суду 
з вимогами, що не підпадають 
під його цивільну юрисдикцію
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Д.Д. Луспеником, С.Я. Фурсою, Є.О. Ха-
ритоновим, Ю.С. Червоним, Д.М. Шаду-
рою та іншими.
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
На сьогодні залишаються невиріше-

ними проблеми, пов’язані із застосуван-
ня правових наслідків звернення до суду 
з вимогами, що не підпадають під його 
цивільну юрисдикцію.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Зважаючи на вказане, метою статті є 

аналіз відповідних законодавчих поло-
жень і вирішення проблемних аспектів 
щодо застосування правових наслідків, 
пов’язаних із зверненням до суду з вимо-
гами, що не підпадають під його цивільну 
юрисдикцію.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Установлюючи факт порушення пра-

вил цивільної юрисдикції, суд керується 
у своїх діях правовими засобами, встанов-
леними в ЦПК України, наслідком засто-
сування яких є відмова у відкритті провад-
ження (п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК України) або 
закриття провадження у справі (п. 1 ч. 1 
ст. 205 ЦПК України).
Особливості визначення підстав засто-

сування правових наслідків звернення до 
суду з вимогами, що не підпадають під 
його цивільну юрисдикцію, насамперед, 
виявляються на перших трьох стадіях 
цивільного процесу, а саме: при відкрит-
ті провадження в цивільній справі, під час 
провадження у справі до судового розгля-
ду і під час судового розгляду справи.
Так, Ю.С. Червоний зазначив, що від-

криття провадження в цивільній справі є 
самостійною стадією цивільного процесу, 
в ході якої суд, особи та органи, які мають 
право подавати позовну заяву (заяву), вчи-
няють певні процесуальні дії з метою роз-
почати провадження у справі [7, с. 211].
Погоджуючись певною мірою з цією 

думкою, її все ж варто уточнити. Зокре-
ма, необхідно враховувати увесь спектр 
процесуальних дій судді, спрямованих на 
вирішення основного завдання цієї стадії, 
що полягає в проведенні адекватної право-

вої оцінки процесуальних аспектів справи 
з урахуванням усіх її обставин, які мож-
ливо з’ясувати із позовної заяви (заяви) та 
документів, доданих до неї. 
Тільки в такий спосіб вказане визначен-

ня відповідатиме дійсному процесуально-
му законові. Іншими словами, усі проце-
суальні дії судді, пов’язані з постановлен-
ням ухвали про відкриття провадження у 
справі, повинні відповідати принципам 
обґрунтованості й об’єктивності рішення 
про відкриття провадження у справі та 
вчинятися в межах правового поля. 
Якщо при вирішенні питання про від-

криття провадження у справі з’ясується, 
що позовна заява (заява) не підлягає роз-
гляду в судах у порядку цивільного су-
дочинства, то суддя має відмовити у від-
критті провадження у справі.
Якщо ж провадження у справі вже 

відкрито, але в подальшому з’ясується, 
що вона не підлягає розгляду в порядку 
цивільного судочинства, то суд закриває 
провадження у справі.
Указані правові наслідки наступають за 

різних обставин: перший – у разі встанов-
лення суддею без виклику заінтересова-
них осіб підстав для відмови у відкритті 
провадження у справі; другий – коли після 
відкриття провадження у справі з’ясовано, 
що вона не підлягає розгляду в порядку 
цивільного судочинства.
На стадії відкриття провадження в 

цивільній справі найлегше «відсікти» 
справи, що не підлягають розгляду в по-
рядку цивільного судочинства (не пе-
редбачені ст. 15 ЦПК України). Але при 
цьому існує ризик відмовити у відкритті 
провадження у справі, що підпадає під 
цивільну юрисдикцію суду, оскільки у ст. 
122 ЦПК України не вказуються обста-
вини, що підлягають перевірці на цьому 
етапі цивільного процесу. Натомість, у цій 
нормі вказано підстави, за наявності яких 
може бути відмовлено у відкритті провад-
ження у справі.
Цілком очевидно, що згідно із законом 

питання щодо відмови у відкритті про-
вадження у справі з мотивів непідляган-
ня справи розгляду в порядку цивільного 
судочинства вирішується на розсуд суду. 
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Таким чином законодавець наражає заін-
тересованих осіб на цілком реальну небез-
пеку того, що суд першої інстанції безпід-
ставно відмовляє у відкритті провадження 
в цивільній справі, у тому числі з підстав, 
не передбачених у ч. 2 ст. 122 ЦПК Ук-
раїни.
Якщо розглянути вказану проблему з 

боку позивача (заявника), очевидно, що 
він позбавляється права обґрунтувати своє 
звернення до суду саме в означеному в по-
зовній заяві порядку, а відтак – і доступ-
ності правосуддя як такого. За вказаних 
обставин законодавець надає можливість 
лише оскаржити ухвалу про відмову у від-
критті провадження у справі в апеляцій-
ному порядку на підставі п. 4 ч. 1 ст. 293 
ЦПК України.
Важливо зазначити, що на стадіях апе-

ляційного та касаційного проваджень мо-
жуть бути застосовані правові наслідки, 
встановлені статтями 310, 340 ЦПК Украї-
ни.
Передбачаючи зазначене, Пленум Вер-

ховного Суду України в п. 2 своєї Поста-
нови від 12 червня 2009 р. «Про застосу-
вання норм цивільного процесуального 
законодавства при розгляді справ у суді 
першої інстанції» вказав, що не допус-
кається відмова у відкритті провадження 
у справі з мотивів недоведеності заявленої 
вимоги, відсутності доказів, пропуску по-
зовної давності та інших не передбачених 
законом підстав [3].
Однак і це остаточно не вирішує окрес-

леної проблеми, оскільки метою судового 
розгляду є встановлення істини й ухвален-
ня, у першу чергу, законного і лише потім 
– обґрунтованого рішення суду в цивіль-
ній справі [5, с. 4].
Після відкриття провадження у справі 

позивач (заявник) отримує можливість до-
вести, що відповідна справа підлягає роз-
гляду в порядку цивільного судочинства 
в разі, якщо в інших суб’єктів цивільних 
процесуальних правовідносин виникнуть 
відповідні сумніви. Це є можливим у пев-
них випадках під час провадження у справі 
до судового розгляду чи під час судового 
розгляду справи.
Таким чином, після проведення пере-

вірки позовної заяви (заяви) на предмет 
відповідності вимогам процесуального за-
кону суддя повинен підготувати справу до 
судового розгляду з метою встановлення 
порядку з’ясування судом обставин спра-
ви, що мають значення для справедливо-
го, неупередженого, своєчасного розгляду 
і вирішення справи [6, с. 32].
Пунктом 2 Постанови Пленуму Верхов-

ного Суду України від 12 червня 2009 р. 
№ 5 «Про застосування норм цивільного 
процесуального законодавства, що регу-
люють провадження у справі до судо вого 
розгляду» передбачено, що суду необхід-
но визначити, зокрема: характер спірних 
правовідносин і зміст правової вимоги; 
матеріальний закон, який регулює спірні 
правовідносини, що, у свою чергу, складає 
зміст з’ясування того, чи підлягає справа 
розгляду в порядку цивільного судочинс-
тва [4].
Але у ЦПК України окремо не перед-

бачено необхідності з’ясування цих об-
ставин на стадії провадження у справі до 
судового розгляду, у тому числі на попе-
редньому судовому засіданні, що прово-
диться за участю сторін та інших осіб, які 
беруть участь у справі, що прямо вказує на 
відсутність права у позивача обґрунтувати 
заявлення своїх вимог і потребу вирішення 
спору в порядку цивільного судочинства.
Крім того, суд може вирішити, що про-

ведення попереднього судового засідання 
не є необхідним (ч. 7 ст. 130 ЦПК Украї-
ни), позбавляючи позивача (заявника) 
права на об’єктивний і неупереджений 
розгляд справи, а інших осіб, які беруть 
участь у справі, – навести свої доводи на 
користь закриття провадження у справі з 
підстав порушення правил звернення до 
суду в порядку цивільного судочинства.
Як уже зазначалося, суд відмовляє у від-

критті провадження у справі або закриває 
у ній провадження, якщо справа не підля-
гає розгляду в судах у порядку цивільного 
судочинства.
Проте законодавець не визначає, що є 

«справою, яка підлягає розгляду в поряд-
ку цивільного судочинства» (як і взагалі 
«цивільною справою»), і не встановлює 
конкретних критеріїв, за якими можна 
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визначити справу як таку, що підпадає під 
цивільну юрисдикцію суду, що й призво-
дить до процесуальних зловживань.
У законі лише передбачено перелік пра-

вовідносин, справи щодо яких підпадають 
під цивільну юрисдикцію суду. Крім того, 
у ч. 2 ст. 15 ЦПК України закріплено: «за-
коном може бути передбачено розгляд ін-
ших справ за правилами цивільного судо-
чинства».
Невичерпність законодавчого перелі-

ку цивільних справ зумовлює наявність 
спорів, можливість звернення з вимогами 
з приводу яких у порядку цивільного су-
дочинства передбачено в інших законах, а 
не прямо в ЦПК України.
Єлісєєв М.Г. зазначає, що в іноземному 

процесуальному праві такої проблеми не 
існує, оскільки вибір належного суду за-
безпечується, зокрема, визначеністю пра-
вових приписів щодо компетенції певного 
суду вирішувати цю справу та наявності 
механізму пошуку найзручнішого з еко-
номічної та юридичної точки зору суду [1, 
с. 76].
Як вбачається із вищевикладених випад-

ків, до негативних наслідків під час вирі-
шення спору в судовому порядку призво-
дять різні причини: у законі відсутня пряма 
вказівка на компетенцію суду вирішувати 
відповідну справу; судом не з’ясовуються 
важливі обставини справи, що можуть 
чітко вказати на характер правовідносин 
або вплинути на їх визначення. Останні 
уможливлюють ситуації, коли захистити 
порушене, невизнане чи оспорюване пра-
во, свободу або інтерес, стає складно. У 
цьому разі дієвим механізмом подолання 
неправомірного рішення (зокрема, щодо 
відмови у відкритті провадження у справі, 
закриття провадження у справі) є його ос-
карження, проте лише у разі, коли закон 
не містить заборони на це.
На наш погляд, запобіганням пору-

шенню правил цивільної юрисдикції суду 
є встановлення визначеного кола ознак 
справ, що можуть розглядатися в порядку 
цивільного судочинства.
Убачається, що вдосконалення проце-

суального механізму визначення підвідом-
чості справи доцільно починати з етапу 

вирішення питання про відкриття провад-
ження у справі. Тому є потреба передба-
чити на законодавчому рівні для цієї стадії 
цивільного процесу законні підстави як 
для вирішення питання щодо правильності 
визначення підвідомчості справи суду, так 
і для обґрунтованості відповідного судо-
вого рішення.
Під час прийняття рішення щодо від-

криття провадження у справі суд повинен 
встановити: наявність права на звернення 
до суду; наявність спору про право (чи 
інших підстав звернення до суду); підві-
домчість справи суду; її підсудність саме 
цьому суду (хоча питання підсудності ви-
ходять за межі цієї статті й потребують ок-
ремого дослідження).
Не менш важливою є стадія проваджен-

ня у справі до судового розгляду, метою 
якої є повноцінне дослідження матеріалів 
справи як на предмет відповідності нор-
мам матеріального права, так і на пред-
мет вимогам ЦПК України, зокрема щодо 
підвідомчості спору. 
У разі виникнення сумнівів у своїй 

компетенції щодо розгляду та вирішення 
справи в порядку цивільного судочинства 
суд повинен додатково витребувати доку-
менти або з’ясувати обставини, що допо-
можуть однозначно встановити підвідом-
чість справи суду.
Виявити непідвідомчість цивільної 

справи суд може й під час судового роз-
гляду. У такому разі він повинен закрити 
провадження у справі на підставі п. 1 ч. 
205 ЦПК України.
Законом закріплено право особи, яка 

бере участь у справі, оскаржити непра-
вомірне рішення про відмову у відкритті 
провадження або закриття провадження у 
справі (пп. 4, 14 ч. 1 ст. 293 ЦПК України). 
Адже внаслідок безпідставної відмови 
у відкритті провадження у справі або за-
криття провадження у справі порушується 
вимога щодо розумності строку розгля-
ду і вирішення цивільної справи. Якщо 
з’ясується, що відмовлено у відкритті 
провадження у справі або провадження у 
справі було закрито за прямої вказівки за-
кону, то останнє лише допомагатиме в ус-
тановленні істини в цивільному процесі.
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Тому цілком очевидно, що рішення суду 
вищої інстанції з цього питання як виклю-
чить безпідставне затягування судового 
розгляду цивільної справи в майбутньому, 
так і дасть змогу остаточно з’ясувати об-
ставини, суттєві для вирішення справи в 
порядку іншого судочинства. 
Âèñíîâêè

1. Відмова у відкритті провадження у 
справі з мотивів її непідвідомчості суду 
не допомагає особі з’ясувати, в порядку 
якого виду судочинства має розглядатися 
відповідна справа, а лише призводить до 
порушення принципу диспозитивності та 
неефективності правосуддя. За таких об-
ставин проблема розмежування компетен-
ції щодо розгляду і вирішення цивільних 
справ виходить на новий рівень і прямо 
зачіпає право доступу громадян до право-
суддя.

2. Необхідно закріпити в законі ви-
черпний перелік ознак справ, що можуть 

розглядатися в порядку цивільного су-
дочинства. Серед іншого, це допоможе 
попередити порушення правил цивільної 
юрисдикції суду.

3. Необхідно доповнити п. 1 ст. 122 
ЦПК України переліком дій судді щодо 
відкриття провадження у справі та ч. 3 
ст. 130 ЦПК України переліком обставин, 
які потребують з’ясування з огляду на виз-
начення компетенції суду щодо розгляду 
і вирішення цивільної справи.

4. Подолання прогалин у процесуаль-
ному законі, що виникають на стадії від-
криття провадження у справі та на стадії 
провадження у справі до судового розгля-
ду, дасть змогу ефективніше здійснювати 
правосуддя в цивільних справах.
Усі інші питання щодо цивільної юрис-

дикції суду виходять за межі цієї статті, 
хоча й потребують подальшого розроб-
лення, а тому є перспективними напряма-
ми наукового дослідження.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Суб’єктивне цивільне право здійсню-

ється в певний спосіб. Межі свободи ви-
бору способу залежать від характеру пра-
вової норми. Якщо такі способи визначені 
імперативною нормою, то уповноважена 
особа повинна їм слідувати. По-іншому 
це вирішується, якщо способи містять-
ся в диспозитивній нормі. Тоді сторони 
самі обирають спосіб здійснення права, 
а передбачений нормою спосіб діє лише 
в тому разі, якщо сторони не обрали ін-
шого.
Відповідно до ст.12 Цивільного кодексу 

України (далі – ЦК), особа здійснює свої 
цивільні права вільно, на власний розсуд. 
Нездійснення особою своїх цивільних 
прав не є підставою для їх припинення, 
крім випадків, встановлених законом. 
Особа може відмовитися від свого майно-
вого права. Відмова від права власності на 
транспортні засоби, тварин, нерухомі речі 
здійснюється у порядку, встановленому 
актами цивільного законодавства. Особа 

може за відплатним або безвідплатним 
договором передати своє майнове право 
іншій особі, крім випадків, встановлених 
законом. Якщо законом встановлені пра-
вові наслідки недобросовісного або неро-
зумного здійснення особою свого права, 
вважається, що поведінка особи є добро-
совісною та розумною, якщо інше не вста-
новлено судом [1]. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Елементи дослідження питання здій-

снення суб’єктивних цивільних прав, у 
тому числі авторських, містяться в працях 
таких учених-цивілістів, як: М.М. Агар-
ков, С.М. Братусь, Д.В. Горбась О.В. Дзе-
ра, В.І. Ємельянов, О.О. Єрошенко, 
Ю.О. Заіка, О.С. Іоффе, М.С. Карпов, 
О.В. Коновалов, С.М. Корнєєв, В.М. Кос-
сак, Н.С. Кузнєцова, І.М. Кучеренко, 
Д.Д. Луспеник, В.В. Луць, Р.А. Майданик, 
О.А. Пушкін, З.В. Ромовська, В.О. Рясен-
цев, Н.О. Саніахметова, М.О. Стефанчук, 
Р.Й. Халфіна та інші.
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У статті розглянуто проблему визначення та класифікації 
способів здійснення суб’єктивних авторських прав. Подано виз-
начення понять «суб’єктивне авторське право», «способи здій-
снення суб’єктивного авторського права», а також авторську 
класифікацію способів здійснення суб’єктивних авторських прав, 
визначено їх характерні риси.

В статье рассмотрена проблема определения и классифи-
кации способов осуществления субъективных авторских прав. 
Представлены определения понятий «субъективное авторское 
право», «способы осуществления субъективного авторского пра-
ва», а также авторская классификация способов определения 
субъективных авторских прав, их характерные особенности. 

The article deals with the problem of definition and classification 
of subjective methods of copyright. The author defines the notion 
of “author’s right”, “subjective methods of copyright”, means the 
subjective characteristics of copyrights, as well as the author proposes 
a classification of methods of determining the subjective copyright.

Ключові слова: суб’єктивне право, авторське право, суб’єк-
тивне авторське право, здійснення суб’єктивного авторського 
права.

До проблем визначення та класифікації 
способів здійснення 

суб’єктивних авторських прав
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Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
У цивілістичній доктрині проблеми ре-

алізації цивільних прав та їх використання 
знаходять своє відображення, здебільшо-
го, у контексті загальнотеоретичних під-
ходів. Дослідницький інтерес, відображе-
ний у цій статті, лежить у площині недо-
статньо розроблених питань здійснення 
суб’єктивних авторських прав та визна-
чення класифікації їх способів.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
У цій частині дослідження розглянемо 

поняття «способи здійснення суб’єктивних 
цивільних прав» на основі аналізу чинно-
го законодавства та положень доктрини 
цивільного права. З’ясування цього понят-
тя в подальшому дасть змогу належним 
чином обґрунтовано визначити поняття 
«способи здійснення авторського права».

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Здійснення права може мати місце за 

умови наявності в певної фізичної особи 
самого суб’єктивного цивільного пра-
ва. Не може бути об’єктом здійснення 
те суб’єктивне право, виникнення якого 
лише передбачається у відповідної особи 
в майбутньому або яке особа, в силу тих 
чи інших причин, втратила [2, с. 23]. Із 
аналізу положення ст. 12 ЦК випливає, що 
здійснення права є добровільним актом 
волевиявлення уповноваженого суб’єкта. 
Добровільність здійснення суб’єктивного 
цивільного права означає, що уповноваже-
на особа самостійно і незалежно від волі 
інших суб’єктів вирішує, чи здійснювати 
їй певне суб’єктивне право. Жодна особа 
не може бути примушена до здійснення 
того чи іншого суб’єктивного цивільного 
права. 
Особа здійснює свої права на власний 

розсуд. Це передбачає, що відповідна осо-
ба самостійно, з урахуванням власних ба-
жань і без будь-якого стороннього впливу 
чи волевиявлення вирішує питання щодо 
обсягів здійснення, способу здійснення, 
мети, яку вона прагне досягти в результаті 
здійснення цивільного права, форми здій-
снення тощо [3, с. 98].

Здійснення цивільного права перед-
бачає наявність мети такого здійснення. 
Як правило, нею є задоволення певних 
потреб носія цього права (оскільки іноді, 
здійснюючи цивільні права, суб’єкт задо-
вольняє потреби інших осіб). Здійснення 
суб’єктивних цивільних прав може поля-
гати як у активних, так і пасивних діях. 
При цьому вид дій (активні чи пасивні), у 
яких полягає здійснення конкретно взято-
го суб’єктивного цивільного права, визна-
чається юридичною нормою або змістом 
цього права. Вирішення такого питання 
може мати суттєве практичне значення, 
адже це дає відповідь на запитання про 
те, чи здійснювалося певне суб’єктивне 
цивільне право і, відповідно, чи мали міс-
це певні юридичні факти.
Стосовно власне визначення дослі -

джу ваного поняття, то Д.В. Горбась за-
зна чає, що під способами здійснення 
суб’єк тивного цивільного права фізич-
ної особи слід розуміти дії або комп-
лекс дій із використання можливостей, 
закладених у суб’єктивному цивільно-
му праві, що вказують, за допомогою 
яких засобів, у якому порядку і віднос-
но яких матеріальних чи нематеріальних 
об’єктів здійснюється це право [4, с. 6]. 
Водночас, вважаємо, за необхідне за-
уважити, що говорити про «пасивні дії» 
не зовсім коректно. У цьому разі більш 
обґрунтованим буде вживання терміна 
«бездіяльність як прояв (форма) пасив-
ної поведінки», оскільки сама етимоло-
гія слова «дія» передбачає активність 
суб’єкта. На нашу думку, не повинно 
виникати питань з приводу правомірнос-
ті розгляду «бездіяльності як способу 
здійснення цивільного права», адже таке 
здійс нення в конкретних випадках відбу-
вається в силу закону або інших обста-
вин і може не потребувати активних дій 
носія суб’єктивного цивільного права.
Спосіб здійснення суб’єктивного цивіль-

ного права виступає тією якісною ознакою 
процесу здійснення суб’єктивного цивіль-
ного права, що вказує, за допомогою яких 
засобів, у якому порядку, відносно яких 
матеріальних чи нематеріальних об’єктів 
вчинявся процес здійснення відповідного 
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суб’єктивного цивільного права в кожно-
му конкретно взятому випадку.
Слід також звернути увагу на питання 

співвідношення понять «спосіб здійснення 
суб’єктивного цивільного права» і «засіб 
здійснення суб’єктивного цивільного пра-
ва». У широкому розумінні засіб є дією або 
комплексом дій, за допомогою яких особа 
досягає певної мети. За тако го підходу 
поняття «засіб здійснення суб’єктивного 
цивільного права» і «спосіб здійснення 
суб’єктивного цивільного права» будуть 
тотожними. У вузькому ж розумінні за-
сіб – це знаряддя, що використовує особа 
під час виконання тих чи інших дій з ме-
тою полегшення досягнення тієї або іншої 
мети. За такого підходу тотожності між за-
значеними вище поняттями вже не існува-
тиме. Адже спосіб у загальному розумінні 
– це дія або комплекс дій, що характеризує 
процес здійснення суб’єктивного цивіль-
ного права, а засіб у вузькому розумінні 
– конкретні предмети, що використовує 
особа під час учинення зазначених дій, які 
формують зміст того чи іншого способу 
здійснення, з метою полегшення досяг-
нення того чи іншого результату [5, с. 28].
Способи здійснення суб’єктивних ци-

вільних прав можна класифікувати за та-
кими ознаками, залежно від: 

1) їх правової регламентації (способи, 
що регламентовані нормами права, і такі, 
що не регламентовані ними); 

2) здійснення цивільного права лише 
одним чи кількома способами (виключні 
та альтернативні);

3) розподілу самих суб’єктивних ци-
вільних прав за підгалузями цивільного 
права (способи здійснення речових прав, 
зобов’язальних прав, спадкових прав, осо-
бистих немайнових прав, прав, що виника-
ють у сфері інтелектуальної діяльності); 

4) правових наслідків використання 
того чи іншого способу здійснення суб’єк-
тивного цивільного права (фактичні та 
юридичні); 

5) правомочностей носія суб’єктивного 
цивільного права (способи, що полягають 
у вчиненні уповноваженою особою дій, 
спрямованих на використання закладених 
у цьому праві можливостей, та способи, 

за допомогою яких уповноважена особа 
може захистити це суб’єктивне цивільне 
право в разі його порушення). 
Таким чином, під способами здійснен-

ня суб’єктивних цивільних прав належить 
розуміти дії чи комплекс дій або ж їх від-
сутність (бездіяльність) із використання 
можливостей, закладених у суб’єктивному 
цивільному праві, що вказують, за допо-
могою яких засобів, у якому порядку і від-
носно яких матеріальних чи нематеріаль-
них об’єктів здійснюється відповідне 
суб’єк  тивне цивільне право.
З’ясувавши загальне поняття «способи 

здійснення суб’єктивних цивільних прав» 
визначимо поняття (на основі загальних 
та специфічних ознак) «способи здійснен-
ня авторських прав». Застосування такого 
наукового прийму (від загального до кон-
кретного) є обґрунтованим, адже норма 
ст. 12 ЦК щодо здійснення цивільних прав 
поширюється й на окремі субінститути 
права інтелектуальної власності, зокрема, 
на авторське право. 
Насамперед, варто зазначити, що понят-

тя «способи здійснення авторських прав» 
характеризується загальними ознаками 
(тобто ті, що характерні для всіх способів 
здійснення всіх цивільних суб’єктивних 
прав). Способи здійснення авторських 
прав мають такі загальні ознаки: 

1) вони є діями, комплексом дій або ж 
відсутністю таких (тобто бездіяльністю); 

2) передбачають реалізацію (зокрема, у 
формі використання) можливостей, що за-
кладені в певному авторському праві; 

3) вказують, за допомогою яких засобів, 
у якому порядку і відносно яких об’єктів 
здійснюється відповідне авторське право.
До таких загальних рис, вважаємо, слід 

відносити: 
1) законодавче закріплення способів 

здійснення авторських прав у загальному 
вигляді (оскільки детальна конкретизація 
неможлива в принципі, ураховуючи бага-
томанітність об’єктів авторського права та 
їх специфіку, а також специфіку прав, які 
виникають щодо таких об’єктів); 

2) несуперечність чинному цивільному 
законодавству способів здійснення автор-
ських прав та ін.



75

 Цивільне право і цивільний процес

Ураховуючи специфіку авторських прав 
у множині суб’єктивних цивільних прав, 
необхідним є встановлення специфічних 
(особливих) ознак, що характерні саме для 
способів здійснення авторських прав. До 
останніх, на нашу думку, належать такі: 

1) наявність спеціального правового 
регулювання і відповідно специфіки спо-
собів здійснення (Глава 36 ЦК, Закон Ук-
раїни «Про авторське право і суміжні пра-
ва» [6] від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII 
в редакції Закону України від 06 січня 
2004 р. (далі – Закон про авторські права) 
та деякі інші); 

2) специфічний суб’єктний та об’єктний 
склад відносин, у сфері яких застосову-
ються способи здійснення авторських 
прав. Такі способи не вимагають реєст-
рації об’єкта авторського права (твору) 
чи будь-якого іншого спеціального його 
оформлення, а також виконання будь-яких 
інших формальностей (ч. 2 ст.11 Закону 
про авторські права); 

3) способи здійснення авторського пра-
ва характеризуються внутрішньою дифе-
ренціацією залежно від того, стосовно 
яких авторських прав вони застосовують-
ся. Так, відмінними є способи здійснення 
особистих немайнових авторських прав 
від способів здійснення майнових прав ін-
телектуальної власності на твір; 

4) способи здійснення авторських прав 
не вичерпно передбачені в цивільному 
законодавстві, тому характеризуються 
розширеним, відкритим переліком (основ-
ною вимогою в цьому контексті є їх несу-
перечність, відповідність законодавству, а 
також урахування меж здійснення цивіль-
них прав – ст. 13 ЦК); 

5) способи здійснення авторських прав 
не стосуються майнових об’єктів (що не 
означає відсутності способів здійснення 
майнових авторських прав); 

6) способами здійснення авторських 
прав можуть скористатись автор та інші 
визначені законодавством суб’єкти (інші 
особи відповідно до укладеного автор-
ського договору, передання майнових ав-
торських прав тощо). 
Цей перелік можна доповнити іншими 

специфічними ознаками.

На нашу думку, окрім наведених, ха-
рактерною є й така риса способів здійс-
нення авторських прав, як закріплення 
конкретного способу здійснення певно-
го авторського права у вигляді (формі) 
суб’єктивного права автора. Так, відповід-
но до ст. 438 ЦК авторові твору належать 
особисті немайнові права, а саме: право 
вимагати зазначення свого імені у зв’язку 
з використанням твору, якщо це практич-
но можливо; забороняти зазначення сво-
го імені у зв’язку з використанням твору 
тощо. Відповідно до ст. 439 ЦК авторові 
належать такі майнові права інтелектуаль-
ної власності, як: право на використання 
твору, виключне право дозволяти вико-
ристання твору, забороняти його вико-
ристання тощо. Таким чином, аналіз на-
ведених норм свідчить про закріплення на 
їх рівні конкретних способів здійснення 
авторських прав.
Визначення конкретних способів здійс-

нення авторських прав присутнє і в поло-
женнях Закону про авторські права. Так, 
відповідно до його п. 4 ч. 1 ст. 14 авторові 
належать такі особисті немайнові права на 
твір, як право вимагати збереження ціліс-
ності твору і протидіяти будь-якому пе-
рекрученню, спотворенню чи іншій зміні 
твору або будь-якому іншому посяганню 
на твір, що може зашкодити честі і репута-
ції автора. Наведені положення є конкрет-
ними способами здійснення такого права 
автора, як право на недоторканість твору 
(п. 4 ч. 1 ст. 438 ЦК).
Варто також зауважити, що до способів 

здійснення авторських прав може бути 
застосована наведена вище класифікація 
способів здійснення цивільних прав. Ок-
рім того, необхідно розрізняти способи 
здійснення авторських прав залежно від 
суб’єктного складу (тобто від кількості 
суб’єктів, яким вони належать). Так, від-
повідно до ч. 3 ст. 436 ЦК відносини між 
співавторами можуть бути визначені до-
говором, а в разі відсутності договору, ав-
торське право на твір здійснюється всіма 
співавторами спільно. Із наведеного вип-
ливає, що, по-перше, способам здійснення 
авторських прав співавторами притаман-
ний договірний характер, а, по-друге, у 
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разі неможливості застосування договір-
ного регулювання способів здійснення ав-
торських прав – застосовується принцип 
спільності здійснення авторських прав 
співавторами. 
Таким чином, є підстави виділяти дого-

вірні та позадоговірні способи здійснен-
ня авторських прав. Договірними є ті, що 
визначені договором, який укладено з ав-
тором твору (або з іншими особами, що 
здійснюють авторські суб’єктивні права 
відповідно до вимог цивільного законо-
давства). Недоговірними є такі, що перед-
бачені цивільним законодавством або ж не 
суперечать йому. Диспозитивна реалізація 
останніх зумовлюється відсутністю як до-
говірного регулювання, так і обов’язку об-
рання того чи іншого способу здійснення 
суб’єктивного авторського права в імпера-
тивній формі.
Окрім наведеного, доречно виділяти 

первинні та похідні способи здійснення 
суб’єктивних авторських прав. У цьо-
му разі критерієм класифікації (поділу) 
є належність тих чи інших суб’єктивних 
ав торських прав безпосередньо авторо-
ві чи іншим особам. Тому первинними 
спо собами здійснення авторських прав є 
такі, що здійснюються безпосередньо са-
мим автором твору як первинним носієм 
авторських прав. Похідними способами 
здійснення суб’єктивних авторських прав 
необхідно визнавати: 

1) способи здійснення авторських прав, 
що реалізуються будь-якою особою, яка 
після закінчення строку охорони автор-
ського права щодо неоприлюдненого тво-
ру вперше його оприлюднює (ч. 8 ст. 28 
Закону про авторські права); 

2) способи здійснення майнових автор-
ських прав, що реалізуються спадкоємця-
ми автора чи особами, які мають виключ-
ні авторські права (ст. 29 Закону про ав-
торські права); 

3) способи здійснення майнових автор-
ських прав, що реалізуються іншою сто-
роною (контрагент автора) відповідно до 
умов авторського договору про передачу 
конкретно вказаних майнових авторських 
прав (ст. 31-33 Закону про авторські пра-
ва); 

4) способи здійснення авторських прав, 
що виникають та здійснюються згідно з 
договором, укладеним між співавторами 
(розглянуто вище).
Торкаючись практичного аспекту до-

сліджуваного питання, варто вказати, що 
здійснення немайнових прав автора може 
відбуватися у спосіб безпосередньої його 
участі шляхом виконання закріплених у 
законодавстві приписів, або в окремих ви-
падках звернення до суду з метою захисту 
такого права. Способами здійснення май-
нових прав є розповсюдження примірни-
ків об’єкта авторських прав, передання та-
ких прав за авторським договором тощо. 

Âèñíîâêè
Проаналізувавши специфіку способів 

здійснення авторських прав, слід дефінію-
вати відповідну категорію. Під способами 
здійснення авторських прав належить ро-
зуміти дії чи комплекс дій або ж їх відсут-
ність (бездіяльнісна поведінка), які спря-
мовані на використання передбачених 
суб’єктивним авторським правом можли-
востей, що вказують, за допомогою яких 
засобів, у якому порядку і відносно яких 
об’єктів авторського права (творів) здійс-
нюється відповідне суб’єктивне авторське 
право.
Також, вважаємо, що можна викорис-

товувати й таке визначення: способи здій-
снення авторських прав – це конкретні 
дії автора чи інших носіїв суб’єктивних 
авторських прав, які реалізуються ним 
(ними) з-поміж альтернативних способів 
здійснення цих прав у договірному чи по-
задоговірному порядку з метою реалізації 
таких прав (у тому числі, виключних). 
Таким чином, спосіб здійснення суб’єк-

тивного цивільного права виступає тією 
якісною ознакою процесу здійснення 
суб’єк тивного цивільного права, що вка-
зує, за допомогою яких засобів, у якому 
порядку, відносно яких матеріальних чи 
нематеріальних об’єктів вчинявся процес 
здійснення відповідного суб’єктивного 
ци  вільного права в кожному конкретному 
випадку.
Під способами здійснення суб’єктив-

ного цивільного права фізичної особи 



77

 Цивільне право і цивільний процес

слід розуміти дії або комплекс дій із ви-
користання можливостей, закладених у 
суб’єк тивному цивільному праві, що вка-
зують, за допомогою яких засобів, у якому 
порядку та відносно яких матеріальних чи 
нематеріальних об’єктів здійснюється це 
право. 
Із урахуванням наведеного визначен-

ня та специфічних ознак способів здійс-
нення авторських прав (специфічне коло 
суб’єктів та об’єктів, щодо яких застосо-
вуються способи здійснення авторських 
прав, безпосереднє нормозакріплення 
кон   кретних способів здійснення таких 
прав тощо), останні слід розуміти як дії 
чи комплекс дій або ж їх відсутність (без-
діяльнісна поведінка), які спрямовані на 

використання передбачених суб’єктивним 
авторським правом можливостей, що 
вка зують, за допомогою яких засобів, у 
яко му порядку і відносно яких об’єктів 
авторського права (творів) здійснюється 
відповідне суб’єктивне авторське право.
Визначаючи наведеним чином способи 

здійснення авторських прав, варто заува-
жити, що такі способи характеризуються 
багатоманітністю та різноплановістю за 
формою та змістом. Саме в цьому полягає 
їх значення – обрати необхідний та макси-
мально ефективний у конкретній правовій 
ситуації спосіб здійснення суб’єктивного 
авторського права. Це один із важливих 
практичних аспектів дослідження питан-
ня щодо поняття «способи здійснення ав-
торського права».
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Як зазначено в Національній доповіді 

про стан навколишнього природного сере-
довища в Україні [1], важливою ознакою 

ведення сільського господарства в країні 
на сучасному етапі є його екологізація. 
Сільськогосподарська сфера потребує 
кардинальних змін. Рослинництво слід пе-
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Статтю присвячено вдосконаленню інформаційно-право-
вого забезпечення споживачів сільськогосподарської продукції 
органічного виробництва в контексті її якості. Запропоновано 
створення інформаційної бази даних з питань органічного вироб-
ництва та законодавче закріплення Державного класифікатора 
органічної сільськогосподарської продукції.

Статья посвящена усовершенствованию информационно-
правового обеспечения потребителей сельскохозяйственной про-
дукции органического производства в контексте ее качества. 
Предложено создание информационной базы данных по вопро-
сам органического производства и законодательное закрепление 
Государственного классификатора органической сельскохозяй-
ственной продукции. 

The article is devoted to improvement of information-legal main-
tenance of the consumers of agricultural production of organic manu-
facture in a context of its quality. The creation of an information 
database is offered on organic manufacture, and also legislative fas-
tening of the State qualifier of organic agricultural production.

Ключові слова: сільськогосподарська продукція, органічне 
виробництво, якість, інформаційно-правове забезпечення, удос-
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Інформаційно-правове забезпечення 
якості сільськогосподарської продукції 

органічного виробництва

Розділ 3

Трудове право; право соціального 
забезпечення. Адміністративне 

право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. Земельне 

право; аграрне право; екологічне 
право; природоресурсне право
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ревести на якісно новий щабель розвитку, 
зважаючи на те, що воно є невід’ємною 
складовою природного середовища, тому 
й функціонувати повинно за законами 
природи. Комплексна біологізація галузі 
має спрямовуватися на розв’язання еко-
логічних завдань, що є нині критичними. 
На жаль, в Україні загалом рослинництво 
не розвивається за біологічними закона-
ми і залишається більш хімізованим, ніж 
альтернативним. Проте останніми роками 
спостерігаються помітні зрушення в цьо-
му напрямі. За площею сертифікованих 
екологічних (органічних) сільськогоспо-
дарських угідь Україна посідає двадцяте 
місце у світі. Аграрних підприємств із біо-
логізованими (сертифікованими) сільсько-
господарськими угіддями в нашій країні 
поки що небагато.
Разом з цим, органічне виробництво 

сільськогосподарської продукції не лише 
позитивно впливає на її якість, а й забез-
печує ефективне використання природно-
ресурсного потенціалу та сприяє покра-
щенню стану довкілля. Однак при цьому 
потребує вдосконалення інформаційно-
правове забезпечення споживачів сільсь-
когосподарської продукції органічного 
виробництва в питаннях її якості, оскіль-
ки збільшується можливість фальсифіка-
ції продукції цього виду, і зокрема, через 
підвищений рівень вартості на внутрішнь-
ому і зовнішньому ринках. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Необхідно зазначити, що правові пи-

тання державного регулювання та управ-
ління якістю продукції досліджували такі 
вчені, як: В.Л. Наумов, В.Ф. Опришко; ор-
ганізаційно-правові питання забезпечення 
якості сільськогосподарської продукції − 
В.Н. Петрина. Зокрема, на думку В.Л. На-
умова, якість продукції в правовому плані 
необхідно розглядати як сукупність сут-
тєвих її властивостей, виділених і закріп-
лених у правовій формі, що обумовлюють 
ступінь придатності задовольняти певні 
потреби народного господарства і насе-
лення держави відповідно до її призначен-
ня [2, с. 10-11]. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè 
Органічне виробництво сільськогоспо-

дарської продукції є однією з базових тен-
денцій розвитку аграрного виробництва. 
При цьому створюються умови для одер-
жання сільськогосподарської продукції 
високої якості. Разом з цим, важливим 
елементом системи якості є нормативно-
правове забезпечення доступу споживачів 
до інформаційної бази даних із вказаних 
питань, що відповідає світовим вимогам 
до обігу сільськогосподарської продукції 
на ринку. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є вдосконалення інформа-

ційно-правового забезпечення споживачів 
сільськогосподарської продукції щодо її 
якості в умовах органічного виробництва 
шляхом розроблення відповідних прак-
тичних рекомендацій. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
В Україні органічний рух розпочався 

нап рикінці 90-х, однак лише протягом ос-
танніх років цей прогрес став відчутним. 
Якщо у 2002 р. лише 31 господарство мало 
статус органічного, то у 2008-му таких 
під приємств налічувалося вже 118 [3, с. 
11]. Щороку зростають площі органічних 
сільськогосподарських земель, сертифіко-
ваних міжнародними лабораторіями від-
повідно до норм Євросоюзу. Із 2002 до 
2008 р. ці площі зросли зі 160 тис. до 270 
тис. гектарів [4, с. 10]. 
Необхідно зазначити, що на розгляд 

Верховної Ради України у 2010 р. було 
внесено законопроект «Про органічне ви-
робництво» [5], який у 2011 р. було при-
йнято [6], однак відхилено Президентом 
України. Документом, зокрема, передба-
ча лося визначити правові, еко номічні, 
со  ціальні й організаційні основи ведення 
органіч ного сільського господарства, ви-
моги щодо вирощування, ви робництва, 
пе рероблення, сертифікації, етикетуван-
ня, переве зення, зберігання і реалізації ор-
ганічної продукції та сировини.

 Говорячи про нагальність прийняття 
такого закону, М. Томенко зазначив, що 
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нинішня ситуація на світовому продо-
вольчому ринку характеризується підви-
щенням попиту на якісні та безпечні про-
дукти харчування, зростанням інте ресу 
споживачів до продукції, яка має назву 
«органічні про дукти харчування» [7, с. 2]. 
У пояснювальній записці до законопроек-
ту «Про органічне виробництво» зокрема 
вказано, що зазначений напрям аграрного 
виробництва набуває все більшого поши-
рення в багатьох країнах світу і є найди-
намічнішим сектором галузі. Він, почина-
ючи з 1970 років, збільшується на 10-12% 
щорічно. Обсяг світового ринку органіч-
них продуктів на сьогодні оцінюється на 
рівні понад 40 млрд. дол. США на рік. 
Україна за своїми природно-кліматичним 
та ґрунтовим потенціалом має унікальну 
можливість зайняти одне з провідних міс-
ць серед виробників органічної продукції. 
Разом з тим, реалізація цього потенціалу 
розвивається повільно та безсистемно, 
головним чином через відсутність зако-
нодавчої бази, недостатній рівень органі-
заційної роботи, невизначеність щодо ре-
ального координатора проблеми.

 При цьому, згідно зі ст.1 законопроекту 
«Про органічне виробництво» [5] органіч-
не виробництво – це діяльність операторів, 
що застосовують принципи, Правила та 
методи органічного виробництва на всіх 
його етапах, що дають змогу виготовляти 
натуральні продукти з оздоровчими влас-
тивостями; а також зберігати та відновлю-
вати природні ресурси в процесі виробни-
чої діяльності. Органічна продукція − це 
продукція, одержана в результаті перероб-
ки органічної сировини, отриманої в про-
цесі сертифікованого органічного вироб-
ництва відповідно до Правил органічно-
го виробництва – нормативно-правового 
акта, що регламентує вимоги до органіч-
ного виробництва на всіх стадіях вироб-
ництва, переробки та реалізації органічної 
продукції. Під стадіями розуміють вироб-
ництво (вирощування) органічної продук-
ції, її переробку, пакування, маркування, 
перевезення, зберігання та реалізацію, а 
також, у певних випадках, рекламу, діяль-
ність із експорту-імпорту й укладення до-
говорів із субпідрядниками. Відповідно до 

правових норм законопроекту сфера його 
дії поширюється на органічну продукцію, 
що включає в себе: неперероблену сільсь-
когосподарську продукцію; перероблену 
сільськогосподарську продукцію; продук-
цію бджільництва; дикороси; продукцію 
аквакультури; корми; насіннєвий і садив-
ний матеріал; дріжджі, що використову-
ються як харчові продукти або корми; 
іншу продукцію, вироблену відповідно до 
вимог законопроекту та Правил органічно-
го виробництва. При цьому органічне ви-
робництво ґрунтується на загальних при-
нципах сприяння розвиткові біологічних 
процесів у агроекосистемах із максималь-
ним використанням їхніх внутрішніх при-
родних ресурсів, що передбачає: плану-
вання й організацію біологічних процесів, 
які співіснують у відповідних екосистемах 
із використанням їх внутрішніх природ-
них ресурсів методами, що забезпечують 
використання живих організмів і механіч-
них методів виробництва; виробництво 
продукції рослинництва і тваринництва з 
урахуванням місцевих умов, виробництво 
водних організмів на засадах раціональ-
ного використання рибних ресурсів; забо-
рону використання хімічно-синтезованих 
речовин.

 Варто зазначити, що відповідно до за-
конопроекту «Про органічне виробницт-
во» [5] продукція повинна вироблятися 
згідно з так званими Правилами органіч-
ного виробництва, які необхідно розро-
бити. При цьому до їх структури повинні 
входити: порядок виробництва непере-
робленої сільськогосподарської продук-
ції рослинного походження, у тому числі 
грибів; порядок виробництва неперероб-
леної сільськогосподарської продукції 
тваринного походження; порядок вироб-
ництва аквакультури; порядок ведення 
органічного бджільництва; порядок пере-
робки органічних продуктів рослинного 
та тваринного походження, у тому числі 
виробництва вина; порядок виробництва 
та переробки сировини, кормів та органіч-
них дріжджів; порядок збору дикоросів, 
лісової продукції та водоростей; порядок 
перехідного періоду органічного вироб-
ництва; порядок інспектування та сертифі-



81

 Трудове право; право соціального забезпечення

кації органічного виробництва; порядок 
маркування органічної продукції та вико-
ристання відповідного державного лого-
типу; порядок перевезення, зберігання та 
реалізації органічної продукції; порядок 
експорту-імпорту органічної продукції; 
порядок акредитації органів сертифікації 
органічного виробництва; порядок здій-
снення державного нагляду та контролю 
на всіх стадіях виробництва переробки та 
реалізації органічної продукції, а також за 
діяльністю органів сертифікації органіч-
ного виробництва; порядок та критерії 
для видачі дозволів на використання в ор-
ганічному виробництві продуктів і речо-
вин, не визначених у додатках до Правил 
органічного виробництва.
Отже, для розвитку органічного вироб-

ництва сільськогосподарської продукції 
в Україні необхідним є формування від-
повідної законодавчої бази, яка забезпечу-
вала б не лише ефективність виробництва, 
а й сприяла б раціональному використан-
ню природно-ресурсного потенціалу аг-
ропромислового комплексу. При цьому 
вдосконалення правового регулювання 
органічного виробництва сільськогоспо-
дарської продукції є логічним доповнен-
ням правового регулювання екологічної 
безпеки продуктів харчування. 

 На думку Г.В. Ковальчук, поняття еко-
логічної безпеки продуктів харчування 
можна охарактеризувати як стан розвитку 
суспільних правовідносин, за якого сукуп-
ність державно-правових, організаційних, 
науково-технічних та інших засобів спря-
мована на забезпечення охорони життя 
та здоров’я людини, у тому числі навко-
лишнього природного середовища, від 
екологічно небезпечних продуктів харчу-
вання шляхом дотримання юридичними і 
фізичними особами нормативів гранично 
допустимого вмісту шкідливих речовин у 
цих продуктах на стадіях їх виробництва, 
переробки, зберігання, транспортування 
та реалізації. На думку автора, правове 
забезпечення екологічної безпеки про-
дуктів харчування можна розглядати як 
в об’єктивному, так і суб’єктивному ро-
зумінні. В об’єктивному – як комплекс-
ний міжгалузевий правовий інститут, у 

суб’єктивному – як один із елементів пра-
ва громадян на екологічну безпеку, що ре-
алізується в процесуально-правових пра-
вовідносинах (управлінських, запобіжних 
і забезпечувальних) [8, с. 4-6].
На думку В.С. Луцько, внаслідок не-

достатньо виваженої стратегії держави у 
сфері екологічної безпеки, її орієнтації на 
ліквідаційні підходи в процесі розвʼязання 
проблеми, а не здійснення більш доціль-
них превентивних заходів, зростає кіль-
кість надзвичайних ситуацій природного і 
техногенного походження, у звʼязку з чим 
щороку на ліквідацію їх наслідків спря-
мовується усе більше матеріальних і фі-
нансових ресурсів. Забезпечення сталого 
соціально-економічного розвитку України 
має супроводжуватися створенням безпеч-
ного стану довкілля для життєдіяльності 
суспільства та кожної людини, гаранту-
ванням прийнятного рівня екологічної 
безпеки [9, с. 13].

 Авторську аргументацію застосування 
словосполучення «екологічне управління» 
як уніфікованого терміна для характерис-
тики діяльності уповноважених субʼєктів, 
що ґрунтується на нормах права і спрямо-
вана на збереження довкілля в цілому та 
його окремих компонентів, зменшення 
техногенного навантаження на нього, за-
безпечення безпеки населення від негатив-
ного впливу навколишнього природного 
середовища, запропоновано В.А. Зуєвим. 
На основі аналізу різних джерел, в умовах 
передбаченої систематизації екологічного 
законодавства, автором доведено необхід-
ність виділення міжгалузевого інституту 
екологічного управління в окремий розділ 
майбутнього Екологічного кодексу Украї-
ни, визначено принципи цього інституту 
та подано їх авторську характеристику, 
обґрунтовано поділ функцій екологічного 
управління на пізнавально-програмуючі 
й організаційно-регулюючі [10, с. 16]. З 
метою вдосконалення правового регулю-
вання екологічного моніторингу в Україні 
С.В. Шараповою запропоновано проект 
загальної структури Закону України «Про 
екологічний моніторинг», що дасть змогу 
усунути прогалини, неузгодженості, які 
мають місце в законодавстві [11, с. 16]. На 
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думку С.М. Романко, потенційні екологіч-
ні ризики щодо екологічної безпеки сіль-
ськогосподарської продукції мають антро-
погенний характер і виникають унаслідок 
порушення правил природокористування 
та сільськогосподарського виробництва. 
При цьому основним критерієм поділу 
сільськогосподарської продукції на еко-
логічно чисту та екологічно безпечну до-
цільно вважати процес виробництва такої 
продукції [12, с. 7-8]. 
Разом з цим, природно-кліматичні умо     -

ви та родючі землі багатьох регіонів Ук-
раїни є сприятливими для втілення в 
життя заходів щодо запровадження орга-
нічного виробництва [13, с. 9]. Однак не-
вирішеними залишаються питання право-
вого забезпечення переходу до біологіч-
ного землеробства, особливо в частині 
ви користання пестицидів та агрохімікатів. 
Існуюча законодавча база з цього питан-
ня містить лише загальні правові норми. 
Так, згідно зі ст. 4 Закону України «Про 
пестициди і агрохімікати» [14] пестициди 
й агрохімікати вітчизняного, а також іно-
земного виробництва, що завозяться для 
використання на територію України, по-
винні відповідати встановленим вимогам 
щодо безпечності для здоровʼя людини та 
навколишнього природного середовища 
за умови дотримання регламентів їх засто-
сування. 
При цьому обовʼязковою умовою де-

ржавної реєстрації пестицидів та агрохімі-
катів є наявність відповідної документації 
щодо їх безпечного застосування, вклю-
чаючи позитивний висновок державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи, 
методик визначення залишкових кількос-
тей пестицидів і агрохімікатів у сільсько-
господарській продукції, кормах, харчо-
вих продуктах, ґрунті, воді, повітрі. Від-
повідно державна реєстрація пестицидів і 
агрохімікатів є підставою для здійснення 
державного контролю шляхом запровад-
ження санітарних заходів (процедур ек-
спертизи, інспектування, сертифікації та 

ухвалення) щодо наявності в харчових 
продуктах дозволеної центральним орга-
ном виконавчої влади з питань охорони 
здоровʼя кількості залишків пестицидів і 
агрохімікатів у харчових продуктах, що 
реалізуються на ринку України. У процесі 
застосування пестицидів і агрохімікатів 
здійснюється комплекс заходів відповідно 
до регламентів, установлених для певної 
ґрунтово-кліматичної зони, з урахуванням 
попереднього агрохімічного обстежен-
ня ґрунтів, даних агрохімічного паспорта 
земельної ділянки (поля) і стану посівів, 
діагностики мінерального живлення рос-
лин, прогнозу розвитку шкідників і хво-
роб.

Âèñíîâêè
Запровадження органічного виробниц-

тва сільськогосподарської продукції спри-
ятиме загальній екологізації аграрного 
виробництва та забезпечить виробництво 
продукції нової якості з точки зору еко-
логічних вимог, що у свою чергу суттєво 
підвищить рівень її конкурентоспромож-
ності. Для вдосконалення інформаційно-
правового забезпечення споживачів сіль-
ськогосподарської продукції органічного 
виробництва щодо її якості необхідним є 
створення на рівні Міністерства аграрної 
політики та продовольства України інфор-
маційної бази даних стосовно органічного 
виробництва та забезпечення доступу до 
неї споживачів. На нашу думку, доціль-
ним є також розроблення та законодавче 
закріплення Державного класифікатора 
органічної сільськогосподарської про-
дукції, що дасть змогу визначити пере-
лік продукції, яку технологічно можливо 
виробляти, використовуючи технології 
органічного виробництва, та відповідно 
гарантувати встановлений рівень її якості. 
Це сприятиме також здійсненню ефектив-
ного державного контролю та забезпечить 
ефективне функціонування інформаційної 
бази даних з питань якості продукції цього 
виду.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Особливий напрям дослідження інфор-

маційного права України пов’язаний із 
з’ясуванням правової сутності інформа-
ції як основного об’єкта інформаційних 
відносин. Науково-теоретичного та прак-
тичного значення набуває питання класи-
фікації інформації. Адже від цього зале-
жить обсяг прав та обов’язків учасників 
інформаційних відносин. Питання видової 
класифікації інформації актуалізувалося з 
набранням чинності законів України «Про 
доступ до публічної інформації» та «Про 
внесення змін до Закону України «Про ін-
формацію». Класична класифікація інфор-
мації, що фактично існувала з 1992 р. (рік 
прийняття Закону України «Про інформа-
цію»), зазнала змін.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
У цьому напрямі дослідження здійсню-

вали свої розробки провідні представники 
інформаційно-правової науки, наприклад, 
А.І. Марущак, який аналізує інформацію 
як об’єкт доступу до неї громадян [1]. Ін-
формаційно-правові питання державного 
управління в інформаційній сфері роз-
криває Ю.П. Бурило [2], правовий режим 
конфіденційної інформації як нетипового 
об’єкта цивільного права А.Г. Дідук [3], а 
загальнотеоретичні аспекти щодо особли-
вого суб’єкта інформаційних правовідно-
син визначає О.С. Рождественська [4].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Однак зазначені та інші дослідники не 

розкривають питання класифікації інфор-
мації згідно з останніми змінами інформа-
ційного законодавства України. З огляду 
на викладене, можна стверджувати, що 
існує необхідність наукового дослідження 
видової класифікації інформації.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою цієї статті є розкриття теоретич-

них проблем класифікації інформації. Зад-
ля її досягнення визначаємо такі завдання: 
проаналізувати положення Законів Украї-
ни «Про доступ до публічної інформації» 
та «Про внесення змін до Закону України 
«Про інформацію», а також погляди нау-
ковців і запропонувати видову класифіка-
цію інформації.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Розпочати необхідно з нового визна-

чення інформації, наведеного у ст. 1 За-
кону України «Про інформацію»: інфор-
мація − будь-які відомості та/або дані, які 
можуть бути збережені на матеріальних 
носіях або відображені в електронному 
вигляді [5]. У попередній редакції закону 
та у Цивільному кодексі України інфор-
мація визначалася як документовані або 
публічно оголошені відомості про події 
та явища, що відбуваються в суспільстві, 
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державі та навколишньому природному 
середовищі. 
Таким чином, потенційність збережен-

ня інформації на матеріальних носіях чи 
відображення в електронному вигляді 
роз ширює можливість для класифікації 
ін формації за носієм: відомості (дані), 
за фіксовані на матеріальних носіях чи в 
електронному вигляді. 
Генеральну класифікацію інформації у 

порівнянні з попереднім інформаційним 
законом також змінено. Виділено такі ви-
ди інформації за змістом: 

• інформація про фізичну особу; 
• інформація довідково-енциклопедич-

ного характеру; 
• інформація про стан довкілля (еколо-

гічна інформація); 
• інформація про товар (роботу, послугу);
• науково-технічна інформація; 
• податкова інформація; 
• правова інформація; 
• статистична інформація; 
• соціологічна інформація; 
• інші види інформації. 
За таким поділом, на жаль, неможливо 

визначити єдиний критерій для подібної 
класифікації інформації, оскільки багато 
понять пересікаються за змістом, напри-
клад, правова інформація та податкова 
тощо. Звернемо увагу, що до переліку 
видів інформації включено екологічну ін-
формацію.
Відповідно до нової редакції Закону Ук-

раїни «Про інформацію» інформація про 
фізичну особу (персональні дані) − це ві-
домості чи сукупність відомостей про фі-
зичну особу, яка ідентифікована або може 
бути конкретно ідентифікована [5, ст. 11]. 
Це визначення ідентичне закріпленому в 
Законі України «Про захист персональних 
даних» [6, ст. 2], що набрав чинності з 1 
січня 2011 року. 
Офіційний сайт Державної служби Ук-

раїни з питань захисту персональних да-
них пропонує класифікацію персональних 
даних за різними критеріями: 
за природою відомостей:
- об’єктивні відомості про фізичну 

особу (біометричні дані, стан банківсько-
го рахунку тощо);

- суб’єктивні відомості про фізичну 
особу (автобіографія, характеристика, ма-
теріали атестації, опис особистих якостей 
фізичної особи, досьє тощо);
за джерелами відомостей:
- відомості, що містяться в первинних 

та інших джерелах про фізичну особу;
за способами обробки відомостей:
- відомості в алфавітно-цифровому 

форматі;
- відомості в графічному форматі;
- відомості у фото- та кіно-, аудіо- та 

відеоформаті тощо; 
за формою обробки відомостей:
- відомості на паперових носіях;
- відомості на електронних носіях; 
- відомості на магнітних носіях; 
- відомості на оптичних носіях тощо; 
за вимогами до обробки відомостей:
- відомості, щодо яких застосовуються 

загальні вимоги обробки відповідно до за-
кону; 

- відомості, щодо яких згідно із ст. 7 
закону застосовуються особливі вимоги 
обробки (расове або етнічне походження, 
політичні, релігійні або світоглядні пере-
конання, членство в політичних партіях і 
професійних спілках, а також відомості, 
що стосуються здоров’я чи статевого жит-
тя тощо);
за зв’язком із фізичною особою:
- відомості, що стосуються фізичної 

особи безпосередньо (особова справа пра-
цівника, запис у базі даних медичного за-
кладу, банківський рахунок фізичної осо-
би тощо);

- відомості, що стосуються фізичної 
особи опосередковано (реєстраційний за-
пис про право власності на об’єкт нерухо-
мого майна, записи відеоспостереження у 
громадських місцях, записи про технічне 
обслуговування автомобіля тощо) [7].
Відсутність поділу інформації про фі-

зичну особу на дані загального характеру 
і вразливі персональні дані в нормах за-
конів України «Про інформацію» та «Про 
захист персональних даних» на сьогодні 
є очевидною проблемою, тим більше, що 
подібний поділ пропонується у міжнарод-
них документах [8]. 
На нашу думку, зазначена вище кла-
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сифікація не дає деталізації категорій ві-
домостей про особу, що відносяться до 
персональних даних. Фізична особа може, 
але не зобов’язана встановлювати режим 
обмеженого доступу до інформації, яка 
їй належить або її стосується. Тому з цієї 
причини не зовсім коректним слід визнати 
віднесення інформації про фізичну особу 
автоматично до конфіденційної. 
На сьогодні маємо класифікацію, від-

повідно до якої за порядком доступу 
інформація поділяється на відкриту та 
інформацію з обмеженим доступом. Від-
критою вважається вся інформація, крім 
тієї, що віднесена законом до інформації з 
обмеженим доступом.
Нині новим видом інформації для віт-

чизняного інформаційного законодавства 
є публічна інформація. На жаль, важко 
встановити критерій для визначення спіль-
новидового поняття до поняття «публічна 
інформація». За аналогією з цивільним 
правом визначати приватну інформацію 
неможливо. Хоча необхідність ухвалення 
Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» зумовлена потребою забезпе-
чення чіткого дотримання ст. 34 Консти-
туції України стосовно свободи інформа-
ції, зокрема під час встановлення грифів 
обмеження доступу на інформацію, якою 
володіють органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування. Тому 
можна вважати поняття «публічна інфор-
мація» близьким до змісту поняття «від-
крита інформація».
Публічна інформація визначається як 

відображена та задокументована будь-
якими засобами та на будь-яких носіях ін-
формація, що була отримана або створена 
в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передба-
чених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних 
повноважень, інших розпорядників пуб-
лічної інформації, визначених Законом 
Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» [9, ст. 1].
Новим у інформаційному законодавстві 

є введення до видів ІзОД, крім конфіден-
ційної й таємної, ще й службової інформа-
ції [9, ст. 21]. 

Інформацією з обмеженим доступом є 
та, шкода від оприлюднення якої перева-
жає суспільний інтерес у її отриманні та 
становить загрозу національній безпеці, 
обороні, запобіганню злочину тощо. До 
інформації з обмеженим доступом нале-
жить конфіденційна, таємна та службова 
інформація.
Проблемним є питання співвідношен-

ня права на доступ до публічної інформа-
ції та права власника ІзОД на її захист. У 
Законі України «Про доступ до публічної 
інформації» проблемним є питання щодо 
критеріїв обмеження доступу до інфор-
мації: «шкода від оприлюднення такої ін-
формації переважає суспільний інтерес в 
її отриманні» [9, ст. 6]. Розроблення чіт-
ких критеріїв для визначення співвідно-
шення шкоди та суспільного інтересу є 
складним.
До інформації з обмеженим доступом не 

можуть бути віднесені такі відомості: про 
стан довкілля, якість харчових продуктів і 
предметів побуту; про аварії, катастрофи, 
небезпечні природні явища та інші надз-
вичайні ситуації, що сталися або можуть 
статися і загрожують безпеці людей; про 
стан здоров’я населення, його життєвий 
рівень, включаючи харчування, одяг, жит-
ло, медичне обслуговування та соціальне 
забезпечення; а також про соціально-де-
мографічні показники, стан правопорядку, 
освіти та культури населення; про факти 
порушення прав і свобод людини і грома-
дянина; про незаконні дії органів держав-
ної влади, органів місцевого самовряду-
вання, їх посадових та службових осіб та 
інші відомості, доступ до яких не може 
бути обмежено відповідно до законів і 
міжнародних договорів України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України.
Не може бути обмежено доступ до ін-

формації про розпорядження бюджетни-
ми коштами, володіння, користування чи 
розпорядження державним, комунальним 
майном, у тому числі до копій відповідних 
документів, умови отримання цих коштів 
чи майна, прізвища, імена, по батькові фі-
зичних осіб та найменування юридичних 
осіб, які отримали ці кошти або майно. 
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Зазначене положення не поширюється на 
випадки, коли оприлюднення або надан-
ня такої інформації може завдати шкоди 
інтересам національної безпеки, оборони, 
розслідуванню чи запобіганню злочину.
Не належать до інформації з обмеже-

ним доступом декларації про доходи осіб 
та членів їхніх сімей, які претендують на 
зайняття чи займають виборну посаду в 
органах влади та обіймають посаду де-
ржавного службовця, службовця органу 
місцевого самоврядування першої або 
другої категорії [9, ст. 21].
Конфіденційною інформацією є інфор-

мація, доступ до якої обмежено фізичною 
або юридичною особою, крім суб’єктів 
владних повноважень, та яка може поши-
рюватися у визначеному ними порядку за 
їхнім бажанням відповідно до передбаче-
них ними умов. Не може бути віднесена 
до конфіденційної інформація, що була 
отримана або створена розпорядниками 
інформації.
Таємною є інформація, доступ до якої 

обмежується виключно в інтересах на-
ціональної безпеки, територіальної ціліс-
ності або громадського порядку, з метою 
запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров’я населення, захисту 
репутації або прав інших людей, запобі-
гання розголошенню інформації, одержа-
ної конфіденційно, або для підтримання 
авторитету та неупередженості правосуд-
дя, розголошення якої може завдати шко-
ди особі, суспільству та державі. Таємною 
визнається інформація, яка містить де-
ржавну, професійну, банківську таємни-
цю, таємницю слідства та іншу передбаче-
ну законом таємницю.
Службовою є інформація, що міститься 

в документах суб’єктів владних повнова-
жень, які становлять внутрішньовідомчу 
службову кореспонденцію, доповідні за-
писки, рекомендації, якщо вони пов’язані 
з розробленням напряму діяльності уста-
нови або здійсненням контрольних, нагля-
дових функцій органами державної влади, 
процесом прийняття рішень і передують 
публічному обговоренню та/або прийнят-
тю рішень, а також інформація, зібрана в 
процесі оперативно-розшукової, контр-

розвідувальної діяльності, у сфері оборо-
ни країни, яку не віднесено до державної 
таємниці.
Конфіденційною є інформація про фі-

зичну особу, а також інформація, доступ 
до якої обмежено фізичною або юри-
дичною особою, крім суб’єктів владних 
повноважень. Конфіденційна інформація 
може поширюватися за бажанням (зго-
дою) відповідної особи у визначеному 
нею порядку відповідно до передбачених 
нею умов, а також в інших випадках, виз-
начених законом [9, ст. 21].
Зміст поняття «службова інформація», 

викладений у Законі України «Про доступ 
до публічної інформації», а не в Законі 
України «Про інформацію», дає підстави 
для висновку про те, що фактично йдеть-
ся не про окрему специфічну категорію 
ІзОД (як визначає Закон України «Про ін-
формацію»), а про публічну ІзОД, тобто, 
про інформацію, що перебуває у віданні 
суб’єктів владних повноважень. Це уск-
ладнює розуміння норм інформаційних 
законів стосовно доступу до різних видів 
інформації.
Закони України «Про захист персональ-

них даних», «Про інформацію» та «Про 
доступ до публічної інформації» вступа-
ють у суперечність у частині визначення 
процедури розкриття персональних даних 
у випадках, коли вони становлять суспіль-
ний інтерес. Адже власне Закон України 
«Про захист персональних даних» не міс-
тить узагалі підстав для поширення персо-
нальних даних.
Зазначимо також, що Закон України 

«Про доступ до публічної інформації» та 
інші нові інформаційні закони не містять 
поняття «публічна особа». Хоча й Закон 
України «Про захист персональних да-
них» у нормі: «персональні дані фізичної 
особи, яка претендує зайняти чи займає 
виборну посаду (у представницьких ор-
ганах) або посаду державного службовця 
першої категорії, не належать до ІзОД, за 
винятком інформації, яка визначена такою 
відповідно до закону» [9, ст. 5].
Нова редакція Закону України «Про ін-

формацію» не містить норм, що стосува-
лися визнання інформації об’єктом права 
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власності. Тому за цим критерієм класифі-
кувати інформацію не будемо.

Âèñíîâêè
У цілому за результатами проведеного 

аналізу можна зробити такі висновки. Зап-
ропонована новим інформаційним законо-
давством основна класифікація інформації 

не містить єдиного критерію для поділу, 
багато понять пересікаються за змістом.
Новим у інформаційному законодавстві 

є введення до видів інформації з обмеже-
ним доступом, крім конфіденційної й таєм-
ної, ще й службової інформації, яка стала 
еквівалентом колишньої конфіденційної 
інформації, що є власністю держави.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Із розбудовою незалежності в Україні 

постала нагальна потреба в перебудові, 
удосконаленні, створенні органів держав-
ного управління відповідними сферами 
суспільного життя з новими принципами 
діяльності. Радянська система функціо-
нування органів державної влади мала, 
здебільшого, характер одноосібного уп-
равління, у деяких випадках його наслід-
ками стало порушення прав і свобод гро-
мадян. Ця система, на нашу думку, не була 
ефективною також в управління цивіль-
ною авіацією.
Відповідно до Указу Президента Украї-

ни від 22.07.1998 № 810/1998 «Про заходи 
щодо впровадження Концепції адміністра-
тивної реформи в Україні» [1], уперше в 
незалежній Україні розпочато докорінну 
перебудову структури, організаційної по-
будови та повноважень органів виконав-
чої влади, органів місцевого самовряду-
вання, державної служби, адміністратив-
но-територіального устрою держави, яка 
досі триває. Цей нормативно-правовий 
акт передбачає зміну принципів організа-
ції діяльності органів виконавчої влади з 
командно-адміністративних, сказати б, то-
талітарних, – на принцип пріоритету прав 
і свобод людини та громадянина, тобто па-
ритетності між державою та громадянами. 
Такий факт, на думку автора, відіграє важ-

ливу роль у наданні державою громадянам 
права контролювати дії або бездіяльність 
того чи іншого органу державної влади, а 
також органу місцевого самоврядування, 
їх посадових осіб.
Органи управління цивільною авіацією 

в Україні у вищевказаних процесах займа-
ють особливе місце з огляду на функції, 
повноваження та відповідальність посадо-
вих осіб цих органів.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Питання вдосконалення адміністратив-

но-правового статусу органів державного 
управління розглядали у своїх працях такі 
вчені-правознавці, як: В. Авер’янов, Ю. Би -
тяк, Р. Калюжний, В. Колпаков, С. Сте-
ценко та інші.
Як зазначає В.Б. Авер’янов, орган ви-

конавчої влади – це організаційно само-
стійний елемент державного апарату (ме-
ханізму держави), який наділений чітко 
окресленим обсягом повноважень (ком-
петенцією) відповідно до покладених на 
нього завдань і функцій, складається зі 
структурних підрозділів і посад, що обій-
мають державні службовці, і віднесений 
Конституцією і законами України до сис-
теми органів виконавчої влади [2, с. 202].
На особливе місце органів виконавчої 

влади у системі суб’єктів адміністратив-
ного права вказує В.К. Колпаков, а саме:

В.М. Столбовий

кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри 

конституційного, 

адміністративного та 

міжнародного права,

ВНЗ «Університет 

економіки та права 
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Статтю присвячено дослідженню правового статусу органів 
державного управління цивільною авіацією в Україні. Запропоно-
вано зміни до законодавства щодо вдосконалення державного 
управління в цій сфері.

Статья посвящена исследованию правового статуса органов 
государственного управления гражданской авиацией в Украине. 
Предложены изменения к законодательству по усовершенство-
ванию государственного управления в данной сфере.

The article is devoted research of legal status of organs of state 
administration a civil aviation in Ukraine. Offered changes to the le-
gislation, in relation to the improvement of state administration in this 
sphere.
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ральні органи виконавчої влади.

Органи державного управління 
цивільною авіацією в Україні
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- вони є основними функціонально-
га  лузевими носіями виконавчої влади в 
державі, статус органу виконавчої влади 
закріплюється за ними в нормативному 
порядку;

- це найважливіша складова органів 
дер жавного управління та державного 
апарату в цілому;

- вони об’єднані єдиним керівництвом 
і підпорядкуванням, у результаті чого 
діють узгоджено та цілеспрямовано;

- кожен із органів цієї системи наділе-
ний державою специфічною компетен-
цією у сфері державного управління та 
реалізації державної виконавчої влади;

- система органів виконавчої влади має 
регулюючий вплив на всі сфери держав-
ного та суспільного життя;

- у рамках своєї компетенції органи ви-
конавчої влади самостійні в організацій-
ному та функціональному відношеннях;

-  здійснюється специфічний вид дер жав  -
ної діяльності, що за своїм юридичним 
змістом є виконавчо-розпорядчою [3, с. 109].
Продовжуючи свою думку, В.К. Колпа-

ков формулює визначення поняття «орган 
державної виконавчої влади». Автор за-
значає, що ним є носій державної виконав-
чої влади, що реалізує свою компетенцію в 
закріпленій сфері державного управління 
та має юридичний (нормативно зафіксова-
ний) статус органу державної виконавчої 
влади.
На думку Ю.П. Битяка, орган виконав-

чої влади − організація, що є частиною 
державного апарату, має певну компетен-
цію, структуру, територіальний масштаб 
діяльності, утворюється в порядку, вста-
новленому законом або іншим правовим 
актом, володіє певними методами роботи, 
наділена повноваженнями виступати за 
дорученням держави та покликана в по-
рядку виконавчої діяльності здійснювати 
керівництво економікою, соціально-куль-
турним будівництвом та адміністративно-
політичною діяльністю [4, с. 61].
Як вважає С.Г. Стеценко, орган вико-

навчої влади – це структурно самостійна 
частина державного апарату, яка наділена 
чітко визначеними повноваженнями та 
здійснює державне управління в економіч-

ній, соціально-культурній та адміністра-
тивно-політичній сферах [5, с. 106].

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè 
Найбільш складною проблемою в дослі-

дженні адміністративно-правового статусу 
органів державного управління цивільною 
авіацією є розмежування їх повноважень, 
а також удосконалення дер жавного управ-
ління в цій сфері.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є вивчення й аналіз існую-

чої структури та повноважень органів дер-
жавного управління цивільною авіацією в 
Україні та їх удосконалення.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Слід наголосити, що відбулися деякі 

зміни в побудові системи органів вико-
навчої влади. Відповідно до Указу Прези-
дента України від 09.12.2010 № 1085/2010 
«Про оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» [6] до цент-
ральних органів виконавчої влади входять 
міністерства, державні служби, агентства, 
інспекції та органи зі спеціальним ста-
тусом. Державні комітети як центральні 
органи виконавчої влади ліквідовано. На 
нашу думку, це суперечливе питання, ос-
кільки фактично відбулася заміна назв 
органів, а функції практично залишились 
ідентичними. Стосовно логіки – можна 
припустити, що державні комітети завжди 
плутали з комітетами парламентськими, а 
це дві різні гілки влади. 
На основі проаналізованих позицій уче-

них можна виділити такі основні елементи 
органу виконавчої влади в Україні:

1) єдине керівництво та підпорядку-
вання;

2) відповідна структура;
3) наявність нормативно закріпленої 

ком  петенції;
4) визначена територія діяльності;
5) нормативний порядок утворення;
6) управління певною сферою суспіль-

ного життя.
Визначивши поняття та структуру ор-

ганів виконавчої влади взагалі, необхід-
но розглянути компетенцію Міністерства 



91

 Трудове право; право соціального забезпечення

інфраструктури України та з’ясувати від-
ношення останнього до цивільної авіації 
держави.
Мінінфраструктури України є цент-

ральним органом виконавчої влади, 
діяль  ність якого спрямовується і коорди-
нується Кабінетом Міністрів України [7]. 
Міністерство є головним органом у сис-
темі центральних органів виконавчої вла-
ди у формуванні та забезпеченні реалізації 
державної політики у сферах авіаційного, 
автомобільного, залізничного, морського 
і річкового, міського електричного транс-
порту та у сферах використання повітря-
ного простору України, туризму, діяльно-
сті курортів, метрополітенів, дорожнього 
господарства, забезпечення підготовки 
та реалізації в Україні інфраструктурних 
проектів для виконання завдань і заходів 
з підготовки та проведення в Україні фі-
нальної частини чемпіонату Європи 2012 
року з футболу, інших міжнародних спор-
тивних подій, забезпечення безпеки руху, 
навігаційно-гідрографічного забезпечення 
судноплавства, торговельного мореплав-
ства [7].
У своїй діяльності міністерство керуєть-

ся Конституцією та законами України, 
актами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, іншими актами зако-
нодавства України, дорученнями Прези-
дента України, а також Положенням про 
Міністерство інфраструктури України, 
за  тверджене Указом Президента Украї-
ни від 12 травня 2011 р. № 581/2011, яке 
ви значає основні повноваження цього 
органу у сфері забезпечення управління 
цивільною авіацією. Зокрема, Мінінфра-
структури України:

- визначає пріоритетні напрями та здій-
снює відповідні заходи щодо формування 
та реалізації державної політики у сферах 
авіаційного транспорту та у сферах вико-
ристання повітряного простору України 
та забезпечує нормативно-правове регу-
лювання у цих сферах;

- затверджує стратегії, програми роз-
витку авіаційного транспорту;

- проводить службові розслідування 
обставин і причин катастроф та аварій з 
тяжкими наслідками на транспорті;

- у сфері ліцензування: затверджує лі-
цензійні умови і порядок здійснення кон-
тролю за додержанням ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності 
щодо надання послуг з перевезення паса-
жирів, небезпечних вантажів, багажу авіа-
ційним транспортом;

- у сфері тарифної політики: затверджує 
порядок встановлення, сплати та вико-
ристання аеропортових зборів за обслу-
говування повітряних суден і пасажирів в 
аеропортах України та ставок плати за пос-
луги з аеронавігаційного обслуговування 
повітряних суден у повітряному просторі 
України, а також зборів за аеронавігацій-
не обслуговування польотів повітряних 
суден у повітряному просторі України;

- затверджує перелік держав, з якими 
може здійснюватися міжнародне повітря-
не сполучення з аеропорту (аеродрому), 
а також характер транспортних переве-
зень;

- затверджує порядок організації вико-
нання польотів;

- затверджує положення про сертифіка-
цію субʼєктів, які здійснюють підготовку 
персоналу та надають агентські послуги 
із продажу авіаційних перевезень на тери-
торії України;

- затверджує правила надання дозволів 
на виліт з аеропортів України і приліт 
в аеропорти України під час виконання 
міжнародних, внутрішніх і транзитних по-
льотів;

- затверджує порядок прийняття рішен-
ня на виліт і приліт повітряних суден ци-
вільної авіації України за правилами по-
льотів по приладах;

- затверджує правила виконання чар-
терних рейсів;

- затверджує правила допуску до екс-
плуатації злітно-посадкових майданчиків 
для польотів легких повітряних суден;

- затверджує правила реєстрації цивіль-
них аеродромів України;

- затверджує порядок підготовки, пере-
підготовки, підвищення кваліфікації авіа-
ційного персоналу;

- затверджує авіаційні правила з питань 
нормування льотної придатності цивіль-
ної авіаційної техніки і типових процедур 
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сертифікації повітряних суден та їх ком-
понентів;

- затверджує правила авіаційного елек-
трозвʼязку в цивільній авіації України;

- затверджує положення про інспектора 
з нагляду за забезпеченням безпеки авіа-
ції;

- затверджує державну програму з без-
пеки польотів;

- затверджує інструкцію про порядок 
оформлення матеріалів про адміністра-
тивні правопорушення на повітряному 
транспорті;

- затверджує стандарти й нормативи у 
галузі охорони навколишнього природно-
го середовища при здійсненні діяльності, 
повʼязаної з авіацією;

- затверджує нормативи якості обслу-
говування пасажирів і клієнтів повітряних 
перевезень;

- затверджує інструкцію про порядок 
перевезення зброї та боєприпасів паса-
жирськими рейсами авіаційного транс-
порту;

- затверджує правила перевезень паса-
жирів, багажу та вантажів повітряним 
транспортом;

- затверджує порядок організації пере-
везень вантажів повітряним транспортом;

- затверджує правила розслідування 
авіа ційних подій і інцидентів [7].
Наступним органом державного управ-

ління цивільною авіацією, на розгляді ор-
ганізації діяльності якого необхідно зосе-
редити увагу, є Державна авіаційна служ-
ба України.
Цивільна авіація в Україні, як і будь-яка 

інша сфера державного життя, потребує 
належного управління. Безпосереднім ор-
ганом державної влади, що його здійснює, 
є Державіаслужба України. Законодавче 
регулювання її діяльності здійснюється 
відповідно до Положення «Про Державну 
авіаційну службу України», затверджено-
го Указом Президента України від 6 квіт-
ня 2011 р. № 398/2011 [8].
Положення визначає правовий статус 

служби, її основні завдання, повноважен-
ня посадових осіб та взаємодію з іншими 
органами державної влади, підприємства-
ми, установами, організаціями. Відповідно 

до нього Державіаслужба України є цент-
ральним органом виконавчої влади, діяль-
ність якого спрямовується і координуєть-
ся Кабінетом Міністрів України через 
Віце-премʼєр-міністра України – Міністра 
інфраструктури України.
Державна авіаційна служба України 

входить до системи органів виконавчої 
влади і забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері цивільної авіації.
Основними її завданнями є:
- внесення пропозицій щодо формуван-

ня державної політики у сфері цивільної 
авіації та використання повітряного про-
стору;

- реалізація державної політики у сфері 
цивільної авіації та використання повітря-
ного простору;

- здійснення державного контролю та 
нагляду за безпекою цивільної авіації;

- організація розроблення нормативно-
правової бази для регулювання діяльності 
у галузі цивільної авіації;

- сертифікація та реєстрація обʼєктів і 
субʼєктів цивільної авіації та ліцензування 
авіаційних перевезень;

- регулювання використання повітря-
ного простору та організація повітряного 
руху;

- організація авіаційних перевезень;
- сприяння провадженню зовнішньо-

економічної та міжнародно-правової 
діяльності цивільної авіації [8].
Повноваження Державіаслужби Украї-

ни можна розподілити за кількома крите-
ріями:

1) здійснення контролю та нагляду за 
додержанням суб’єктами авіаційної діяль-
ності вимог нормативно-правових актів;

2) розроблення та впровадження від-
повідних нормативів і стандартів у галузі 
цивільної авіації;

3) надання адміністративних послуг у 
галузі цивільної авіації [8].
У межах цієї статті неможливо детально 

розглянути повноваження Державіаслуж-
би України, але необхідно зазначити, що 
вони певною мірою повторюють повнова-
ження Мінінфраструктури України щодо 
управління цивільною авіацією. Це, на 
нашу думку, є дублюванням законодав-
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ства та зайвим контролем з боку мініс-
терства. 
Незважаючи на те, що перелік повнова-

жень Державної авіаційної служби налі-
чує понад триста позицій – лише одним 
пунктом передбачено організацію та кон-
троль здійснення медичної сертифікації 
авіаційного персоналу. На думку автора, 
це є неприпустимим на сьогодні, оскільки 
стан здоров’я авіаційного персоналу без-
посередньо впливає на безпеку польотів. 
Роль і місце медичної служби цивільної авіа-
ції знаходиться на неналежному рівні й по-
требує якнайшвидшого вдосконалення.
Відповідно до Тимчасової організацій-

ної структури Державної авіаційної служ-
би України, вона має такі складові еле-
менти, як: департаменти, управління та 
сектори. 
Департамент правового та адміністра-

тивного забезпечення у своїй структурі 
має юридичний відділ; відділ докумен-
таційного забезпечення та контролю за 
виконанням; відділ договірної роботи та 
господарського забезпечення; відділ ін-
формаційного забезпечення, сектор видачі 
обліку документів суворої звітності.
Департамент фінансів та економіки у 

своїй структурі налічує чотири відділи, 
а саме: відділ бухгалтерського обліку та 
звітності; відділ бюджетного фінансуван-
ня; відділ економічної політики; відділ 
авіаційної статистики, прогнозування та 
економічного аналізу.
У департаменті льотної експлуатації є 

два управління – управління стандартів 
льотної експлуатації та управління інспек-
ції.
Департамент льотної придатності по-

вітряних суден та сертифікації типу авіа-
ційної техніки налічує два управління 
– управління підтримання льотної при-
датності повітряних суден та управління 
сертифікації типу авіаційної техніки та її 
виробництва.

Департамент авіаційних перевезень та 
аеропортів в структурі має управління 
аеро дромів та аеропортів, а також управ-
ління авіаційних перевезень та ліцензу-
вання.
Департамент аеронавігації та зовнішніх 

зв’язків налічує чотири відділи – відділ 
регулювання аеронавігаційного забезпе-
чення, відділ нагляду за безпекою польо-
тів, відділ сертифікації, відділ зовнішніх 
зв’язків.
Також в структуру служби входять два 

окремо виділені управління – це управ-
ління авіаційної безпеки та управління 
не  залежного розслідування авіаційних 
по  дій. І завершують структуру Державної 
авіаційної служби України чотири секто-
ри – режимно-секретний сектор, сектор ци-
вільної оборони, сектор організації особ-
ливо важливих польотів та сектор авіацій-
ної медицини [9].

Âèñíîâêè
З огляду на вищевикладене, повнова-

ження органів державного управління 
ци вільною авіацією в Україні подекуди 
дублюються, що негативно впливає на 
процеси управління. Також слід наголо-
сити, що в структурі Державної авіаційної 
служби України медичними питаннями 
займається тільки невеликий сектор авіа-
ційної медицини. На наше переконання, 
це питання потребує якнайшвидшого ви-
рішення, оскільки медичне забезпечення 
цивільної авіації прямо впливає на безпе-
ку авіаційних перевезень. Тому, пропонує-
мо утворити в структурі Державної авіа-
ційної служби України Управління ме-
дичної безпеки авіаційних перевезень, яке 
повинно складатися з низки відділів, мати 
достатню кількість персоналу, що дасть 
можливість більш ефективно контролю-
вати стан цивільної авіаційної медицини 
в Україні.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Податково-правовий статус факульта-

тивних суб’єктів не є основною категорією 
податкового права, але від його сутності, 
змісту та правового закріплення залежить 
ефективність реалізації своїх податкових 
обов’язків платниками податків. Зміст по-
датково-правового статусу факультатив-
них суб’єктів податкових правовідносин 
становлять права та обов’язки, а також 
юридична відповідальність, через закріп-
лення яких держава встановлює, регулює 
та охороняє суспільні відносини у сфері 
оподаткування.
Зазвичай науковців цікавили лише 

основні суб’єкти податкових правовід-
носин (платники податків, податкові 
агенти, контролюючі органи), а дослід-
женню правового статусу так званих фа-
культативних суб’єктів не приділялося 
належної уваги. Це можна пояснити тим, 
що після кодифікації податкового зако-
нодавства з’явилося багато актуальні-
ших для вирішення проблем, зокрема у 

практичних сферах реалізації податко-
вого права.
Певні дослідження в цьому напрямі в 

Україні вже здійснювалися, але пробле-
ма суб’єктного складу окремих учасників 
податкових правовідносин і визначення їх 
правового статусу після кодифікації віт-
чизняного податкового законодавства на-
бувають нової актуальності.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Суттєвий вплив на з’ясування проблем, 

що стосувались визначення правового 
статусу збирачів податків і зборів, мали 
дослідження С.С. Мошкова, Н.В. Еліза-
рової, А.В. Бризгаліна, В.Ф. Євтушенко, 
С.Г. Пепеляєва, І.І. Кучерова, М.П. Куче-
рявенка, Т.В. Калінеску, М.Ф. Легкової, 
В.Б. Марченко та інших учених.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Нові роботи у цій сфері мають бути 

присвячені дослідженню суб’єктного 
статусу осіб, що займають найнижчу по-
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У статті розглянуто роль одного з факультативних суб’єктів 
податкових правовідносин у податковому процесі. На підставі 
аналізу вітчизняного законодавства здійснено спробу довести 
існування такого суб’єкта податкових відносин, як збирач по-
датків і зборів, визначити його правовий статус. Запропоновано 
внести зміни до Податкового кодексу України.

В статье рассмотрена роль одного из факультативных 
субъектов налоговых правоотношений в налоговом процессе. На 
основании анализа отечественного законодательства предпри-
нята попытка доказать существование такого субъекта нало-
говых отношений, как сборщик налогов и сборов, определить его 
правовой статус. Предложено внести изменения в Налоговый 
кодекс Украины.

The article examines the role of one of the optional subjects of tax 
relations in the tax process. On the basis of national legislation an 
attempt to prove the existence of such a participant of tax relationship 
as collector of taxes and fees, to determine the legal status of collectors 
gifts and fees. Proposed amendments to the Tax Code of Ukraine.

Ключові слова: податкові правовідносини, суб’єкт, учасник, 
збирач податків і зборів, платник податку, податковий агент.

Збирачі податків і зборів 
як факультативні суб’єкти 
податкових правовідносин
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зицію у вертикальній ієрархії суб’єктів 
податкових правовідносин, та визначення 
ролі, яку вони відіграють у податковому 
процесі. 
Сформульовані в статті висновки є но-

вими в галузі дослідження. Перша про-
блема в означеній сфері торкається неус-
таленої термінології. Це призвело до того, 
що не склалося єдиної назви для групи 
суб’єктів, що відіграють другорядну (до-
поміжну) роль у податковому процесі. 
Друга – поверхневий рівень досліджень. 
Слід зазначити, що більшість науковців 
присвятили свої дослідження основним 
суб’єктам податкових правовідносин, не 
вбачаючи в них перспективу або через 
брак емпіричного матеріалу, якого дійсно 
небагато. 
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є підтвердження фактич-

ного існування у вітчизняному податко-
вому процесі збирачів податків і зборів, 
визначення їх правового статусу, форму-
лювання пропозицій щодо внесення змін 
до податкового законодавства на підставі 
отриманих результатів.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Формальними інститутами в системі 

по даткових відносин, на думку С.С. Мош-
кова, є «податкові інформатори» (банки й 
біржові брокери та інші платники подат-
ків), «податкові контролери» (незалежні 
аудитори, які перевіряють звітність бан-
ків, страхових компаній, бірж тощо) [1, 
с. 10]. Тільки фінансові органи та органи 
внутрішніх справ виокремлює Н.В. Єліза-
рова [2, с. 46]. До осіб, що сприяють сплаті 
податків, А.В. Бризгалін відносить банки, 
податкових агентів, збирачів податків і 
деяких інших [3, с. 404-405]. До групи 
учасників податкових правовідносин, що 
діють в інтересах інших осіб (у стороннь-
ому інтересі), В.Ф. Євтушенко включає 
представників платників податків (подат-
кових агентів), податкових агентів, зби-
рачів податків, банки, органи реєстрації, 
експертів, спеціалістів, перекладачів, по-
нятих і свідків [4, с. 36].
Розгорнуту класифікацію саме фа-

культативних учасників податкових пра-

вовідносин подає С.Г. Пепеляєв. До неї 
увійшли: 

1) особи, що забезпечують перераху-
вання та збір податків: банки, збирачі по-
датків і зборів; 

2) особи, що надають професійну допо-
могу: представники, податкові консуль-
танти; 

3) правоохоронні органи (органи подат-
кової поліції); 

4) особи, що надають необхідні дані: 
нотаріуси, реєстраційні органи, органи лі-
цензування;

5) особи, які беруть участь у заходах 
податкового контролю: судді, нотаріуси, 
реєстраційні органи, процесуальні особи 
[5, с. 163].
Вважаємо, що остання класифікація є 

більш детальною та обґрунтованою. До 
того ж, із назви першої класифікаційної 
групи, до якої вчений відніс банки й зби-
рачів податків і зборів, випливає головна 
характеристика суб’єктів, що її складають, 
тобто забезпечення збору та перерахуван-
ня податків.
Учасники податкових правовідносин, 

наведені в інших групах цієї класифіка-
ції, знайшли своє місце й у вітчизняно-
му податковому процесі. Усі вони мають 
належним чином закріплений правовий 
статус, окрім одного – збирача податків і 
зборів.
Своєрідним історичним аналогом зби-

рачів податків були відкупщики, у ролі 
яких у минулому зазвичай виступали ок-
ремі представники влади або заможні осо-
би, які з власних коштів вносили в держав-
ну казну певну грошову суму. Результатом 
цього було здобуття ними санкціоновано-
го державою права збирати податки на 
певній території на свою користь.
Слід звернути увагу на те, що платни-

ки податків за загальним правилом само-
стійно виконують обов’язки з обчислення 
сум податків і сплаті відповідних коштів 
збирачам податків. Обов’язок останніх 
зводиться лише до прийняття цих коштів 
і перерахування до бюджету, на відміну 
від податкових агентів, які зобов’язані об-
числювати, утримувати та перераховувати 
такі кошти. На жаль, чинне законодавство 
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про податки і збори не містить положень, 
що прямо передбачають залучення ор-
ганізацій або фізичних осіб до виконання 
обов’язків збирачів податків.
Що стосується зарубіжного досвіду, 

то, наприклад, у Болгарії на місцевому 
рівні збирання податків, такс тощо здій-
снюється, окрім чиновників податкового 
відомства, посадовцями адміністрацій 
громад та іншими посадовцями, які не є 
службовцями податкової адміністрації. У 
США Служба внутрішніх прибутків вико-
ристовує послуги приватних компаній, що 
займаються розшуком неплатників за кре-
дитними картами з метою стягнення по-
даткової заборгованості. У Китаї законо-
давство надає податковим органам право 
покладати, на підставі доручення, на ок-
ремих осіб стягування дрібних податків, а 
також здійснення інших дій, пов’язаних із 
оподаткуванням [6, с. 281].
Хоча науковці не заперечують проти 

існування такої категорії як «збирач по-
датків», спробуємо остаточно визначити 
теоретичну важливість і практичну необ-
хідність існування цього суб’єкта.
Головна відмінність збирачів податків 

і зборів від інших учасників податкових 
правовідносин полягає в тому, що вони 
проводять прийом або стягування подат-
ків (попутно контролюючи правильність 
їх обчислення), зараховуючи їх суми на 
свій рахунок або у свою касу.
Податкові органи, на відміну від зби-

рачів, податки не стягують, а лише кон-
тролюють правильність їх обчислення, 
повноту і своєчасність сплати. Податкові 
агенти не контролюють правомірність 
дій платників податків, а самі виконують 
обов’язки з обчислення, утримання та 
перерахування податків. Банки як розра-
хунково-касові центри також не контро-
люють виконання платниками податків їх 
податкових обов’язків, а лише виконують 
платіжні доручення платників податків та 
інкасові доручення податкових органів. 
Державні органи, що контролюють пра-
вильність обчислення та повноту сплати 
податків і зборів, але не уповноважені 
приймати та стягувати податки, також не 
відносяться до збирачів податків.

Отже, є підстави стверджувати, що 
абстрактна категорія «збирачі податків» 
може існувати. Залишилося лише знайти 
реальних учасників податкових правовід-
носин, які відповідають вищенаведеним 
функціям.
Згідно з ч. 5 ст. 57 Податкового Кодек-

су України «фізичні особи – платники по-
датків повинні сплачувати податки і збо-
ри, що встановлені цим Кодексом, через 
установи банків та поштові відділення. 
У разі коли зазначені особи проживають 
у сільській (селищній) місцевості, вони 
можуть сплачувати податки і збори через 
каси сільських (селищних) рад за квитан-
цією про прийняття податків і зборів, фор-
ма якої встановлюється центральним ор-
ганом державної податкової служби» [7]. 
Аналіз положень цієї статті доводить, що 
законодавець передбачає участь у подат-
ковому процесі певних учасників, а саме: 
відділення зв’язку та фінансові органи 
сільських (селищних) рад. Спробуємо ме-
тодом виключення з’ясувати суб’єктний 
статус наведених органів.
Під платниками податків законода-

вець розуміє фізичних осіб (резидентів і 
нерезидентів України), юридичних осіб 
(резидентів і нерезидентів України) та їх 
відокремлені підрозділи, які мають, одер-
жують (передають) об’єкти оподаткуван-
ня або провадять діяльність (операції), що 
є об’єктом оподаткування згідно з Подат-
ковим кодексом України або податковими 
законами, і на яких покладено обов’язок зі 
сплати податків і зборів згідно з Податко-
вим кодексом України (ст. 15) [7].
Відповідно до ч. 1 ст. 18 Податкового 

кодексу України податковим агентом виз-
нається особа, на яку Податковим кодек-
сом покладається обов’язок із обчислення, 
утримання з доходів, що нараховуються 
(виплачуються, надаються) платнику, та 
перерахування податків до відповідного 
бюджету від імені та за рахунок коштів 
платника податків [7].
Можна з упевненістю стверджувати, 

що специфічні обов’язки, які покладено 
на відділення зв’язку та фінансові органи 
сільських (селищних) рад, не збігаються з 
обов’язками платників податків і подат-
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кових агентів. Не відносяться вони й до 
контролюючих органів, натомість цілком 
відповідають вищенаведеній категорії 
«збирачі податків», що одразу визначає 
цілу низку проблем, які потребують нау-
кового вирішення.
Ми вважаємо, що законодавцю треба 

уточнити обов’язки податкового агента 
або визнати, що збирачі податків існують 
у вітчизняному правовому полі та вста-
новити в Податковому кодексі України 
правове положення збирачів податків. Не-
врегульованість основ їхнього правово-
го статусу може спричинити законодавчі 
прогалини, унаслідок чого належне вико-
нання обов’язків цією категорією учасни-
ків податкових правовідносин не буде га-
рантовано.
Починати роботу щодо врегульованості 

діяльності збирачів податків слід із форму-
лювання визначення «збирачі податків». 
Так, І.І. Кучеров вважає, що збирачі по-

датків – це суб’єкти публічного або при-
ватного права, на яких відповідно до зако-
нодавства покладається обов’язок прийма-
ти від платників податків кошти на сплату 
податків і перераховувати їх до бюджету 
[6, с. 281]. Думки інших науковців із цього 
питання конструктивно не відрізняються: 
«особи, які збирають податки, виступають 
як уповноважені органи і посадові осо-
би, які здійснюють приймання коштів від 
платників (або їх агентів) в рахунок спла-
ти податків і зборів» [8, с. 87]; «особи, що 
здійснюють приймання таких коштів від 
платників податків (зборів), контролюють 
їхню сплату і перераховують до бюджету 
на основі податково-правових або інших 
норм» [9, с. 67]. Дещо спірним є таке виз-
начення: «складальники податків і зборів 
– уповноважені органи (державні, місце-
вого самоуправління) і посадовці, які здій-
снювали прийом від платників податків 
засобів на сплату податків і зборів і пере-
рахування їх до бюджету» [10, с. 53-53]. 
Але нашу увагу привернула не юридична 
конструкція визначення, а помилки пере-
кладу. Так, словосполучення «сборщик 
налога» має тільки одну форму перекладу 
з російської мови стосовно закладеного 
змісту – «збирач податку» [11, с. 110].

Підсумовуючи зазначене, збирачами 
податків і зборів слід вважати уповно-
важені органи і посадових осіб, на яких 
законодавством покладається обов’язок 
приймати від платників податків і зборів 
кошти на сплату податків і зборів та пере-
раховувати їх до бюджету. Вищенаведене 
визначення пропонуємо включити до По-
даткового кодексу України шляхом упро-
вадження статті 19-1 «Збирачі податків і 
зборів».
Слід визначити та нормативно закріпи-

ти правовий статус збирачів податків. Як 
вказує К.Г. Костикова, у зміст правового 
статусу учасників правовідносин входять 
їх права та обов’язки, а також система га-
рантій, що забезпечують їх реалізацію [12, 
с. 12-14].
Виходячи із визначення, у збирачів по-

датків є два основні обов’язки:
1) приймання, у встановлених законо-

давством випадках, обов’язкових плате-
жів;

2) перерахування отриманих платежів 
до бюджету в терміни, визначені законо-
давством. 
Щодо першого обов’язку сумнівів не 

виникає, натомість із другого випливає 
необхідність встановлення законодавцем 
певних строків, у рамках яких має відбу-
тися перерахування коштів, отриманих 
від сплати податку (збору) до бюджету. І 
відповідно постає необхідність передба-
чення заходів примусу до порушників цих 
строків. 
Як відомо, суб’єктами податкового пра-

вопорушення є платники податків, подат-
кові агенти, та/або їх посадові особи, а та-
кож посадові особи контролюючих органів 
(ч. 1. ст. 109 Податкового кодексу Украї-
ни) [7]. Нині через неврегульованість пра-
вового статусу збирачів податків і зборів 
виникла ситуація, що скоєна ними дія чи 
бездіяльність, яка фактично підпадає під 
визначення «податкове правопорушення», 
не утворює складу правопорушення через 
відсутність такого важливого елемента як 
суб’єкт правопорушення.
Найпростіший шлях виправлення цієї 

прогалини в законодавстві полягає у виз-
нанні на рівні Податкового кодексу Ук-



99

 Трудове право; право соціального забезпечення

раїни існування в податковому процесі 
збирачів податків і зборів, окресленні їх 
обов’язків та зрівнянні в правах із платни-
ками податків. За таких умов недотриман-
ня збирачем податків і зборів установле-
них строків перерахування платежів буде 
підпадати під дію ст. 126 Податкового ко-
дексу України «Порушення правил сплати 
(перерахування) податків».
Âèñíîâêè
Підсумовуючи вищевикладене, пропо-

нуємо внести зміни до Податкового ко-
дексу України шляхом доповнення його 
статтею 19-1 «Збирачі податків і зборів» 
такого змісту:

«Стаття 19-1. Збирачі податків і зборів
19-1.1. Збирачами податків і зборів виз-

наються уповноважені органи та посадові 
особи, на які цим Кодексом покладається 
обов’язок приймати від платників податків 
і зборів кошти на сплату податків і зборів 
та перераховувати їх до бюджету.

19-1.2. Збирачі податків і зборів зобо-
в’язані:

19-1.2.1. приймати, у встановлених за-
конодавством випадках, обов’язкові пла-
тежі від платників податків та їх представ-
ників;

19-1.2.2. перераховувати отримані пла-
тежі до бюджету, в терміни, визначені за-
конодавством.

19-1.3. Збирачі податків і зборів прирів-
нюються в правах до платників податків 
та несуть відповідальність, передбачену 
для платників податків».
На нашу думку, перспективним напря-

мом подальших досліджень у цій сфері 
стане визначення чітких та обґрунтова-
них строків, достатніх для виконання зби-
рачами податків і зборів покладених на 
них обов’язків, і закріплення цих строків 
у законодавстві. Вважаємо за доцільне в 
подальшій роботі акцентувати увагу на 
дослідженні порушених питань.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Законом України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України що-
до відповідальності за правопорушен ня у 
сфері довкілля» від 5 листопада 2009 р. 
№ 1708-VI Кримінальний кодекс України 
(далі − КК) доповнено статтею 2391 «Не-
законне заволодіння ґрунтовим покривом 
(поверхневим шаром) земель» і статтею 

2392 «Незаконне заволодіння землями 
вод  ного фонду в особливо великих розмі-
рах».
У практичній роботі правоохоронних 

органів виникли труднощі в тлумаченні, а 
відтак і застосуванні цих нововведень до 
КК. Не випадково в даних кримінальної 
статистики за 2009-2010 рр. відсутні відо-
мості щодо кримінальних справ за цими 

В.В. Антипов

кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри 

кримінального права, 

кримінального процесу 

і криміналістики,

Національний 

університет державної 

податкової служби 

України

Дослідження присвячено аналізу нововведень до Криміналь-
ного кодексу України, зокрема, статей, що передбачають відпо-
відальність за незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) 
шаром земель.

Исследование посвящено анализу нововведений в Уголовный 
кодекс Украины, в частности, статей, предусматривающих от-
ветственность за незаконное завладение поверхностным (грун-
товым) слоем земли.

Analysis of the Criminal Code (articles on responsibility for the 
misappropriation of the surface layer of the earth).

Ключові слова: злочини проти довкілля, юридична техніка, 
незаконне заволодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром земель, 
колізія статей Кримінального кодексу, історичне тлумачення 
кримінально-правових норм.

Статті 2391 і 2392 Кримінального 
кодексу України:  колізія змісту та мети 

кримінально-правових норм

Розділ 4

Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-

виконавче право. Кримінальний 
процес та криміналістика; 

судова експертиза; оперативно- 
розшукова діяльність
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статтями КК [1]. Так само не містить ви-
років за вказаними статтями Єдиний де-
ржавний реєстр судових рішень [2].
Викладене свідчить про актуальність 

наукового аналізу ознак складів відповід-
них злочинів, необхідність вироблення 
наукових рекомендацій як із питання пра-
вильного застування кримінально-пра-
вових норм, так і проблеми подальшого 
вдосконалення чинного законодавства.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Проблему відповідальності за пору-

шення правил охорони або використання 
землі досліджено в працях низки вчених, 
серед яких: С.Б. Гавриш [3], І.М. Козьяков 
[4], В.К. Матвійчук [5] та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Вищевказані праці з’явилися до зазна-

чених змін до КК. Зміст статей 2391 і 2392 
був предметом аналізу лише в деяких ви-
даннях науково-практичних коментарів 
Кримінального кодексу України [6], тому 
системний аналіз ознак цих складів зло-
чинів є невирішеним аспектом проблеми 
застосування кримінально-правових норм 
про відповідальність за посягання на ґрун-
товий покрив (поверхневий шар) земель.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є здійснення аналізу оз-

нак злочинів, передбачених статтями 2391 
і 2392 КК (перш за все тих, що викликають 
утруднення в правозастосуванні), визна-
чення мети законодавця щодо формулю-
вання вказаних норм, вироблення на цій 
основі пропозицій стосовно їх застосуван-
ня та вдосконалення.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
У статтях, що розглядаються, відсутнє 

визначення предмета злочину. Не додає 
ясності й те, що в диспозиції ч. 1 ст. 2291 
КК предмет іменується як «ґрунтовий 
покрив (поверхневий шар) земель», а в 
диспозиції ч. 1 ст. 2292 КК – «поверхневий 
(ґрунтовий) шар земель водного фонду». 
Аналіз спеціальних підзаконних актів, 

що регулюють земельні відносини, дає 
змогу дійти висновку, що предметом зло-

чину є ґрунтовий покрив (поверхневий 
шар) земель, тобто природно-історичне 
ор гано-мінеральне тіло, що утворилося на 
поверхні земної кори і є осередком най-
більшої концентрації поживних речовин, 
основою життя та розвитку людства за-
вдяки найціннішій своїй властивості – ро-
дючості [7, п. 2]. Товщина ґрунтового пок-
риву (поверхневого шару) може становити 
від декількох сантиметрів до трьох метрів. 
Поновлення знятого поверхневого шару 
землі потребує до 350-400 років [8; 9].
До предмета злочину, передбаченого 

ст. 2391 КК, належить ґрунтовий покрив 
(поверхневий шар) земель будь-якого при-
значення (земля сільськогосподарського 
призначення, землі житлової та громадсь-
кої забудови тощо), окрім земель водного 
фонду. Цінність земельної ділянки (рілля, 
багаторічні насадження, перелоги, сіно-
коси, пасовища тощо), а також вид ґрун-
ту (дерново-підзолистий, бурий лісовий, 
чорноземний, каштановий, лучний, солон-
чаковий тощо) не впливає на кваліфікацію 
вчиненого, але може бути врахована в 
процесі призначення покарання.
Відповідальність за незаконне заво-

лодіння поверхневим (ґрунтовим) шаром 
земель водного фонду передбачено ст. 
2392. До земель водного фонду належать 
землі, зайняті: морями, річками, озерами, 
водосховищами, іншими водоймами, бо-
лотами, а також островами; прибережними 
захисними смугами вздовж морів, річок та 
навколо водойм; гідротехнічними, інши-
ми водогосподарськими спорудами та ка-
налами, а також землі, виділені під смуги 
відведення для них; береговими смугами 
водних шляхів (ст. 4 Водного кодексу). 
Співвідношення предметів вказаних 

злочинів (ґрунтовий шар будь-яких зе-
мель і ґрунтовий шар лише земель водно-
го фонду) на перший погляд свідчить про 
наявність конкуренції загальної (ст. 2391 
КК) та спеціальної (ст. 2392 КК) норм. Тим 
більше, що в обох статтях ідеться про ана-
логічні дії («незаконне заволодіння») сто-
совно предмета злочину. 
Однак ці склади злочинів значно від-

різняються наслідками. Так, якщо для 
ква ліфікації вчиненого за ч. 1 ст. 2392 КК 
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достатньо факту незаконного заволодіння 
поверхневим (ґрунтовим) шаром земель 
водного фонду в особливо великих розмі-
рах, то обов’язковою ознакою за ч. 1 ст. 
2391 є створення в результаті незаконно-
го заволодіння ґрунтовим покривом (по-
верхневим шаром) земель небезпеки для 
життя, здоров’я людей чи для довкілля. 
Наразі важко уявити ситуацію, коли вивіз 
землі може створити небезпеку для життя, 
здоров’я людей (ч. 1 ст. 2391 КК). І зовсім 
екзотичним уявляється такий спосіб за-
володіння поверхневим шаром землі, як 
заволодіння «шляхом підпалу, вибуху чи 
іншим загальнонебезпечним способом» 
(ст. 2391 КК).
У зв’язку з викладеним необхідно про-

вести стислий історичний аналіз законо-
проектної роботи, результатом якої ста-
ло доповнення Кримінального кодексу 
України вказаними статями. Історичний, 
чи генетичний, метод дає змогу краще 
усвідомити генезис багатьох криміналь-
но-правових понять, з’ясувати соціальні 
передумови прийняття закону про кримі-
нальну відповідальність, а також завдань, 
які ставить законодавець, приймаючи за-
кон [10, с. 31].
У Верховній Раді України 11 вересня 

2008 р. було зареєстровано під номером 
3134 проект Закону «Про внесення змін 
до деяких кодексів України щодо вста-
новлення відповідальності за штучне ут-
ворення земельної ділянки без відповідної 
дозвільної документації», що передбачав 
доповнення КК статтею 2391 про відпові-
дальність за «самовільне штучне утворен-
ня земельної ділянки у межах прибережної 
захисної смуги чи зоні особливого режиму 
використання земель (намив, засипка чи 
іншим чином штучне утворення земельної 
ділянки) без оформлення необхідної про-
ектної документації та отримання дозволу 
на проведення таких робіт, якщо такими 
діями заподіяно значну шкоду довкіллю». 
Законопроект № 3134 було прийнято за 
основу (у першому читанні) 19 березня 
2009 р. (стенограма ранкового засідання 
17 березня 2009 р. засвідчує це, однак на 
сайті ВР України розміщено постанову 
про його відхилення). 

Того ж дня, 19 березня 2009 р. було 
прий нято за основу проект Закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо відповідальності за 
правопорушення стосовно земель водно-
го фонду)» під номером 3417, який мав 
за мету доповнити КК статтею 2391 про 
відповідальність за «штучне утворення зе-
мельної ділянки у межах прибережної за-
хисної смуги чи зоні особливого режиму 
використання земель або проведення робіт 
на земельних ділянках дна річок, озер, во-
досховищ, морів та інших водних об’єктів 
з порушенням встановлених правил, або 
інші незаконні дії зі зміни рельєфу земель 
водного фонду, якщо вони спричинили 
тяжкі наслідки».
Однак у процесі підготовки цього про-

екту до другого читання він зазнав знач-
них змін. Зокрема, було змінено його на-
зву та диспозицію частин 1-3 статті 2391, 
з’явилась нова стаття 2392. Саме в такій 
редакції 5 листопада 2009 р. було прий-
нято у другому читанні та в цілому Закон 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо від-
повідальності за правопорушення у сфері 
довкілля» № 1708-VI. Як результат, скла-
ди злочинів, передбачені статтями 2391 і 
2392 КК відображають як «ідеологію», що 
закладалася в законопроекти №№ 3134 і 
3417 (самовільне штучне утворення зе-
мельної ділянки), так і ознаки незакон-
ного заволодіння ґрунтовим шаром землі 
(відповідно до буквального змісту назви і 
диспозиції цієї статті).
Наприклад, законопроект № 3134 пере-

дбачав відповідальність у випадках само-
вільного штучного утворення земельної 
ділянки в межах прибережної захисної 
смуги чи зоні особливого режиму вико-
ристання земель шляхом намиву, засипки 
або у випадках іншим чином штучного 
утворення земельної ділянки. Таким ут-
воренням ділянки «іншим чином» може 
бути, наприклад, її утворення направле-
ним вибухом. І вибухи, і намив, і засипка 
можуть створювати «небезпеку для життя, 
здоров’я людей чи для довкілля» (наслід-
ки, передбачені чинною редакцією ч. 1 ст. 
2391 КК), а також спричинити загибель 
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людей, масову загибель обʼєктів тварин-
ного чи рослинного світу або інші тяжкі 
наслідки (тобто наслідки, передбачені 
чинною редакцією ч. 4 ст. 2391 КК). 
Наприклад, такий спосіб, як підпал є 

способом штучного утворення земельної 
ділянки шляхом знищення чи пошкод-
ження вогнем лісових масивів, зелених 
насаджень тощо. Вибух – спосіб штучно-
го утворення земельної ділянки шляхом 
ініціювання направленого вибуху за до-
помогою вибухових речовин, вибухових 
матеріалів, бойових припасів фабричного 
виготовлення чи саморобних. Інший за-
гальнонебезпечний спосіб – це будь-який 
спосіб штучного утворення земельної ді-
лянки, унаслідок якого створюється загро-
за для життя чи здоров’я індивідуально не 
визначеного кола людей або заподіяння 
великих матеріальних збитків (затоплен-
ня, застосування дефоліантів тощо).
Наразі зазначені у ст. 2391 КК наслідки 

жодним чином не можуть бути спричи-
нені незаконним заволодінням ґрунтовим 
покривом (поверхневим шаром) земель 
– тобто діями, передбаченими чинною 
редакцією ст. 2391 КК. На практиці заво-
лодіння поверхневим шаром землі – це 
зняття ґрунтового покриву землі екска-
ватором, грейдером чи іншою машиною, 
завантаження знятої землі до вантажівки, 
вивезення її з ділянки для власних потреб 
винної особи або для продажу. Загибель 
людей тут можлива радше у разі сутичок 
між власниками землі чи екологами і тими, 
хто знімає та вивозить землю. Зрозуміло, 
що такі випадки знаходяться поза межами 
складу злочину, що розглядається. 
Зазначений дуалізм змісту статей 2391 і 

2392 КК знайшов відображення в їх нау-
ковому тлумаченні. Так, автори науково-
практичного коментаря до КК вважають, 
що диспозицію ст. 2391 КК слід розуміти 
буквально, прямо і безпосередньо: неза-
конне заволодіння ґрунтовим покривом 
− це «зняття та перенесення родючого 
шару ґрунту земельної ділянки, вчинене 
всупереч встановленому порядку». Однак 
диспозиція ст. 2392 КК, що містить анало-
гічний опис дій, тлумачиться ними чомусь 
зовсім інакше: «під заволодінням поверх-

невим (ґрунтовим) шаром земель водного 
фонду можна розуміти, зокрема, штучне 
створення земельної ділянки, у т. ч. шля-
хом намиву ґрунту за допомогою земсна-
рядів та іншої техніки (так звані гідрона-
миви), вчинення інших дій із зміни рельє-
фу земель водного фонду (наприклад, 
під  няття рівня ґрунту до незатоплюваних 
позначок з метою використання земельної 
ділянки для будівництва), викопування 
штучних водоймищ, влаштування гребель, 
дамб, причалів» [6]. 
На наш погляд, суперечність і непослі-

довність такого тлумачення обумовлена 
системними техніко-юридичними вадами 
самих кримінально-правових норм, що 
було показано вище. 
Безумовно, штучне створення земельної 

ділянки, у тому числі й шляхом їх намиву 
за допомогою земснарядів та іншої техні-
ки, є доволі поширеними і вкрай небезпеч-
ними для довкілля діями, але їх суспіль-
на небезпека обумовлена і, як правило, 
жодним чином не пов’язана з незаконним 
заволодінням поверхневим (ґрунтовим) 
шаром земель. Зазвичай це дії з утворен-
ня земельної ділянки шляхом намиву не 
ґрунтових, а піщаних островів, молів тощо 
[11; 12]
Суб’єктивна сторона злочинів, передба-

чених ч.ч. 1 і 2 ст. 2391 КК (без настання 
матеріальної шкоди у великому розмірі), 
може характеризуватися як непрямим 
умислом, так і необережністю. У разі 
умис лу винна особа усвідомлює суспіль-
но небезпечний характер свого діяння, 
передбачає створення небезпеки для жит-
тя, здоров’я людей чи довкілля і свідомо 
спричиняє настання цих суспільно небез-
печних наслідків. У разі необережності 
особа передбачає можливість настання за-
значених наслідків, але легковажно розра-
ховує на їх відвернення (злочинна самов-
певненість). Можлива також злочинна 
не дбалість, якщо особа не передбачала 
можливості настання зазначених наслід-
ків, хоча повинна була і могла їх передба-
чити.
У разі вчинення дій, що заподіяли ма-

теріальну шкоду у великому розмірі (ч. 2 
ст. 2391) або в особливо великому розмірі 



104

Правничий вісник Університету «КРОК»

(ч. 3 ст. 2391), можлива складна (зміша-
на) форма вини – умисел на заподіяння 
матеріальної шкоди і необережність сто-
совно створення небезпеки для життя, 
здоров’я людей чи довкілля. 
Тяжкі наслідки, як ознака особливо 

кваліфікованого складу злочину (ч. 3 ст. 
2392) – загибель людей, масове захворю-
вання людей, істотне погіршення екологіч-
ної обстановки в тому чи іншому регіоні 
(місцевості), зникнення, масові загибель 
чи тяжкі захворювання обʼєктів тварин-
ного та рослинного світу, неможливість 
відтворити протягом тривалого часу ті чи 
інші природні об’єкти або використовува-
ти природні ресурси в певному регіоні, за-
подіяння матеріальної шкоди в особливо 
великих розмірах тощо, які знаходяться 
в причинному зв’язку з незаконним заво-
лодінням поверхневим (ґрунтовим) шаром 
земель водного фонду. 
Незаконне заволодіння ґрунтовим пок-

ривом (поверхневим шаром) земель без 
ознак, передбачених у статтях 2391 і 2392, 
тягне адміністративну відповідальність 
залежно від способу заволодіння за стат-
тями 533 чи 534 КпАП України. 
Дії службових осіб, які незаконно за-

володіли ґрунтовим покривом (поверхне-
вим шаром) земель шляхом зловживання 
владою або службовим становищем чи 
перевищення влади або службових повно-
важень, коли при цьому спричинено тяжкі 
наслідки, утворює сукупність злочинів, 

передбачених ч. 3 ст. 2391 або ч. 3 ст. 2392 
КК та відповідними частинами статей 364 
чи 365 КК.
Âèñíîâêè
Здійснений аналіз виявив внутрішню 

неузгодженість редакції статей 2391 і 2392 
КК, що обумовлено поєднанням законо-
давцем у тексті одного закону різних за 
«ідеологією» та метою законопроектів. 
Метою доповнення КК статтями 2391 і 

2392 було встановлення відповідальності 
за незаконне штучне утворення земельної 
ділянки. Однак у процесі опрацювання за-
конопроекту він набув змін, що повністю 
змінили редакцію і не містять ознак таких 
діянь.
Стаття 2391 КК передбачає відповідаль-

ність за незаконне заволодіння ґрунтовим 
покривом (поверхневим шаром) будь-
яких земель, а ст. 2392 КК – за ті самі дії 
стосовно поверхневого (ґрунтового) шару 
земель водного фонду. Незаконне заво-
лодіння ґрунтовим покривом (шаром) зем-
лі за обома вказаними нормами − це знят-
тя ґрунтового покриву та вивезення його 
для продажу чи іншого використання. Од-
нак, з огляду на те, що до складу злочину, 
передбаченого ст. 2391 КК, включено не-
властиві йому наслідки (створення небез-
пеки для життя, здоров’я людей, загибель 
людей) та спосіб (підпал, вибуху тощо), на 
практиці застосування цієї норми унемож-
ливлено.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Нині в засобах масової інформації пуб-

лікуються численні наукові праці та до-
слідження, з яких вбачається, що однією з 
нагальних проблем в Україні, яку терміно-
во необхідно вирішувати, є злочинність. 
Згідно зі ст. 124 Конституції України 

правосуддя в державі здійснюється ви-
ключно судами. Тому постає проблема 
не  обхідності прискорення та спрощення 
судового провадження за умови забезпе-
чення прав учасників процесу. На думку 
П.В. Пушкаря, така проблема існує й у 
інших державах, що також намагаються 
знайти оптимальну модель процесуаль-
ної форми. Це особливо необхідно в тому 
разі, коли до суду подаються достатні 
докази вини особи у вчиненні злочину, а 
сама вона її не заперечує, і тому можли-
во вирішити справу без повного судового 
розгляду [4, с. 3].
Так, наприклад, з цією метою часто 

використовують інститут так званої уго-

ди про визнання вини, що є розвиненим 
у державах класичного обвинувального 
кримінального процесу, особливо у Вели-
кій Британії та США. Процедури спроще-
ного розгляду кримінальних справ набу-
вають усе більшого розвитку в державах 
Європи, зокрема Німеччині, Італії, Іспанії, 
державах Бенілюксу, Польщі, Чехії, Сло-
ваччині та Росії.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Дослідженням питань реформування 

кри мінального процесу займалися вчені-
правники колишнього СРСР, держав СНД 
та України, зокрема: Ю.В. Баулін, Т.В. Вар-
фоломеєва, Ю.М. Грошевий, В.Г. Гончарен-
ко, К.Ф. Гуценко, В.Т. Маляренко, В.Н. Ма -
хов, О.Р. Михайленко, М.М. Михеєнко, 
В.В. Молдован, В.М. Ніколайчик, В.Т. Нор, 
Г.М. Омельяненко, І.Л. Петрухін, М.А. Пєш-
ков, А.К. Романов, Х.У. Рустамов, А.В. Смир -
нов, М.С. Строгович, В.М. Тертишник, 
В.П. Шибіко, М.Є. Шумило та інші.
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У статті досліджено проблему застосування у кримінально-
процесуальному законодавстві України такого нового процесу-
ального механізму, як «угода про визнання вини», розповсюдже-
ного в багатьох країнах світу. Проаналізовано можливі позитив-
ні та негативні наслідки його впровадження, а також вирішення 
проблеми в подальшому. 

В статье исследована проблема применения в криминально-
процессуальном законодательстве Украины такого нового про-
цессуального механизма, как «соглашение о признании вины», 
распространенного во многих странах мира. Проанализированы 
возможные позитивные и негативные последствия его внедре-
ния, а также пути решения проблемы в последующем.

The article considers the problem of the possibility of a criminal-
procedural legislation of Ukraine a new procedural mechanism as a 
“plea agreement”, which is common in many countries around the 
world. Studied and analyzed the possible positive and negative effects 
of the testing and ways to solve problems in the future.

Ключові слова: угода про визнання вини, спрощена процеду-
ра судового розгляду, згода обвинуваченого на пом’якшення пока-
рання, дії обвинувачуваного щодо відшкодування наслідків скоє-
ного злочину та відновлення порушених прав потерпілих.

Угода про визнання вини 
у кримінальному процесі: 

досвід і практика застосування
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Крім того, питання застосування спро-
щених і скорочених процедур розгляду 
кримінальних справ, зокрема із застосу-
ванням угоди про визнання вини, дослі-
джено такими зарубіжними вченими: 
А. Альшулер, А. Гольдштейн, М. Філі, 
Л. Фрідмен, М. Хейманн, Р. Веннігер, 
Д. Дресслер, Д. Ленгбайн, В. Макдоналд, 
Ч. Мірскі, Р. Скотт, Д. Болдуїн, Е. Доуб, 
С. Коен, М. Макконвілл, Д. Роулз, Е. Сан -
дерз, Е. Ешвор, А.Ж. Арно, Р. Давід, Бер-
тел, Б. Зварт, К. Вінгаерт, Н. Йорг, С. Трех-
селл та інші.

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
До проблем удосконалення криміналь-

но-процесуального законодавства Украї-
ни, застосування нових положень щодо 
скороченого чи спрощеного провадження 
у кримінальних справах постійно зверта-
ються провідні вчені-процесуалісти, зо-
середжуючи увагу на пошуках оптималь-
них кримінально-процесуальних форм, 
які дали б можливість більш раціонально 
й економно використовувати бюджетні 
видатки, що асигнуються на здійснення 
правосуддя, скоротити строки розгляду 
кримінальних справ, зняти надмірне на-
вантаження з судів та суддів.
Необхідно зазначити, що в криміналь-

ному процесі України вже існують поло-
ження щодо скорочення та спрощення 
провадження у кримінальних справах. Це 
і протокольна форма досудової підготов-
ки матеріалів (розділ VII КПК України), і 
положення про примирення потерпілого з 
особою, що вчинила злочин (підсудним), 
яке тягне за собою відмову в порушенні 
кримінальної справи або її закриття суд-
дею (ч. 1 ст. 27, ст. 251, ч. 3 ст. 282 КПК), 
про примирення обвинуваченого з потер-
пілим (ст. 8 КПК, ст. 46 КК), і, нарешті, 
про можливість для суду не проводити 
судове слідство, обмежившись лише до-
питом підсудного, який повністю визнав 
себе винним у пред’явленому йому обви-
нуваченні (ст.ст. 299, 301-1 КПК).
У проекті нового Кримінально-процесу-

ального кодексу України (станом на 1 лип-
ня 2011 р.) необхідно в першу чергу звер-

нути увагу на Главу 30.Особливі порядки 
провадження в суді першої інстанції. У 
§ 1 наведено спрощений порядок провад-
ження щодо кримінальних проступків.
Так, у ст. 375 проекту КПК України за-

значено, що суд за клопотанням слідчого, 
погодженого з прокурором, або прокурора 
має право розглянути обвинувальний акт 
щодо вчинення кримінального проступ-
ку без проведення судового розгляду в 
судовому засіданні за відсутності учас-
ників кримінального провадження, якщо 
обвинувачений беззаперечно визнав свою 
винуватість, не оспорює встановлені до-
судовим розслідуванням обставини та 
згоден із розглядом обвинувального акта 
за його відсутності, а потерпілий не запе-
речує проти такого розгляду. Спрощене 
провадження щодо кримінальних про-
ступків здійснюється згідно із загальними 
правилами судового провадження, перед-
баченими цим Кодексом, із урахуванням 
положень вказаного параграфа.
Згідно зі ст. 376 проекту КПК України 

суд у п’ятиденний строк з моменту отри-
мання обвинувального акта з клопотан-
ням про його розгляд у спрощеному про-
вадженні вивчає його та додані матеріали 
й ухвалює вирок у порядку, визначеному 
цим Кодексом, що повинен відповідати за-
гальним вимогам до вироку суду. У такому 
вироку замість доказів на підтвердження 
встановлених судом обставин зазначають-
ся встановлені органом досудового розслі-
дування обставини, які не оспорюються 
учасниками кримінального провадження. 
Суд має право призначити судовий роз-
гляд у судовому засіданні обвинувального 
акта, який надійшов із клопотанням про 
його розгляд у спрощеному провадженні, 
та викликати для участі в ньому учасників 
кримінального провадження, якщо визнає 
це за необхідне. Копія вироку за результа-
тами розгляду обвинувального акта з кло-
потанням про його розгляд у спрощеному 
провадженні не пізніше наступного дня 
після його винесення надсилається учас-
никам кримінального провадження. Сам 
вирок може бути оскаржений в апеляцій-
ному порядку з урахуванням особливос-
тей, передбачених ст. 389 цього Кодексу. 
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Таким чином, можна дійти висновку, 
що у зв’язку з переосмисленням існуючих 
і пошуками нових процесуальних форм 
швидкого й ефективного здійснення пра-
восуддя в кримінальних справах, в Україні 
актуальним є наукове дослідження угоди 
про визнання вини й аналогічних інсти-
тутів у кримінальному процесі зарубіж-
них держав, їх порівняння з відповідними 
положеннями чинного кримінально-про-
цесуального законодавства України для 
визначення можливості й доцільності 
впровадження.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є аналіз чинного законо-

давства, прийнятого після ухвалення Кон-
ституції України, що дасть змогу з’ясувати 
можливість запровадження в чинному за-
конодавстві України такого нового інсти-
туту, як «угода про визнання вини», що 
укладається між обвинуваченим чи його 
захисником з одного боку та прокурату-
рою – з іншого. 
Крім того, автор статті дослідить істо-

рію розвитку інституту «угоди про виз-
нання вини» і процедури спрощеного роз-
гляду кримінальних справ в інших країнах 
світу.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Інститут «угоди про визнання вини» 

розвинений у державах класичного обви-
нувального кримінального процесу, особ-
ливо Великій Британії та США, де 70-90% 
усіх кримінальних справ вирішуються у 
спрощеному порядку, шляхом укладання 
вказаної угоди між сторонами обвинува-
чення і захисту. Таке вирішення справи 
розглядається як важлива умова збережен-
ня ефективного функціонування судової 
системи цих держав, оскільки дає змогу 
не проводити повний розгляд справи, що 
відповідно зменшує навантаження на суди 
та суддів.
Так, за даними С. Вельяновського, у 

США у 90% кримінальних справ обви-
нувачувані визнавали себе винуватими. 
Приблизно 50% визнань – це результат 
домовленості між обвинувачуваним і про-
курором [1, с. 73].
За даними Л. Фрідмена, у деяких регіо-

нах США до 90% обвинувачуваних ідуть 
на «угоду про визнання вини» [9, c.140]. 
За даними В. Махова й М. Пєшкова, понад 
90% кримінальних справ у США не про-
ходять через процедуру судового розгля-
ду. В одних випадках визнання вини має 
наслідком спрощену процедуру в суді, а 
в інших, коли органи досудового розслі-
дування без визнання обвинувачуваним 
вини не в змозі забезпечити збір доказів, 
що його викривають, укладається так зва-
на угода про визнання вини [2, с. 17].
Разом з тим, Д.В. Філін у своїх працях 

зазначає, що американські вчені «уго-
ду про визнання вини» пов’язують не з 
неможливістю встановлення обставин 
кримінальної справи, а, насамперед, із 
бажанням обвинуваченого й прокурора 
уникнути непередбачуваності колегії при-
сяжних, особливо у справах, результат 
яких визначається талантом і професій-
ними навичками адвоката й прокурора. 
Ця проблема стає актуальною й для країн 
СНД, де проводиться судово-правова ре-
форма, одним із завдань якої є повернення 
до такої форми відправлення правосуддя, 
як суд присяжних [8].
Угоди про визнання вини були відо-

мі в Америці ще на початку ХІХ століт-
тя. Практика таких угод мала розвиток 
у США не лише для того, щоб уникнути 
громіздкої форми судочинства. На почат-
ку століття суд присяжних міг виносити 
вироки в п’яти кримінальних справах за 
один день. Однак після 60-х років мала 
місце так звана революція кримінальної 
процедури, коли права захисту були роз-
ширені, а тому кримінальні процеси стали 
тривалими й важкими. У такому разі для 
встановлення істини немає достатнього 
часу, головне − встигнути вирішити сус-
пільний конфлікт.
Крім США, процедури спрощеного роз-

гляду кримінальних справ набувають все 
більшого розвитку в державах Європи, 
зокрема Німеччині, Італії, Іспанії, держа-
вах Бенілюксу, Польщі, Чехії, Словаччині 
та Росії.
На європейському континенті голов-

ною причиною порушення прав обвину-
ваченого на негайний судовий розгляд є 
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складне, педантичне письмове оформлен-
ня матеріалів справи в досудовому етапі 
кримінального процесу. Тому існує ряд 
скорочених процедур, спрямованих на 
ліквідацію попереднього слідства в спра-
вах дрібних правопорушень або в тому 
разі, коли підозрюваного затримано на 
місці злочину.
На законодавчому рівні в Росії введено 

спрощену форму судового слідства, коли 
підсудний визнає себе повністю винува-
тими і зроблені ним визнання не оскаржу-
ються і при цьому у судді немає сумнівів у 
його винності. Тоді можна негайно перей-
ти до дебатів сторін. Але це не є «визнан-
ням вини» в американській практиці, тому 
що присяжним засідателям доводиться ви-
носити вердикт. 
Як у своїй статті говорить професор 

права Стівен Тейман, це подібне до засто-
совуваного в європейських країнах. Так, 
неформальні німецькі угоди насправді є 
угодами про спрощення судового слідст-
ва в обмін на закриття справи за окреми-
ми складами злочину або зниження межі 
покарання. Такі неформальні переговори 
мають місце приблизно в 30-40% справ і 
в половині всіх справ за економічні зло-
чини. У результаті переговорів обвину-
вачений погоджується або відмовляється 
від клопотань досліджувати певні докази, 
або свідчить про визнання вини, сприяю-
чи значному скороченню обсягу слідства. 
На досудовому етапі процесу переговори 
ведуться між захисником і прокурором 
щодо обмеження обсягу обвинувального 
висновку [5, с. 35].
Як показала міжнародна практика, най-

більш вдалою є процедура, що дасть змо-
гу застосовувати подібне спрощення в 
справах, які тягнуть за собою покарання 
у вигляді позбавлення волі на термін не 
більше п’яти років. Такий скорочений по-
рядок судового слідства є більш змагаль-
ним, ніж процедура суду присяжних, що 
діє, оскільки в ньому досліджуватимуться 
лише докази, представлені сторонами. 
Інститут «угоди про визнання вини» за-

стосовується в США вже понад 150 років. 
У сучасному законодавстві така угода на-
була закріплення в Правилі 11 (п. Е) Фе-

деральних правил кримінального процесу 
в окружних судах США (1997 р.). Угода 
про визнання вини (plea barqainind) – це 
письмова угода обвинуваченого і захис-
ника, з одного боку, та обвинувачення, з 
іншого боку, у якій сторони домовляються 
про конкретне розв’язання кримінальної 
справи.
Нерідко суть такої угоди зводиться до 

того, що обвинувачений визнає себе вину-
ватим у менш тяжкому злочині, ніж фак-
тично вчинив, а в обмін на це особа, що 
підтримує обвинувачення, вимагає при-
значення більш м’якого покарання, ніж 
могло бути за принципового підходу до 
розслідування та судового розгляду спра-
ви.
Визнання обвинуваченим своєї вини в 

такому разі за законодавством США, як 
правило, тягне за собою спрощення проце-
дури подальшого судочинства: попереднє 
слухання не є обов’язковою стадією; укла-
даючи угоду, обвинувачуваний тим самим 
відмовляється від права на суд присяжних; 
угода усуває суперечки сторін з питання 
про винуватість обвинуваченого; дослід-
ження доказів у суді практично не прово-
диться; розгляд закінчується винесенням 
обвинувального вироку, якщо від угоди 
обвинувачений не відмовився і не виник-
ли інші вагомі обставини. Отже, така уго-
да по суті замінює вердикт присяжних про 
винуватість, а також усуває принцип зма-
гальності сторін і пов’язаний із цим ризик 
непередбачуваності процесу. 
Можливість укладення такої угоди роз-

повсюджується на весь час кримінально-
го переслідування. Обвинувачений часто 
відмовляється від попереднього розслі-
дування, що тягне за собою пом’якшення 
покарання або скорочення обсягу обвину-
вального висновку.
Однак, найбільш вигідним для амери-

канського судочинства є відмова від про-
ведення судового слідства в суді присяж-
них, яке може тривати кілька днів, тижнів 
чи місяців. Коли обвинуваченому загро-
жує смертна кара, застосовується особ-
ливий порядок відбору присяжних, який 
іноді є більш тривалим, ніж дослідження 
доказів і постановлення вироку.
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Термін «угода про визнання вини» 
можна визначити як процес, під час якого 
обвинувачений (підсудний) і обвинувач 
за кримінальною справою розробляють 
однакове рішення по справі, що підлягає 
затвердженню судом. Разом з тим, суд не 
бере участі в перемовинах, які ведуть до 
такої згоди, до речі, в США суду взагалі 
забороняється така участь. Угоди про виз-
нання вини особливо вигідні обвинувачам 
у справах, пов’язаних із організованою 
злочинністю, оскільки така угода може 
сприяти участі обвинувачених у розслі-
дуванні та покаранні членів злочинної ор-
ганізації.
Міжнародні наглядачі й експерти при-

ходять до спільної думки про те, що біль-
шість вироків за категорією філонії (тяж-
ких злочинів) у США є наслідком визнан-
ня вини як кінцевий результат перемовин 
або торгу між обвинуваченим і захистом.
У цьому разі визнання вини є засобом, 

за допомогою якого обвинувачений може 
продемонструвати бажання взяти на себе 
відповідальність за свою поведінку.
Обов’язок доказування вини в кримі-

нальному судочинстві покладено на дер-
жавного обвинувача, який повинен довес-
ти кожний елемент порушення законів. 
Обвинувачений не зобов’язаний доводити 
свою невинуватість. Він є невинуватим 
на стадії кримінального розслідування 
і за законом не є винуватим до визнання 
його винуватим за рішенням суду, визнан-
ня вини відповідно до заяви про визнання 
вини або відмови оскаржувати обвинува-
чення відповідно до заяви nolo contendere 
– заява підсудного про те, що він не ос-
порюватиме пред’явлене обвинувачення. 
Таким чином, сила державного обвинува-
чення базується не на тому, чи дійсно об-
винувачений вчинив правопорушення, а 
на свідченнях, які є у держави, на підставі 
яких можна довести, що обвинувачений 
скоїв злочин.
У цьому випадку під час застосування 

угоди про визнання вини для держави є 
ризик, що може бути винесено виправду-
вальний вирок.
Для обвинуваченого суд може закін-

читися з урахуванням декількох обвину-

вачень, пов’язаних з одним і тим же пра-
вопорушенням; під час слухання справи 
можуть з’явитися докази, які обтяжують 
вину, що буде впливати на тяжкість виро-
ку. Як правило, у статтях кримінального 
кодексу передбачено широкий діапазон по-
карань: від штрафу до строку покарання.
Ведення судочинства в США також 

пов’язано зі значними витратами як де-
ржави, так і приватних осіб. Встановлені 
бюджети, передбачені для роботи обви-
нувачів і державних захисників, обтяжу-
ються, коли справа готується до судового 
розгляду. Таким чином, обвинувачення та 
захист зацікавлені в угоді про визнання 
вини.
Протягом багатьох років у США не іс-

нувало єдиної й офіційної системи перего-
ворів щодо угоди про визнання вини, її бу-
ло визнано в процесі затвердження 1974 р. 
поправки до Правила 11 Федеральних 
норм права, що регулюють процедури 
кримінального судочинства.
Угода про визнання вини включає по-

ложення, за якими обвинувачений отри-
мує поступки в обмін на свої права, ура-
ховуючи й гарантоване конституцією пра-
во на судовий розгляд. Поступки можуть 
включати дозвіл на визнання вини в менш 
тяжкому злочині з тих правопорушень, 
у яких обвинувачується особа; дозвіл на 
визнання вини тільки за одним із кількох 
пунктів обвинувачення або отримання від 
імені держави рекомендацій суду про за-
стосування менш тяжкого покарання під 
час винесення вироку.
Крім економії коштів, угода про виз-

нання вини має ще низку позитивних ас-
пектів, а саме:

- можливість швидко вирішувати кримі-
нальні справи;

- більша міра справедливості, оскільки 
жорсткі рамки обмежують можливості 
суддів під час постановлення вироку, що 
інколи не враховують специфічні обстави-
ни, в яких опинився обвинувачений;

- уникнення необхідної бездіяльності, 
в якій знаходиться під час попереднього 
ув’язнення обвинувачений через відмову 
у звільненні до судового засідання;

- скорочення терміну між пред’явлен-
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ням обвинувачення та вирішенням спра-
ви;

- можливість для держави карати висо-
копоставлених злочинців у тих випадках, 
коли таке покарання було б неможливим 
без відповідної інформації чи показів, от-
риманих від обвинуваченого, який пого-
дився на співробітництво з обвинувачен-
ням. 
Переговори про визнання вини відбу-

ваються між державою, яку представляє 
прокурор, і обвинуваченим, якого пред-
ставляє адвокат. Встановленої чинним 
законодавством структури переговорів не 
існує. Вони можуть відбуватися як по теле-
фону, так і за безпосередньої присутності. 
Як правило, обвинувачений не бере участі 
в таких перемовинах. Разом з тим, адвокат 
зобов’язаний усе доводити до відома об-
винуваченого, нічого не приховуючи.
Щоб визначитися з позицією прокурора, 

захисник повинен розглянути всі докази. 
Відповідно до існуючого порядку, протя-
гом місяця після пред’явлення обвинува-
чення захист отримує від обвинувачення 
копії всіх висновків, заяв свідків, судових 
експертиз та інших доказів, що будуть ви-
користані проти обвинуваченого. Захист 
проводить особисте розслідування за фак-
тами обвинувачення, найнявши експерта 
для проведення судових експертиз, а та-
кож приватного слідчого для допиту свід-
ків.
В основі переговорів про визнання ви-

ни лежить зменшення тяжкості вироку. 
Таким чином, обіцянка допомоги обвину-
ваченому не є свідченням примусу, хоча 
вона може викликати підозру. Визнаючи, 
що представники держави не можуть до-
магатися визнання вини шляхом завдаван-
ня чи погрози завдати фізичної шкоди, або 
шляхом морального примусу, Верховний 
суд США постановив, що оцінка обвину-
ваченим можливого покарання не є при-
мусом (Бредлі проти США, Звіти США 
397 (1970 р.), 742 по 757).
Існує два типи угод про визнання вини: 

зняття обвинувачення та скорочення стро-
ку вироку.
Головною ціллю адвоката є зменшення 

тяжкості вироку або засудження тільки 

за деякими з пред’явлених обвинувачень. 
Зрештою обвинувачений, проти якого ви-
суваються кілька обвинувачень одночас-
но, може погодитися визнати свою вину за 
одним або декількома обвинуваченнями в 
обмін на зняття інших. Не можуть уклада-
тися жодні угоди про те, який вирок конк-
ретно постановить суддя.
Інша форма перемовин може включати 

в себе угоду про заміну обвинувачення на 
менш тяжке. Наприклад, обвинувачення 
в крадіжці у великих розмірах. Якщо у 
поліції не вистачатиме достатніх фактів, 
то прокурор може піти на угоду за обви-
нуваченням у спробі скоїти крадіжку.
Крім того, обвинуваченому може ін-

кримінуватися кілька злочинів за різними 
кримінальними справами. У такому разі 
злочини об’єднуються в одну консолідо-
вану кримінальну справу, а обвинуваче-
ному може бути дозволено визнати себе 
винуватим за кількома з пред’явлених 
обвинувачень, як правило, за найтяжчим, 
інші − знімаються.
Обвинувачений може також заявити, 

що не бажає оскаржувати пред’явлене 
йому обвинувачення. Хоча заява про від-
мову оскаржувати пред’явлене обвинува-
чення не вважається угодою про визнання 
вини, така заява може бути частиною уго-
ди. Обвинувачений не визнає свою вину, 
але наслідки заяви будуть такими ж, як і 
при заяві про визнання вини − він просто 
відмовляється від захисту в суді та дозво-
ляє засудити себе. Така заява може допо-
могти обвинуваченому у збереженні ре-
путації. Наприклад, він може повідомити 
сім’ї про те, що невинуватий, разом з тим 
адвокат повідомив йому, якщо справа дій-
де до суду, то він буде звільнений. Саме 
тому така угода є найкращою для обвину-
ваченого.
У США широко розповсюджений так 

званий індикативний вирок. У деяких 
випадках прокурор та захист не можуть 
дійти згоди про склад злочину та міру 
покарання. Наприклад, прокурор вважає, 
що обвинувачений повинен бути засуд-
жений до двох років позбавлення волі, а 
адвокат вважає − до шести місяців. Після 
обговорення цього питання з обома сторо-



112

Правничий вісник Університету «КРОК»

нами суддя попередньо повідомляє, що в 
разі визнання вини обвинуваченого буде 
засуджено до одного року позбавлення 
волі.
Таким чином, обвинувачений вибирає 

між трьома варіантами поведінки. По-
перше, може визнати вину за первинним 
обвинуваченням. По-друге, може визнати 
вину за правопорушення менше, ніж ним 
учинене. У цьому разі постановлений ви-
рок менший, ніж той, що мав бути поста-
новлений судом. По-третє, обвинувачений 
може використати право на суд і відмови-
тися визнавати себе винуватим за будь-
яким із обвинувачень.
У більшості випадків федеральні про-

курори вимагають складання письмової 
угоди про визнання вини. У кожної про-
курорської контори є стандартна форма 
для складання такої угоди. Ураховуючи 
великий спектр різних обставин і зло-
чинів, якими займається федеральна про-
куратура, модифікації стандартної форми 
можуть бути різними.
Суд не є стороною в таких перемовинах 

і йому заборонено законом як брати участь 
у розробленні угоди про визнання вини, 
так і примушувати будь-яку сторону укла-
дати угоду. Така заборона дає змогу не до-
пускати неправомірного впливу, який суд 
може здійснити на будь-яку зі сторін.
Якщо прокурор і адвокат захисту не 

дійшли згоди, юрисдикції деяких штатів 
дозволяють, щоб обвинувачений запро-
понував зробити заяву про визнання вини 
навіть за наявності заперечень прокурора. 
Обом сторонам буде надано можливість 
предстати перед суддею і з’ясувати при-
чини різних поглядів на ситуацію. Суддя 
може прийняти або відмовитися прийня-
ти пропозицію підсудного про визнання 
вини. Можливість відкликати таку заяву 
доступна не в усіх юрисдикціях, а обвину-
вачений може стикнутися з необхідністю 
зробити обов’язкове визнання вини.
Однак, якщо складання обвинувального 

висновку закінчено, сторони подають цю 
угоду до суду. 
Що ж стосується виконання обіцянок 

адвоката й прокурора, то підхід Амери-
канської Асоціації адвокатів є таким: 

«обіцянка є обіцянкою». Прийняті Асо-
ціацією стандарти говорять про те, що 
«прокурор не повинен ухилятися від ви-
конання угоди про визнання вини, якщо 
тільки обвинувачений не ухиляється від 
виконання цієї угоди або не мають місце 
інші обставини, що виправдовують його 
дії [5, с. 37].
Після того, як угоду про визнання вини 

укладено, сторони подають її на розгляд 
суду, який вирішує, чи необхідно її виз-
нати. У США мають місце правила ве-
дення федерального судочинства, якими 
керується суд під час вирішення питання. 
Ці правила вимагають, щоб визнання вини 
було зроблено добровільно, на підставі 
поінформованості, при пам’яті. Необхідно 
звернути увагу на ту обставину, що обви-
нувачений має право, встановлене п’ятою 
та шостою поправками – не свідчити про-
ти себе; мати право на судовий розгляд, у 
ході якого держава повинна довести вину 
обвинуваченого до ступеня, який не зали-
шає сумнівів.
Під час вирішення справи суд повинен 

поставити ряд запитань, що називаються 
«співбесідою з приводу заяви про визнан-
ня вини», яка відбувається у відкритому 
судовому засіданні при всіх сторонах. 
Коли обвинувачений визнає себе вину-
ватим, суд повинен поінформувати при-
сутніх про обіцянки щодо нього, а також 
пересвідчитися, що обвинуваченому не 
давалися будь-які незаконні та неправо-
мірні обіцянки. 
Суд може поінформувати обвинуваче-

ного, що у разі, якщо вирок буде більш 
суворим, ніж рекомендований, він має 
можливість відкликати заяву про визнан-
ня вини в тому випадку, якщо в угоді про 
визнання вини зазначено, що пропозиція 
визнати вину ставиться в залежність від 
прийняття рекомендацій щодо вироку. 
У більшості випадків визнання вини не 
може бути відкликано. Однак судді вважа-
ють за необхідне не призначати більш су-
ворі вироки, ніж узгоджені, оскільки така 
практика може підірвати систему угод про 
визнання вини.
Така угода може містити згоду проку-

рора на відстрочку винесення вироку або 
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судового рішення. Наприклад, у окремих 
штатах, за виключенням спеціально пере-
рахованих видів злочинів, обвинувачений, 
що не був раніше засуджений, за погод-
женням із прокурором має можливість 
попросити розглядати його як особу, яка 
вперше порушила закон. У такому разі суд 
може прийняти визнання вини обвинува-
ченого, але відстрочити судовий розгляд 
від одного до п’яти років. Після успішного 
закінчення іспитового строку обвинува-
чення можуть бути зняті, а особа вважати-
меться такою, яка не мала судимості.
Як правило, існують побічні сторо-

ни засудження: втрата права на вибори, 
носіння вогнепальної зброї, вести справи з 
державою. Заява про визнання вини може 
призвести до депортації. Тому перед виз-
нанням своєї вини особа повинна зважити 
всі «за» і «проти» та лише після цього при-
ймати рішення.
Незважаючи на те, що деякі учасники 

системи кримінального переслідування 
США з філософської чи практичної точ-
ки зору заперечують проти так званого 
бартерного обміну в кримінальному судо-
чинстві, однак більшість учасників цієї 
системи вважають, що угода про визнання 
вини є необхідною і прийнятною.
Висувалися такі твердження, що в 

США прокурори спеціально перевищують 
тяжкість пред’явлених обвинувачень, аби 
мати широкі можливості для переговорів 
під час пред’явлення обвинувачення.
Звичайно, застосування угод про виз-

нання вини не може не критикуватися. 
 Американська модель «угоди про виз-

нання вини» має як позитивні, так і не-
гативні сторони. Супротивники угоди, 
за перечуючи можливість включення тако-
го правового інституту в нове криміналь-
но-процесуальне законодавство Росії й 
України, стверджують, що така угода су-
перечить принципам кримінального про-
цесу наших країн, зокрема, принципові 
об’єктивної істини.
Багато науковців вважають, що подібні 

угоди не виключають, а збільшують ризик 
судової помилки [7, с. 347].
Опоненти говорять про те, що система 

угод про визнання вини підштовхує обви-

нувачів до незаконних дій і різноманітних 
зловживань. Наприклад, сподівання на ук-
ладення угоди може викликати бажання 
прокурора перебільшити з самого початку 
вину обвинувачено. Крім того, критики го-
ворять про такі негативні аспекти угоди:

- держава користується великою вла-
дою над обвинуваченим, а погроза поси-
лення кримінальних санкцій після суду 
змушує обвинувачених відмовлятися від 
своїх конституційних прав;

- адвокат може мати стимули наполяга-
ти на визнанні вини, навіть якщо угода не 
відповідатиме інтересам його клієнта;

- неправильно з моральної точки зору 
змушувати одних обвинувачених давати 
покази проти інших взамін на менше по-
карання.
Разом з тим, на думку В.Д. Філіна, уго-

да про визнання вини, що діє в США, за 
жодних умов не може бути запозичена до 
нашого законодавства, адже вона супере-
чить принципові об’єктивної істини та 
презумпції невинуватості. Цей інститут 
є неприйнятним для нашої правової сис-
теми і не може бути запропонований для 
втілення в кримінально-процесуальному 
праві України [8].
Інша справа – розумний компроміс, до-

сягнення якого, не підриваючи принципів 
об’єктивної істини, презумпції невинува-
тості, справедливості, законності та інших 
чинних засад кримінального судочинства, 
може сприяти усуненню негативних на-
слідків злочину [9].
Лише на основі встановленої об’єктив-

ної істини та правильної юридичної оцін-
ки скоєного злочину, коли вину особи 
доведено, здійснюється компроміс щодо 
конкретного вирішення справи з ураху-
ванням тяжкості злочину, особи обвину-
ваченого та обставин, що пом’якшують 
відповідальність. Такий компроміс здій-
снюється не відносно питань об’єктивної 
істини, а щодо інших обставин, які є умо-
вами розв’язання справи без криміналь-
ного покарання обвинуваченого. Тобто 
компроміс слушно передбачає можливість 
альтернативного висновку щодо питань: 
чи підлягає обвинувачений покаранню за 
вчинений ним злочин; чи є обставини, за 
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наявності яких обвинувачений може бути 
звільнений від кримінальної відповідаль-
ності; чи підлягає підсудний звільненню 
від покарання?
Âèñíîâêè 
Таким чином, судово-правова реформа, 

що має безпосереднє відношення до кри-
мінального судочинства, вимагає як від 
законодавця, так і від науки нових під-
ходів, які допоможуть вирішити питання 
щодо подолання високого рівня злочин-
ності та, водночас, забезпечать ефективне 
застосування кримінального покарання 
лише до осіб, які є соціально небезпечни-
ми і потребують застосування засобів ре-
соціалізації.
Можливо, в майбутньому особи, які 

скоїли нетяжкі злочини, матимуть мож-
ливість визнати себе винуватими та закон-

ним шляхом отримати менш тяжке пока-
рання, ніж передбачені верхньою межею 
санкції відповідної статті КК України. 
З огляду на зазначене, пропонуємо:
1. Доопрацювати та внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Кримі-
нально-процесуального кодексу України, 
включивши до нього положення щодо 
спрощеного порядку розгляду судами кри-
мінальних справ або укладення угоди про 
визнання вини. 

2. Провести круглий стіл за участю суд-
дів, працівників прокуратури, народних 
депутатів України, політиків, науковців, 
громадських діячів щодо визначення не-
обхідності внесення змін до кримінально-
процесуального законодавства України 
стосовно спрощеного порядку розгляду 
судами кримінальних справ з метою за-
безпечення значної процесуальної еконо-
мії часу та державних коштів.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû 
Противодействие преступности есть 

од   ной из наиболее важных задач государ-
ства, эффективность решения которой в 
значительной степени обусловлена свое-
временным получением информации о 
совершённых либо готовящихся преступ-
лениях, а так же о лицах, которые совер-
шили преступление или готовятся к их со-
вершению. Необходимое условие успеш-
ного решения этой задачи − качественное 
информационное обеспечение правоохра-
нительных органов, что является невоз-
можным без помощи рядовых граждан, 
которая может предоставляться на глас-
ной или конфиденциальной основе. 
В ряде нормативно-правовых актов 

Украины предусмотрены отдельные меха-
низмы реализации института привлече  -
ния к конфиденциальному сотрудничест-
ву граждан Украины, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства (далее − лиц). 
Так, в ст. 8 Закона Украины «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» записа-
но, что оперативным подразделениям для 
выполнения задач оперативно-розыскной 
деятельности при наличии предусмот-
ренных ст. 6 данного Закона оснований 
предоставляется право иметь гласных и 
негласных штатных и внештатных работ-
ников, устанавливать конфиденциальное 
сотрудничество с лицами на основе доб-
ровольности, осуществлять проникнове-
ние в преступную группу негласного 
работника оперативного подразделения 
или лица, которое сотрудничает с послед-
ним, с сохранением при этом в тайне до-
стоверных данных об их личности [5]. В 
ст.ст. 13, 14 Закона Украины «Об орга-
низационно-правовых основах борьбы с 
организованной преступностью» среди 
прав специальных подразделений право-
охранительных органов Украины предус-
мотрено использование штатных и вне-
штатных негласных сотрудников, а также 
участников организованных преступных 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты реализации от-
дельных положений института конфиденциального сотрудни-
чества граждан с оперативными подразделениями правоохра-
нительных органов Украины, а также проблемные вопросы их 
законодательного закрепления в уголовно-правовых нормах.

У статті розглянуто деякі аспекти реалізації окремих поло-
жень інституту конфіденційного співробітництва громадян з 
оперативними підрозділами правоохоронних органів України, а 
також проблемні питання їх законодавчого закріплення в кримі-
нально-правових нормах.

This article contains some aspects of the implementation of certain 
provisions of the cooperation of citizens with a confidential operational 
units of law enforcement bodies of Ukraine, as well as issues of their 
incorporation in the criminal law

Ключевые слова: преступность, уголовно-правовые предпи-
сания, оперативно-розыскная деятельность, конфиденциальное 
сотрудничество, специальное задание. 

Проблемные вопросы правового 
регулирования конфиденциального 

сотрудничества граждан Украины и других 
лиц с оперативными подразделениями 
правоохранительных органов Украины 
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группировок в борьбе с организованной 
преступностью [6]. 
Реализация указанных нормативно-пра-

вовых предписаний заключается в осу-
ществлении комплекса взаимосвязанных 
мероприятий по подбору, проверке, при-
влечению к конфиденциальному сотруд-
ничеству лиц, их обучению и руководству 
ими. Поэтому исключительно важным 
представляется вопрос формирования со-
ответствующего исполнительного меха-
низма и его надлежащее правовое регули-
рование. 
Так, А. Шумилов справедливо обраща-

ет внимание на то, что правовое регулиро-
вание − это специфическая деятельность 
государства, его органов и должностных 
лиц по упорядочению общественных от-
ношений путём установления правовых 
норм и принятие в необходимых случаях 
индивидуально регламентирующих реше-
ний по юридически значимым вопросам, 
которые возникают в рамках этих отноше-
ний [10, с. 163]. Правовое регулирование 
носит функциональный характер, так как 
именно правовые нормы являются тем 
регулятором, который определяет поря-
док и правила взаимоотношений между 
участниками общественных отношений в 
сфере оперативно-розыскной контрразве-
дывательной и разведывательной деятель-
ности. 
Следует отметить, что в последнее 

время проблемам оперативно-розыскной 
деятельности уделяется все больше вни-
мания со стороны государства. В то же 
время, состояние нормативно-правового 
регулирования вопросов привлечения лиц 
к конфиденциальному сотрудничеству с 
оперативными подразделениями право-
охранительных органов на сегодняшний 
день оставляет желать лучшего. Попыт-
ки решить эту задачу в Украине, на наш 
взгляд, носят несистемный, эпизодичес-
кий характер и создают впечатление, что 
украинский законодатель руководству-
ется принципом, по которому проблемы 
должны решаться исключительно по мере 
их возникновения.

 

Àíàëèç ïîñëåäíèõ èññëåäîâàíèé è 
ïóáëèêàöèé 
Решение украинского законодателя о 

создании уголовно-правовой нормы, ко-
торая устанавливает определенные право-
вые последствия выполнения лицом спе-
циального задания по предупреждению 
или раскрытию преступной деятельности 
организованной группы или преступной 
организации, как обстоятельства, исклю-
чающего преступность деяния (ст. 43 
Уголовного кодекса Украины (далее − УК 
Украины)), представляется правильным. 
Однако, анализ правоприменительной де-
ятельности правоохранительных органов 
Украины свидетельствует о серьёзных 
проблемах в реализации этого института. 
За время существования указанной уголов-
но-правовой нормы (с сентября 2001 г.) 
не наработан чёткий механизм использо-
вания и применения её положений. Таким 
образом, норма, которая должна была бы 
стать одним из механизмов реализации 
института привлечения лиц к конфиден-
циальному сотрудничеству с оперативны-
ми подразделениями правоохранительных 
органов, не оправдывает возлагаемых на 
неё надежд. Но почему? 
Ответы на этот и ряд других вопросов 

можно найти в работах Ю. Александро-
ва, П. Андрушко, А. Бандурко, Ю. Баули-
на, К. Горяинова, С. Дьякова, М. Карпу-
шина, И. Козаченко, Д. Константинова, 
Н. Коржанского, С. Лисенкова, С. Лихо-
вида, Ю. Мантуляка, П. Матишевского, 
В. Овчинского, Ю. Огаренко, В. Орехова, 
А. Ришелюка, Н. Хавронюка и других. 

Íå ðåø¸ííûå ðàíåå ÷àñòè îáùåé 
ïðîáëåìû
Проблемы реализации института вы-

полнения специального задания по пре-
дупреждению либо раскрытию преступ-
ной деятельности организованной группы 
или преступной организации с течением 
времени требуют переосмысления, пос-
тоянных глубоких исследований, а также 
перманентного решения на законодатель-
ном уровне. 



117

 Кримінальне право та кримінологія

Ôîðìóëèðîâàíèå öåëåé ñòàòüè 
Определяя цель данной статьи, автор 

считает необходимым изложить резуль-
таты исследования проблемных вопросов 
государственного регулирования конфи-
денциального сотрудничества граждан 
Украины и других лиц с оперативными 
подразделениями правоохранительных 
органов Украины. 

Èçëîæåíèå îñíîâíîãî ìàòåðèàëà 
èññëåäîâàíèÿ 
Исходя из предписаний п. 8 ст. 8 Зако-

на Украины «Об оперативно-розыскной 
деятельности», лицом, которое выполняет 
специальное задание по предупреждению 
или раскрытию преступной деятельности 
организованной группы или преступной 
организации, следует считать: 
а) штатного сотрудника оперативно-

го подразделения правоохранительного 
органа (Службы безопасности Украины, 
Министерства внутренних дел Украины, 
налоговой милиции, других органов, име-
ющих право осуществлять оперативно-
розыскную деятельность) или разведы-
вательного органа, который проникает в 
организованную группу или преступную 
организацию. 
б) лицо (агента, резидента), которое со-

гласно действующему законодательству 
негласно сотрудничает с оперативным 
подразделением (сотрудником оператив-
ного подразделения) правоохранительного 
органа или с разведывательным органом и 
получило соответствующее специальное 
задание.
В данной статье предлагается рас-

смотреть только проблемы, связанные с 
использованием услуг второй категории 
лиц, которые в соответствии с действую-
щим законодательством Украины неглас-
но сотрудничают с оперативным подраз-
делением (сотрудником оперативного 
подразделения) правоохранительного ор-
гана либо с разведывательным органом и 
выполняют специальное задание. На наш 
взгляд, наибольшее количество проблем 
возникает именно с этой категорией лиц. 
Так, решая вопрос о законодательном 

регулировании конфиденциального со-

трудничества с указанными лицами, ук-
раинский законодатель в определённой 
степени воспользовался международным 
опытом. Более того, Украина присоедини-
лась к Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональной 
преступности, принятой резолюцией 55/25 
Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000 (да-
лее − Конвенция). Этот документ предпо-
лагает ряд мероприятий по противодейс-
твию организованной преступности, сре-
ди которых одну из лидирующих позиций 
занимает конфиденциальное сотрудничес-
тво с членами преступных группировок. 
Указанные выше положения УК Укра-

ины отражают предписания, содержащи-
еся в ст. 26 Конвенции, в соответствии с 
которыми каждое государство-участник 
обязано:

• предпринять соответствующие меры 
для побуждения лиц, которые участвуют 
в организованных группах, к предоставле-
нию ими информации, необходимой для 
расследования правоохранительными ор-
ганами преступной деятельности органи-
зованных групп;

• рассмотреть вопрос относительно 
включения в национальное законодатель-
ство соответствующих норм, которые 
смягчали бы наказание (в установленных 
случаях) обвиняемому лицу, предостав-
ляющему существенную помощь в рас-
следовании преступления или уголовном 
преследовании в связи с совершением 
преступления, предусмотренного Конвен-
цией. 
На наш взгляд, Украина лишь частично 

выполнила взятые на себя обязательства. 
К такому выводу приводят следующие 
размышления. 
Необходимо признать, что нормативно-

правовые предписания ст. 43 УК Украи-
ны на протяжении длительного времени 
были и остаются декларативными. Одной 
из ключевых причин такой ситуации, как 
представляется, есть отсутствие комплек-
сного подхода к решению проблемы обес-
печения защиты интересов лица, которое 
на конфиденциальной основе сотруднича-
ет с оперативными подразделениями пра-
воохранительных органов. 
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Для наглядности рассмотрим несколь-
ко примеров. Представим себе ситуацию, 
когда в ходе выполнения специального за-
дания по предупреждению или раскрытию 
преступной деятельности (далее − специ-
альное задание) лицо было вынуждено со-
вершить в соучастии любое преступление, 
кроме тех, о которых имеется указание в 
ч. 2 ст. 43 УК Украины. В случае примене-
ния к нему ч. 1 ст. 43 УК Украины, такое 
лицо не подлежит уголовной ответствен-
ности. Но каким образом объяснить его 
отсутствие на скамье подсудимых другим 
участникам уголовного процесса? Ответ 
на этот вопрос мы не найдём ни в одном 
нормативно-правовом акте Украины. Как 
в таких случаях правильно квалифициро-
вать действия другого соучастника, если 
их было всего двое: как совершение пре-
ступления единолично или покушение 
на преступление в соучастии (поскольку 
соучастия в таком случае нет из-за от-
сутствия другого соучастника)? С точки 
зрения правильности квалификации пре-
ступления второй вариант представляется 
таким, который более точно отображает 
объективные и субъективные признаки 
совершённого общественно опасного де-
яния. Но и он не позволяет решить постав-
ленную задачу. 
Рассмотрим другой случай, когда лицо 

в ходе выполнения специального задания 
совершило одно из преступлений, о ко-
торых имеется указание в ч. 2 ст. 43 УК 
Украины. В соответствии с ч. 3 указанной 
уголовно-правовой нормы такое лицо под-
лежит уголовной ответственности. Одна-
ко, оно не может быть осуждено к пожиз-
ненному лишению свободы, а назначенное 
ему наказание в виде лишения свободы не 
может превышать половины максималь-
ного срока лишения свободы, предусмот-
ренного законом за это преступление. При 
этом, согласно ст. 324 Уголовно-процес-
суального кодекса Украины (далее – УПК 
Украины), одним из вопросов, которые ре-
шаются судом при вынесении приговора, 
является установление наличия отягчаю-
щих или смягчающих обстоятельств. В 
дан ном случае выполнение специального 
задания выступает в качестве обстоятель-

ства, смягчающего наказание (п. 9 ст. 66 
УК Украины) и суд обязан его учесть при 
определении наказания. Всё это должно 
отображаться в мотивировочной части при-
говора, как того требует ч. 1 ст. 334 УПК 
Украины. Однако, возникает вопрос, как в 
таком случае избежать разглашения факта 
выполнения лицом специального задания 
и обеспечить его личную безопасность? 
Кроме того, не следует забывать, что в 

общественном сознании остаётся негатив-
ной оценка деятельности лиц, способству-
ющих оперативному подразделению пра-
воохранительного или разведывательного 
органа в выполнении возложенных на них 
задач. При этом время от времени в об-
ществе звучат призывы раскрыть архивы 
и опубликовать списки лиц, которые со-
трудничают с правоохранительными орга-
нами и спецслужбами. Все приведённое 
выше свидетельствует о существовании 
объективной необходимости законода-
тельного закрепления прав и обязаннос-
тей лиц, сотрудничающих на негласной 
основе с правоохранительными органами. 
В первую очередь это касается сохранения 
конфиденциальности такого сотрудничес-
тва. А пока приходиться констатировать 
факт, что указанная уголовно-правовая 
норма при отсутствии иных правовых ме-
ханизмов не способна решить обозначен-
ные проблемы. 
Целесообразно коротко остановиться 

на некоторых альтернативных вариантах 
решения указанной проблемы. Одним из 
таких, на наш взгляд, весьма кардиналь-
ным и недостаточно взвешенным явля-
ется зарегистрированный в Верховной 
Раде Украины проект Закона Украины о 
внесении изменений в Уголовный кодекс 
Украины (об исключении из системы об-
стоятельств, исключающих преступность 
деяния, положений, которые не соот-
ветствуют Конституции Украины) (ре-
гистр. № 6217 от 19.03.2010) [13]. Авторы 
законопроекта считают необходимым ис-
ключить ст. 43 из УК Украины в связи с её 
«несоответствием Конституции Украины, 
общепризнанным принципам права и ос-
новоположным моральным основам пост-
роения общества». 
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Пытаясь доказать свою правоту, авторы 
законопроекта апеллируют к ст. ст. 3, 6, 8, 
19, 22, 24, 27, 29, 64 Конституции Украи-
ны. Анализ текста пояснительной записки 
может свидетельствовать, что они счита-
ют положения ст. 43 УК Украины проти-
воречащими закреплённым в указанных 
нормах конституционным предписаниям 
относительно запрета суживать содержа-
ние и объём существующих прав и свобод, 
а также нарушающими равенство консти-
туционных прав граждан. При этом сна-
чала приводятся аргументы в пользу не-
обходимости внесения изменений в дейс-
твующую редакцию ст. 43 УК Украины, 
а после авторы пытаются убедить в целе-
сообразности исключения этой нормы из 
законодательства Украины об уголовной 
ответственности. Отсутствие практики её 
применения они объясняют злоупотребле-
ниями в этой сфере, о масштабах которых 
«… можно лишь догадываться …» 
По мнению авторов законопроекта, для 

законодательного обеспечения оператив-
но-розыскной деятельности правоохра-
нительных органов не только достаточно 
уже действующих уголовно-правовых 
средств (необходимая оборона (ст. 36); 
крайняя необходимость (ст. 39); задержа-
ние преступника (ст. 38); физическое либо 
психическое принуждение (ст. 40)), но, 
как оказывается, они имеются в избытке. 
Потому уголовно-правовая норма, преду-
смотренная в ст. 43 УК Украины, подле-
жит исключению из действующего зако-
нодательства. 
Наверное, считая приведенные аргумен-

ты недостаточными, субъекты права зако-
нодательной инициативы приводят ещё 
один, на наш взгляд, совсем неуместный. 
Они указывают, что в государстве, кото-
рое ещё много лет не сможет оправиться 
от преступной деятельности «палачей» в 
недрах криминальной разведки МВД Ук-
раины и брутального убийства ими жур-
налиста Георгия Гонгадзе на выполне-
ние оперативного задания, недопустимо 
иметь в своём Уголовном кодексе нормы, 
содержащиеся в ст. 43 УК Украины. По 
их глубокому убеждению, лица, которые 
выполняют специальное задание по пре-

дупреждению или раскрытию преступной 
деятельности организованной группы или 
преступной организации, не могут даже 
в мыслях допускать, что они «более рав-
ны» перед законом, чем простые граждане 
[13]. 
Следует отметить, что приведённые 

авторами законопроекта аргументы не 
нашли поддержки ни в научной среде, ни 
среди представителей правоприменитель-
ных органов, которые в своих экспертных 
заключениях высказали категоричное не-
согласие с указанными законодательными 
инициативами. Остается надеяться, что в 
стенах Верховной Рады Украины победит 
здравый смысл и указанный законопроект 
будет отклонён. 
Âûâîäû 
Подводя итог изложенного, необходимо 

отметить, что в статье рассмотрены лишь 
некоторые проблемные вопросы реализа-
ции положений действующего законода-
тельства Украины по привлечению к кон-
фиденциальному сотрудничеству граждан 
Украины, иностранных граждан, лиц без 
гражданства в практической деятельности 
правоохранительных органов. 
Исследование результатов деятельнос-

ти правоохранительных органов Украины 
дает основание говорить о существовании 
серьезных проблем в практике примене-
ния положений ст. 43 УК Украины, пре-
дусматривающей правовые последствия 
для лиц, которые в ходе выполнения спе-
циального задания по предупреждению 
или раскрытию преступной деятельности 
организованной группы или преступной 
организации были вынуждены причинить 
вред охраняемым интересам. Об этом мо-
жет свидетельствовать отсутствие статис-
тических показателей реализации указан-
ной нормы правоприменительными орга-
нами.
Существенным обстоятельством, кото-

рое исключительно негативно отражает-
ся на практике реализации этой уголов-
но-правовой нормы, является отсутствие 
дополнительных действенных средств 
обеспечения безопасности лиц, выполняв-
ших специальные задания. В таком случае 
применение ст. 43 УК Украины может 
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привести к разглашению информации об 
активном участии лица в оперативно-ро-
зыскных мероприятиях по пресечению 
преступной деятельности организован-
ной группы или преступной организации. 

А это в свою очередь является одним из 
главных сдерживающих факторов, кото-
рые существенно ограничивают возмож-
ность реализации указанной уголовно-
правовой нормы. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
У чинному законодавстві України про 

кримінальну відповідальність передбаче-
но низку норм, що утворюють окремий 
кримінально-правовий інститут, назва та 
законодавче визначення якого станом на 
сьогодні відсутні. Однак, у юридичній лі-
тературі та повсякденному житті цей інс-
титут дістав назву «спеціальна конфіска-
ція». 
Правові норми, що утворюють інститут 

спеціальної конфіскації, не відносять до 
системи покарань, встановленої чинним 
Кримінальним кодексом України (далі 
– КК України). Ними передбачено заходи 
так званого обмежувального характеру, 
які застосовуються до винуватої у вчи-
ненні злочину особи від імені держави за 
мотивованим рішенням суду. Ці норми та-
кож відносять до засобів забезпечення ви-
рішення питань про речові докази (ст. 81 
Кримінально-процесуального кодексу 
України (далі – КПК України)), адже вони 
полягають у примусовому вилученні в 
дохід держави знарядь злочину, що на-
лежать обвинуваченому, а також грошей, 
цінностей, інших речей, нажитих злочин-
ним шляхом. У санкціях окремих статей 
Особливої частини КК України містяться 
кримінально-правові приписи, якими пе-
редбачено, зокрема, конфіскацію: пред-

метів контрабанди (ст. 201); незаконно 
виготовленої продукції та обладнання для 
її виготовлення (ст. 204); програмних або 
технічних засобів, що є власністю винува-
тої особи, за допомогою яких вчинено не-
санкціоновані дії з комп’ютерною інфор-
мацією (ст. 362) тощо. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
Проблеми спеціальної конфіскації давно 

привертають увагу науковців. Так, у доре-
волюційні часи цей інститут досліджував-
ся М. Таганцевим та О. Жижиленком. Їхні 
здобутки в подальшому знайшли розвиток 
у роботах П. Аветісяна, Д. Азарова, М. Ба-
жанова, В. Бурдіна, В. Веселова, М. Віско-
ва, І. Голубова, Н. Гуторової, О. Дудорова, 
В. Дуюнова, А. Кобахідзе, О. Костенка, 
Л. Круглікова, О. Маріна, І. Марогулової, 
М. Мельника, А. Музики, В. Навроцького, 
О. Надена, Г. Собка, В. Пімонова, М. Хав-
ронюка, М. Шаргородського, К. Шутова, 
С. Яценка та інших. Щоправда, більшість 
із названих учених розглядали спеціальну 
конфіскацію лише як один із фрагментів 
предмета своїх наукових досліджень. 
Як засіб процесуального примусу спе-

ціальну конфіскацію було досліджено в 
роботах Г. Аршби, Ф. Багаутдінова, Б. Бу-
латова, П. Гридюшка, З. Зинатулліна, 
В. Корнукова, І. Тутиніна та інших. Де-
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Проблемні питання правової природи 
спеціальної конфіскації 
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які аспекти її застосування розглянуто в 
межах досліджень проблем кримінальної 
відповідальності за злочини проти право-
суддя (А. Галахова, М. Гараніна, М. Го-
лоднюк, Ю. Дьомін, Ю. Кулєшов, Л. Ло-
банова, П. Метельський, П. Тепляшин та 
інші). І лише для окремих дослідників 
(М. Вісков, Л. Кругліков, І. Маргулова, 
О. Цветинович) спеціальна конфіскація 
стала безпосереднім предметом наукових 
пошуків. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè 
Однак, попри очевидні позитивні здо-

бутки вказаних дослідників, погляди на 
вирішення питання правової природи спе-
ціальної конфіскації не вирізняються одно-
стайністю. У науці кримінального права з 
часом викристалізувалися дві протилежні 
позиції. Прихильники однієї (наприклад, 
М. Хавронюк, Н. Гуторова, Н. Кузнєцова, 
Л. Кругліков та інші) вважають, що спе-
ціальна конфіскація має кримінально-пра-
вову природу. Вони зазначають, що спе-
ціальна конфіскація є правовим наслідком 
учиненого злочину, а за своєю сутністю − 
правообмеженням, що застосовується до 
особи, яка вчинила суспільно-небезпечне 
діяння. При цьому, метою застосування 
спеціальної конфіскації пропонується вва-
жати запобігання повторному використан-
ню певних предметів у злочинних цілях, а 
також попередження вчинення особою но-
вого злочину. Поділяючи цю точку зору, 
І. Горбачова пропонує обрати один із на-
ведених нижче варіантів унормування в 
КК України спеціальної конфіскації. На 
її погляд, спеціальну конфіскацію майна 
можна виокремити в кримінально-право-
вий інститут під назвою «Заходи безпеки» 
(поряд із примусовими заходами медично-
го характеру та примусовим лікуванням, 
примусовими заходами виховного впливу, 
вилученням та знищенням предметів, ус-
тановленням нагляду, позбавленням спе-
ціального права та опублікуванням виро-
ку). Альтернативний варіант розв’язання 
проблеми передбачає надання спеціальній 
конфіскації статусу кримінального пока-
рання [7]. Зокрема, М. Хавронюк серед 

видів покарання пропонує виокремлю-
вати: 1) конфіскацію майна, здобутого 
злочинним шляхом, а також нажитого 
шляхом використання майна, здобутого 
злочинним шляхом; 2) спеціальну конфіс-
кацію майна [12, с. 586-587]. 
На наш погляд, доволі цікавою, але 

дещо передчасною є пропозиція вважати 
спеціальну конфіскацію заходом безпеки, 
адже такі заходи ще не набули в Україні 
широкого застосування. Питання доціль-
ності реалізації цієї ініціативи, як видаєть-
ся, потребує попереднього глибокого 
дослідження на доктринальному та кон-
цептуальному рівнях, а також всебічного 
вивчення наявного досвіду держав конти-
нентальної Європи та США. 
Окремі науковці (наприклад, Г. Соб-

ко) вважають, що спеціальна конфіскація 
майна − це передбачений ст. 59 КК Украї-
ни та ст. 81 КПК України видовий прояв 
загального родового явища «конфіскація 
майна» [11, с. 13]. 
Наведена позиція є недостатньо обґрун-

тованою, адже у ст. 59 КК України не 
згадується про спеціальну конфіскацію. 
Відсутні вказівки про неї й у інших за-
конодавчих приписах Загальної частини 
КК України. Водночас, як справедливо 
зазначає Є. Назимко, існують суттєві про-
тиріччя між застосуванням спеціальної 
конфіскації майна та кримінально-право-
вими нормами, що визначають загальний 
порядок її застосування [9, с. 23 - 24]. 
Прихильники іншої позиції вважають, 

що спеціальна конфіскація має криміналь-
но-процесуальну природу [10, с. 74-75]. 
Тому, на думку Ю. Бауліна, правовий 
механізм спеціальної конфіскації майна 
повинен бути виписаний у КПК України 
[5, с. 33]. При цьому, як зазначає В. Бур-
дін, вказівка в санкціях окремих статей 
Особливої частини КК України про за-
стосування спеціальної конфіскації до ви-
нуватої особи зовсім не означає, що вона 
входить до змісту кримінально-правової 
норми. На його думку, кримінально-пра-
вові приписи про спеціальну конфіскацію 
слід відносити до порядку поводження з 
речовими доказами, про що йдеться у ст. 
81 КПК України [6, с. 48]. З огляду на це, 
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В. Навроцький пропонує вилучити з КК 
України кримінально-правові приписи, 
якими вона передбачається [8, с. 411]. На 
нашу думку, така позиція є більш зваже-
ною та послідовною. Натомість, спроби 
унормувати спеціальну конфіскацію серед 
приписів Загальної частини КК України 
створюють враження про намагання вип-
равдати її існування у статтях Особливої 
частини КК України. 
Звісно, наукові дебати з приводу право-

вої природи спеціальної конфіскації мо-
жуть тривати безкінечно. При цьому, ті чи 
інші погляди є домінуючими в певний час 
і визначають шляхи розв’язання проблеми 
на законодавчому рівні. Тому спробуємо 
підійти до означеної проблеми з іншого 
боку і поглянемо, у який спосіб спеціаль-
на конфіскація унормовується в чинному 
законодавстві України. 
У Конвенції Ради Європи «Про відми-

вання, пошук, арешт та конфіскацію до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, та 
про фінансування тероризму» (далі − Кон-
венція) записано, що конфіскація означає 
покарання або захід, призначені судом 
після розгляду справи стосовно злочину 
чи злочинів, результатом якого є остаточ-
не позбавлення майна. 
Навіть поверхневий аналіз наведеного 

визначення дає підстави стверджувати, що 
в Конвенції закладено дуалістичний під-
хід до розуміння поняття «конфіскація». 
Адже з її тексту випливає, що конфіскація 
може застосовуватись як вид покарання 
за вчинення злочину, так і засіб впливу 
на особу, яка вчинила злочин. При цьому 
відсутність будь-якої вказівки на ознаки 
суб’єкта злочину допускає застосування 
конфіскації до фізичних та юридичних 
осіб. 
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³ 
З огляду на викладене, метою статті є 

формулювання результатів досліджен-
ня проблемних питань правової приро-
ди спеціальної конфіскації, вирішення 
яких суттєво впливає на розв’язання зав-
дання щодо визначення місця цього інс-
титуту в системі чинного законодавства 
України та його законодавчого унорму-
вання. 

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Слід зазначити, що в чинному зако-

нодавстві України визначення поняття 
«конфіскація» відсутнє. Натомість існу-
ють законодавчі приписи, у яких зміст 
конфіскації відображається з урахуванням 
завдань та основоположних принципів 
того нормативно-правового акта, у яко-
му її передбачено. Так, у ст. 29 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення (далі − КУпАП) записано, що «… 
конфіскація предмета, який став знаряд-
дям вчинення або безпосереднім об’єктом 
адміністративного правопорушення, по-
лягає в примусовій безоплатній передачі 
цього предмета у власність держави за рі-
шенням суду». У ст. 326 Митного кодексу 
України (далі – МК України), зазначено, 
що «… конфіскація як стягнення за пору-
шення митних правил полягає у приму-
совому вилученні товарів, транспортних 
засобів, зазначених у пункті 3 статті 322 
цього Кодексу, і безоплатній передачі їх у 
власність держави». 
Не містить законодавчого визначення 

конфіскації чинний КК України, у ч. 1 
ст. 59 лише записано, що «… покарання у 
виді конфіскації майна полягає в примусо-
вому безоплатному вилученні у власність 
держави всього або частини майна, яке є 
власністю засудженого». 
Тому цілком логічним видається ви-

сновок, що в законодавстві України про 
кримінальну відповідальність конфіскація 
передбачена як один із видів покарання, а 
тому призначається за вироком суду вину-
ватій у вчиненні злочину фізичній особі. 
У чинному КК України також відсутнє 

визначення поняття «спеціальна конфіс-
кація», хоча, як зазначалося раніше, такий 
інститут існує, а кримінально-правові нор-
ми, що його утворюють, часто застосову-
ються та є достатньо ефективними. Тому 
відсутність чіткого законодавчого визна-
чення поняття «спеціальна конфіскація» 
може щонайменше викликати здивування. 
Як видається, така ситуація уможлив-

лена відсутністю консолідованого підходу 
до визначення правової природи та сут-
ності понять «конфіскація» і «спеціальна 
конфіскація», а також співвідношення між 
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цими поняттями. Натомість аналіз наведе-
них нормативно-правових приписів може 
свідчити про дуалізм у підході до визна-
чення змісту та сутності конфіскації в чин-
ному законодавстві України. Так, якщо у 
МК і КК України йдеться про конфіскацію 
майна як про вид покарання (стягнення), 
то в КУпАП записано, що конфіскації під-
лягає також і предмет, який став знаряд-
дям вчинення або безпосереднім об’єктом 
адміністративного правопорушення. По-
дібні законодавчі приписи передбачено й 
в окремих статтях Особливої частини КК 
України. 
З огляду на викладене, вельми цікавою 

видається спроба вітчизняного законодав-
ця вирішити окреслену проблему на зако-
нодавчому рівні. Так, 18 жовтня 2011 р. 
Верховною Радою України прийнято в 
першому читанні внесений Кабінетом Мі-
ністрів України проект Закону України 
(реєстр. № 9208) «Про внесення змін до 
Кримінального та Кримінально-процесу-
ального кодексів України щодо вдоскона-
лення процедур здійснення конфіскації» 
(далі − законопроект). 
У пояснювальній записці зазначено, 

що законопроект розроблено «… на ви-
конання Плану дій щодо лібералізації 
Єв ропейським Союзом візового режи-
му для України, затвердженого Указом 
Пре  зидента України від 22 квітня 2011 
ро ку № 494/2011». Його метою є удоско-
налення процедури конфіскації майна, 
що використовувалося з метою вчинення 
злочину або під час вчинення злочину, а 
також майна, отриманого внаслідок вчи-
нення злочину. Для досягнення цієї мети 
передбачається Загальну частину КК Ук-
раїни доповнити новим розділом ХІV-1, 
у якому визначити поняття «спеціальна 
конфіскація» та випадки її застосування. 
Водночас, із санкцій низки статей Особ-
ливої частини КК України запропоновано 
виключити положення, що передбачають 
спеціальну конфіскацію. Крім того, зако-
нопроектом передбачено викласти в новій 
редакції ст. ст. 79, 81 КПК України, виз-
начити процесуальний механізм застосу-
вання спеціальної конфіскації у ст. ст. 29, 
125, 126, 186, 214, 224, 228, 248, 324, 334, а 

також встановити порядок вирішення пи-
тань про майно, яке підлягає спеціальній 
конфіскації (ст. ст. 81, 214, 248, 324, 335). 
Слід зазначити, що у висновку Голо-

вного науково-експертного управління 
Апарату Верховної Ради України (далі − 
ГНЕУ), із яким варто погодитись, вказано 
на низку суттєвих недоліків законопроек-
ту. Зокрема, ідеться про невідповідність 
змісту законопроекту його меті. Так, у 
пояснювальній записці зазначено, що ме-
тою законопроекту є «… вдосконалення 
процедур здійснення конфіскації». Однак, 
експерти ГНЕУ справедливо звертають 
увагу на те, що в тексті законопроекту пе-
редбачено внесення змін також до норм 
матеріального права, що містяться у КК 
України. 
На нашу думку, ГНЕУ справедливо 

вказує на те, що законопроект містить по-
ложення, запровадження яких може при-
звести до надмірної кримінальної репре-
сії. Ідеться про те, що, в разі прийняття 
цього законопроекту, спеціальна конфіс-
кація підлягатиме застосовуванню за вчи-
нення будь-якого злочину, передбаченого 
Особливою частиною КК України, у тому 
числі злочину невеликої чи середньої тяж-
кості або вчиненого через необережність. 
Ретельне вивчення тексту законопроек-

ту дає змогу зробити висновок про наяв-
ність головної, на наш погляд, помилки, 
що полягає в намаганні уникнути відповіді 
на виключно важливе питання стосовно 
правової природи спеціальної конфіска-
ції. Не розв’язавши це, поза сумнівом, 
складне завдання, автори законопроекту 
зробили доволі невдалу спробу сформу-
лювати визначення поняття «спеціальна 
конфіскація». Зокрема у ст. 961, яку за-
пропоновано включити до КК України, 
записано, що «… конфіскація полягає у 
примусовому безоплатному вилученні за 
рішенням суду у власність держави гро-
шей, цінностей та іншого майна у випад-
ках, визначених цим Кодексом, за умови 
вчинення суспільно небезпечного діяння, 
що містить ознаки складу злочину, пере-
дбаченого Особливою частиною цього 
Кодексу». Водночас, у ст. 962 передбачено 
випадки застосування спеціальної конфіс-
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кації, а саме: коли гроші, цінності та інше 
майно: «… 1) одержані внаслідок вчинен-
ня злочину та (або) є доходами від такого 
майна; 2) призначалися для фінансуван-
ня та (або) матеріального забезпечення 
злочинів або винагороди за їх вчинення; 
3) були предметом злочину, крім тих, що 
були об’єктом злочинних дій і поверта-
ються власнику або законному володіль-
цю; 4) використовувалися як засоби чи 
знаряддя вчинення злочину, крім тих, що 
повертаються власнику або законному во-
лодільцю, який не знав і не міг знати про 
їх незаконне використання». 
На наш погляд, наведені законодавчі 

ініціативи містять не узгоджені між собою 
нормативні приписи. Так, у запропонова-
ному визначенні спеціальної конфіскації 
йдеться про примусове безоплатне вилу-
чення за рішенням суду у власність де-
ржави грошей, цінностей та іншого майна 
за умови вчинення суспільно небезпеч-
ного діяння, що містить ознаки складу 
злочину. Однак, уже в наступній статті 
передбачається застосування спеціальної 
конфіскації у випадках вчинення злочину. 
З огляду на викладене, постає запитання: 
що є підставою застосування спеціальної 
конфіскації? Якщо нею є вчинення осо-
бою злочину, то цілком логічним видаєть-
ся висновок, що спеціальна конфіскація 
повинна застосовуватися лише після вста-
новлення судом зазначеного юридичного 
факту. Тому в цій частині приписи, що 
містяться у ст. 962, є цілком доречними. 
Однак, аналіз положень ст. 961 спонукає 
до висновку, що підставою застосування 
спеціальної конфіскації є вчинення осо-
бою суспільно небезпечного діяння, яке 
містить ознаки складу злочину, передба-
ченого Особливою частиною КК України. 
З огляду на цей припис, автори законо-
проекту допускають застосовування спе-
ціальної конфіскації на будь-якій стадії 
кримінального процесу. На наш погляд, 
таке рішення є недостатньо виваженим, 
адже його реалізація у правозастосовній 
практиці може призвести до суттєвих по-
рушень конституційних прав і свобод лю-
дини. 
Унаслідок відсутності чіткого розумін-

ня правової природи спеціальної конфіс-
кації автори законопроекту припуска-
ються ще однієї не менш серйозної, на 
наш погляд, помилки. Так, у ч. 3 ст. 962 
КК України запропоновано передбачити 
норму, відповідно до якої спеціальна кон-
фіскація застосовуватиметься «… також у 
разі, коли особа не підлягає кримінальній 
відповідальності у зв’язку з недосягнен-
ням віку, з якого може наставати кримі-
нальна відповідальність, або неосудністю, 
або звільняється від кримінальної відпові-
дальності чи покарання з підстав, передба-
чених цим Кодексом». 
На нашу думку, такий підхід до вирі-

шення проблеми може свідчити про ігно-
рування авторами законопроекту осно-
воположних принципів кримінального 
права України. Дозволимо собі нагадати, 
що у ст. 2 КК України записано, що «… під  -
ставою кримінальної відповідальності є 
вчинення особою суспільно небезпечно-
го діяння, яке містить склад злочину, пе-
редбаченого цим Кодексом». Водночас, 
суб’єктом злочину визнається фізична 
осудна особа, яка вчинила злочин у віці, 
з якого відповідно до КК України (ч. 1 
ст. 18 ) може наставати кримінальна від-
повідальність. Тому в разі вчинення сус-
пільно небезпечного діяння неосудною 
особою або такою, що не досягла віку, з 
якого може наставати кримінальна від-
повідальність, необхідно констатувати 
(подобається це комусь чи ні) відсутність 
одного з елементів складу злочину, а саме 
− суб’єкта злочину. Коли ж протиправне 
діяння вчинила неосудна особа, слід гово-
рити про відсутність суб’єктивної сторони 
складу злочину. Адже така особа не може 
усвідомлювати суспільно небезпечний 
характер своїх діянь, а також передбача-
ти можливість настання суспільно небез-
печних наслідків цих діянь. Таким чином, 
у кожному із зазначених випадків склад 
злочину відсутній через відсутність одно-
го чи кількох його елементів. 
Крім того, у ч. 1 ст. 11 КК України запи-

сано: «… злочином є передбачене цим Ко-
дексом суспільно небезпечне винне діяння 
(дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 
злочину». З огляду на попередні виснов-
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ки, а також ураховуючи цей законодавчий 
припис, у наведених вище випадках слід 
констатувати відсутність злочину. Тому 
цілком природно постає запитання, чи 
можна застосовувати спеціальну конфіс-
кацію за відсутності злочину? Мабуть, ні!
Âèñíîâêè
Підбиваючи підсумки викладеного, за-

значимо, що в Україні станом на сьогод-
ні питання правової природи спеціальної 
конфіскації залишається невирішеним. 
Ігнорування вказаної проблеми або на-
магання її обійти, як видається, може не-

гативно позначитися на практиці засто-
сування окремих правових інститутів та 
призвести до небажаних наслідків, насам-
перед до суттєвих порушень прав і свобод 
людини. З огляду на це, реалізації будь-
яких законодавчих ініціатив, пов’язаних із 
унормуванням інституту спеціальної кон-
фіскації, особливо кримінально-правови-
ми засобами, на наш погляд, повинні пере-
дувати ґрунтовні наукові дослідження цієї 
проблеми, а також широке обговорення в 
середовищі науковців за участі представ-
ників правозастосовних органів. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Серед педагогів побутує думка, що 

під  вищення заробітної плати − найбільш 
дієвий засіб заохочення їх діяльності. Але 
це не зовсім так. Є ще декілька способів 
підвищення мотивації педагогів, які необ-
хідно дослідити.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Аналіз підходів до мотивації праці, а 

також способів активізації професійного 
потенціалу педагогів проводить А.Б. Баку-
радзе. Теорії мотивації та способи стиму-
лювання працівників розглядає І. Ніконов. 
Аналізові сучасних підходів до розвитку 
систем винагороди персоналу приділяли 
увагу зарубіжні автори: Д. Бодді, Ф. Лю-

тенс, М. Мескон, Р. Уільямс, Ф. Уайтлі та 
інші. У дослідженнях Н.В. Кузьміної та її 
школи, А.К. Маркової, С.В. Кондратьєвої, 
В.А. Кан-Каліка, Л.М. Митіної, А.А. Дер-
кача, Ф.Н. Гонобліна, Н.Д. Левітова, А.І. 
Щербакова та інших вивчалася проблема 
суб’єктних властивостей педагога, що виз-
начають ефективність (продуктивність) 
педагогічної діяльності, було виділено 
складові категорії викладацької праці: пе-
дагогічна діяльність, мотивація педагогіч-
ної діяльності, спілкування, особистість 
учителя, його розвиток тощо. Фахівці в га-
лузі професійної педагогіки та психології 
(С.А. Дружилов, Е.Ф. Зеєр, Є.А. Климов, 
Ю.П. Кухарчук, В.А. Сластенін, А.М. Сто-
ляренко) досліджують соціально-психо-
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У статті розглянуто заходи з оптимізації мотивації педа-
гогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів нового 
типу. Запропоновано рейтингову систему оцінювання та визна-
чено результативність наведеної системи підвищення мотива-
ції педагогів.

В статье рассмотрены меры по оптимизации мотивации 
педагогических работников общеобразовательных учебных заве-
дений нового типа. Предложена рейтинговая система оценки и 
определена результативность приведенной системы повышения 
мотивации педагогов.

The article discusses measures to optimize the motivation of tea-
chers of general educational institutions of new type. The author sug-
gests a rating system of assessment and determined the effectiveness 
of induced systems to improve the motivation of teachers.

Ключові слова: способи підвищення мотивації, рейтингове 
оцінювання, керівник, педагог, мотивація, індикатор, заробітна 
плата.

Оптимізація мотивації педагогічних 
працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів нового типу

Розділ 5

Актуальні проблеми психології
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логічні та педагогічні аспекти особистісно 
орієнтованого професійного освітнього 
середовища. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Аналіз останніх публікацій дає змогу 

стверджувати, що незважаючи на значну 
кількість робіт як зарубіжних, так і віт-
чизняних науковців, практично немає спе-
ціальних досліджень, у яких простежува-
лась би результативність системи заходів 
з оптимізації мотивації педагогів, а саме − 
рейтингової системи оцінювання.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Головною метою статті є визначення 

оптимальних заходів з оптимізації моти-
вації педагогів і результативності рейтин-
гової системи оцінювання.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Для успішної мотивації вчителів не іс-

нує серйозних обʼєктивних перешкод, але 
виникають численні субʼєктивні перепо-
ни: неадекватні рішення окремих членів 
адміністрації, необізнаність колективу, 
стереотипи мислення в ньому. Усе більше 
співробітників працюють за строковими 
контрактами (частіше трирічними), що та-
кож знижує їх зацікавленість, та й психо-
логія людей за період ринкових відносин 
значно змінилася.
Керівникові необхідно враховувати, що 

люди мотивуються різними факторами. 
Запорука успіху − дати співробітникам 
те, чого вони дійсно хочуть, до чого праг-
нуть. Розібратися в цьому і сформувати 
відповідну систему мотивації допоможуть 
соціально-психологічні типи.
Молоді фахівці часто готові працювати 

за скромний оклад, з невеликим наванта-
женням заради отримання досвіду та від-
повідної кваліфікації. Вони досить інерт-
ні, пасивні в справах колективу, прагнуть 
засвоювати, а не впливати. Такі праців-
ники не вміють планувати, прогнозувати 
свою роботу, визначати кінцевий резуль-
тат. Їхнє надзавдання − впоратися з поса-
довими обовʼязками, однак за рік-другий 
усе може змінитися.
Професіонали − висококваліфіковані 

фахівці, що працюють насамперед на ре-
зультат. Вони реалістичні, активні, ініціа-
тивні, прагнуть до участі в керівництві 
організацією, виконують різні громадські 
доручення.
Творці − це креативні особистості, інте-

лектуали, які віддають перевагу евристич-
ній формі роботи. Вони шукають цікаві 
прийоми, підходи, прагнучи модернізува-
ти навчальний процес. Творці здатні вису-
вати ідеї та реалізовувати їх, але непросто 
вживаються в колективі, оскільки є занад-
то критичними та самокритичними.
Пунктуали цінують комфортність ро-

боти, її своєчасний початок і завершення, 
чіткість і спланованість дій керівництва.
Хранителі традицій почуваються на-

ставниками, неформальними лідерами. 
Перебуваючи трохи осторонь від звичної 
суєти, метри володіють механізмом впли-
ву на начальство, формують громадську 
думку і визначають доленосні рішення.
Для вивчення мотивації педагогів не 

потрібно особливої підготовки, можна 
застосовувати досить поширені методи 
опитування та анкетування, діагностич-
ного інтервʼю та співбесіди, кейс-аналізу. 
Зручним приводом для аналізу внутрішніх 
ресурсів може стати атестація вчителя.
Зі способів підвищення мотивації мож-

на виділити економічні, інтелектуально-
творчі, ресурсні та статусні.
Економічні способи – це матеріальне за-

охочення, що зазвичай використовується 
для стимулювання працівників-професіо-
налів, рідко − молодих фахівців. Перші 
становлять, як правило, кістяк колективу, 
вони зарекомендували себе на ділі та за-
слуговують на отримання дивідендів..
Найбільш реалістичними є маловитрат-

ні разові заохочення, що виконують швид-
ше психологічну функцію та можуть вия-
витися корисними на певний час. Вони ні 
до чого не зобовʼязують, застосовуються, 
як правило, до всіх членів колективу.
До таких заохочень відносять: премію 

за підсумками роботи або певного пе-
ріоду (навчальної чверті, року); безкош-
товну путівку до санаторію або будинку 
відпочинку для педагога чи його дітей; 
пільговий проїзний; оплату басейну або 
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тренажерного залу; екскурсії та інші види 
дозвілля (абонемент до театру, кіно тощо); 
корпоративні свята і вечірки.
Довгострокові та більш затратні спосо-

би підтримки слід застосовувати вибірко-
во, розуміючи, що навряд чи випаде мож-
ливість мотивувати співробітника суттєві-
ше. У цьому разі важливим є ступінь осо-
бистої довіри, поваги в колективі, цінності 
педагога для установи. До таких способів 
стимуляції можна віднести: атестацію на 
вищу категорію; сприяння в отриманні 
гранту на реалізацію важливого педагогіч-
ного проекту; надання можливості здійс-
нювати платні додаткові освітні послуги; 
дозвіл на роботу за сумісництвом; призна-
чення на керівну посаду [2]. 
Безумовно, мотиваційному механізмові 

оплати праці надається велике значення, 
але постійне підвищення рівня оплати пра-
ці не сприяє підтриманню робочої актив-
ності на необхідному рівні. Застосування 
цього методу може бути корисним щодо 
досягнення короткострокових підйомів 
робочої активності. Зрештою відбувають-
ся певні накладки або звикання до цього 
виду впливу. Однобокий вплив на робіт-
ників лише економічними способами не 
може сприяти довгостроковому підви-
щенню мотивації до педагогічної діяль-
ності [4].
З огляду на вищесказане, керівництву 

необхідно замислюватися також про нема-
теріальні стимули − інтелектуально-твор-
чі, ресурсні, статусні.
Інтелектуально-творчі способи − це 

способи мотивації творчих кадрів, що за-
безпечують їхнє освітнє та професійне 
зростання. Такі підходи є ефективними 
в роботі з професіоналами, креативни-
ми особистостями. Навіть разове вико-
ристання подібної мотивації може бути 
корисним обдарованому педагогові для 
подальшого саморозвитку. Такими прийо-
мами є: доброзичлива предметна розмова 
з позитивною оцінкою виконаної роботи, 
усна похвала після відвідування уроку (за-
няття); сприяння в участі у престижному 
конкурсі; можливість представляти свою 
організацію на відповідальних заходах 
(форумах, конференціях), у тому числі 

міжнародних; допомога в узагальненні до-
свіду, підготовці авторських підручників і 
посібників, публікацій до друку.
Звичайно, довгострокові способи інте-

лектуально-творчої мотивації є перспек-
тивнішими. У них закладено концепцію 
делегування повноважень, завдяки чому 
підвищується рівень кваліфікації педагога. 
До відомих варіантів такої мотивації мож-
на віднести: доручення роботи, що ста-
новить інтерес через свою престижність 
і відповідальність; направлення на інно-
ваційні курси підвищення кваліфікації, 
стажування, перепідготовку з отриманням 
другої вищої освіти; надання можливості 
працювати в найбільш престижних класах 
(групах).
Ресурсні способи – це способи мотива-

ції, що дають змогу економити час або роз-
поділяти його більш ефективно. Ці прийо-
ми є дієвими для пунктуалів, які прагнуть 
оптимізувати своє перебування на роботі, 
що пов’язано перш за все із сім’єю, зай-
нятістю на іншій роботі, громадською 
діяльністю, наявністю улюбленого захоп-
лення тощо.
Для пунктуалів мотивацією можуть бу-

ти: додаткові відгули (протягом року або 
до відпустки); зручний графік відпустки, а 
також його безперервність; найбільш ком-
пактний графік роботи; методичні години 
та дні; можливість вибору навчального на-
вантаження.
До ресурсних способів стимулювання 

відносять такі інструменти керівника, як: 
надання постійного кабінету, додаткового 
обладнання або нових меблів, створення 
комфортної робочої обстановки (штори, 
жалюзі, стенди, картини тощо).
Статусні способи мають на меті підви-

щення ролі педагога в колективі. Вони 
особливо цінні для хранителів традицій 
освітньої установи, а саме: надання ад-
міністративної допомоги у вирішенні 
конфліктних ситуацій (між педагогами 
або батьками учнів); публічна похвала на 
нараді або педраді; оголошення подяки в 
наказі; нагородження грамотою чи пред-
ставлення до звання; висловлення подяки 
з боку учнів та їхніх батьків [2].
Директор, який прагне, щоб навчаль-
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ний заклад працював успішно, повинен 
усіляко підвищувати авторитет педагогів. 
Адже успіх школи на сьогодні насамперед 
визначається особистими якостями педа-
гогів [1].
За оцінками західних експертів, моти-

вований фахівець може підвищити ефек-
тивність своєї роботи на 40%. Однак по-
милки при розробленні систем мотивації 
призводять до того, що зусилля і витрати 
на стимулювання співробітників не лише 
не дають очікуваних результатів, а й по-
гіршують ситуацію в закладі.
У ході розроблення системи мотивації 

необхідно дотримуватися таких основних 
принципів:

- платити за результат або успіх;
- використовувати єдині прозорі прави-

ла, що регулюють різницю доходів різних 
груп і категорій працівників;

- управляти очікуваннями співробітни-
ків. Якщо створена система мотивації не 
виправдовує їхніх сподівань, то вона не 
працюватиме;

- конкурувати на ринку праці: компен-
саційний пакет повинен формуватися з 
урахуванням пропозицій ключових кон-
курентів.
Застосування вищеназваних способів 

бу де результативним за умови вирішення 
керівником таких завдань:

- визначити показники праці, за які ЗНЗ 
має намір заохочувати співробітників, кри-
терії їх оцінки;

- за результатами прямого опитування 
виявити основні потреби педагогів і вра-
ховувати їх у ході розроблення методів 
підвищення рівня мотивації;

- встановити правила заохочення педа-
гогів за досягнення конкретного результа-
ту;

- забезпечити прийняття всіма праців-
никами критеріїв оцінки стимулювання 
шляхом обговорень і спільного вироблен-
ня умов заохочення;

- затвердити розроблені правила як 
офіційну систему стимулювання, шляхом 
обговорень і спільного вироблення умов 
заохочення;

- запровадити в практику періодичний 
аналіз дієвості використовуваних методів 

стимулювання і коригування системи за 
підсумками аналізу [3].
З точки зору працівників процес оціню-

вання є важливим, оскільки це механізм 
для підтримки особистого розвитку, вдо-
сконалення діяльності та можливість від-
вертого діалогу між працівником і безпо-
середнім керівником щодо якості діяль-
ності, стимулювання та підтримки.
Досвід внутрішнього оцінювання діяль-

ності педагогів має досить значну історію, 
починаючи з часів соціалістичного змаган-
ня в різних сферах, зокрема в освіті. І нині 
провідні ЗНЗ мають різноманітні системи 
оцінювання результативності та якості 
діяльності педагогів. У загальноосвітніх 
навчальних закладах найчастіше викорис-
товується рейтингова система оцінювання 
діяльності педагогічних працівників.
Метою запровадження рейтингового 

оцінювання є позитивна мотивація й ак-
тивізація фахової діяльності співробітни-
ків, підвищення результативності праці, 
підвищення професійної компетентності, 
диференціація матеріального стимулю-
вання за конкретні результати професій-
ної діяльності.
Для дисертаційного дослідження нами 

розроблено рейтингове оцінювання діяль-
ності педагогічних працівників, що скла-
дається з індикаторів та їх вартості для 
обрахування рейтингу педагога. До інди-
каторів віднесено навчальну, наукову, со-
ціально-гуманітарну, інноваційну та між-
народну діяльності. Індикатори підібрано 
таким чином, щоб педагог будь-якої спря-
мованості знайшов цікаві та корисні для 
себе. За участь у зазначених діяльностях 
педагог набирає бали і залежно від їх кіль-
кості отримує, або ні, відповідну грошо-
ву премію. Оскільки на сучасному етапі 
матеріальне стимулювання залишається 
одним із основних засобів мотивації, то 
з упевненістю можна сказати, що запро-
понована рейтингова система оцінюван-
ня діяльності педагогічних працівників 
значно поліпшить мотивацію їхньої діяль-
ності.
До індикатора «навчальна діяльність» 

входять: викладання матеріалу за резуль-
татами семестрового оцінювання, підго-
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товка навчального та методичного ма-
теріалу, підручника; розроблення навчаль-
ної програми; участь у роботі оргкомітету 
(журі) олімпіад, конкурсів, турнірів для 
учнів ЗНЗ. 
До індикатора «наукова діяльність» 

входять: захист дисертації; здобуття вче-
ного звання; підготовка монографії, нау-
кової статті; участь у роботі оргкомітету 
(журі) наукових конкурсів, турнірів, кон-
ференцій, конгресів, семінарів, тижнів, 
виставок тощо; участь у науково-методич-
ній роботі; керівництво підготовкою учнів 
до участі в предметних олімпіадах.
До індикатора «соціально-гуманітарна 

діяльність» входять: класне керівництво; 
керівництво гуртком (секцією, студією); 
організація заходу соціально-гуманітар-
ного спрямування на рівні гімназії або 
міста; участь у заході соціально-гумані-
тарного спрямування на рівні гімназії 
або міста; участь у заході профорієнта-
ційного (фахового) спрямування на рівні 
гімназії або міста; організація чергування 
класу; організація та проведення заходу 
соціально-гуманітарного спрямування на 
всеукраїнському рівні; організація та про-

ведення заходу соціально-гуманітарного 
спрямування на міському рівні.
Застосувавши рейтинг у діяльності пе-

дагогів гімназії м. Києва, ми побачили, що 
їхня мотивація до професійної діяльності 
за визначеним спрямуванням діяльності 
зросла на 101%. Ми вважаємо, що це від-
булося завдяки правильно визначеним 
засобам підвищення мотивації педагогів. 
Рейтингове оцінювання засноване на ма-
теріальному способі мотивації, тому мож-
на зробити висновок, що в час економічної 
нестабільності матеріальне стимулювання 
спроможне якнайкраще підвищити моти-
вацію працівників освіти до педагогічної 
діяльності.
Âèñíîâêè 
Незважаючи на те, що вплив на робіт-

ників лише економічними методами не 
зумовить довгострокового підвищення 
мотивації до педагогічної діяльності, ми 
стверджуємо, що матеріальне стимулю-
вання у вигляді запропонованої рейтин-
гової системи оцінювання спроможне 
як  найкраще мотивувати педагогів у їхній 
діяльності.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè 
Специфіка професії приватного охорон-

ника висуває особливі, підвищені вимоги 
до фізичних, психічних і моральних якос-
тей. Головне місце в структурі професій-
ної діяльності охоронників посідають пси-
хогенні фактори: стан апатії-монотонії, з 
яким працівникові необхідно постійно бо-
ротися; неочікувані ситуації, що потребу-
ють мобілізованості й активних дій; мож-
ливість виникнення конфліктних ситуацій 
чи протистоянь; дія багатьох подразників 
одночасно, підвищена відповідальність за 
прийняті рішення і результати діяльності; 
раптовість виникнення складних ситуа-
цій; значний обсяг інформації; небезпека 
для життя та здоров’я тощо. Невідповід-
ність між вимогами та ступенем розвитку 
психологічних і психофізіологічних якос-
тей призводить до виникнення високої 
нервово-психічної напруженості, спричи-
няючи зниження надійності професійної 
діяльності, підвищуючи при цьому рівень 
захворювань працівників психосоматич-
ними та психогенними розладами. Це 
свідчить про те, що охоронники приват-
них охоронних підприємств є особливою 
професійною категорією людей з певними 
фізичними, психофізіологічними й осо-
бистісними якостями.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Багато вчених присвятили свої роботи 

висвітленню психофізіологічних та пси-
хологічних аспектів охоронної діяльності, 
зокрема, Б. Бовін, І. Бородін, В. Варламов, 
М. Виноградов, А. Єрмачков, В. Зінченко, 
В. Казміренко, Л. Колодкін, Ю. Лазарєв, 
В. Лебедєв, Г. Ложкін, Б. Ломов, В. Мед-
ведєв, Н. Мягкіх, Ж. Половнікова, П. При-
гунов, О. Столяренко, Л. Тимофєєв, Ю. Ши    -
делко, В. Шепітько та інші. Систему під-
бору кадрів до поліцейських органів роз-
крито в працях зарубіжних авторів: Дж. 
Вогна, Г. Каца, Х. Морріса, Дж. Стратто-
на, Р. Таннехілла, Я. Уествуда. Вітчизняні 
фахівці, зокрема, дослідили психологічні 
особливості підбору кадрів для приват-
них охоронних підприємств: О. Балинська, 
О. Бандурка, В. Демченко, Ю. Кравченко, 
О. Кретчак, В. Олефір, А. Павліченко, О. Ту  -
р’ян та інші. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Особлива увага до професійно-психо-

логічного відбору охоронників приватних 
охоронних підприємств зумовлена збіль-
шенням в останні роки кількості нападів 
на об’єкти охорони та зростанням вимог 
до особистісних якостей і вмінь приват-
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них охоронників. Аналіз вказаних та ін-
ших наукових праць у галузі юридичної 
психології, психології діяльності в особ-
ливих умовах показує, що донині важливі 
проблеми психологічного добору фахів-
ців-охоронників приватних охоронних 
підприємств не були предметом окремого, 
самостійного, комплексного спеціального 
теоретичного вивчення та узагальнення.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є обґрунтування діагнос-

тичного інструментарію та методів до-
слідження професійно важливих якостей 
охоронника приватного охоронного під-
приємства.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Здійснення професіографічного дослід-

ження передбачає встановлення меж і ре-
зультатів впливу структури, змісту та умов 
діяльності на особистість професіонала-
охоронника. На цій основі формується 
уявлення про реальну психограму фахівця 
як складову професіограми, у якій відоб-
ражаються професійно-важливі якості на 
рівні критеріально визначених психоло-
гічних особливостей працівників, уміння 
та навички, необхідні для успішного вико-
нання завдань, покладених на охоронників 
приватних охоронних підприємств. 
Роботу з визначення професійної при-

датності розподіляють на кілька етапів [1]: 
-  визначення професійних вимог до осо-

бистості;
- підбір психологічних методик;
- розроблення критеріїв професійної 

при датності;
- експериментальна перевірка ефектив-

ності розроблених рекомендацій. 
Виконання різних професійних завдань, 

видів діяльності забезпечується різними 
психологічними якостями структури осо-
бистості та потребує певного їх сполучен-
ня. Тому важливим етапом у розробленні 
системи діагностики та прогнозування 
професійної придатності є обґрунтування 
фахових вимог до особистості, зумовле-
них особливостями певної діяльності. З 
цією метою використовують різні мето-
дичні підходи [2]:

- емпірико-експериментальний, що 

ґрун  тується на масовому психологічно-
му обстеженні спеціалістів різного рівня 
професійної придатності, з наступним 
визначенням шляхом аналізу кореляцій-
них відносин найбільш інформативних 
психологічних показників і, відповідно, 
професійно-важливих якостей;

- збір та узагальнення думок експертів, 
найбільш кваліфікованих спеціалістів, у 
результаті чого визначається перелік про-
фесійних вимог до особистості, але без до-
статнього їх обґрунтування; 

- застосування діяльнісного методу та 
складання на цій основі психограми. 
Найбільш складним і відповідальним у 

процесі визначення професійної придат-
ності є етап підбору психологічних мето-
дик. Так, Б.М. Теплов зазначає, що існує 
багато різноманітних способів успішного 
виконання будь-якої діяльності [3], його 
положення отримують подальший розви-
ток у гіпотезі Б.Ф. Ломова, який вважає, 
що забезпечення професійних вимог здій-
снюється не шляхом локального порів-
няння з ними окремо взятих здібностей, 
а цілісним способом організації на будь-
якому рівні активності [4]. 
Аналіз процедури професійно-психоло-

гічного відбору охоронників різних при-
ватних охоронних підприємств дав змогу 
визначити в ній елементи традиційного 
підходу [5, с. 11-17], до якого відносить-
ся комплексне дослідження особистості 
приватного охоронника за допомогою різ-
номанітних психологічних методів пси-
ходіагностики. На рис. 1 ми відобразили 
методи, що застосовуються в ході прове-
дення професійно-психологічного відбору 
охоронників приватних охоронних під-
приємств.
Якщо профвідбір розглядати як про-

цедуру, в результаті якої приймається рі-
шення про фахову придатність кандида-
та, то при дослідницькому відношенні до 
об’єкта необхідно враховувати характер і 
умови цієї процедури. Тобто розроблен-
ня концепції фахового добору не повин-
на бути абстрактною, а обов’язково кон-
кретною та узгодженою з визначеними 
умовами. Окрім цього, процедура відбору 
повинна містити певні етапи, відображені 
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нами на рис. 2. 
Вихідні вимоги до масиву обстежува-

них полягали в наявності:
1) фізичного та психічного здоров’я;
2) характеристик щодо успішності (або 

неуспішності) професійної діяльності, за-
тверджених експертними оцінками безпо-
середніх керівників;

3) оптимального психологічного та фі-
зичного стану на момент обстеження.
Психодіагностичний дослідницький 

комплекс становлять психологічні мето-
дики, орієнтовані на виявлення визначе-
них професійно важливих якостей згідно 
з модельними уявленнями та експертним 
оцінюванням. 

Вивчення індивідуально-психологічних 
якостей і властивостей особистості при-
ватних охоронників, їх характерологіч-
них рис на особистісному рівні здійснено 
нами на основі 16-факторного опитувальника 
Р. Кеттелла. Окрім цього, було використа-
но багаторівневий особистісний опиту-
вальник «Адаптивність» (О. Маклаков, 
С. Чермянін).
Значущі кореляційні зв’язки у дослід-

женні виявлено за 12 шкалами опиту-
вальника Р. Кетлера. Вони, як притаманні 
всьому масиву піддослідних, є значущи-
ми за 4 шкалами залежно від віку і за 9 
– залежно від стажу на посаді приватного 
охоронника. Однак спрямованість коре-

Рис.1. Методи дослідження особистості охоронника

Рис. 2. Етапи професійно-психологічного відбору
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ляційних зв’язків різна. Так, за шкалою 
А («відкритість – замкненість») виявлено 
позитивну кореляцію в групі досвідчених 
фахівців як за віком (r = +0,335), так і за 
відповідним стажем (r = +0,339). Шкала В 
(«конкретність – абстрактність мислен-
ня») має від’ємну кореляцію з віковими 
характеристиками досліджуваних фахів-
ців (r = -0,293) та стажем на посаді охо-
ронника (r = -0,421). Стосовно шкали С 
(«емоційна рухливість – толерантність») у 
дослідженні виявлено від’ємну кореляцію 
в групі з відповідним стажем більше 3-х 
років (r = -0,361). Шкала Е («підлеглість 
– незалежність») позитивно корелює з 
тими ж групами піддослідних (r = +0,312, 
+0,407 відповідно). Така ж залежність 
коефіцієнтів кореляції за шкалою Н («не-
впевненість – сміливість») (r = +313), але 
стосовно віку.
Виявлено достатньо значну від’ємну 

кореляційну залежність між шкалою G 
(«недобросовісність – нормативність пове-
дінки») у групі зі стажем на посаді при-
ватного охоронника більше 3-х років (r = 
-0,413). Позитивна кореляційна залежність 
виявлена між шкалою N («дипломатич-
ність – прямолінійність») у вищевказаній 
групі піддослідних (r = +0,283). Однакова 
знакова спрямованість кореляції існує за 
шкалами І («жорсткість – чутливість»), 
L («довірливість – підозріливість»), Q1 
(«консерватизм – радикалізм») та за шка-
лою Q3 («низький – високий самоконт-
роль») залежно від стажу на посаді та віку 
приватного охоронника (r = +0,330, +0,345, 
+0,393 та +0,349 відповідно). За шкалою 
Q4 («розслабленість – напруженість») об-
раховано позитивну кореляцію залежно 
від віку піддослідних (+0,357) та позитив-
ну залежність показників цієї ж шкали зі 
стажем на посаді досвідчених фахівців 
(r = +0,249). 
Виявлене означає, що з віком та набут-

тям професійного досвіду, поряд із нор-
мативністю поведінки з’являється деяка 
легковажність, зменшується значимість 
почуттів в оцінці реальності, посилюєть-
ся відвертість взаємин із оточуючими, ко-
мунікабельність і терпимість до небажа-
них впливів. З іншого боку, якщо з віком 

у групі, що має стаж менше 3-х років на 
посаді, домінує самоконтроль, схильність 
до ризикованих рішень, прямолінійність, 
то в групі з відповідним стажем більше 
3-х років спостерігається тенденція до 
емоційної нестабільності, обережності, 
розміреності та дипломатичності поведін-
ки, а також деяка тривожність. Цій же 
групі притаманна конкретність мислення, 
зорієнтованість на традиційність прийо-
мів і способів діяльності, деякий консер-
ватизм і критичність особистісної позиції.
У процесі порівняння показників струк-

тури особистості в групі успішних та не-
успішних приватних охоронників було 
виявлено суттєву різницю за 7 шкалами 
опитувальника. Групі успішних прита-
манні такі якості, як: винахідливість, гнуч-
кість, зібраність, відповідальність, розваж-
ливість, точність, обережність, терпимість, 
критичність мислення, поінформованість, 
організованість. Вони балакучі, розкуті, 
відкриті, легко встановлюють контакт з ін-
шими людьми, враховують думки інших, 
добре адаптуються до соціального середо-
вища, завжди коректні з оточуючими. Для 
них характерна емоційна зрілість, стри-
маність і стійкість моральних принципів. 
Групі неуспішних працівників притаман-
на відсутність вказаних якостей або наяв-
ність протилежних їм.
Вищезазначене дає змогу обґрунтовано 

пропонувати як відповідні критерії про-
фесійної придатності щодо особистісних 
якостей приватних охоронників за конк-
ретними шкалами такі числові дані:
відкритість − замкненість (А) – 7-9 ба-

лів;
інтелектуальні можливості (В) – 3-6 ба-

лів;
емоційна рухливість (С) – 7-9 балів;
домінантність − залежність (Е) – 5-6 ба-

лів;
безтурботність − обережність (F) – 5-6 

ба лів;
піддатливість почуттям − норматив-

ність (G) – 8-10 балів;
невпевненість − соціальна сміливість 

(Н) – 6-8 балів;
мʼякосердність − суворість (І) – 4-5 ба-

лів;
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підозріливість − довірливість (L) – 4-6 
ба лів;
мрійливість − практичність (М) – 4-5 ба-

лів;
дипломатичність − прямолінійність (N) 

– 6-7 балів;
упевненість − тривожність (О) – 4-6 ба-

лів;
консерватизм − радикалізм (Q1) – 6-7 

ба лів;
високий самоконтроль − низький само-

контроль (Q2) – 4-5 балів;
самоконтроль, дисциплінованість (Q3) 

– 6-8 балів;
розслабленість − мобілізованість (Q4) 

– 3-5 балів;
Кореляційний аналіз показників опиту-

вальника «Адаптивність» (О. Маклаков, 
С. Чермянін) не виявив позитивного зв’яз-
ку з наявністю досвіду роботи на посаді 
приватного охоронника (г = -0,357), але 
значний зв’язок було встановлено щодо 
успішності діяльності (г = +0,364). Пра-
цівники, які допускали недбалість у ро-
боті, випадки недисциплінованості та від-
сутності сумлінності в процесі виконан-
ня професійних обов’язків, мали значно 
менші показники за факторами нервово-
психічної стійкості, адаптивних здібностей 
і моральної нормативності. На відміну від 
них, приватні охоронники, які мали високі 
показники за визначеними вище фактора-
ми цієї методики, швидко адаптувалися до 
нових умов діяльності, легко й адекватно 
реагували на будь-які позаштатні ситуації, 
у їхній роботі не було конфліктів і супере-
чок з колегами, керівництвом або грома-
дянами. 
Результати тестування приватних охо-

ронників за методикою багаторівневого 
особистісного опитувальника «Адаптив-

ність» наведено в табл. 1.
Таким чином, критеріальні частини 

прогнозування нервово-психічної нестій-
кості та особистісного адаптивного потен-
ціалу, які повинні бути покладені в основу 
діагностики професійної придатності, ма-
ють такий вигляд:
достовірність (Д) – 0-4 бали;
нервово-психічна стійкість (НПС) – 7-9 

балів;
комунікативні здібності (КЗ) – 7-9 ба-

лів;
моральна нормативність (МН) – 7-9 ба-

лів;
особистісний адаптивний потенціал 

(ОАП) – 6-8 балів.
Âèñíîâêè 
Вивчення особистості приватних охо-

ронників за допомогою обраних методик 
допомогло опрацювати психограму охо-
ронника приватного охоронного підпри-
ємства з конкретними критеріальними 
частинами, тобто конкретними цифрови-
ми показниками, що характеризують осо-
бистісні якості фахівця.

Таблиця 1
Результати обстеження приватних 

охоронників за методикою 
«Адаптивність»

Фактор Приватні охоронники
«успішні» «неуспішні»

достовір-
ність (Д)

3,0/1,1 5,4/3,8

НПС 8,7/1,2 5,4/1,4
КЗ 8,5/1,3 6,4/1,8
МН 8,6/1,4 4,9/1,8
ОАП 7,1/1,6 2,8/1,7
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Головним соціальним призначенням 

правоохоронних органів, пріоритетним на -
прямом їх багатофункціональної діяльно-
сті є профілактика правопорушень серед 
підлітків. Вивчення схожості психологіч-
них якостей різних категорій неповноліт-
ніх правопорушників допоможе знайти 
підходи до особистості, дасть змогу вирі-
шити низку окремих завдань, що сприяти-
ме їх перевихованню та профілактиці пра-
вопорушень серед підлітків, а також орга-
нізації оперативно-розшукових заходів з 
виявлення, припинення та розкриття зло-
чинів, вчинених неповнолітніми.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é 
Однією з форм наукового аналізу пси-

хологічної реальності є класифікація її 
проявів. Численні спроби дослідників 
систематизувати та класифікувати не-
повнолітніх правопорушників та вчинені 
ними діяння дали на сьогодні чималий 
спадок. 
В юридично-психологічній літературі 

вказується на необхідність чіткого розме-
жування понять «типологія» та «класифі-
кація». Вважається, що перше узагальнює 
сукупність типових для всіх або чітко 
визначених груп соціально-психологіч-

них особливостей, у той час як друге роз-
діляє неповнолітніх правопорушників на 
групи згідно з одноразовою, індивідуаль-
ною ознакою [1]. Класифікація є стійкою 
групою об’єктів, що досліджуються за їх 
окремими ознаками, та будується на жорс-
ткій градації груп і підгруп, кожна з яких 
займає чітко фіксоване місце. Типологія ж 
не має такої жорсткої диференціації. Вона 
дає змогу виділити з усієї різноманітності 
протиправних проявів та осіб, які вчини-
ли правопорушення, найбільш характерні 
типи. Розглядаючи соціальний тип, оці-
нюється не лише конкретна особа в ряді 
багатьох її характеристик, а й уся сукуп-
ність існуючих відносно стійких власти-
востей, якостей особистості [1].
На думку іноземних науковців (Бренан, 

Рош, Квеклі, Моріс, Гіббонс, Маршалл, 
Грант, Мегарджи), класифікація неповно-
літніх правопорушників повинна охоплю-
вати сім критеріїв: різнобічний аналіз по-
пуляції правопорушників, однозначні опе-
раційні визначення категорій, надійність 
категоризацій, дійсні відмінності між ти-
пами, чуттєвість до змін, можливість ліку-
вання та економічність у використанні [3].
У юридичній літературі широко вико-

ристовуються класифікації, що мають  ха-
рактеристики за:
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здобувач, 
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У статті розглянуто основні типології та класифікації не-
повнолітніх правопорушників. Досліджено уявлення працівників 
органів внутрішніх справ щодо різних категорій неповнолітніх 
правопорушників, схожості їх психологічних якостей.

В статье рассмотрены основные типологии и классифика-
ции несовершеннолетних правонарушителей. Исследованы пред-
ставления сотрудников органов внутренних дел о различных ка-
тегориях несовершеннолетних правонарушителей, схожести их 
психологических качеств.

The article reviews the main typology and classification of juvenile 
offenders. Analyzed the idea of workers’ of Department Internal Affairs 
similarity of psychological characteristics of various categories of 
juvenile offenders.

Ключові слова: типологія, класифікація, особистість непов-
нолітнього правопорушника, правопорушення.

До проблеми класифікації 
неповнолітніх правопорушників
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• соціально-демографічними ознаками: 
стать (чоловіки, жінки); 

• даними інтенсивності та характеру 
злочинної діяльності (повторність, у групі, 
в організованій групі); 

• даними про стан особи в момент здій-
снення злочину (алкогольне сп’яніння, 
нар котичне збудження) [8].
Кримінологічні типи неповнолітніх 

пра вопорушників  Ю.В. Александров, 
А.П. Гель, Г.С. Семаков поділяють на три 
умовні групи.
Для першої характерна диференціація 

неповнолітніх правопорушників залежно 
від характеру особистісно-мотиваційних 
якостей, що проявляються у вчиненому 
правопорушенні: особливо небезпечні; на-
сильники; корисливі; ті, що здійснили пра-
вопорушення проти суспільного порядку, 
необережні правопорушники.
Виходячи лише з мотиваційних крите-

ріїв, деякі автори виділяють: 
- корисливий тип – йому властивий мо-

тив особистого збагачення (крадіжки, роз-
бої, шахрайство); 

- престижний тип – корисливий тип, 
який, крім збагачення, іде на правопору-
шення для завоювання авторитету в групі;

- насильницький тип – для нього ха-
рактерні такі правопорушення: убивства, 
зґвалтування, нанесення тілесних ушкод-
жень; 

- сексуальний тип – правопорушники, 
винні в зґвалтуваннях або інших статевих 
злочинах на ґрунті сексуальних спону-
кань.
Типологічні групи неповнолітніх пра-

вопорушників побудовані також за харак-
тером «антисоціальної спрямованості та 
ціннісних орієнтацій»: 

- негативно-знехтувальне ставлення до 
особистості та її найважливіших благ; 

- корисно-власницькі тенденції, пов’я-
зані з ігноруванням права власності; 

- індивідуалістичне ставлення до різ-
них соціальних установок; 

- легковажно-безвідповідальне відно-
шення до соціальних цінностей та своїх 
обов’язків [1].
Друга група об’єднує типології, які 

диференціюють неповнолітніх правопо-

рушників за характером взаємодії кримі-
ногенної особи з різним ступенем вира-
ження протиправної поведінки з факто-
рами ситуації вчинення правопорушення 
або залежно лише від ступеня вираження 
криміногенних викривлень особистості. 
Прикладом такої типології можна вважати 
варіант (для неповнолітніх правопорушни-
ків), коли розрізняють два основних типи: 
криміногенний і випадковий. У свою чер-
гу, криміногенний тип поділяється на три 
підтипи: 

- послідовно криміногенний (форму-
ється в мікросередовищі, де норми та пра-
ва систематично порушуються); 

- ситуаційно-криміногенний (характе-
ризується порушенням моральних норм і 
вчиненням правопорушень незлочинного 
характеру); 

- ситуаційний (характерна незначна 
при сутність «негативних елементів») [1].
Третя група об’єднує типології, що ви-

бирають критерієм типологізації соціаль-
ну спрямованість особистості:  

- професійний тип (найнебезпечніший 
тип особи, до якого належать професій-
ні злочинці й особливо небезпечні реци-
дивісти; характерний внутрішній потяг до 
вчинення повторних злочинів і створення 
власними зусиллями ситуацій, що сприя-
ють вчиненню злочинів); 

- звичний тип (характерна значна де-
формація структури соціальної спрямова-
ності; наявний низький рівень правосвідо-
мості, відсутність чітких меж між мораль-
ним і аморальним, поняттями «можна»  та 
«не можна»);

- нестійкий тип (не характерна наявність 
стійких і значних деформацій структури 
спрямованості особистості; компоненти 
негативної та позитивної спрямованості 
приблизно однакові, що може сприяти як 
послабленню, так і посиленню протиправ-
ної поведінки);

- необережний тип із присутнім мініму-
мом негативної спрямованості (характер-
не легковажне ставлення до соціальних 
норм, що регулюють поведінку в сус-
пільстві; можуть вчинятися, як правило, 
нетяжкі злочини як умисно, так і з необе-
режності). 
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- випадковий тип (характерна позитивна 
соціальна спрямованість, без деформації з 
боку негативного компонента, має стійкий 
рівень правосвідомості, злочини вчинено 
виключно через тиск критичної життєвої 
ситуації. Це, як правило, злочинні дії, вчи-
нені у стані сильного душевного хвилю-
вання, спричиненого неправомірними дія-
ми потерпілого, або з перевищенням меж 
необхідної оборони) [1].
Запропоновані типології особистості 

можна застосовувати, на думку авторів, 
до будь-якої категорії неповнолітніх пра-
вопорушників, тобто вони є універсальни-
ми. 
Щодо характеристики неповнолітніх 

правопорушників, то наукові дослідження 
в юридичній психології, соціальній психо-
логії  стверджують, що їм властиві певні 
біологічні та психологічні особливості. До 
них відносять: відсутність життєвого до-
свіду, незавершеність формування соціаль-
них установок; підвищену навіюваність, 
високий рівень конформізму; орієнтацію 
на неформальну групу, прагнення в ній 
самоутвердитися; демонстрування своєї 
незалежності; відверто зневажливе став-
лення до моральних і правових норм; 
злочинну «романтику», готовність взяти 
на себе чужу провину; плазування перед 
авторитетом рецидивістів; втрату почуття 
відповідальності за свої вчинки; орієнту-
вання на хвилинну втіху. Особи, які вчи-
няють протиправні дії в ранньому віці, зго-
дом важче піддаються виправленню і ста-
новлять основний резерв для рецидивної 
злочинності. І, навпаки, чим раніше вжити 
профілактичних заходів щодо підлітків, 
які вчинили дрібні правопорушення, тим 
простіше не допустити формування в них 
кримінальної спрямованості [8].
Заслуговує на увагу класифікація не-

повнолітніх правопорушників, запропоно-
вана психологом А.Ф. Лазурським на по-
чатку ХХ століття. Визначаючи типи, він 
виходив із:

1) природних психологічних можливос-
тей; 

2) особливостей соціального пристосу-
вання особистості до дійсності.  
Згідно з цими ознаками науковець виз-

начав три рівні особистості: нижчий, се-
редній та вищий. На кожному з них визна-
чаються так звані чисті типи, змішанні та 
збочені. Для кримінальної психології важ-
ливе значення мають збочені типи нижчо-
го рівня (злочинні особистості). Так, А.Ф. 
Лазурський до збочених типів відносить: 

- пасивний тип, що виступає у вигляді 
двох різновидів: а) апатичний, який ха-
рактеризується байдужо-в’ялим ставлен-
ням до всього оточуючого, відсутністю 
яскраво виражених інтересів та потреб; 
б) безвольно-боязкий, що легко піддаєть-
ся навіюванню, з переважно пригніченим 
настроєм; 

-  тип умисного егоїста; 
-  афективно-збочений тип;
-  активно-збочений тип (вирішує питан-

ня за допомогою сили): а) невпорядкова-
ний, що характеризується рішучістю, енер-
гією; б) зосереджено-жорстокий, який не 
зупиниться навіть перед убивством  [9].
П’ять груп підлітків-правопорушників 

виділяє Д.І. Фельдштейн.
Представники першої характеризують-

ся наявністю низки примітивних, амораль-
них потреб і антигромадських поглядів та 
уявлень. Вони егоїстичні, озлоблені, агре-
сивні, свідомо скоюють правопорушення, 
не бажають працювати. Для виправлення 
поведінки потрібно залучати їх до суспіль-
но-корисних трудових справ, використо-
вуючи властиву їм завзятість у досягненні 
поставленої мети, прагнення до першості, 
частково усвідомлене почуття їхньої со-
ціальної неповноцінності. 
Друга група − підлітки з деформовани-

ми потребами, які наслідують представ-
ників першої групи. Вони індивідуалісти, 
пригноблюють слабких. Щоб їх переви-
ховати, потрібно змінити середовище та 
звичні форми поведінки, висловлювати 
довіру до них, схвалювати їхні досягнен-
ня, виробляти вміння не лише підкоряти-
ся, а й командувати. 
У підлітків третьої групи є як деформо-

вані, так і позитивні потреби й погляди. 
Але останні не стали регуляторами їхньої 
поведінки. Егоїзм і слабкодухість приріка-
ють їх на асоціальні вчинки. Корисною для 
них у вихованні є ритмічна та напружена 



141

 Актуальні проблеми психології

трудова діяльність, що дає їм можливість 
проявити себе і самоутвердитися. 
До четвертої групи належать підлітки, 

які не вірять у себе.
Представники п’ятої групи – випадкові 

правопорушники. Вони слабовольні й не-
стійкі перед поганим впливом. У підлітків 
двох останніх груп важливо пробудити 
інтерес до нормального життя, створи-
ти перспективу особистості й тим самим 
підвести до включення в корисну трудову 
діяльність. Їм необхідні постійна колек-
тивна робота в належному темпі, систе-
матичний контроль і оцінка їхньої діяль-
ності, особиста відповідальність, активна 
участь у змаганнях [10].
Чимало сучасних учених розробляють 

класифікацію злочинців, виходячи з ха-
рактеристик спрямованості особистості. 
Так, Г.М. Міньковський бере за основу 
ступінь вираження злочинної спрямова-
ності (включаючи систему установок) та 
виділяє чотири типи неповнолітніх право-
порушників: зі злочинною спрямованістю, 
з негативною спрямованістю особистості, 
з нестійкою особистісною спрямованістю 
та з позитивною спрямованістю. Ця класи-
фікація фіксує основні варіанти можливої 
спрямованості особистості правопоруш-
ників, відображає процес поступового 
формування соціально-негативних рис 
особистості, перехід від одиничних від-
хилень до ланцюгових, коли протидіючі 
заходи є несвоєчасними або недостатньо 
інтенсивними [6].
Існує й низка інших критеріїв для кла-

сифікації правопорушників. Так, М.І. Єні-
кєєв за ступенем соціальної дезадаптації 
розрізняє два види особистості злочин-
ця: антисоціальна особистість (особа, яка 
неодноразово вчиняла правопорушення 
на основі стійкої антисоціальної спрямо-
ваності − тип «злісного» злочинця); асо-
ціальна особистість (особа, яка вчинила 
злочин уперше на основі загальної асо-
ціальної спрямованості − несоціалізо-
ваний, «менш злісний» тип правопо-
рушника).  На психорегуляційній основі 
до  слідник виділяє тип особистості право-
порушника, що характеризується дефек-
тами психічної саморегуляції (особа, що 

вчинила злочин уперше внаслідок випад-
кового збігу обставин; скоєний злочин є 
випадковим для неї, пов’язаним із окре-
мими дефектами саморегуляції; особа не 
змогла простояти кримінальній ситуації; її 
особливістю є низький рівень самоконтро-
лю, ситуативна обумовленість поведінки). 
За ціннісно-орієнтаційною спрямованіс-
тю особистості учений виділяє такі групи 
правопорушників: 

1) правопорушники з антисоціальною, 
корисливою спрямованістю (корисливо-
господарча підгрупа правопорушників: 
зло дії, шахраї); 

2) правопорушники з антисоціальною, 
корисливо-насильницькою спрямованістю 
(особи з корисливими посяганнями, що по-
єднуються з насиллям над особистістю); 

3) злочинці з антигуманною, агресив-
ною спрямованістю (особи з украй зне-
важливим ставленням до життя, здоров’я, 
особистою перевагою над іншими людь-
ми) [5].
Аналізуючи причини протиправної 

по ведінки неповнолітніх, В.Л. Васильєв 
виділяє чотири типи правопорушників, 
для яких суспільно небезпечне діяння є: 

• випадковим, що протиставляється за-
гальній спрямованості особистості; 

• можливим із урахуванням загальної 
нестійкої особистісної спрямованості, але 
ситуативним з точки зору приводу та си-
туації;

• результатом загальної негативної орі-
єнтації особистості, що обумовлює вибір 
середовища, проведення вільного часу та 
безпосереднього варіанта дій підбадьорю-
вань «злочинних авторитетів»;

• результатом злочинної установки осо-
бистості [4].
Бєльський П.П. запропонував класифі-

кувати неповнолітніх правопорушників  
за їх антисуспільною поведінкою на такі 
групи:

- такі, що активно бажають задоволь-
нити свої елементарні та низькі потреби;

- слабохарактерні, які піддаються впли-
вові інших людей; 

- мрійники;
- такі, що скоїли свої дії під впливом 

істерії чи психопатії;
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- морально та розумово дефективні [6].
В основі класифікації неповнолітніх 

правопорушників для визначення міри 
впливу на них визначено критерії, що ві-
дображають деструктивність і несформо-
ваність соціальних рис особистості, від-
повідальних за змістову сторону поведін-
ки. Можливим є різний рівень моральної 
занедбаності особистості й нездатність до 
правильної (у рамках законослухняності 
та правосвідомості) вибіркової поведін-
ки. Педагогічна і соціальна занедбаність 
знаходить своє віддзеркалення в оцінці 
підлітком можливих наслідків правопору-
шення або в оцінці фактично здійсненого 
вчинку та вжитих відносно цього заходів, 
коли правопорушення вже скоєно і за ньо-
го покарано [7].
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèí çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Різноманіття правопорушень передба-

чає поділ їх, класифікацію за певними гру-
пами та видами з огляду на низку характе-
ристик і особливостей. Різні класифікації 
поширюються на правопорушників, що 
скоїли протиправне діяння, ураховую-
чи їхній вік, стать, соціальне становище 
тощо. Досить часто неповнолітніх право-
порушників класифікують за видами зло-
чинів, скоєних ними, що відображено в 
певних наукових категоріях: «особистість 
корисливого злочинця», «особистість на-
сильницького злочинця» тощо. Одним із 
фрагментів нашого дослідження було вив-
чення уявлення працівників ОВС щодо 
доцільності такого розподілу та ступеня 
схожості психологічних якостей різних ка-
тегорій неповнолітніх правопорушників.

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є аналіз основних типо-

логій і класифікацій неповнолітніх пра-
вопорушників, дослідження уявлення 
працівників ОВС щодо різних категорій 
неповнолітніх правопорушників, схожості 
їх психологічних якостей.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ  
Нами було складено анкету для праців-

ників ОВС, що дала змогу вивчити їхню 
думку стосовно різних категорій неповно-

літніх правопорушників, які вчинили на-
сильницькі, корисливі, адміністративні, 
корисливо-насильницькі правопорушен-
ня. Як відомо, у процесі провадження по 
кримінальній чи адміністративній справі 
виділяються не лише питання стосовно 
справи, тобто обставин вчинення злочину, 
а й збирається інформація, що входить до 
предметів доказу, а також фіксуються та 
вивчаються особливості особистості, яка 
вчинила правопорушення.
Анкетування було проведено в УМВС 

України в Рівненській області з праців-
никами таких підрозділів: кримінальна 
міліція у справах дітей (КМСД), слідство 
та дізнання, дільничні інспектори міліції 
(ДІМ). В анкетуванні взяли участь 120 
працівників міліції зі стажем роботи в ор-
ганах внутрішніх справ від 1 до 28 років. 
Серед опитуваних співробітників: 85% 
– чоловіки, 15% − жінки.
Результати анкетування показали, що 

більшість працівників ОВС (59,3%) кате-
горично вважають, що неповнолітні пра-
вопорушники за своїми психологічними 
якостями не є однорідною групою; 32,2% 
− схиляються до думки, що неповноліт-
ні правопорушники за своїми психоло-
гічними якостями скоріше є однорідною 
групою; 8,5% − сприймають підлітків, які 
скоїли протиправні діяння, як однорід-
ну групу й не відокремлюють їх за осо-
бистісними якостями. 
Схожість психологічних якостей не-

повнолітніх правопорушників, які вчи-
нили насильницькі, корисливі, корисли-
во-насильницькі, адміністративні право-
порушення, працівники правоохоронних 
органів оцінили таким чином за 10-ти 
бальною шкалою (полюси відповідей: 10 
− повністю схожі, 1 − повністю не схожі): 
корисливе та корисливо-насильницьке − 
6,7 бала; насильницьке і корисливе – 5,6 
бала; насильницьке та корисливо-насиль-
ницьке – 5,4 бала; адміністративне і на-
сильницьке – 4,8 бала; адміністративне 
та корисливе – 4 бали; адміністративне і 
корисливо-насильницьке – 3,4 бала. Згід-
но з отриманими результатами найбільшу 
схожість для працівників ОВС мають не-
повнолітні, які вчинили корисливі та ко-
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рисливо-насильницькі правопорушення. 
Відповідно найменшу схожість − особи, 
які вчинили адміністративні та корисливо-
насильницькі правопорушення. 
На переконання 52,5% працівників 

ОВС, неповнолітній правопорушник у 
майбутньому виправиться, стане законос-
лухняною та правосвідомою людиною. Та-
кож 44,1% працівників органів внутрішніх 
справ відзначають, що особистість непов-
нолітнього правопорушника відрізняється 
від особистості законослухняної та право-
свідомої людини негативним змістом цін-
нісно-нормативної системи та стійкими 
психологічними особливостями, які мають 
криміногенне значення та є специфічними 
саме для неповнолітніх правопорушників. 
Ця специфіка їх психології − один із фак-
торів вчинення правопорушень, що зовсім 

не є психологізацією причин таких діянь, 
оскільки особливості кожного індивіда 
формуються під впливом тих соціальних 
відносин, в які він був включений, тобто 
мають соціальне походження. 
Âèñíîâêè
З огляду на отримані результати дослід-

ження можемо констатувати:
-  працівники ОВС не вважають непов-

нолітніх правопорушників однорідною 
групою за їх психологічними якостями;

- на думку працівників ОВС, найбільшу 
схожість мають особистості неповноліт-
ніх, які скоїли корисливі та корисливо-на-
сильницькі правопорушення, а найменшу 
– особистості неповнолітніх, які вчинили 
адміністративні та корисливо-насильни-
цькі протиправні діяння.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Від особистості керівника та його уп-

равлінських здібностей залежить якість 
керування колективом та організацією 
в цілому, оскільки людський фактор 
відіграє вирішальну роль у цьому про-
цесі. Стабільність прибутку організації та 
її існування знаходяться у прямій залеж-
ності від якісного керівництва. Управлі-
нець несе відповідальність за розвиток 
організації, саме він повинен справля-
тися із зовнішніми змінами та ризиками, 
незалежно від сфери діяльності органі-
зації.
На сучасному етапі соціальні психологи 

вважають, що предметом праці керівника 
є не лише інформація, накази, управлінсь-
кі рішення, а й система відносин у тру-
довому колективі. Відповідно, ефектив-
ність роботи підприємства залежить від 
цієї системи та використання трудового 
потенціалу колективу [7, c. 34]. Тому уп-
равлінське спілкування є фактором, що 
забезпечує процес налагодження відносин 
між керівником і підлеглими. Одна з най-
важливіших функцій керівника проектної 

команди − організація ефективної комуні-
каційної взаємодії. 

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Комунікації в організації є обов’яз-

ко вим процесом, без якого неможливе 
здійснення управлінської діяльності. 
Виконуючи будь-яку функцію управ-
ління, керівник здійснює ділове спілку-
вання. 
Поняття «комунікативна компетент-

ність» як узагальнена комунікативна влас-
тивість особистості, що включає розвинені 
комунікативні здібності та сформовані 
вміння й навички міжособистісного спіл-
кування, знання про основні його законо-
мірності й правила, прямо чи у зв’язку з до-
слідженням інших проблем розглядають-
ся в роботах О. Бодалева, Ю. Ємельяно ва, 
В. Кан-Калика, О. Киричука, Я. Коломий-
ського, О. Крилова, Н. Кузьміної, І. Ла-
 данова, А. Панфілової, Л. Петровської, 
В. Сластьоніна, В. Семиченко, Н. Тарасе-
вич, Т. Яценко та інших. Більшість учених 
вважають комунікативну компетентність 
вагомою складовою професійної компе-
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У статті подано загальну характеристику поняття «спілку-
вання», розглянуто основні функції та завдання, що стоять пе-
ред керівником проектної команди, пов’язані з розвитком людсь-
ких відносин; окреслено управлінські якості керівника, необхідні 
для налагодження комунікативного процесу. 

В статье представлена общая характеристика понятия «об-
щение», рассмотрены основные функции и задачи, стоящие пе-
ред руководителем проектной команды, связанные с развитием 
человеческих отношений; определены управленческие качества 
руководителя, необходимые для налаживания коммуникативно-
го процесса. 

The article under review introduces the main characteristic of 
communication concept, gives prominence to the main functions and 
tasks which a chief project manager is confronted with and which 
are concerned with the human relationships development. Thus the 
article defines management qualities of a manager necessary for 
communication process adjustment. 

Ключові слова: управлінське спілкування, психологічні труд-
нощі спілкування, сторони спілкування, комунікативна компе-
тентність. 

Управлінське спілкування як складова 
діяльності керівника проектів
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тентності, що має в кожному виді діяль-
ності свою специфіку.
Комунікативна компетентність керів-

ника є основою життєзабезпечення кож-
ної фірми, організації, підприємства і 
становить живу тканину його діяльності, 
вимагає чіткого орієнтування в професій-
ній ситуації, виборі саме тих засобів спіл-
кування, які є для її розв’язання найбільш 
ефективними [9, с. 5].
Зима Н.Г. класифікувала психологічні 

труднощі спілкування у трудовій діяль-
ності та виділила найпоширеніші у цій 
сфері: комунікативні – відсутність або 
спотворення інформації як по горизонталі, 
так і по вертикалі в трудовому колективі; 
інтерактивні – низький рівень професій-
ного спілкування, що проявляється саме 
в процесі спільної праці. Кривцова С.В. 
розглянула складнощі спілкування у тру-
довій діяльності на прикладі сфери об-
слуговування, у якій виявила надлишок 
рольового спілкування та дефіцит міжо-
собистісного, суб’єкт-суб’єктного спіл-
кування [2].
Одним із шляхів подолання всіх пере-

лічених труднощів і бар’єрів у спілкуван-
ні керівника є оволодіння навичками та 
вміннями ефективного спілкування [7, 
с. 41].
Мовлення керівника повинно відпові-

дати певним вимогам: грамотне вимовлян-
ня слів, коректна побудова фраз, уміння 
логічно правильно вибудувати висловлю-
вання, зв’язність мовлення, відсутність не-
нормативної лексики, оптимальний підбір 
слів серед ряду синонімів, адекватна ар-
тикуляція, упевненість і відповідний темп 
мовлення.
Невід’ємним компонентом культури 

мовлення керівника є вимога інформацій-
ної насиченості повідомлення. Обсяг вис-
ловлювання повинен відповідати кількості 
інформації, що включена в нього. Мовлен-
ня керівника буде ефективним, якщо воно 
попередньо сформульоване в ідеальному 
плані, а вже потім – вербальному; якщо 
воно лаконічне та структурно просте, і та-
кож емоційно забарвлене [7, с. 41]. 

Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Важливою психологічною проблемою є 

відповідь на запитання, які ж особистісні 
якості повинна мати людина, щоб кваліфі-
ковано здійснювати функції управління. 
Керівник проекту безпосередньо несе від-
повідальність за якість розроблення та 
успіх упровадження прийнятої в органі-
зації стратегії управління, будує плани, 
визначає не лише, що і коли робити, але 
хто і як виконуватиме задумане (управ-
ління персоналом), установлює робочі 
процедури стосовно всіх стадій управ-
лінського циклу. Одне з найголовніших 
завдань керівника проекту – ефективна 
організація праці його команди. Мистец-
тво керівника проявляється не лише в ко-
ординуванні, налагодженні комунікацій і 
напряму діяльності підлеглих, а й у вмінні 
делегувати їм повноваження, у відпові-
дальності, наданні права висловлювати 
та відстоювати власну думку, зберігаючи 
за собою функцію контролю. Більшість 
проблем, що постають перед керівником 
проектної команди, пов’язані саме з люд-
ським фактором. Працюючи у колективі, 
він повинен постійно виконувати функції 
інформування, мотивування, виховання та 
контролю. Тобто, пріоритетною функцією 
керівника є управлінське спілкування як 
основа налагодження всіх процесів діяль-
ності команди. 
Основною умовою успішності спілку-

вання є відповідність поведінки людей очі-
куванням один від одного. Це іноді закін-
чується взаємною ворожістю, виникнен-
ням міжособистісних конфліктів, причини 
яких можуть бути найрізноманітнішими, 
наприклад, нездоланні смислові бар’єри, 
що перешкоджає ефективній взаємодії ке-
рівника та підлеглих. 

Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є визначення ролі управ-

лінського спілкування у процесі діяль-
ності керівника проектної команди.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
Найвідомішою розробкою, що описує 

характеристики особистісних якостей уп-
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равлінця, є праця Р. Стогділла, у якій уза-
гальнено дані понад 3500 досліджень. Він 
виділяє такі управлінські якості:

- домінантність як здатність і потреба 
впливати на інших людей, підкоряти їх 
своїй волі;

- упевненість керівника в собі, що є 
стабілізатором його особистих зусиль, 
своєрідним стержнем і перепоною для 
зовнішніх впливів; недостатність упевне-
ності призводить до втрати самостійної 
лінії поведінки;

- емоційна стабільність, важливість якої 
базується на механізмі виникнення відоб-
ражених станів, за якими стан лідера ін-
дукується на підлеглих, а тому негативні 
стани, що можуть виникати у менеджера 
через його низьку емоційну стабільністю, 
відображатимуться і підсилюватимуться в 
станах підлеглих;

- стресостійкість;
- креативність;
- прагнення до досягнень;
- підприємливість (дві останні мають 

причиново-наслідковий зв’язок);
- відповідальність, надійність у вико-

нанні завдань;
- незалежність особистості як протисто-

яння «тискові зверху» і зіткненню думок;
- комунікабельність, що є аспектом 

більш загальної особистісної якості – со-
ціабельності. Це здатність будувати міжо-
собистісні відносини, а також потреба в 
установленні широких соціальних контак-
тів. Вона лежить в основі комунікативної 
та організаційної функцій, що є головними 
у структурі управлінської діяльності [9, c. 
23-24]. 
Комунікативна функція керівника вбу-

дована в тканину всіх управлінських фун-
кцій, вона виступає засобом їх реалізації 
та взаємної координації. Ефективність її 
здійснення проявляється у взаємному за-
доволенні членів організації результатами 
ділового спілкування та залежить від ко-
мунікативної компетенції кожного і, перш 
за все, керівника [9, c. 4].
Основними комунікативними вміннями 

керівника є:
1. Уміння провести ділову бесіду (під 

час прийому на роботу, звільнення, кон-

сультування, делегування, контролю).
2. Уміння провести нараду.
3. Уміння говорити привселюдно.
4. Уміння вести переговори.
Сучасний спеціаліст повинен у повно-

му обсязі засвоїти комунікативну техні-
ку, ступінь володіння якою становить чи 
не найголовніший критерій професійної 
придатності. Його професійний портрет, 
із урахуванням володіння цією технікою, 
називають комунікативною професіогра-
мою. Тобто, спеціаліст, як професіонал, 
повинен уміти:

- формулювати цілі та завдання спілку-
вання;

- організовувати спілкування й управ-
ляти ним;

- розглядати скарги та заяви;
- формулювати запитання і давати кон-

кретні відповіді;
- володіти навиками та прийомами, 

тактикою і стратегією спілкування;
- проводити ділові наради тощо;
- аналізувати конфлікти та вирішува-

ти їх;
- доводити й обґрунтовувати, аргумен-

тувати і переконувати, досягати згоди і 
приймати рішення, вести бесіду, дискусію, 
діалог, переговори;

- за допомогою слова здійснювати пси-
хотерапію, знімати стрес, позбавляти спів-
бесідника почуття страху, коректувати 
його поведінку, оцінки.
Уміння говорити, слухати та розуміти, 

ненав’язливо переконувати, створюва-
ти довірливі відносини, щиро співчувати 
співрозмовникові – усе це елементи ко-
мунікативної професіограми [3, c. 10-11]. 
У повсякденні люди часто не знають 

справжніх причин поведінки співрозмов-
ника і встановлюють їх, беручи за основу 
схожість із діями іншого індивіда або на 
основі власних мотивів поведінки, що мо-
жуть виникнути або виникали в минулому 
в аналогічних ситуаціях.
Критеріальний апарат оцінки комуніка-

тивних характеристик особистості може 
бути представлений такими якісними по-
казниками:

1. Комунікабельність (визначаються ко-
мунікативні та організаторські здатності 
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особистості) – показник комунікативної 
сторони спілкування.

2. Сумісність і спрацьованість (визна-
чаються рівні сумісності та спрацьованос-
ті індивіда під час спільної діяльності, у 
групі) – показники інтерактивної сторони 
спілкування.

3. Толерантність (визначається ступінь 
толерантності у відносинах індивіда з гру-
пою, іншими людьми) – показник перцеп-
тивної сторони спілкування (соціальної 
міжособистісної перцепції) [1, c. 85].  
Серед переліку здатностей випускника 

вищого навчального закладу з кваліфіка-
цією «Магістр з управління проектами», 
що вимагаються, однією з головних вва-
жається здатність до ефективної комуні-
каційної взаємодії, у тому числі засобами 
сучасних інформаційних технологій. Тоб-
то, випускник повинен мати такі вміння:

- переконувати, аргументувати, вести 
конструктивні переговори, плідні дискусії, 
полеміку; толерантно ставитися до проти-
лежних думок, критично − до тенденцій-
ної інформації, брати участь у дискусіях;

- доводити інформацію до виконавців, 
тримати їх у курсі справ, зацікавлювати у 
вирішенні проблем;

- готувати та проводити публічні висту-
пи в аудиторіях різного типу; відчувати 
аудиторію;

- ефективно використовувати невер-
бальні засоби спілкування;

- протидіяти маніпуляції, долати 
бар’єри спілкування, спілкуватися з «важ-
кими» людьми;

- добирати та використовувати психо-
лого-педагогічні технології у професійній 
та інших сферах життєдіяльності;

- підтримувати врівноважені відносини 
з найближчим побутовим оточенням. 
Команди, яким доручається виконання 

тих чи інших проектів, часто не досягають 
успіху через проблеми комунікації. Усе 
частіше такі групи складаються зі спе-
ціалістів різноманітних профілів. Їх стилі, 
або уподобання в роботі, також відрізня-
ються. Для успіху необхідним є розуміння 
загальної системи, особливо, коли набли-
жаються строки виконання роботи і збіль-
шуються затрати. 

Щоб звести до мінімуму проблеми спіл-
кування, керівник проектної команди по-
винен розробити своєрідну мову роботи в 
команді, що дасть змогу подолати існуючі 
бар’єри та непорозуміння, прискорюю-
чи хід діяльності людей. Вона приносить 
користь як постійним колективам, так і 
тимчасовим групам, які займаються реалі-
зацією окремих проектів. 
Команди, що складаються зі спеціалістів 

різноманітних профілів, або процес-групи, 
період існування яких іноді вимірюється 
кількома місяцями, нині все частіше зус-
трічаються в багатьох організаціях. Таким 
командам необхідно ефективно працю-
вати від початку реалізації проекту, тому 
своєрідна мова роботи в команді також 
має першорядне значення. 
Серед факторів, що охоплюють усі ас-

пекти роботи команд у кожній організації, 
чітко розрізняють вісім робочих функцій 
і одну всеохоплюючу сферу координацій-
ної діяльності під назвою «формування 
зв’язків»:

- консультування: збір інформації та 
відповідна звітність;

- новаторство: генерування ідей та екс-
периментування з ними;

- стимулювання: вивчення і надання 
можливостей;

- розвиток: оцінка та планування при-
кладних напрямів діяльності;

- організація: організація персоналу та 
ресурсів;

- виробництво: випуск і доставка про-
дукції;

- контроль: перевірка та ревізія дого-
ворів і технологічних процедур;

- підтримка досягнутого рівня: забезпе-
чення дотримання та збереження стандар-
тів і цінностей;

- формування зв’язків: координування 
та інтеграція діяльності інших людей [5, 
c. 6]. 
Будь-хто, очільник колективу чи керів-

ник проекту, виконує роль керівника 
якоїсь маленької організації. Усі функції, 
що реалізуються у великій організації, та-
кою ж мірою характерні для команди чи 
окремого проекту. За умови формування 
керівником достатньо стійких зв’язків 
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можна уникнути багатьох проблем під час 
роботи над проектом як соціального, так і 
технологічного характеру.
Для досягнення поставленого завдан-

ня керівник проектної команди повинен 
дбати не лише про підтримання зв’язків 
усередині команди а й налагоджувати кон-
такти із зацікавленими сторонами проекту 
– споживачами, клієнтами, постачальни-
ками, іншими колективами. Тобто, основ-
на увага керівника проекту повинна зосе-
реджуватися на виконанні таких завдань:

- проводити аналіз усіх функціональ-
них сфер колективної роботи;

- залучати до участі у своїй діяльності 
людей з інших підрозділів компанії з ме-
тою отримання консультацій;

- спонукати співробітників виходити за 
рамки своїх безпосередніх обов’язків, на-
даючи інформацію іншим групам про те, 
як вони працюють;

- намагатися переносити всі успішні 
методи роботи у свою команду;

- акцентувати увагу на зовнішніх 
зв’язках з іншими підрозділами, одночас-
но зміцнюючи внутрішні зв’язки;

- прислухатися до потреб споживачів і 
клієнтів як своєрідної вихідної точки для 
формування зв’язків та вдосконалення об-
слуговування [5, с. 119-120].
Переважна більшість дослідників вико-

ристовує такі поняття, як: «спілкування», 
«комунікація», «управлінське спілкуван-
ня», «ділове спілкування», «службово-ді-
лове спілкування». На думку науковців, 
спілкування – це специфічний вид діяль-
ності, багатовимірний і багаторівневий 
процес, що тісно пов’язаний із систе-
мою суспільних і виробничих відносин; 
об’єктивний спосіб життєдіяльності ін-
дивіда; спосіб реалізації соціальних відно-
син, що здійснюються через безпосередні 
чи опосередковані контакти, у які особис-
тості й групи вступають у процесі їхньої 
соціальної життєдіяльності (К.А. Альбу-
ханова, Г.М. Андрєєва, В.С. Заслуженюк, 
А.Б. Коваленко, Л.Е. Орбан-Лембрик, В.А. 
Семиченко, А.М. Бандурка). Зарубіжні на-
уковці більше уваги приділяють комуні-
кативній складовій спілкування (В. Джон 
Сміт, Гарі Деслер, Рон Людлоу, Фергус 

Пантон, М.А. Робер, Ф. Тільман). Проте 
всі вони погоджуються з тим, що спіл-
кування відіграє значну роль у засвоєнні 
особистістю нових знань і досвіду, форму-
ванні на цій основі мотиваційно-ціннісних 
моделей поведінки для подальшої реалі-
зації та розвитку особистих можливостей 
[6, с. 5]. 
Перелік функцій керівника, що пов’яза-

ні з людськими відносинами, пропонує 
О.В. Кострікін:

- функція пізнання, яка полягає у вив-
ченні людей, групи, організації, їх внут-
рішнього та зовнішнього середовища, ак-
туальної ситуації управління діяльністю;

- прогнозування, що полягає у вста-
новленні головних напрямів зміни та ди-
наміки керованих характеристик підлег-
лих;

- проектування, тобто визначення місії, 
цілей, завдань організації, програмування 
і планування діяльності колективу;

- інформування, формування, визна-
чення структури комунікаційних мереж 
інформації, необхідної для обміну діяль-
ністю;

- мотивування, як раціонального впли-
ву на сукупність внутрішніх і зовнішніх 
джерел, умов і чинників активізації та 
формування спрямованості діяльності під-
леглих;

- розподілу повноважень, тобто розме-
жування прав і відповідальності персона-
лу за прийняття та реалізацію управлінсь-
ких рішень;

- організації як побудови в просторі та 
часі спільної діяльності підлеглих;

- навчання, передачі необхідних знань, 
навичок і вмінь персоналу організації;

- розвитку людського капіталу (доціль-
не перетворення та використання психо-
логічних характеристик і здібностей осо-
бистості й колективу);

- оцінювання (формування та викорис-
тання норм і стандартів спільної діяль-
ності для визначення рівня її розвитку, 
відповідності цілям організації);

- моніторингу (спостереження відповід-
ності фактичного стану спільної діяль-
ності цілям організації);

- коригування (внесення необхідних 



149

 Актуальні проблеми психології

змін у цілі, програму управління діяльніс-
тю підлеглих) [4, c. 87].
Ділове спілкування можна розглядати в 

єдності трьох його сторін:
- як обмін інформацією (комунікатив-

на сторона спілкування);
- як взаємодія (інтерактивна сторона 

спілкування);
- як сприйняття людьми один одного 

(перцептивна сторона спілкування).
Засоби комунікативного спілкування 

можна поділити на вербальні (словесні) 
– передача інформації, та невербальні 
– передача ставлення до партнера зі спіл-
кування.
Невербальна поведінка слугує засобом 

вираження психічного стану людини. Не-
вербальні засоби спілкування включають:

- кінесичні – зорове сприйняття рухів 
іншої людини, що виконують виразно-ре-
гулятивну функцію спілкування;

- засоби спілкування, пов’язані з голо-
сом (просодика та екстралінгвістика);

- такесичні – тактильний вплив;
- проксемічні – просторова орієнтація 

[8, c. 167].
Функцією вербальних засобів спілку-

вання є передача інформації, що здійс-
нюється за допомогою мови. При цьому 
частково спотворюється смисл і відбу-
вається втрата інформації. Адекватність 
сприйняття інформації багато в чому зале-
жить від наявності або відсутності комуні-
кативних бар’єрів:

- інформаційно-дефіцитний бар’єр 
– механічний обрив інформації, а тому її 
спотворення;

- заміщувально-спотворюючий бар’єр 
– надання отриманій інформації іншого 
значення, частіше виникає, коли передача 
відбувається через кількох людей – рет-
рансляторів;

-  фонетичне нерозуміння – різні мови, 
діалекти спілкування, дефекти дикції та 
мовлення, неправильна його граматична 
побудова;

- семантичний бар’єр – розбіжності в 
системах значень (тезаурусах) учасників 
спілкування (жаргон, сленг, цитати, мовні 
звороти);

- стилістичний бар’єр – невідповідність 

стилю мовлення комунікатора та ситуації 
спілкування (або стилю мовлення та пси-
хологічного стану);

- логічний бар’єр – логіка міркуван-
ня комунікатора є занадто складною для 
реципієнта або здається йому неправиль-
ною, суперечить властивій йому манері 
доведення (жіноча, чоловіча, дитяча логі-
ка);

- соціально-культурні розбіжності – со-
ціальні, політичні, релігійні, професійні 
розбіжності, що визначають ступінь авто-
ритету комунікатора для реципієнта і від-
повідно ступінь уваги до запропонованої 
інформації.
Обсяг втрати інформації визначається:
- досконалістю людського мовлення;
- повнотою і точністю втілення думки 

у фрази;
- наявністю чи відсутністю довіри до 

співрозмовника;
- особистими цілями та прагненнями;
- співпадінням чи неспівпадінням слов-

никового запасу.
Окрім чистої інформації, повідомлення 

несе особистісний смисл – скарга, труд-
нощі вирішення проблеми, успіхи [8, c. 
169].
Успішність ділового спілкування ба-

гато в чому залежить від уміння слухати 
(можна слухати, але не чути). До типових 
помилок відносять:

- перебивання співрозмовника;
- поспішні висновки;
- квапливі заперечення;
- поради, яких не просили.
Комунікативні навички можна розвива-

ти і вдосконалювати. Керівник проектної 
команди повинен їх мати, оскільки йому 
необхідно постійно розвивати і підтриму-
вати на належному рівні відносини все-
редині команди, спілкуватися як з усіма, 
так і з окремими представниками, вислу-
ховувати скарги і давати поради. Керівник 
проекту не може ігнорувати проблеми, 
оскільки саме він має вчасно вирішува-
ти конфліктні ситуації. Лідер повинен не 
лише вислуховувати своїх підлеглих, а 
й чути, розуміти їх. До того ж, за умови 
виникнення будь-яких комунікативних 
бар’єрів, а таке трапляється доволі часто, 
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оскільки члени проектної команди – це за-
звичай люди різних професій і складу ха-
рактеру, керівник проекту повинен уміло 
та швидко вирішити проблемну ситуацію 
з мінімальною затратою часу і максималь-
ною ефективністю задля запобігання пов-
торові подібних помилок. 
Головний зміст спілкування – вплив на 

партнера, взаємодія, що може бути орієн-
тована на контроль і розуміння. Стратегія 
«контролера» – прагнення контролювати, 
володіти ситуацією, поведінкою інших, 
бажання домінувати. Стратегія «розумію-
чого» – намагання зрозуміти ситуацію та 
поведінку інших, бажання краще взає-
модіяти, уникати конфліктів, тобто дотри-
муватися рівності партнерів. 
З приводу того чи іншого предмета 

здійснюється спілкування, характер якого 
визначається відкритістю чи закритістю 
предметної позиції:

- відкритість спілкування – здатність 
висловити свою точку зору на предмет і 
готовність урахувати позиції інших;

- закритість спілкування – нездатність 
або небажання розкривати свої позиції, 
свою точку зору на предмет спілкування; 

- змішані типи спілкування – а) одна зі 
сторін намагається з’ясувати позицію ін-
шої, не розкриваючи своєї; б) один із спів-
розмовників відкриває партнерові свої 
позиції, розраховуючи на допомогу і не 
цікавлячись його думкою. 
Під час вибору позиції необхідно вра-

ховувати:
- ступінь довіри до партнера;
- можливі наслідки відкритості спілку-

вання. 
Проте характер спілкування керівника 

проектної команди повинен характеризу-
ватися саме відкритістю предметної пози-
ції, бо лише в такому разі члени команди 
йому довірятимуть, намагатимуться до-
класти якомога більше зусиль, що буде 
значним внеском не лише в розвиток від-
носин усередині команди, а й сприятиме 
вчасному виконанню завдань, передбаче-
них проектом. 
У процесі спілкування можна виділити 

етапи:
1. Встановлення контакту – спонукання 

співрозмовника до спілкування і створен-
ня максимуму можливостей подальшого 
ділового обговорення та прийняття рі-
шень. Необхідно продемонструвати доб-
розичливість і відкритість у спілкуванні, 
переконатися у відкритості чи закритості 
партнера, а також не вступати в контакт, 
якщо співбесідник чимось зайнятий, роз-
починати розмову словами «ви», «ти», а 
не «я», «ми».

2. Етап орієнтації допомагає визначити 
стратегію і тактику ділового спілкування, 
розвинути інтерес до нього, запросити 
партнера до бесіди. 

3. Активне обговорення питання у не-
вимушеній атмосфері. З урахуванням са-
мооцінки партнера, яку можна підвищити 
або занизити, і правильного розподілу ро-
лей за принципом «домінування – підлег-
лість» можливі: 

- «пристосування зверху» − випрям-
лена поза з підборіддям, що паралельне 
землі; повна відсутність контакту очей; 
повільне мовлення з витриманими пауза-
ми; нав’язування співрозмовникові визна-
ченої дистанції;

- «пристосування знизу» − занижена 
поза; постійний рух очима знизу вгору; 
швидкий темп мовлення; надання ініціа-
тиви партнерові;

- «пристосування на рівних» − синхро-
нізація темпу мовлення; регулювання гуч-
ності мовлення; встановлення симетрич-
ного обміну поглядами. 
Для обговорення проблеми необхідни-

ми є вербальні навики: уміння слухати та 
вміння говорити. 

4. Прийняття рішення – визначається 
попереднім етапом та витікає з нього.

5. Вихід із контакту – з метою створи-
ти хороші останні враження (образ), що 
впливатиме на подальші ділові відносини 
[8, c. 170-171]. 
Інтерактивна сторона спілкування віді-

грає також надзвичайно важливе значення 
для керівника проектної команди, оскіль-
ки йому потрібно постійно взаємодіяти не 
лише з членами команди, а й із замовни-
ком, організатором і спонсорами проекту, 
від яких залежить належне фінансування 
та вирішення доленосних для проекту пи-
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тань. Керівник проекту повинен схиля-
тися до регулярного отримання відгуків 
від членів команди про виконану роботу 
(уміння слухати й аналізувати), обміню-
ватися інформацією з командою про необ-
хідність внесення змін до плану проекту 
та про результати праці.
До того ж, керівник виконує роль по-

середника в процесі взаємодії з організа-
тором проекту та замовником. До функ-
ціональних обов’язків першого належить 
не лише розроблення, а й отримання 
схвалення стратегічного плану проекту 
замовником, що передбачає вміння пра-
вильно подати результат своєї роботи, пе-
реконати у правильності своїх дій. Те ж 
стосується передачі кінцевого продукту 
замовникові. 
Американський психолог Дж. Брунер 

експериментально довів, що сприйняття 
предметів і людей залежить від індивіду-
ально-особистісних та соціокультурних 
факторів (соціальне походження, соціаль-
ний статус людини). 
Соціальне сприйняття – це цілісний 

образ іншої людини, що формується на 
основі оцінки її зовнішнього вигляду та 
поведінки. Психологічні механізми бу-
дуть різними при сприйнятті незнайомих 
людей або людей, з якими вже відбувало-
ся спілкування: у першому випадку – ме-
ханізми міжгрупового спілкування, у дру-
гому – міжособистісного спілкування. 
Основа сприйняття незнайомих людей 

– соціальна стереотипізація, тобто спри-
йняття явищ або людей як представників 
тієї чи іншої соціальної групи. Майже 
кожна доросла людина, яка має досвід 
спілкування, здатна за зовнішністю, одя-
гом, манерою говорити і поведінкою до-
статньо точно визначити соціально-пси-
хологічні характеристики: риси характе-
ру, вік, соціальну версту, професію. Образ 
партнера, що створюється, – регулятор 
подальшої поведінки.  
Правильність та ефективність спілку-

вання залежать від того, з ким воно від-
бувається. Люди, які вступають у спілку-
вання, не рівні за соціальним статусом, 
життєвим досвідом, інтелектуальним по-
тенціалом. При сприйнятті незнайомих 

людей можна припуститися помилок, зу-
мовлених низкою факторів.
Під дією фактора переваги можлива не-

дооцінка або переоцінка партнера. Якщо 
людина має якості, важливі для свого 
співбесідника, то її можуть переоцінити 
чи навіть приписати їй нові, насправді 
відсутні чесноти. Якщо ж людина не має 
якихось, на думку співрозмовника, важли-
вих якостей, то її зазвичай недооцінюють, 
позитивні риси можуть залишитися поза 
увагою партнера. 
Фактор привабливості – схильність 

переоцінювати зовнішньо привабливу 
людину та недооцінювати непривабливу. 
Привабливість – це не лише індивідуаль-
не враження, а й соціальний атрибут, ос-
кільки знаки привабливості змінюються в 
різних епохах, соціальних і національних 
групах. Експериментально доведено, що 
красиві люди сприймаються як більш ро-
зумні, добрі, товариські, аніж некрасиві. 
Фактор ставлення до нас – люди, які 

добре до нас ставляться, оцінюються 
вище, аніж ті, які ставляться до нас пога-
но. Ми схильні вище оцінювати людину, 
якщо її думка є ближчою до нашої. 
Психологічними механізмами сприй-

няття людей, з якими вже зустрічалися, є:
- ідентифікація – уподібнення себе 

комусь; поставити себе на місце іншого і 
визначити, як учинив би хтось у подібній 
ситуації;

- емпатія – розуміння на рівні почуттів, 
прагнення відгукнутися на проблему ін-
шої людини;

- рефлексія – усвідомлення індивідом 
того, як він сприймається партнером зі 
спілкування [8, c. 172]. 
Керівник проектної команди, у яко-

го добре розвинена перцептивна сторона 
спілкування, уміє справедливо оцінити 
своїх підлеглих, допомогти їм у вирішен-
ні складних ситуацій, запобігти затримці 
роботи над проектом унаслідок можли-
вих непорозумінь серед членів команди. 
Об’єктивно сприймаючи підлеглих, керів-
ник правильно делегує їм повноваження, 
розуміючи, хто за що відповідає і на що 
спроможний. 
Загалом, на кожному з етапів управ-
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ління проектом (підготовка, планування, 
виконання, завершення) успіх виконання 
та взаєморозуміння з командою, організа-
тором, замовником і спонсором великою 
мірою залежать від добре розвинених ко-
мунікативної, інтерактивної та перцептив-
ної сторін спілкування керівника проекту. 

Âèñíîâêè
Процеси управління персоналом будь-

якої організації обов’язково супроводжу-
ються інтерперсональною, або міжособис-
тісною, взаємодією. Важливим для управ-
ління є врахування того, що специфічною 
рисою міжособистісних відносин є їх емо-
ційна основа, завдяки чому такі відносини 
можна розглядати як фактор психологіч-
ного клімату групи, а також урахування 
тієї обставини, що вони розкриваються 
і реалізуються у спілкуванні. Водночас 
спілкування є найважливішим інструмен-

том впливу суб’єктів управління, серце-
виною управлінської діяльності з позиції 
психології. 
Таким чином, можемо уточнити визна-

чення управлінського спілкування як скла-
дової професійної компетентності керів-
ника проектної команди. Управлінське 
спілкування керівника проекту – це не 
лише володіння навиками взаємодії з ото-
чуючими людьми та вміння працювати 
у групі, ознайомленість із соціальними 
ролями, а й уміння формувати зв’язки, 
тобто координувати та інтегрувати діяль-
ність інших людей, правильно подавати 
інформацію, уникаючи появи будь-яких 
комунікативних бар’єрів, уміння оцінити 
своїх підлеглих з метою правильного де-
легування повноважень кожному членові 
команди та вміння взаємодіяти як усере-
дині свого колективу, так і з зовнішніми 
учасниками проекту.
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè
Соціально-економічні зміни, процес 

глобалізації та інтеграції нині спричиня-
ють необхідність перетворень у всіх сфе-
рах життєдіяльності людини. Орієнтація 
на створення сучасного, інтегрованого у 
світове та здатного до саморозвитку ви-
робництва є пріоритетом сучасної держав-
ної інноваційної політики України [1]. В 
умовах підвищеної складності перебігу 
всіх соціально-економічних і психологіч-
них процесів для забезпечення економіки 
високоефективними кадрами впродовж 
реалізації інноваційної політики все біль-
шої ваги набуває роль викладача вищого 
навчального закладу, який сприяє форму-
ванню професійної компетенції майбутніх 
фахівців. Ефективність роботи навчально-
го закладу як організації, що надає освіт-
ні послуги з підготовки здатних швидко 
адаптуватися до трансформаційних змін 
кваліфікованих кадрів, залежить значною 
мірою від ступеня професійної вмотивова-
ності викладача. 
Мотивація – це процес мобілізації по-

ведінки та підтримки прагнення щодо 

досягнення цілей організації. Ми знаємо, 
що особа є вмотивованою тоді, коли вона 
фактично доклала зусиль для досягнення 
цілей. Мотивація – складний процес, що 
містить у собі широкий діапазон поведін-
кових моделей [2]. 
У зв’язку з цим, актуальною проблемою 

психологічної науки є саме професійна мо-
тивація. Структура та психологічні особ-
ливості професійної мотивації, важелі, що 
спонукають викладача до ефективної про-
фесійної діяльності та розвитку, потребу-
ють ретельного вивчення.

Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é
Дослідження мотивації здійснювалися 

багатьма вітчизняними та закордонними 
вченими. Уперше в статті «Чотири прин-
ципи достатньої причини» А. Шопенгауер 
вводить термін «мотивація», який пізніше 
використовуватимуть вчені для пояснення 
поведінки людей і тварин [3]. Мотивацію, 
у цілому, розуміють як складний механізм 
співвіднесення особистістю зовнішніх і 
внутрішніх спонукальних факторів по-
ведінки, що визначає виникнення, спря-
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мування, а також спосіб здійснення нею 
діяльності.
Багатовекторність і складність пробле-

ми обумовлена множинністю підходів до 
розуміння мотивації як чинника активності 
й одночасно як системи спонукань будь-
якої діяльності фахівця. Так, К. Мадсен і 
П. Янг розглядають мотивацію як сукуп-
ність факторів, що визначають поведінку. 
Цього ж погляду дотримуються Ж. Годф-
рур, С.С. Занюк, І.П. Маноха, В.Д. Шадрі-
ков, М.І. Шевандрін. Учені К.К. Платонов 
і В.І. Ковальов вказують, що мотивація 
– це сукупність мотивів, які визначають 
конкретні форми діяльності або поведін-
ки людини [4]. Як процес психічної ре-
гуляції конкретної діяльності мотивація 
розглядається М.Ш. Магомедовим-Еміно-
вим. Про сукупну систему процесів, що 
відповідає за спонукання та діяльність, 
говорить В.К. Вилюнас. Досліджуючи мо-
тивацію, Є.П. Ільїн визначає її як процес 
формування мотиву [3].
Можна зробити висновок, що дослід-

ження мотивації в сучасній психологічній 
науці базуються на двох підходах: зміс-
товно-ієрархічному та процесуально-ди-
намічному. Перший розглядає мотивацію 
як сукупність факторів або мотивів, що 
обумовлюють поведінку людини. Другий 
− як механізм формування мотиву, про-
цес, динамічне утворення. 
У межах змістовно-ієрархічного підхо-

ду до мотивації виявляються мотиви, що 
обумовлюють виникнення і протікання 
тієї чи іншої діяльності. Підхід дає змогу 
відповісти на запитання, що саме, які зміс-
товні чинники мотивують особистість або 
що спонукає людину до дій.
З позиції вищезазначеного підходу 

мо тивацію розглядали окремі зарубіжні 
вчені. Так, опираючись на власний до-
свід клінічного психолога, А. Maслоу [5] 
розробив теорію індивідуальної мотива-
ції. У своїй моделі ієрархії потреб він кла-
сифікує потреби людей у вигляді піраміди 
з основними фізіологічними на нижньому 
рівні та потребою в самоактуалізації на її 
вершині. Клейтон Альдерфер, експери-
ментально вивчивши модель А. Маслоу, 
не погоджується з приземленістю ієрархії. 

Дослідник вважає, що водночас може бути 
актуалізовано кілька потреб і це залежить 
від культурного середовища. Відповід-
но до теорії двох факторів Ф. Герцберга 
існує дві різних групи робочих факторів. 
Одна – мотиваційні (внутрішні), що моти-
вують і задовольняють працівників. Інша 
група – гігієнічні фактори (зовнішні), що 
можуть допомогти запобігти невдоволен-
ню. Загальний висновок теорії полягає в 
тому, що мотивація пов’язана з можливіс-
тю особистісного зростання та заснована 
на потребі в ньому [6]. Досліджуючи тру-
дову мотивацію, Д. МакКлелланд і Дж. 
Аткінсон виявили дві основні групи мо-
тивів: «досягнення успіху» та «уникнен-
ня невдач». Змістовно-ієрархічний підхід 
до мотивації також розглядають Толмен, 
Макгрегор та інші.
Вітчизняні автори в руслі змістовно-

ієрархічного підходу до вивчення мотива-
ції зазначають, що «співвідношення між 
діями людини та причинами, які зумовлю-
ють та пояснюють ці дії, описує поняття 
мотивації. Це певна структура факторів 
(мотивів, емоційних переживань, очіку-
вань, намагань тощо), які спричиняють 
ту чи іншу форму активності особистості, 
спрямовану на зовнішній світ, явища ін-
дивідуального «Я» або інші рівні існу-
вання сущого» [7]. Класифікація мотивів 
діяльності виступає важливою проблемою 
в межах змістовно-ієрархічного підходу 
до мотивації.
Процесуально-динамічний підхід роз-

глядає мотивацію як внутрішнє спону-
кання особистості до того чи іншого виду 
активності (діяльності, спілкування, по-
ведінки), що пов’язана із задоволенням 
певної потреби. Тут містяться відповіді на 
запитання, як саме відбувається спонукан-
ня людини, як саме відбувається стимулю-
вання, спрямування та закінчення дії.
У літературі серед процесуальних те-

орій зарубіжних авторів найбільш часто 
згадується теорія очікувань В. Врума. Від-
повідно до неї мотивація відбувається в ре-
зультаті навмисного вибору участі в діяль-
ності з метою досягнення результатів, що 
заслуговують на увагу [8]. Модель «Рубі-
кону», запропонована Х. Хекхаузеном, є 
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найбільш цілісною моделлю процесуаль-
них теорій сьогодення. У своїй теорії ав-
тор зазначає, що процес спонукання до 
дії або процес самої дії можна розділити 
на чотири фази мотивації та вольового 
акту [6]. Відповідно до теорії справедли-
вості С. Адамса задоволення і мотивація 
працівника залежать від того, наскільки 
об’єктивно співробітники розглядають 
ставлення до себе в порівнянні з колега-
ми. Теорія стверджує, що співробітники 
формують певні уявлення про результати, 
які вони демонструють на робочих місцях, 
і внески, які вони роблять для отримання 
цих результатів [2]. Сотні досліджень про 
цілі Е. Локк і Г. Латам об’єднали в теорію 
постановки цілей і виконання завдань. 
Серед найбільш відомих процесуальних 
теорій можна виділити модель мотивації 
Л. Портера і Е. Лоулера. Одним із пер-
ших розглянув мотивацію як процес, що 
спрямовує та спонукає цілеспрямовану 
поведінку, К. Левін. Процесуальний під-
хід до розгляду психічних явищ послідов-
но впроваджував С.Л. Рубінштейн. Згідно 
з позицією вченого процес є основною 
формою існування психічного. Мотива-
ція розглядається ним із процесуальної 
точки зору [9]. У руслі цього підходу та-
кож проводилися дослідження мотивації 
К.О. Абульхановою-Славською, В.Г. Асє-
євим, В.К. Вілюнасом.
У працях дослідників найчастіше згаду-

ються три структурні компоненти процесу 
мотивації: потреба, мета і мотив. У від-
повідній літературі подано низку класифі-
кацій потреб, описано процеси формуван-
ня цілей і наведено багато різних переліків 
мотивів. Класифікацію потреб А. Маслоу 
доповнили Д. МакКлелланд і Ф. Герцберг 
стосовно професійної діяльності людей 
в організаціях. Так, Д. МакКлелланд до-
повнив цю класифікацію, ввівши понят-
тя «потреба у владі», «потреба в успіху» 
(прагнення до досягнень) і «причетності». 
Гігієнічні та мотивуючі фактори виділив 
Ф. Герцберг [10]. Учені Е. Кірхлер і К. Род   -
лер зазначають, що потреба – це стан де-
фіциту, що управляє поведінкою та ког-
ниціями так, щоб із їхньою допомогою 
задовольнити потребу. При цьому мотиви 

розглядаються як спонукальні стимули до 
дії [6]. Визначальну роль потребам у фор-
муванні мотивації надає у своїх працях 
О.В. Леонтьєв. На його думку, джерелом 
активності виступають саме потреби, а мо-
тив учений розуміє як «… те об’єктивне, 
в чому певна потреба конкретизується 
в певних умовах і на що спрямовується 
діяльність як на те, що її спонукає» [11, c. 
292]. Також О.В. Леонтьєв визначає роль 
мети в структурі діяльності. Автор під-
креслює, що, на відміну від мотивів, мета 
завжди усвідомлена. Якщо мотив виконує 
функції спонуки, то дії, що реалізують 
діяльність, є спрямованими на мету. При 
цьому на більш високих щаблях розвитку 
діяльності роль спільної мети виконує ус-
відомлений мотив, який перетворюється 
завдяки його усвідомленості в мотив-мету 
[11]. Отже, мета – це ідеальний образ, який 
у свідомості задовольняє потребу, що ви-
никла і буде досягнута в майбутньому за 
допомогою певної дії.
Про співвідношення мотиву й мети 

діяльності, яке полягає в тому, що мотив 
виступає причиною постановки тих чи ін-
ших цілей, говорить С.С. Занюк [12]. Як 
зазначає Т.С. Кудріна, «мотивом може 
стати тільки усвідомлена потреба й тільки 
в тому разі, якщо задоволення цієї конк-
ретної потреби, багаторазово проходя-
чи через етап мотивації, безпосередньо 
переходить у дії. У цьому плані будь-які 
психічні явища можуть виступати як мо-
тиви поведінки тільки за умов, якщо у від-
повідному суб’єктивному й об’єктивному 
середовищі кожне з них перетворюється 
на потребу, а її задоволення стає звичкою» 
[13, с. 389]. Учений Є.П. Ільїн розглядає 
мотиви, пов’язані з професійною діяльніс-
тю, та виділяє три їх групи: а) мотиви тру-
дової діяльності; б) мотиви вибору про-
фесії; в) мотиви вибору місця роботи. Низ-
ку мотивів трудової діяльності визначає 
В.А. Ядов, серед яких престиж професії, 
зміст праці, можливість розвитку кар’єри 
та підвищення кваліфікації становлять 
«мотиваційне ядро» особистості. Саме 
воно визначає професійну спрямованість 
і активність [14]. Отже, на основі прове-
деного аналізу літератури можна зазначи-
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ти, що останні дослідження вітчизняних 
і закордонних учених у сфері мотивації 
спрямовані на вивчення саме професійної 
мотивації фахівців різних галузей.
На думку науковців, у процесі трудової 

діяльності мотиваційна сфера особистості 
зазнає певних змін. Так, досліджуючи ди-
наміку розвитку мотиваційної структури 
суб’єкта діяльності, В.Д. Шадріков уста-
новив, що цей процес має два спрямуван-
ня: 

1) загальні мотиви знаходять свій пред-
мет у трудовій діяльності; 

2) спостерігається динаміка мотивів 
професійної діяльності, що виражається в 
появі нових та еволюції деяких поперед-
ньо діючих мотивів, у зміні значущості 
окремих мотивів, їх структури [15].
Зміни, яких зазнає структура мотивів 

професійної діяльності, також виявили до-
слідження В.А. Ядова, А.Г. Здравомисло-
ва, В.І. Ковальова, А.К. Маркової, О.М. 
Плюща та інших учених.
Серед вітчизняних дослідників профе-

сійну мотивацію вивчали Л.М. Карамуш-
ка, В.А. Семиченко, Е.В. Винославська, 
В.М. Сич, О.А. Гульбас, Ж.П. Вірна, Т.В. 
Панчук, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Худяко-
ва, К.О. Кальницька та інші. Професійну 
майстерність педагога, стимули та мотиви 
їхньої освіти вивчали С.Г. Вершловський, 
Ф.М. Гоноболін, В.П. Симонов. Так, Ф.М. 
Гоноболін розглядав мотиви професій-
ної діяльності педагога. Учений виділяє 
«близьку» і «далеку» мотивацію вчителя. 
Першу він розуміє як відсутність перс-
пективи, вузькість інтересів. Другу як мо-
тивацію, що зумовлена віддаленими мо-
тивами, передбачає ширші обрії, більшу 
принциповість педагога і перспективність 
його праці [16]. Змістову характеристи-
ку мотивів удосконалення та труднощі 
пе дагогічної діяльності як суб’єктивний 
стан напруги вчителя вивчала Н.В. Кузь-
міна. Нею також розглянуто мотиви виб-
ору професії, її вдосконалення, інтерес і 
ступінь задоволеності професією та про-
цесом діяльності [17]. Питання творчого 
потенціалу особистості вчителя дослідже-
но Ю.М. Кулюткіним, Л.М. Мітіною, Г.С. 
Сухобською. Ученими також розглядало-

ся питання задоволення потреб учителя в 
психолого-педагогічних знаннях, психо-
логічні проблеми його професійного роз-
витку. Проблему вибірковості та її роль у 
професійному зростанні педагога дослід-
жувала Г.С. Сухобська. Серед найваж-
ливіших чинників педагогічної творчості 
С.О. Сисоєва виділила специфічні моти-
ви: необхідність реалізувати своє «Я»; ба-
жання бути визнаним; захопленість своєю 
кар’єрою; прагнення досягнути найбіль-
шої результативності в конкретних умо-
вах своєї педагогічної праці. Модель мо-
тиваційного компоненту готовності до 
пе дагогічної діяльності досліджено О.В. 
Ви нославською та Л.І. Ковальовою. 
Íå âèð³øåí³ ðàí³øå ÷àñòèíè çàãàëüíî¿ 
ïðîáëåìè
Багатоманітність класифікації мотивів і, 

зокрема, професійної діяльності свідчить 
про складність і багатогранність процесу 
розвитку мотивації. На сьогодні основою 
будь-якої діяльності є професійні знання, 
а необхідною вимогою до професійної 
діяльності є здобуття освіти. Таким чи-
ном, спрямованість досліджень на вивчен-
ня проблеми мотивації працівників освіти 
є однією з головних проблем у сучасній 
психологічній науці. Беручи до уваги со-
ціальну значущість вивчення проблеми 
мотивації і, зокрема, психологічні особ-
ливості професійної мотивації викладачів 
вищих навчальних закладів, можна зазна-
чити, що в психологічній науці недостат-
ньо вивчені питання стосовно:

• психологічних особливостей моти-
вації саме викладачів вищих навчальних 
закладів, що формують професійну орієн-
тацію майбутніх фахівців;

• складових частин сучасної моделі 
про фесійної мотивації викладачів вищих 
навчальних закладів;

• динаміки розвитку професійної моти-
вації впродовж викладацької діяльності.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ñòàòò³
Метою статті є розгляд мотиваційного 

комплексу професійної діяльності, усіх 
можливих комбінацій окремих елемен-
тів, що відображають його тип, і факторів 
формування мотиваційного комплексу, 
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а також характеристика найбільш опти-
мального та негативного типів.

Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ 
Мотивація професійної діяльності та-

кож розглядається вченими з точки зору 
її впливу на виконання професійних 
дій. Отже, продуктивним нам видається 
поділ мотивації на внутрішню та зовніш-
ню. Якщо дії, спрямовані на діяльність, 
спричинені безпосередньо інтересом осо-
бистості до неї та її цінністю, можна го-
ворити про внутрішній тип мотивації. У 
цьому разі для особистості має значення 
діяльність сама по собі як явище, спонуки 
діяльності знаходяться в самому суб’єкті 
діяльності. Зовнішня розуміється як про-
фесійна мотивація, в основу якої покладе-
но прагнення до задоволення інших пот-
реб, що є зовнішніми відносно до змісту 
самої діяльності. Тобто, діяльність здійс-
нюється під впливом зовнішніх стимулів і 
детермінанти поведінки знаходяться поза 
суб’єктом. При цьому, якщо стимул спри-
ймається суб’єктом діяльності як зовніш-
ній, то будь-який стимул визначається як 
такий.
Для діагностування мотиваційного 

комплексу викладачів вищих навчальних 
закладів нами було проведено досліджен-
ня за допомогою методики вивчення про-
фесійної діяльності К. Замфір у модифіка-
ції А. Реана. В основу методики покладено 
концепцію про внутрішню та зовнішню 
мотивації. При цьому, зовнішні мотиви 
диференціюються на зовнішні позитивні 
та зовнішні негативні. Більш ефективними 
та бажаними з усіх точок зору вважаються 
зовнішні позитивні мотиви.

 Отримані результати дали змогу виді-
лити показники прояву кожного типу 
мотивації, а саме: внутрішня мотивація 
(ВМ), зовнішня позитивна (ЗПМ) та зов-
нішня негативна (ЗНМ) мотивації. Таким 
показником прояву кожного типу є число 
від 1 до 5 (можливо, дріб). Мотиваційний 
комплекс особистості визначається на ос-
нові отриманих результатів. Вид співвід-
несеності трьох типів мотивації (ВМ, ЗПМ 
і ЗНМ) формує мотиваційний комплекс. 
Найкращим, або оптимальним, мотивацій-

ним комплексом вважаються такі моделі: 
ВМ > ЗПМ > ЗНМ і ВМ = ЗПМ > ЗНМ. До 
найгіршого поєднання відноситься ЗНМ > 
ЗПМ > ВМ.
За допомогою вищезазначеної методики 

нами було опитано групу викладачів ви-
щих навчальних закладів із різних регіонів 
України та близького зарубіжжя (Азербай-
джан, Грузія, Іран, Казахстан, Македонія, 
Молдова, Росія, Узбекистан). Викладачам 
було запропоновано оцінити мотиви про-
фесійної діяльності за їх значущістю для 
кожного учасника за п’ятибальною шка-
лою. До переліку запропонованих мотивів 
були включені такі:

1. Заробіток.
2. Прагнення до кар’єрного зростання.
3. Прагнення уникнути критики з боку 

керівника та колег.
4. Прагнення уникнути можливих пока-

рань і неприємностей.
5. Потреба в досягненні соціального 

престижу та поваги з боку інших.
6. Задоволення від самого процесу та 

результату роботи.
7. Можливість більш повної самореалі-

зації саме в цій діяльності.
Опрацювавши результати анкетування 

та інтерпретувавши їх відповідно до виз-
начених критеріїв, ми отримали такий ре-
зультат:

Таблиця 1
Результати анкетування викладачі 

вузів для виявлення типів 
мотиваційного комплексу

Тип мотиваційного 
комплексу

Результати

ВМ > ЗПМ > ЗНМ 71,6%
ВМ > ЗНМ > ЗПМ 7%
ЗПМ > ВМ > ЗНМ 12,5%
ЗПМ > ЗНМ > ВМ 1,7%
ЗНМ > ЗПМ > ВМ 3,6%
ЗНМ > ВМ > ЗПМ 3,6% 

Результати анкетування показали, що 
у 71% суб’єктів опитування виявлено оп-
тимальний (найкращий) тип мотиваційно-
го комплексу, а саме: ВМ > ЗПМ > ЗНМ. 
Тобто, активність викладача із зазначеним 
мотиваційним комплексом мотивована 



158

Правничий вісник Університету «КРОК»

саме змістом педагогічної 
діяльності та прагненням 
досягнути в ній певних 
позитивних результатів. 
Більше того, викладач от-
римує задоволення як від 
самого процесу професій-
ної діяльності, так і від 
результатів, що дає йому 
змогу повною мірою реа-
лізуватися у професійній 
діяльності.
Згідно з результатами 

відповідей 3,6% респон-
дентів мають найгірший 
тип мотиваційного комплексу, а саме: 
ЗНМ > ЗПМ > ВМ. Так, зовнішня нега-
тивна мотивація переважає зовнішню по-
зитивну та є більшою за внутрішню моти-
вацію. Це свідчить про те, що діяльність 
педагога обумовлена мотивами уникання 
догани та бажанням не осоромитися. У 
процесі професійної діяльності рівень 
емоційної нестабільності викладача із ви-
щезазначеним мотиваційним комплексом 
зростає, оскільки мотиви уникання крити-
ки та покарань превалюють над мотивами, 
пов’язаними з цінністю самої педагогічної 
діяльності, а також над зовнішньою пози-
тивною мотивацією. 
Серед отриманих результатів можна 

виділити групу викладачів, які мають по-
зитивний вид мотиваційного комплексу. 
Тобто, у 12,5% опитаних мотиваційний 
комплекс має таку модель: ЗПМ > ВМ > 
ЗНМ. Це означає, що внутрішня мотивація 
хоч і є меншою за зовнішню позитивну, 
все ж таки переважає зовнішню негативну 
мотивацію. Таким чином, можна зроби-
ти припущення, що модель ЗПМ > ВМ > 
ЗНМ відноситься до мотиваційного комп-
лексу, що є позитивним типом.
Порівняльний аналіз результатів анке-

тування дав змогу виявити наявність по-
зитивного мотиваційного комплексу серед 
викладачів вищих навчальних закладів 
України. У 15,1% респондентів виявлено 
мотиваційний комплекс типу ЗПМ > ВМ 
> ЗНМ, що, на нашу думку, відноситься 
до позитивних результатів, тоді як серед 
викладачі вузів близького зарубіжжя ви-

явлено дуже незначний показник цього 
типу, а саме − 0,1%. Також, слід зазначи-
ти, що показник найгіршого виду мотива-
ційного комплексу, а саме: ЗНМ > ЗПМ 
> ВМ, серед викладачів вузів близького 
зарубіжжя становить 10%. Крім того, він 
значно переважає результати зазначеного 
нами позитивного (ЗПМ > ВМ > ЗНМ) мо-
тиваційного комплексу у викладачів вузів 
близького зарубіжжя. На нашу думку, це 
пояснюється соціально-демографічними 
чинниками, що впливають на формування 
професійної мотивації та системи ціннос-
тей викладачів вищих навчальних закладів 
близького зарубіжжя. 
Âèñíîâêè
Підсумовуючи дослідження, слід за-

значити, що для забезпечення позитивної 
професійної мотивації викладачів вищих 
навчальних закладів у процесі професій-
ної діяльності потрібно якомога повні-
ше визначити фактори, які впливають на 
формування мотиваційного комплексу 
особистості. Тобто, необхідно врахувати 
мотиви актуалізації внутрішніх спонук 
професійної діяльності та задоволення 
професійних потреб суб’єкта діяльності. 
Для цього варто ґрунтовно вивчити особ-
ливості та динаміку розвитку професійної 
мотивації. Крім того, визначення демоти-
вуючих факторів, що блокують реалізацію 
потреб викладачів, та врахування їх у ході 
формування професійної мотивації також 
сприятиме забезпеченню позитивних ре-
зультатів щодо розвитку мотивації в про-
цесі професійної діяльності. 

Таблиця 2
Порівняння результатів анкетування викладачів 

вузів України та близького зарубіжжя для виявлення 
типів мотиваційного комплексу

Тип мотиваційного 
комплексу

Результати
вузи України близьке зарубіжжя

ВМ > ЗПМ > ЗНМ 69,6 % 80%
ВМ > ЗНМ > ЗПМ 8,7% 0,1%
ЗПМ > ВМ > ЗНМ 15,1% 0,1%
ЗПМ > ЗНМ > ВМ 0,1% 9,7%
ЗНМ > ЗПМ > ВМ 2,1% 10%
ЗНМ > ВМ > ЗПМ 4,4% 0,1%
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