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Анотація. У статті відомих українських вчених право людини на сприятливе навколишнє природне 
середовище та спільний обoв’язок держави, громадянського суспільства і особи розглядаються як основа 
взаємного розвитку міжнародного та національного екологічного права. 

Ключові слова: екологічні права і свободи людини, право людини на сприятливе навколишнє 
природне середовище, міжнародно-правовий екологічний імператив. 

Аннотация. В статье известных украинских ученых право человека на благоприятную 
окружающую природную среду и совместная обязанность государства, гражданского общества и 
личности  рассматриваются как основа взаимного развития миеждународного и национального 
экологического права. 

Ключевые слова: экологические  права и свободы человека, право человека на благоприятную 
окружающую природную среду, международно-правовой экологический императив. 

Annotation. The article of the well-known Ukrainian scientists deals with the human right to a healthy 
environment and a common responsibility of the state, the civil society and individuals, which are considered as the 
basis of the development of international and national environmental law. 
Keywords: environmental rights and freedoms, the human right to a healthy environment, international legal 
environmental imperative. 

В сучасній науковій літературі, присвяченій дослідженню проблем довкілля, 
певною мірою сформовано усталений науковий підхід щодо визначення місця міжнародне 
екологічне право у системі охорони навколишнього природного середовища. 

Значний вклад у розвиток міжнародної правової охорони довкілля вніс видатний 
російський вчений проф. О.С. Колбасов, який висловлювався за створення нової галузі 
міжнародного права – право навколишнього середовища[1; 2]. Міжнародне екологічне 
право ряд вчених розглядають як сукупність норм права, що регулюють на основі 
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права міждержавні суспільні відносини 
щодо збереження, раціонального використання міжнародних екологічних ресурсів і 
захисту прав людини на сприятливе навколишнє середовище[3]. 

Бринчук М.М. міжнародне право навколишнього середовища визначає як 
сукупність міжнародно-правових норм, що регулюють відносини між його суб’єктами із 
забезпечення раціонального використання природних ресурсів Землі і охорони 
глобального навколишнього середовища від шкідливих впливів в інтересах нинішнього і 
майбутніх поколінь людей[4].  

Більш вдалим, на нашу думку, видається визначення міжнародного екологічного 
право  як сукупності принципів і норм міжнародного права, що регулюють відносини його 
суб’єктів у сфері охорони навколишнього середовища і раціонального 
природокористування[5] та спрямовані на реалізацію екологічних прав і свобод людини. 

Принципи міжнародного екологічного права лягають в основу розвитку правового 
регулювання охорони навколишнього середовища, формування державної екологічної 
політики в межах національних держав, здійснення співробітництва різних країн між 
собою та міжнародними організаціями, забезпечення ними здійснення господарської та 
будь-якої іншої діяльності на суверенній території у спосіб, який не передбачав би (або 
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принаймні мінімізував би) завдання шкоди довкіллю чи порушення природоохоронного 
законодавства. 

В науковій літературі можна зустріти різні підходи до класифікації принципів 
міжнародного екологічного права. На думку багатьох вчених принципи міжнародного 
екологічного права слід поділяти на дві групи – основні і спеціальні[5]. Основними 
вважаються загальні принципи міжнародного права, які мають опосередковане 
відношення до екології, зокрема: узагальнюючий принцип мирного співіснування; 
принцип підтримки миру і міжнародної безпеки, який передбачає забезпечення 
територіальної цілісності, мирне вирішення міжнародних спорів, міжнародну 
відповідальність країн; принцип міжнародного співробітництва; принцип захисту прав 
людини, народів і націй. 

Спеціальними є принципи, які безпосередньо стосуються проблем екології, 
зокрема: захист навколишнього середовища в інтересах нинішнього і майбутнього 
поколінь;  загальний принцип екологічної безпеки; неприпустимість завдання 
транскордонної шкоди; екологічно обґрунтоване раціональне використання природних 
ресурсів планети; неприпустимість радіоактивного зараження навколишнього 
середовища; захист екосистем Світового океану; контроль за дотриманням міжнародних 
договорів з охорони навколишнього середовища; міжнародно-правова відповідальність 
держав за нанесення шкоди навколишньому середовищу. 

Дещо схожою є і класифікація принципів міжнародного екологічного права, 
запропонована М.М. Бринчуком[4]. Останній зазначені принципи поділяє на 
загальновизнані принципи міжнародного права, зокрема – принципи поваги державного 
суверенітету, суверенної рівності всіх держав, взаємної вигоди, невтручання у внутрішні 
справи іншої держави, мирного вирішення спорів тощо, та спеціальні принципи сучасного 
міжнародного права навколишнього середовища. До спеціальних принципів, на його 
думку, належать: право кожного на здорове плідне життя в гармонії з природою; 
пріоритет екологічних прав і інтересів людини в процесі безперервного соціально-
економічного розвитку; сталий, тобто екологічно обґрунтований соціально-економічний 
розвиток; рівна екологічна безпека; заборона екологічної агресії; регулярний обмін 
інформацією про екологічні ситуації на національному чи регіональному рівнях; 
запобігання транскордонного збитку довкіллю; співробітництво в надзвичайних 
екологічних ситуаціях; науково-технічне співробітництво в галузі охорони навколишнього 
середовища; контроль за дотриманням узгоджених вимог з охорони довкілля; мирне 
врегулювання спорів, пов’язаних з транскордонним впливом на довкілля; міжнародна 
відповідальність і компенсація за шкоду навколишньому середовищу. 

При розгляді принципів міжнародного екологічного права слід також  згадати 27 
соціально-екологічних принципів, сформульованих у Декларації Ріо на міжнародній 
конференції 1992 року. Зазначені принципи покликані окреслити і забезпечити 
комплексність підходу до проблеми довкілля, основ формування засад екологічної 
політики на міждержавному та національному рівнях. На нашу думку, найбільш 
важливим у контексті створення умов для розвитку екологічного права є принципи, які 
одночасного виражають екологічні права і свободи людини. Саме усвідомлення на 
загальнопланетарному рівні необхідності забезпечення екологічної безпеки в інтересах 
нинішнього і майбутніх поколінь людей як принципу екологічної політики сучасних 
держав та складової їх відповідальності перед людиною  і обумовили 
загальнопланетарний рух з охорони довкілля.   

В числі таких важливих правовстановлюючих та правотворчих треба назвати право 
людини на сприятливе навколишнє природне середовище ( дехто з вчених називає 
основоположним право людини на безпечне довкілля). Саме ці два інститути – 
необхідність збереження довкілля для нинішнього і майбутніх поколінь людей, а також 
право людини на сприятливе навколишнє середовище  як принципи стали джерелом 
сформульованих у Декларації Ріо міжнародно-правових принципів охорони довкілля, які 
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можна об’єднати у наступні групи: а) принципи сталого розвитку як умови екологічної 
безпеки; б) врахування суверенітету держав у забезпеченні екологічної безпеки; в) 
врахування соціальних та демографічних проблем в міжнародній правовій  охороні 
довкілля;г) врахування вимог екологічної безпеки у національному законодавстві; д) 
взаємна співпраця та інформування держав з метою забезпечення екологічної безпеки; е) 
принципи, що пов’язані із врахуванням питань охорони довкілля в діяльності по 
забезпеченню міжнародної безпеки і попередження війни. 

Окремі принципи міжнародної правової охорони навколишнього середовища 
можуть деталізуватися у відповідних джерелах міжнародного екологічного права. Тут, 
наприклад, можна відзначити Керівні принципи забезпечення доступу до екологічної 
інформації і участі громадськості в процесі прийняття рішень у сфері охорони 
навколишнього середовища[6].  

Відмітимо, що ці принципи є основою формування всеосяжної стратегії з охорони 
довкілля[7], яка включає має будуватися на пріоритетах людини. Такий гуманістичний 
підхід на глобальному рівні знаходить свій прояв не тільки у розвитку міжнародного 
екологічного права, але й прискореному формуванню національного екологічного 
законодавства.  

Відзначимо також швидке реагування національного законодавця у сучасних 
державах на зміну екологічної ситуації, глобальні екологічні катастрофи, вимоги 
представників національного та світового громадського екологічного руху шляхом 
ухвалення адекватних актів законодавства, що регулюють ту чи іншу сферу суспільних 
відносин в екологічній сфері. 

 Подальший розвиток екологічного законодавства у сіті відбувається шляхом 
прийняття законодавчих актів, спрямованих на врегулювання відносин у конкретних 
сферах охорони довкілля. Зусилля національного законодавства спрямовувались на 
створення правових механізмів охорони атмосферного повітря, вод, ґрунтів, контролю за 
отруйними речовинами, поводження з відходами тощо, в основі яких турбота про життя та 
здоров’я людини. 

Однією із помітних ознак розвитку екологічного законодавства на національному 
рівні зараз також стало формування законів комплексного характеру, особливо у країнах з 
розвинутою економікою. Такими, наприклад, є Основний закон про боротьбу із 
забрудненням навколишнього середовища (Японія, 1967 р.), Закон про охорону 
навколишнього середовища (Швеція, 1969 р.), Закон про державну політику в галузі 
навколишнього середовища (США, 1970 р.), Закон про охорону природи (Франція, 1976 
р.), Закон про охорону природи і ландшафтне планування (Німеччина, 1976 р.) [4; 8]. 
Високорозвинуті суспільства, таким чином, демонструють власну спроможність 
адекватно реагувати на виклики сьогодення з врахуванням наслідків можливого та 
реального негативного впливу на довкілля.  

Заслуговує уваги досвід Європейського Союзу у формуванні міжнародної 
екологічної політики та міжнародного екологічного законодавства, особливо стратегічної 
позиції Європейського Союзу щодо навколишнього середовища, яка була юридично 
закріплена у Договорі про Європейське Співтовариство і полягає у декларації прагнення 
Європейського Співтовариства до високого ступеню охорони навколишнього середовища, 
покращання його якості, підвищення рівня і якості життя людей. В подальшому це стало 
вихідною базою для формування як екологічної політики та екологічного права ЄС, а 
надалі обов’язковим для імплементації в національне екологічне законодавство держав-
учасниць. 

Як окремий міжгалузевий комплексний інститут у контексті посилення контролю 
за дотриманням екологічного законодавства з боку суспільства в економічно розвинених 
країнах формується законодавство, спрямоване на захист та створення механізмів 
реалізації прав громадян на сприятливе навколишнє природне середовище, який 
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одночасно стає принципом, що лягає в основу розвитку національного екологічного права 
сучасних держав.  

Зазначимо, що на сьогодні у конституціях більшості держав юридично закріплені 
природні права людини, у тому числі екологічні права, що теж розглядається як принцип 
екологічного права. Найважливішими із них є право на життя, право на сприятливе для 
життя довкілля(ст. 55 Конституції Республіки Татарія, ст. 35 Хартії основних прав та 
свобод Чеської Республіки, ст. 45 Конституції Естонії, ст. 43 Конституції Республіки 
Македонії, ст. 37 Конституції Республіки Молдова, ст. 72 Конституції Республіки 
Словенія, ст. 42 Конституції Російської Федерації), термінологічне формулювання якого 
має свої національні особливості. Конституція Бельгійського королівства від 7 лютого 
1831 р. закріпила право бельгійців на здорове довкілля (п. 4 ст. 23), а в Конституції 
Португалії від 2 квітня 1976 р. сформульовано право всіх жити у людяному здоровому 
навколишньому середовищі (ст. 66). У сучасних конституціях питання охорони довкілля 
розглядається як взаємний обов’язок особи і держави. Праву на екологічно чисте довкілля 
відповідає конституційне закріплення відповідних обов’язків громадян. Конституція 
Естонії від 28 червня 1992 р. передбачає обов’язок громадян компенсувати шкоду, завдану 
навколишньому середовищу, і встановлює обов’язок кожного дбайливо ставитися до 
життєвого і природного середовища (ст. 53). 

Такі положення закріплені у конституціях прямо або опосередковано. Наприклад, 
ст. 43 Конституції Республіки Македонія, поряд з обов’язком кожного охороняти 
навколишнє середовище, передбачає обов’язок Республіки забезпечувати умови для 
здійснення прав громадян на сприятливе навколишнє середовище. Конституція України 
(ст.3) встановлює загальним обов’язком держави збереження прав і свобод людини, у т.ч. 
права на екологічну безпеку. 

Стаття 126 Конституції Республіки Молдова проголошує обов’язком держави 
раціональне використання землі та інших природних ресурсів відповідно до національних 
інтересів (п. 2 “е”). Конституція Республіки Словенія передбачає, що Словенія сприяє 
збереженню своєї природної і культурної спадщини (ст. 5). Відповідно до ст. 18 
Конституції, “Республіка Угорщина визнає і втілює право кожного на сприятливе 
навколишнє середовище”. Конституція Португальської Республіки проголошує основним 
завданням держави охорону природи і навколишнього середовища, збереження 
природних ресурсів (ст. 9).  

Право людини на чисте довкілля або право людини на сприятливе для життя 
довкілля в конституціях сучасних держав розглядається як правова підстава юридичного 
закріплення екологічної функції держави, якій кореспондують екологічні права і 
обов’язки. Таким чином, збереження довкілля для нинішнього і прийдешніх поколінь у 
сучасній теорії права і конституційній практиці розглядаються як спільний обов’язок 
держави, громадянського суспільства і людини. Такий підхід можна розглядати як 
міжнародно-правовий екологічний імператив, який сприйнятий майже у всіх державах 
світу. 

Отже, окрім домінування прав і свобод людини і громадянина екологічне право 
сьогодні розвивається на новій глобальній етиці, носіями якої стали вчені та громадські 
діячі у галузі охорони довкілля. Сама глобалізація передбачає створення нової етики 
постіндустріального суспільства, в основі якої відмова від індивідуалізму з його 
уявленням про право на винятковість. Нова етика має орієнтуватися на пріоритет 
колективних, загальнолюдських інтересів, на прагнення зберегти і передати Землю 
наступним поколінням в цілісності та в облагородженому вигляді.  В силу цього 
відзначимо спільні для розвитку сучасного міжнародного екологічного права та 
національних правових систем особливості: а) взаємне «перетікання» прогресивних 
екологічних ідей між національним та міжнародним екологічним правом; б) 
конституційне закріплення в ряді країн природного права людини на життя та на 
сприятливе для життя  довкілля; в) закріплення у конституціях ряду країн екологічної 
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функції держави; г) збереження довкілля для нинішнього і прийдешніх поколінь як 
спільний обов’язок держави, громадянського суспільства і людини. 
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Захарченко П. П. Проблема визначення підсудності злочинів проти віри у творчій спадщині О. Кістяківського 

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУДНОСТІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВІРИ  
У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ О. КІСТЯКІВСЬКОГО  

Захарченко П. П. 
(доктор юридичних наук, професор кафедри історії права та держави 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Анотація. У статті йдеться про кваліфікацію та визначення підсудності одного із конкретних 
злочинів проти віри, по якому був постановлений вирок ще у середині ХVІІІ ст., яку здійснив відомий 
український правник ХІХ ст. О. Кістяківський. 

Ключові слова: історія українського права, судове провадження, злочини проти віри, склад злочину, 
наукова спадщина Олександра Кістяківського. 

Аннотация. В статье автор акцентирует внимание на квалификации и определении подсудности 
одного из конкретных преступлений против веры, по которому вынесен приговор еще в середине ХVІІІ в., 
которую произвел известный украинский юрист ХІХ в. А. Кистякивский. 

Ключевые слова: история украинского права, судебное производство, преступление против веры, 
состав преступления, научное наследие Александра Кистякивского. 

Annotation.The article refers to the qualification and determination of the jurisdiction of one of the 
specific crimes against the faith by which the verdict was rendered in the middle of the ХVІІІ century, and it was 
made by the famous Ukrainian lawyer of the ХІХ century O. Kistyakivskyi. 

Key words: history of Ukrainian law, litigation, crimes against the faith, corpus delicti, the scientific 
legacy of Olexander Kistyakovskyi. 

Постановка проблеми. Серед низки українських дослідників історії українського 
права осібно стоїть постать О. Кістяківського. Сучасникам широко відомі його праці у 
сфері кримінального права і процесу, судочинства, кримінології, адвокатури, 
пенітенціарної практики. До кола його інтересів належала й історія права. Найвідоміша 
поміж них праця, що належить перу О. Кістяківського, безумовно, є зібраний, 
систематизований і вперше виданий ним у 1879 р. збірник законів і правил судового 
устрою під загальною назвою «Права, за якими судиться малоросійський народ»; тих 
законів і правил, які були чинними у першій половині ХVІІІ століття на Лівобережній 
Україні і котрі стали видатною пам’яткою української культури та першим кодексом 
українського права. У цій роботі та у «Викладі основ кримінального права за Наказом 
імператриці Катерини ІІ» (1864) О. Кістяківський неодноразово звертався до аналізу 
найбільш поширених видів злочинів. Не оминав він своєю увагою і резонансні злочини 
проти віри. 
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У правовій доктрині Московської держави і Російської імперії злочини проти віри 
(церкви) займали одне із чільних місць в ієрархії суспільно-небезпечних діянь. В 
українському Зводі «Прав, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. злочини 
проти віри під назвою «Про честь Божу» знаходяться попереду злочинів проти 
«Высочайшей чести и власти монаршей», засвідчуючи, так чином, наявні пріоритети 
українського національного законодавства минувшини. 

У нинішніх суспільно-політичних умовах взаємини церкви та держави є 
здебільшого нейтральними. В Україні близько ста років законодавчо діє положення про 
відокремлення церкви від держави і навпаки. У ст. 35 чинної Конституції від 28 червня 
1996 р. зафіксовано: «Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а 
школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова» [1]. У 
період, що нами досліджується, церква була вмонтована в систему державних відносин, 
відіграючи роль ідеологічного стрижня, що мав централізувати державу і об’єднати 
людність навколо монаршої особи. Не дарма, обов’язковим атрибутом царського титулу в 
Росії була норма, яка нагадувала, що «монарх или самодержец и правительствующий 
государь есть власть предержащая, то есть над всеми верховная, от единого всевышнего 
Бога определенная и учрежденная» [2, с. 44]. Саме так вона викладена в проекті 
українського кодексу «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. 

У цьому документі не виписана чітко підсудність злочинів проти віри як відсутня 
вона і в інших актах процесуального характеру Української гетьманської держави. Відтак, 
погляд знаного теоретика і практика кримінально-процесуальних відносин на проблему 
визначення підсудності, його оцінка з позиції чинної правової доктрини мають пролити 
світло на сутність та зміст існуючих у середині ХVІІІ ст. в Україні правовідносин. 

Аналіз досліджень і публікацій. У процесі опрацьовування існуючої літератури 
про творчу спадщину О. Кістяківського можна відзначити, що найбільша її кількість 
дійсно висвітлює його наукову діяльність, а саме: праці Л. Білогриць-Котляревського, 
І. Лучицького, І. Усенка, І. Фойницького, О. Харитонової, О. Скакун, В. Тернавської тощо. 
Відтворюючи певні аспекти громадсько-політичної  діяльності О. Кістяківського, такі 
дослідники як А. Катренко, С. Світленко, А. Лимар тощо неодмінно відображали й певні 
аспекти наукової спадщини знаного українського юриста. 

Метою дослідження є вивчення наукової діяльності О. Кістяківського у частині 
його творчої спадщини історично-правового характеру.  

Виклад основного матеріалу. Знайомлячись з науковими досягненнями вченого, 
нам вдалося виявити статтю під оригінальною назвою «К истории верования о продаже 
души чорту», опубліковану в щомісячному науковому журналі «Киевская старина» у 
1882 р. Вона присвячена криміналістичному та процесуальному аналізу одного 
курйозного випадку, котрий стався в Українській гетьманській державі у середині 
ХVIII ст.: кримінальній справі, порушеній проти 22-х річного І. Роботи за злочин проти 
релігії, а саме, відступництво від православної віри. 

Склад злочину достатньо освіченого юнака, що закінчив Києво-Могилянську  
академію, полягав у наступному: перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, він 
уклав віртуальний «договір з дияволом», заповівши «начальнику пекла та його демонам 
свою душу і тіло заради отримання матеріальної допомоги» [3, с. 182]. Текст 
засвідчувався підписом, поставленим власною кров’ю. 

Виявлений глухівським козаком, сотником «договір» був переданий до військової 
канцелярії, яка 3 вересня 1749 року висунула обвинувачення у «відступництві від Бога і 
передачу себе демону» [3, с. 182]. У ході проведення слідства, парубок зізнався у 
авторстві записки. За висновком шести експертів із числа «повітчиків», почерк підсудного 
повністю відповідав почерку автора «договору» [3, с. 182].  

Позаяк, злочини проти церкви не перебували у винятковій компетенції світського 
суду, матеріали справи і сам підсудний були передані до київської консисторії – 
обласного церковного суду. Під час допиту, юнак відмовився від своїх попередніх показів, 
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які, за його словами, були добуті шляхом «погроз і побоїв» [3, с. 183]. Не маючи 
достатньої доказової бази, єпископський суд повернув кримінальну справу до військової 
канцелярії на додаткове розслідування. Як бачимо, у даному випадку обидва суди діяли у 
межах власної юрисдикції та не виходили за межі своїх повноважень. Маючи належні 
докази, а саме, зізнання підсудного, світський суд не зміг винести вирок, адже такі справи 
не належали до його компетенції. Своєю чергою, церковний суд, юрисдикція якого 
поширювалася на таку категорію справ, не мав головного – особистого зізнання в суді та 
покаяння обвинуваченого. За їхньої відсутності і ненадання прямих доказів церковний суд 
також не зміг постановити обвинувальний вирок. Проте, судове провадження на цьому не 
припинилося. 

Враховуючи складність кримінальної справи, суд першої інстанції, не ухваливши 
вироку, вирішив передати матеріали до апеляційної установи – Генерального військового 
суду. При проведенні дізнання обвинувачений повністю спростовував свою участь, а 
попереднє зізнання пояснював тиском і примусом. Окрім того, підсудний переконував, що 
так званий «договір з дияволом» був навмисно сфальшований, а його почерк зовсім не 
схожий на письмо «диявольської розписки»[3, с. 183]. 

Тим не менше, генеральний військовий суд узяв на себе відповідальність за 
постановку вироку і визнав колодника І. Роботу винним у скоєнні злочину та засудив до 
позбавлення волі на один рік з перебуванням у «Нефорощанському чоловічому монастирі 
Полтавського полку… з вимогою, щоб там його передали якомусь досвідченому старцю 
під наглядом, з належним духовним «истязанием», застерігаючи від будь-яких 
непотрібних вчинків,» для виправлення та покаяння. По закінченню цього терміну, 
хлопець переходив під опіку батьків, що мали його взяти «на поруки для подальшого 
утримання» [3, с. 183-184]. Загалом юнак пробув близько року у слідчому ізоляторі та рік 
у чоловічому монастирі. Після відбуття покарання він став обмежено дієздатною особою 
та був переданий батькам на перевиховання. 

Незважаючи на стотридцятилітній проміжок часу, О. Кістяківський взявся 
проаналізувати та надати правову оцінку даній унікальній справі з погляду існуючого 
законодавства. Вивчивши матеріали кримінальної справи, вчений прийшов до висновку, 
щодо сумнівної винуватості засудженого, при цьому керувався такими міркуваннями: по-
перше, у даному злочині відсутня одна з головних ознак злочинного діяння. Незважаючи 
на те, що такий вид злочину проти релігії існував у чинному кримінальному 
законодавстві, підсудний був осудною особою та міг діяти умисно, проте відсутня 
суспільна небезпечність таких дій. Адже не може бути злочином дія або бездіяльність, яка 
не заподіяла шкоди фізичній або юридичній особі, суспільству або державі в цілому, а 
також не має причинно-наслідкового зв’язку між діянням та шкідливим наслідком; по-
друге, відсутня достатня доказова база. Окрім єдиного зізнання, котре, за словами 
підсудного, було добуте із застосуванням фізичного насилля, а також розписки, яка, за 
твердженням О. Кістяківського, була написана не кров’ю, а звичайним чорнилом, сторона 
обвинувачення більше не мала ніяких доказів; по-третє, була порушена судова 
юрисдикція. Спочатку суд першої інстанції – військової канцелярії, не маючи повної  
компетентним щодо категорії злочинів проти церкви і релігії, передав матеріали 
кримінальної справи до церковного суду. Той, за відсутністю доказової бази та, власне, 
зізнання, поставив під сумнів винуватість хлопця і не засудив його. Здавалося б, на цьому 
етапі справа мала би бути припинена за відсутності складу злочину. Проте, апеляційна 
інстанція, без ухваленого першою інстанцією вироку, визнала підсудного винуватим та 
призначила відповідне покарання. 

Виходячи з таких обставин, О. Кістяківський поставив під сумнів правомірність, 
законність та об’єктивність судового рішення, яке, за словами вченого, знеславило юнака, 
позбавило можливості подальшої службової кар’єри, а відтак, засобів для самостійного 
заробітку і незалежного існування. Хлопець став непотрібною для суспільства особою, 
сенс у житті якого невідворотно втрачено [3, с. 184 – 185]. При цьому вчений не робив 
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категоричних висновків і не посилався на  законодавчі норми середини ХVІІІ ст., 
очевидно вважаючи недостатнім для таких висновків наявного нормативного матеріалу. 
Аналізоване правове явище, він оцінював не з погляду відповідності ухваленого рішення 
нормам тогочасних законів, а з погляду верховенства справедливості або, як прийнято 
нині говорити, – верховенства права.  

Зберігаючи аналітичну канву, започатковану О. Кістяківським щодо визначення 
проблеми підсудності з кримінальних справ за злочини проти віри у середині XVIII ст., 
можемо додати ще кілька висновків та узагальнень, які, сподіваємося, доповнять  
міркування Олександра Федоровича.  

Насамперед, мусимо визнати застосування у правовій традиції українських судів 
принципу «нижче нижчої межі», за якою суди встановлювали покарання, що були 
меншими за передбачені існуючим законодавством. В одному із заключних абзаців 
замітки О. Кістяківський вказує, що «порівняно з тодішнім законом про відьомство і 
чаклунство, суд вчинив милостиво і снісходітельно» [3, с. 184]. Справді, п. 1, арт. 5, гл. 2 
«Прав, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. під назвою «О чародеях и 
волшебниках» передбачав смертну кару через спалення на багатті для тих, хто 
«действительное с дьяволом обязательство имел» [2, с. 42].  

По-друге, стаття О. Кістяківського про розгляд кримінальної справи в судах 
Української гетьманської держави дає підстави зробити висновок про те, що компетенція 
між церковними і світськими судами не була чітко визначена. Справи про злочини проти 
віри могли розглядатися як одними, так і іншими судами. Така вільна передача справ, на 
нашу думку, пов’язувалася з виборністю як українських суддів, так і православних 
священиків. У Запорозькій Січі, а потім в Українській гетьманській державі існувало 
правило, за яким громада обирала собі парафіяльного священика сама із числа найбільш 
авторитетних козаків чи посполитих. Здійснений вибір закріплювався підписом кошового 
отамана або гетьмана. Останній факт підтверджують численні архівні документи, котрі 
свідчать про існування в Україні до середини ХVIII ст. церковного виборчого права, яке 
регулювало відносини між церковною громадою та духовенством. «Ніхто із ієрархів не 
правив самовладно, – говорив історик української церкви І. Огієнко, – ніхто із 
духовенства не приходив до громади непрошений – всі церковні посади в Україні були 
виборні» [4, с. 74]. 

По-третє, не маємо права робити висновки на основі одного правового явища, 
проте судове провадження по справі І. Роботи дає підстави, принаймні, зважати на 
глибоку релігійність української людності, повагу і шанобливе ставлення до церковних 
канонів з одного боку, а ухвалений вирок вказує на гуманістичні начала та прояви 
людиноцентризму в окремих судових рішеннях у цій ділянці правосуддя. 

Висновки. О. Кістяківський – практик і науковець не цурався заглибитися в 
правову минувшину рідного краю. Не дарма сучасники називали його «найвидатнішим 
представником науки кримінального права» [5, с. 238]. При цьому стверджували, що 
Олександр Федорович не належав до юристів, які лише вивчали діючі закони. Він прагнув 
бути ближчим до простого люду, досліджував різні правові явища, які віддзеркалюються 
на суспільстві [6, с. 64 – 87].  

Таким чином, розглянувши невелику за обсягом статтю О. Кістяківського, 
приходимо до висновку, що дослідник, аналізуючи матеріали судової практики далекого 
минулого, намагався актуалізувати увагу на прогалинах та помилках, тим самим 
удосконалював новітнє кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство. Його 
роботи значно збагатили українську юридичну науку ХІХ ст. та надихають сучасників на 
нові наукові звершення.  
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ЗАКОНОДАВСТВО: ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
(СОЦІОЛОГО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) 

Теремцова Н. 
(кандидат юридичних наук,викладач кафедри теорії права та держави  

юридичного факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка) 

Анотація. Автором розглянуто актуальне питання щодо проблеми ефективності застосування 
правової норми, соціальної корисності для суспільства і необхідності прийняття закону який має бути 
чинним, зазначена думка вчених  із соціологічної та юридичної точки зору. 

Ключові слова: соціальна корисність, закон, правова норма, ефективність закону, правовий 
нігілізм, неефективність закону.  

Аннотация. Aвтором рассмотрен актуальный вопрос относительно проблемы эффективности 
применения правовой нормы, социальной полезности для общества и необходимости принятия закона, 
который должен действовать, отмечена мысль ученых из социологической и юридической точки зрения. 

Ключевые слова: социальная полезность, закон, правовая норма, эффективность закона, правовой 
нигилизм, неэффективность закона. 

Annotation. An author is consider a аktualyty question in relation to the problem of efficiency application 
of law  norm‘s, social utility for society and necessity of passing an act which must operate, the idea of scientists is 
marked from the sociological and legal point of view. 

Keywords: social utility, law, legal norm, efficiency of law, legal nihilizm, uneffectiveness of law. 

На сьогодні тема є надзвичайно актуальною, оскільки найважливішим показником 
соціальної корисності у сіспільстві і необхідності закону є його ефективність. 
Ефективність закону, як зазначає у своїх працях соціолог В. В. Лапаєва, це є 
співвідношення між цілями правових норм, що містяться в законі, і результатом їх 
реалізації в соціальній практиці [12]. Інакше кажучи, що ефективність закону показує, в 
якому ступені його практичне застосування призводить до реалізації поставлених 
законодавцем цілей.  

Повертаючись до історії, слід зазначити, що дане питання розглядалось наприкінці 
ХІХ ст. ще за часів Радянської України та й не втратило своєї актуальності й сьогодні. Але 
ж вченими було розглянуто питання лише з незначної юридичної точки зору, а соціолого-
правове дослідження залишилось поосторонь, й на сьогодні останнє не втратило своєї 
актуальності, а навпаки – розглядається науковцями як провідна й недосліджена галузь 
законодавства.  

Проте, у правовому аспекті дане питання розглядалось такими дослідниками: В.I. 
Нікітинським, які автор виклав у своїй монографії “Ефективність норм трудового права” 
(1971) [13]. У своїй могорафії вчений під ефективністю правової норми розумів 
співвідношення між результатом їх дії та соціальною метою, яка була покладена в основу 
правового припису. 

Такого ж висновку дотримується й І.О. Іконицька:– монографія “Проблеми 
ефективності у земельному праві” (1979) [10]; Ґрунтовними є дослідження поняття 
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ефективності законодавства, здійснене в монографії “Ефективність правових норм” (1980) 
колективом авторів - Кудрявцевим В.М., Нікітинським В.І., Самощенко І.С., Глазиріним 
В.В.[17].  Питання щодо ефективності правової норми розглядалися також і іншими 
науковцями.  

Серед сучасних досліджень на дану проблематику, безумовно заслуговують на 
увагу погляди П.М. Рабіновича, де у своїй статті “Ефективність юридичних норм: 
загальнотеоретично-поняттєвий інструментарій дослідження” зазначає, що поняттям 
ефективності закону слід відображати сукупність усіх реальних змін, наслідків, які 
виникають в об’єктивній дійсності внаслідок здійснення закону, в тому числі й тих, які не 
відбивались у його меті; ефективність закону – це його об’єктивна значущість у 
суспільстві”.[7] 

Заслуговує на увагу монографічна робота, видана у 1995 році колективом 
українських вчених: Авер’яновим В.Б., Бобровник С.В., Головченком В.В. та ін., - 
“Законодавство: проблеми ефективності”.[5] 

Про ефективність українського законодавства в цілому, важко вести мову, оскільки 
в кожному окремому випадку ефективність регулювання правовідносин тим чи іншим 
нормативно-правовим актом може суттєво відрізнятись. Разом із тим, не зважаючи на 
певні проблеми ефективності українського законодавства, правозастосовча практика 
свідчить про те, що окремі правові акти є досить ефективними. В якості прикладу можна 
навести Закон України №661/VI від 12.12.2008 р., яким внесено зміни до ст. 1056, 1061 ЦК 
України [2]  та ст. 55 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» [4], та передбачено, що 
банкам забороняється в односторонньому порядку підвищувати відсотки за кредитом, а 
умова договору про наявність такого права у банку є нікчемною.  

Автор вважає, що ефективність закону визначається взаємодією трьох наступних 
чинників. По-перше, вона залежить від змісту самого закону, від його відповідності 
реальній соціально-політичній і правовій ситуації в суспільстві. Надуманий за змістом 
закон, що не відображає об‘єктивних обставин, реальних соціальних потреб, приречений 
залишатися «автор, англ. –stillborn», «dead», оскільки не зможе зробити ніякого впливу на 
правові відносини у суспільстві.  

Другим важливим чинником ефективності закону виступає загальний рівень 
правової культури громадян і їх правосвідомості [8]. Будь-яка правова норма ефективніша 
в тому суспільстві, де переважна більшість населення звиклa поважати закон і керуватися 
їм у своєму практичному житті, знає і правильно розуміє свої власні (притаманні лише 
окремій особі), особисті й особистісні, приватні, природні права в їх співвідношенні з 
обов‘язками. З цієї точки зору серйозною перешкодою для ефективної дії законів є 
феномен правового нігілізму – невіри населення в дієвість і справедливість права як 
такого. Під час кризи у будь-якому суспільстві, коли законодавча практика не встигає за 
стрімкими соціальними змінами, дія або існування  права неминуче знижується, а рівень 
правового нігілізму, відповідно, зростає.  

Така ситуація склалася на сьогодні у нашому суспільстві  стосовно законодавства, 
де традиційна свідомість і правова культура не є «правовими» у відповідному значенні 
слова, нормативні відношення сприймаються досить відбірково, а правову поведінку 
населення зачастую не можна назвати – «законопокірною», або «законослухняною». Це 
обумовлено низкою причин: а) досить низькою правовою компетентністю громадян, їх 
загальною неінформованістю про свої права і обов‘язки; б) неукомплектованістю 
юридичного корпусу спеціалістами-юристами, які наділені недостатньо високим 
професіоналізмом як працюючих юристів, так і соціологів-практиків; в) суперечностями 
законодавчого процесу як у перехідний період суспільного розвитку так і на сучасному 
етапі; г) адміністративно- правовим нігілізмом, що виявляється в «війні або 
невідповідністі законів» (авт.,англ. –to war or disparity is in laws), правовому лобіюванні, 
ігноруванні «(англ.) – uncomfortable» конституційних норм; д) слабкістю правоохоронної і 
судової системи.  
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Дві останні характеристики нашого суспільства є найбільш негативними в плані 
формування демократичної правової культури, високого праворозуміння і нормативної 
правової поведінки громадян. Це, в першу чергу, можна погодитись із висновками як 
соціологів, так і юристів, є  глибока політична і економічна нестабільність в країні, яка 
робить уселякі формальні встановлення «тимчасовими» за своєю суттю і дозволяє 
більшості соціальних суб‘єктів сприймати їх у досить необов‘язковому режимі. Далі,  у 
другу чергу, як нерозривний наслідок нестабільності, – соціальна напруженість, яка 
представляє емоційно збуджений фон протиправності, в поведінці не тільки масових, але 
й адміністративних, і навіть правозастосовчих груп, що розвиваються у суспільстві. 

Багато в чому на ефективності права позначається традиційно властивий даному 
суспільству тип правової культури.  Наприклад, для України в цьому плані завжди було 
характерне визнання пріоритету совісті, моральності перед позитивним правом, про що 
мають сказати соціологічні дані, які, на думку автора, останнім часом «(англ.) – Erected to 
the zero», або надаються «(англ.) – Incorrect, deceitful, fictitious, entering in an error» 
суспільство. Звідси випливає деяка принципова недооцінка права, закону, як засобу 
вирішення проблем, що виникають у суспільстві.  

На думку автора, як і багатьох вчених, необхідним слід зазначити, що соціальна 
ефективність права в значній мірі визначається якістю діяльності правоохоронних, 
виконавчих і, можна сказати –  правозастосовчих органів. Від компетентності працівників 
цих органів, їх непідкупності і чесності, сумлінності і уважного та поважного відношення 
до людей, суспільства, народу – залежить, зокрема, зворотнє відношення громадян до цих 
органів, повага до них, бажання співробітництва і допомагати, або, навпаки, сприйняття 
правоохоронних органів як потенційного ворога і порушника їх власних, особистих прав. 
Недоліки і зловживання в роботі правоохоронних органів сприяють зростанню 
негативного відношення до них, недовіри і ворожнечи, і, отже, прагненню шукати 
допомоги у разі потреби десь у іншому місці, не спираючись на право, нехтуючи 
законами. А це недопустимо у розбудові правової держави.  

Ефективність правових норм, що діють в суспільстві, можна оцінити за існуючими 
критеріями. На думку автора, у якості такого критерія, поряд із відомими вченими: В.В. 
Костицьким [6], І.С. Самощенко [17], В.І. Нікітинським [13], О.Б. Венгеровим [18], слід 
використовувати показник частоти застосування законів, ефективність яких позитивно 
оцінюється суспільством.  

Деяки-вчені як юристи, так і соціологи пропонують оцінювати ефективність 
правової норми через пропорційне відношення кількості фактів правомірної поведінки до 
випадків протиправного. Згідно такому підходу виходить, що ефективність норми 
визначається виключно її впливом на правову поведінку громадян. Ця думка є слушною, 
але вимагає ще дослідження. 

Слід відмітити, що іноді як критерій ефективності тієї або іншої правової норми 
виступає ступінь деєвісті її практичної реалізації в діяльності правозастосовчих органів.  

Розвиваючи таку надзвичайно важливу галузь права як «Соціологія права», слід 
зазначити, що велику допомогу надасть розвиток даного предмету і відповіді, а також 
наукове обгрунтування у вирішенні проблеми ефективності вже існуючих правових норм. 
Про це говорить вже й той факт, що дослідження реальної ефективності закону не може не 
спиратися на збір інформації [3] і її ретельний науковий аналіз. Соціологічні дослідження 
створюють необхідну емпіричну базу, на основі якої можна робити якісь серйозні 
теоретичні висновки про ступінь ефективності тієї чи іншої норми  або про причини її 
неефективності. Щодо причин неефективності, то тут мають сказати своє вагоме слово 
юристи-дослідники, що і намагається зробити автор. 

Слід навести приклад, що на думку французського соціолога права Жана Карбонь‘є 
((Сarbonnier) Жан (20.IV 1908, м. Лібурн, деп. Жиронда) – франц. правознавець, один із 
засновників юридичної соціології)) [11]; [19], – неефективність правової норми, точки зору 
соціології, представляє набагато більший інтерес, чим її ефективність. Це означає, що 
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неeфективність застосування закону указує на наявність прихованих причин і чинників 
соціального порядку, які в першу чергу слід віддати на розгляд соціологам. Соціологи 
розглянуть дану проблему, підведуть підсумки, а після законодавці приймуть своєго роду, 
так зване, рішення або ((авт., англ.) will make a norm which must work on society). 

Соціологія розглядає проблему ефективності правових норм у аспекті їх соціальної 
реалізації, тобто перетворення або наближення до реальних суспільних відносини. Тому 
ефективність  якийсь однієї конкретної  норми не може вивчатися соціологами з одного 
боку (авт., або ізольовано)), поза контекстом проблеми ефективності в даному 
історичному суспільстві права в цілому.  

Право – це перш за все найважливіший засіб об‘єктивного, загальносправедливого 
для конфліктуючих сторін дозволу соціальних конфліктів, спосіб забезпечення стійкості 
суспільної системи, її интеграції як єдиного цілого. [16].  

У тих випадках, як зазначає П.М. Рабінович, коли зміст мети закону становлять 
саме юридичні наслідки (тобто зміни у правовому статусі певної групи суб‘єктів або у 
конкретних правах та обов‘язках персоніфікованих осіб), є підстави вирізняти юридичну 
ефективність закону (правового регулювання). В усіх же інших випадках йдеться, так би 
мовити, про загально-соціальну (економічну, політичну, екологічну, духовну та ін.) 
ефективність правового регулювання. Результати здійснення закону – це ті реальні зміни у 
суспільних відносинах, які сталися після впровадження закону в життя, у практику. 
Розрізняють результати здійснення закону очікувані й неочікувані (несподівані), 
позитивні (корисні) і негативні (шкідливі). [7]   

Автор погоджується з думкою вченого В.В. Лапаєвої [16], яка зазначає, що оцінка 
ефективності закону за критерієм показників конфліктності була б соціологічно найбільш 
адекватною, оскільки безпосередньо виводила б до стану соціальних відносин і дозволяла 
б розглядати дії тієї або іншої норми безпосередньо але в соціальному контексті. Так, 
дійсно, й автор пропонує, що для досягнення позитивної мети, для покращення існування 
громадянського суспільства, вкрай необхідно останню крапку мають поставити юристи. 
Для цього є за необхідним у подальшому наполегливо працювати вченим-юристам щодо 
розвинення соціології права як юридичної науки, нехай хоча й на рівні пересічних наук. 

Література.  
1. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. // Верховна Рада України; Конституція,

(відомості Верховної Ради України (ВВР)), 1996, № 30,ст. 141); {Текст Конституції України
відповідає тексту, що існував до внесення змін Законом «Про внесення змін до Конституції України»
№ 2222-iv від 08.12.2004}; – Тлумачення від 25.01.2012, підстава v003p710-12. – Режим  доступу: –
http://zakon2.rada.gov.ua.

2. Цивільний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003
№435-IV . / ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356 ); Документ 435-15,
чинний, поточна редакція. – Редакція від 19.01.2013, підстава 5495-17.  [Електронний ресурс];  –
Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua.

3. Про захист персональних даних. Верховна Рада України; Закон від 01.06.2010 № 2297-VI./ (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 34, ст. 481).– Редакція від 20.12.2012, підстава 5491-
17.[Електронний ресурс]; –Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua.

4. Про банки і банківську діяльність Верховна Рада України; Закон від 07.12.2000 № 2121-III. /
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 5-6, ст.30 ); Документ 2121-14, чинний, поточна
редакція – Редакція від 01.01.2013, підстава 5042-17, 5410-17; [Електронний ресурс]; –Режим
доступу:http://zakon4.rada.gov.ua.

5. Законодавство: проблеми ефективності / [Авер’янов В.Б., Бобровник С.В., Головченко В.В. та ін.]; під
ред. В.Б. Авер’янова, В.Н. Денисова, В.Ф. Сіренка, Я.М. Шевченка. – К..: Наукова думка, 1995. –
231 с.

6. Костицький В.В. Соціологія сучасного праворозуміння та проблеми конституційного закріплення
теорії розподілу влади./В.В.Костицький // Соціологія права.–2013. – № 1. – С.3-12.

7. Рабінович П. Ефективність юридичних норм: загальнотеоретично-поняттєвий інструментарій
дослідження / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – С. 13-21.

8. Теремцова Н.В. Природа правомірної поведінки людини (культура поведінки людини, механізм
індивідуальної поведінки, антисуспільна поведінка, конформістська поведінка...).//Вісник
Національного  технічного університету України «КПІ» . Політологія, Соціологія, Право:
Зб.Наук.праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2010. - № 2 (6). -181с. – С.167-170 .Фахове видання.



15 

9. Бонк Е.Л. Общественное мнение и эффективность правовой нормы / Е.Л. Бонк: дис. … канд. юрид.
наук: 12.00.01. – М., 1981. – 214 с.

10. Иконицкая И.А. Проблемы эффективности в земельном праве / Иконицкая И.А. – М.: Наука, 1979. –
181 с.

11. Карбонье Ж. Юридическая социология: Пер. с К21 фр./Пер. и вступ. ст. В. А. Туманова. – М.:
Прогресс, 1980. – 352 с.

12. Лапаева, Валентина Викторовна. Социология права [Текст] : монография / В.В. Лапаева; Ред.
В.С. Нерсесянц. - М. : НОРМА, 2004. - 287 с.

13. Никитинский В.И. Эффективность норм трудового права / Никитинский В.И. – М.: Юрид. лит.,
1971. – 248 с.

14. Пашков А.С. Эффективность правового регулирования и методы ее выявления / А.С. Пашков,
Д.М. Чечет // Советское государство и право. – 1965. – ғ 8. – С. 3-11.

15. Русское гражданское право. Вып. 1: Общая часть; Вещное право; Авторское право. – 1917; Вып. 2:
Обязательственное, семейное и наследственное право. – 1918. Вып. 1-2 / Синайский В.И., проф. – 2-е
изд., испр. и доп. – Киев: Типо-лит. "Прогресс", 1917. – 568 с. –[Ретроспективна копія].

16. Социология права / В. В. Лапаева. 2-e изд., перераб и доп. –М.: Норма, 2011. –336 с.
17. Эффективность правовых норм / [Кудрявцев В.Н., Никитинский В.И., Самощенко И.С., Глазырин

В.В.]. – М.: Юрид. лит., 1980. – 280 с.
18. Эффективность действия правовых норм / [Гилинский Я.И., Ловчикова Е.Н. и др.]; под ред.

А.С. Пашкова, Л.С. Явича, Э.А. Фомина. – Л.,1977. – 143 с.
19. Apercevoir article, dont il comparaоt, consacre dans historique dictionnaire juristes francais, под dir. из р.

Arabeyre, j.-L. Halperin et J. Krynen, Paris, PUF, collection Quadrige/Dicos poche, 2007

Луценко Д.С. Поняття та юридична природа прилюдних торгів (аукціону) з реалізації земель, їх місце в системі права 

ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРИЛЮДНИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ)  
З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ, ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРАВА 

Луценко Д.С. 
(провідний юрисконсульт Публічного акціонерного товариства  

«Державний ощадний банк України») 

Анотація. Розглядаються основні складові правового інституту торгів (аукціону) з реалізації 
земель, юридична природа та місце в системі права України, висвітлюються перспективи розвитку 
законодавства в сфері реалізації земель з прилюдних торгів (аукціону). 

Ключові слова: земля, публічні торги (аукціон), система права, земельний аукціон, конкурентні 
засади. 

Аннотация. Рассматриваются основные составляющие торгов (аукциона) по реализации земель, 
их юридическая природа и место в системе права Украины, освещаются перспективы развития 
законодательства в сфере реализации земель с публичных торгов (аукциона). 

Ключевые слова: земля, публичные торги (аукцион), система права, земельный аукцион, 
конкурентные основы. 

Annotation. The basic components of the bidding (auction) for the realization of land, the legal nature and 
place in the system of law in Ukraine, highlights the prospects of development of legislation in the sphere of the land 
at public auction (auction). 

Keywords: land, public auction (auction), the system of law, land auction, the competitive framework. 

На сьогоднішній день вітчизняне законодавство не містить чіткого механізму 
регулювання цивільно-правових відносин в сфері реалізації земель через торги (аукціон). 
Вказані правовідносини регулюються загальними нормами Цивільного кодексу України 
та Земельного кодексу України, а також спеціальними нормативно–правовими актами, 
зокрема Законом України «Про виконавче провадження», Тимчасовим положенням про 
порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна 
затвердженого Наказом Міністерства юстиції № 68/5 від 27.10.1999 року (далі – 
Тимчасове положення), Положенням про порядок проведення аукціонів (публічних 
торгів) з реалізації заставленого майна затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 грудня 1997 р. № 1448 (далі - Положення), «Порядок продажу земельних 
ділянок державної власності в Київській області на земельних аукціонах» тощо. Водночас, 
з 1 січня 2014 року набирає чинності проект Порядку реалізації арештованого майна (далі- 
Проект порядку), в якому законодавець робить спробу об’єднати всі норми згаданих 
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підзаконних актів в єдиному нормативному документі, а також внесення змін у  механізм 
реалізації майна з торгів (аукціону) з урахуванням сучасних технологій. 

Незважаючи на тисячолітню історію розвитку уявлень про аукціон, дотепер 
відсутній єдиний загальний підхід до цього поняття. Окремі аспекти договірних 
правовідносин купівлі-продажу майна, в тому числі землі, на публічних торгах (аукціоні), 
досліджувалися такими науковцями як: С. С. Алєксєєв, В. А. Бєлов, М. Й. Брагинський, 
В. В. Вітрянський, О. В. Дзера, Л. М. Долгополова, Н. С. Кузнєцова, М. Є. Кукла, 
І. М. Кучеренко, А. М. Лаукарт, В. В. Мунтян, В. В. Носік, О. О. Погрібний та інші вчені. 

Наведене зумовлює актуальність проведення наукового дослідження поняття та 
юридичної природи торгів (аукціону) з реалізації земель за законодавством України. 

У зв’язку з цим, мета цієї наукової публікації полягає у визначенні поняття та 
юридичної природи публічних торгів (аукціону)з реалізації земель, у пошуку шляхів 
заповнення деяких прогалин чинного законодавства в сфері процедури торгів (аукціону) з 
реалізації земель, а також у визначенні місця правовідносин що виникають в результаті 
проведення торгів (аукціону) в системі права.  

В останні роки процедура торгів (аукціону) з реалізації земель зазнала великої 
кількості змін, тому виникає необхідність в удосконаленні нормативного регулювання 
правовідносин, що виникають з торгів (аукціону). Звертаючись до поняття інституту 
публічних торгів (аукціону) з реалізації земель, то слід зазначити, що Земельний кодекс 
України (далі - ЗК України) містить поняття земельний аукціон. Однак, жоден 
нормативний акт України не передбачає чіткої дефініції земельного аукціону. В літературі 
існує декілька підходів до визначення даного поняття. Так, на думку П. Ф. Кулинина, 
земельний аукціон – це різновид публічних земельних торгів, на підставі яких право 
власності на виставлену на аукціон земельну ділянку набуває той учасник земельних 
торгів, який запропонує найбільшу ціну. 

А. П. Шеремет пропонує розуміти земельний аукціон (ліцитація), як спосіб 
продажу землі, за якого покупцем стає особа, яка запропонувала найвищу ціну. 

В. В. Носік зазначає, що земельний аукціон – це врегульований ЗКУ та іншими 
законодавчими, а також локальними нормативно-правовими актами конкурентний продаж 
земельних ділянок, під час якого право власності на конкретну ділянку набуває той 
учасник торгів, який запропонував найбільшу ціну за цю ділянку згідно з її цільовим 
призначенням. 

Таким чином, пропонується розмежовувати торги щодо відчуження земель за 
формою власності: земельні торги (аукціон), передбачений ЗК України, щодо реалізації 
земель державної та комунальної власності, та торги (аукціон) з реалізації земель 
приватної форми власності. 

На нашу думку, виходячи з норм чинного законодавства України та аналізу 
згаданих вище позицій науковців, під аукціоном з реалізації земель слід розуміти продаж 
земель на конкурентних засадах шляхом проведення аукціону, з дотриманням всіх 
передбачених нормативно – правовими актами процедур, за результатом якого 
власником земельної ділянки стає той учасник торгів, який запропонував найбільшу 
ціну за цю ділянку, з яким за результатами аукціону укладається договір купівлі – 
продажу земельної ділянки. 

Визначальним для розвитку такого сегменту ринку, як проведення земельних 
аукціонів, є певні економічні чинники, зокрема можливість отримання значно вищої 
цінової пропозиції за лот, ніж запропонована стартова ціна. 

Принцип аукціону – продаж земельної ділянки покупцеві, який запропонував 
найвищу ціну. Аукціони з реалізації земель можна класифікувати за волевиявленням 
власника на добровільні та примусові. Добровільні аукціони проводяться на засадах 
змагальності з метою пропозиції найвигіднішої ціни за лот, а примусові аукціони 
проводяться на підставі рішення суду внаслідок невиконання боржником договірних 
зобов’язань або вчинення особою кримінально караного діяння. 
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Враховуючи особливу правову природу реалізації земель в ході виконавчого 
провадження до даного виду правочину не можуть бути застосовані основні засади щодо 
свободи договору. Добровільна передача майна на реалізацію з торгів (аукціону) земель 
можлива лише на стадії досудового регулювання відносин щодо виконання зобов’язань 
передбачених договором та\або законом. Після прийняття судом рішення добровільне 
виконання рішення суду щодо передачі на реалізацію майна можливе не пізніше 
семиденного строку після відкриття виконавчого провадження державною виконавчою 
службою України. Ми вбачаємо в цьому негативний аспект інституту публічних торгів 
(аукціону), оскільки реалізація майна в ході виконавчого провадження, в тому числі й 
земель, є негативним наслідком невиконання зобов’язань або вчинення злочинного 
діяння. В ході примусових торгів (аукціону) застосовуються норми, які не передбачені 
Земельним кодексом України, а закріплені в спеціальних нормативно – правових актах. 

Так, в ході реалізації земель з торгів (аукціону) продаж відбувається за схожою 
процедурою як і земельні торги з реалізації майна державної та комунальної форм 
власності, так як реалізації в ході виконавчого провадження підлягає лише майно, на яке 
звернуто стягнення у відповідності до закону. Цивільним кодексом України передбачено, 
що звернення стягнення можливе лише на майно, яке належить боржнику на праві 
приватної власності. 

За своєю юридичною природою торги (аукціон) з реалізації земель в ході 
виконавчого провадження є особливою правовою конструкцією, що складається з двох  
юридичних фактів: безпосередньо торгів, що включають декілька етапів, та  договору 
купівлі - продажу як результату попереднього юридичного факту.  

З цього питання існує  позиція Верховного суду України, викладена в Ухвалі 
Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 27 серпня 2003 року, в 
якій зазначається, що під поняттям прилюдні торги слід розуміти продаж майна, на яке 
звернуто стягнення і яке підлягає реалізації. Під час проведення прилюдних торгів 
укладається угода про передачу майна у власність, сторонами якої, з одного боку, є 
покупець - учасник прилюдних торгів, котрим може бути фізична чи юридична особа, а з 
другого — продавець — відділ державної виконавчої служби в особі спеціалізованої 
організації, яка організовує та провадить ці прилюдні торги за договором з Державною 
виконавчою службою. 

Не можна погодитися з зазначеним підходом Верховного Суду України з 
наступних підстав. Виходячи з загальних положень Цивільного кодексу України (Глава 
54) щодо купівлі – продажу майна, продавцем може виступати власник майна. У
виключно приватно-правових відносинах щодо правомочностей власника, які включають
в себе тріаду з володіння, розпоряджання та користування річчю (майном), в силу прямої
вказівки закону, зокрема, ст. 658 ЦК України, вводиться публічно-правовий елемент, а
саме примусовий перехід права продажу майна до держави в особі Державної виконавчої
служби України на підставі рішення суду та інших органів. Вважаємо за необхідне
визначити примусовий перехід права продажу майна як обмеження права на
розпоряджання майном в силу прямої вказівки закону.

Організацію проведення торгів забезпечує спеціалізована юридична особа, 
повноваження якої передбачені її установчими документами, шляхом укладення з нею 
Державною виконавчою службою України відповідного договору про надання послуг.  

Вважаємо що, продавцем майна з прилюдних торгів (аукціону) в ході виконавчого 
провадження виступає власник майна на підставі рішення суду та інших органів, 
виконання якого забезпечує Державна виконавча служба України відповідно до Закону 
України «Про виконавче провадження» та інших піднормативних актів. 

Прилюдні торги є одним із засобів примусу, виконання (реалізації) рішень судів та 
інших органів, здійснюваного державною виконавчою службою, шляхом звернення 
стягнення на нерухоме майно боржника та засіб реалізації заставленого майна. Реалізація 
арештованого майна здійснюється через торги (аукціон), який визначаються як продаж 
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майна, власником якого стає покупець, котрий у ході торгів запропонував за нього 
найвищу ціну. 

Аналіз зазначених положень свідчить про те, що поняття «публічні торги» 
використовується в законодавстві України, як правило, для визначення особливого 
способу реалізації майна боржника, на яке за рішенням суду, або іншим передбаченим 
законом способом, звернено стягнення, або яке підлягає примусовій реалізації на підставі 
рішення суду в разі вчинення кримінального діяння. Таким чином, чинне законодавство 
використовує поняття «публічні торги» переважно для визначення порядку реалізації в 
процесі виконавчого провадження майна. 

Як зазначає Л. М. Долгополова, етимологічно термін «торги» розуміється як 
особлива форма відчуження майна, яка полягає у загальному порядку його реалізації. 
Тому торги слід розглядати як особливий спосіб укладення договору, специфіка якого 
полягає у конкурентній боротьбі між його учасниками, що дозволяє організаторові 
задовольнити власні економічні інтереси шляхом обрання найкращих умов майбутнього 
договору. 

А. М. Лаукарт зазначає, що правова природа торгів, у тому числі що проводяться в 
порядку виконання рішення суду, проявляється у їх значенні, зводиться до трьох аспектів. 
Аналіз норм законодавства, присвячених регулюванню торгів (аукціону), свідчить про 
вживання терміну «торги» у двох значеннях: як способу укладання договору і як 
юридичного факту (дії). У той же час: торги - це спосіб реалізації майна боржника при 
зверненні на нього стягнення у порядку виконавчого провадження. Цивільно-правовий 
аспект останнього значення полягає в тому, що реалізація з прилюдних торгів являє собою 
спосіб припинення права власності всупереч волі власника. 

Торги можна поділити за юридичною процедурою, яка передбачається 
законодавством, яка характеризує торги як багатостадійну процедуру та включає певну 
кількість різних дій, які поєднані між собою, багато з яких не має юридичного змісту. 
Саме завдяки наведеній структурі, створюються передумови для укладення договору за 
результатами проведення торгів. 

Таким чином, основна відмінність торгів в ході виконавчого провадження від 
договору купівлі-продажу  полягає у вільному волевиявленні власника щодо права 
продажу майна. 

Отже, процедуру проведення торгів в ході виконавчого провадження можна 
визначити як визначену законодавством послідовність дій, вчинених суб’єктами торгів, з 
метою укладення договору купівлі – продажу на конкурентних засадах.  

Шляхом визначення норми про необхідність мінімального кількісного складу 
учасників торгів в кількості, як мінімум двох, законодавець закріпив обов’язковість 
принципу змагальності при прибанні земель з торгів (аукціону). На нашу думку, це є 
важливим важелем впливу на ціноутворення в ході проведення торгів (аукціону), і може 
позитивно вплинути на економічну вигоду власника майна. 

Також зазначається що обов’язковим є дотримання всіх юридично значущих 
послідовних дій в процесі підготовки та проведення торгів. Серед юридично важливих дій 
переддоговірної стадії організації та проведення торгів доцільно виділити наступні: 
оголошення про проведення торгів, заявки учасників, а також протокол про проведення 
торгів.  

Заслуговує на увагу думка Л. М. Долгополової, що слід визнати, що договір за 
результатами проведення торгів укладається в усній формі, безпосередньо в момент 
оголошення переможця. Результати фіксуються в протоколі торгів, а наступне 
дублювання положень протоколу про проведення торгів у договорі є не доцільним. 

Важливим аспектом який характеризує публічні торги (аукціон) є наявність 
«негативного аспекту» - тобто, продаж майна відбувається в супереч волі власника майна. 
Саме тому не слід ототожнювати процедури укладення договорів в загальному порядку 
(передбаченому Цивільним кодексом України) з договорами, які укладаються за 
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результатами прилюдних торгів. Функцію договору при проведенні торгів виконує акт 
державного виконавця про проведення публічних торгів. Відповідний акт складається 
державним виконавцем, в провадженні у якого перебуває справа, на підставі протоколу 
проведення торгів, підписаний організатором торгів та переможцем. Також слід 
зауважити, що акт державного виконавця складається лише після повного розрахунку за 
придбаний ним лот, в той час як протокол торгів видається переможцю відразу після 
проведення торгів. 

Отже, на основі вищевикладеного можна стверджувати, що публічні торги з 
реалізації земель є складеним юридичним фактом, який включає в себе певну 
послідовність дій необхідних для досягнення кінцевого результату, яким є укладення 
договору купівлі продажу. 

Висновки. 
За результатами даної наукової статті, можна сформулювати наступні висновки і 

пропозиції: 
1. Пропонується розмежовувати торги щодо відчуження земель за формою

власності: земельні торги (аукціон), передбачений ЗК України, щодо реалізації земель 
державної та комунальної власності, та торги (аукціон) з реалізації земель приватної 
форми власності. 

2. Визначається поняття земельного аукціону як продаж земель на
конкурентних засадах шляхом проведення аукціону, з дотриманням всіх передбачених 
нормативно – правовими актами процедур, за результатом якого власником земельної 
ділянки стає той учасник торгів, який запропонував найбільшу ціну за цю ділянку, з яким 
за результатами аукціону укладається договір купівлі – продажу земельної ділянки. 

3. Обґрунтовується точка зору про те, що торги (аукціони) поділяються за
волевиявленням власника землі на добровільні та примусові. Вховуючи особливу правову 
природу реалізації земель в ході виконавчого провадження до даного виду правочину не 
можуть бути застосовані основні засади щодо свободи договору. Добровільна передача 
майна на реалізацію з торгів (аукціону) земель можлива лише на стадії до судового 
регулювання відносин щодо виконання зобов’язань передбачених договором та/або 
законом. Після прийняття судом рішення добровільне виконання рішення суду щодо 
передачі на реалізацію майна не пізніше семиденного строку після відкриття виконавчого 
провадження державною виконавчою службою України. В цьому вбачається негативний 
аспект оскільки реалізація майна в ході виконавчого провадження, в тому числі й земель, є 
негативним наслідком невиконання зобов’язань або вчинення злочинного діяння. В ході 
примусових торгів (аукціону) застосовуються норми які не передбачені Земельним 
кодексом України а закріплені в спеціальних нормативно – правових актах. 

4. Не погоджуючись з підходом Верховного Суду України з щодо визначення
державної виконавчої служби як продавця майна з торгів (аукціону), обґрунтовується 
позиція автора щодо визначення сторін при укладанні договорів за результатами торгів 
(аукціону). Так, виходячи з загальних положень Цивільного кодексу України (Глава 54) 
щодо купівлі – продажу майна, продавцем може виступати власник майна. У виключно 
приватно-правових відносинах щодо правомочностей власника, які включають в себе 
тріаду з володіння, розпоряджання та користування річчю (майном), в силу прямої 
вказівки закону, зокрема, ст. 658 ЦК України, вводиться публічно-правовий елемент, а 
саме примусовий перехід права продажу майна до держави в особі Державної виконавчої 
служби України на підставі рішення суду та інших органів. Вважаємо за необхідне 
визначити примусовий перехід права продажу майна як обмеження права на 
розпоряджання майном в силу прямої вказівки закону.  

Тому, слід вважати продавцем майна з прилюдних торгів (аукціону) в ході 
виконавчого провадження власника майна на підставі рішення суду та інших органів, 
виконання якого забезпечує Державна виконавча служба України відповідно до Закону 
України «Про виконавче провадження» та інших піднормативних актів. 
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ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВ ЮСТИЦІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, 
РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ, ГРУЗІЇ ТА УКРАЇНИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ) 

Мельник Г.В. 
(здобувач  
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Анотація. Стаття присвячена порівняльному дослідженню завдань діяльності міністерств юстиції 
Російської Федерації, Республіки Білорусь, Грузії та України. Висвітлюються основні правові та 
організаційні форми діяльності, що відображені у їх завданнях. 
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Ключові слова: Міністерство юстиції України, система органів юстиції, правовий статус, завдання, 
функції. 

Аннотация. Статья посвящена сравнительному исследованию задач деятельности министерств 
юстиции Российской Федерации, Республики Беларусь, Грузии и Украины. Освещаются основные правовые 
и организационные формы деятельности, которые отображены в их задачах. 

Ключевые слова: Министерство юстиции Украины, система органов юстиции, правовой статус, 
задачи, функции. 

Annotation. The article is devoted to a comparative study of problems of the Ministries of Justice of the 
Russian Federation, Belarus, Georgia and Ukraine. Highlights the basic legal and organizational forms of activity 
that are reflected in their tasks. 

Keywords: Ministry of Justice of Ukraine, the system of justice, legal status, objectives and functions. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими 
науковими та практичними завданнями. Ефективне функціонування органів публічної 
адміністрації вимагає чіткого розмежування їх завдань з тим, щоби уникнути дублювання 
та переплітання. Існування системи державних органів саме по собі забезпечує 
функціонування держави, досягнення стратегічних державних цілей. Ключове місце в цій 
системі займає Міністерство юстиції України через наявність у нього широкого кола 
завдань, які з одного боку пов‘язані з реалізацією державної політики у правові сфері, з 
іншого – є атиповими для цього відомства. Через це, виникає потреба у дослідженні 
завдань, які притаманні Міністерствам юстиції окремих зарубіжних країн з метою їх 
співставлення і виявлення спільних рис та відмінностей. Цим і обумовлюється 
актуальність цієї статті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти діяльності органів 
юстиції вже розглядались в науковій юридичній літературі. Зокрема, у роботах 
Авер’янова В.Б., Андрійко О.Ф., Голосніченка І.П., Коваля Л.В., Колпакова 
В.К.,Селіванова В.М., Сіренка В.Ф., Шемшученка Ю.С. та інших. Слід згадати про 
спеціальне дисертаційне дослідження Железняк Н.А. на тему «Правові та організаційні 
форми діяльності Міністерства юстиції України у здійсненні державної правової політики 
(теоретичні та практичні питання)», яка була захищена в 2004 році, проте питання, які 
розглядаються в даній статті в роботах згаданих авторів досліджуються фрагментарно, в 
контексті вирішення інших наукових завдань. 

Метою статті є порівняльний аналіз завдань діяльності Міністерств юстиції 
Російської Федерації, Республіки Білорусь, Грузії та України, виявлення їх спільних рис та 
відмінностей, а також визначення можливості використання їх досвіду у вітчизняній 
системі юстиції. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У першу чергу відмітимо позицію 
Железняк Н.А., яка зазначає, що на відміну від інших міністерств, центральних органів 
виконавчої влади, в тому числі правоохоронних (Міністерство внутрішніх справ України, 
Служба безпеки України тощо) Міністерство юстиції України займає особливе місце, 
виконуючи не вузько специфічні (наприклад, „силового” характеру) завдання та функції, а 
широкомасштабні правові заходи, які в усій своїй сукупності забезпечують підтримку 
необхідного рівня правопорядку. Специфічність Міністерства юстиції України як органа 
спеціальної функціональної та надгалузевої компетенції, обумовлюється й тим, що це 
міністерство належить до системи органів, що здійснюють діяльність в адміністративно-
політичній сфері, воно є центром в системі органів юстиції, що характеризується 
внутрішньою організованістю і відокремленістю від інших підсистем органів виконавчої 
влади у сфері забезпечення реалізації державної правової політики [1, c.67]. Таке 
твердження говорить про особливість правого положення цього органі виконавчої влади.  

Проаналізуємо досвід інших держав.  
Міністерство юстиції Російської Федерації (Мін'юст Росії) є федеральним органом 

виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики та 
нормативно-правового регулювання у встановленій сфері діяльності, у тому числі у сфері 
виконання кримінальних покарань, реєстрації некомерційних організацій, включаючи 
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відділення міжнародних організацій та іноземних некомерційних неурядових організацій, 
політичні партії, інші громадські об'єднання та релігійні організації, у сфері адвокатури, 
нотаріату, державної реєстрації актів цивільного стану, забезпечення встановленого 
порядку діяльності судів і виконання судових актів і актів інших органів, надання 
безкоштовної юридичної допомоги та правової освіти населення, а також правозастосовні 
функції та функції з контролю в сфері реєстрації некомерційних організацій, включаючи 
відділення міжнародних організацій та іноземних некомерційних неурядових організацій, 
політичні партії, інші громадські об'єднання та релігійні організації, з контролю за 
відповідністю діяльності некомерційних організацій цілям, передбаченим їх установчими 
документами, і законодавству Російської Федерації, з контролю та нагляду у сфері 
адвокатури, нотаріату, державної реєстрації актів цивільного стану [2]. 

Основними завданнями Мін'юсту Росії є: 1) розробка загальної стратегії державної 
політики у встановленій сфері діяльності; 2) нормативно-правове регулювання у 
встановленій сфері діяльності; 3) забезпечення в межах своїх повноважень захисту прав і 
свобод людини і громадянина; 4) забезпечення діяльності Уповноваженого Російської 
Федерації при Європейському Суді з прав людини - заступника Міністра юстиції 
Російської Федерації; 5) організація діяльності з державної реєстрації некомерційних 
організацій, у тому числі відділень міжнародних організацій та іноземних некомерційних 
неурядових організацій, громадських об'єднань, політичних партій та релігійних 
організацій; 6) здійснення контролю та нагляду у сфері адвокатури та нотаріату, а також у 
сфері державної реєстрації актів цивільного стану [2]. 

Отже, завдання можна згрупувати в наступні блоки: 
1. Забезпечувальні (захист прав і свобод людини і громадянина; діяльність

Уповноваженого Російської Федерації при Європейському Суді з прав людини; державна 
реєстрація некомерційних організацій). 

2. Нормативно-встановлюючі (розробка загальної стратегії державної політики у
встановленій сфері діяльності; нормативно-правове регулювання у встановленій сфері 
діяльності). 

3. Контрольно-наглядові (контроль та нагляд у сфері адвокатури та нотаріату, а
також у сфері державної реєстрації актів цивільного стану). 

Міністерство юстиції Грузії є головним органом, що відповідає за розробку 
політики, реалізацію судочинства та захисту населення, відіграє ключову роль у 
демократичному розвитку та вдосконаленні правової системи в державі.  

Під впливом розширення демократичних реформ, в обов'язки міністерства, 
розширилася і тепер включають такі завдання, як: захист державних інтересів на 
національному рівні та у міжнародних судах і трибуналах, визначення стандартів чинних 
нормативних актів; гармонізація законодавства до міжнародних стандартів, формування 
державного реєстру; регулювання еміграційних та міграційних процедур; регулювання 
нотаріальних дій; формування реєстру громадських послуг; формування реєстру цивільної 
служби; регулювання діяльності державних архівів; виконання судових рішень; 
організація державного представництва в Європейському суді з прав людини [3]. 

Отже, зазначені завдання можна узагальнити в наступні блоки: 
1. Забезпечувальні (захист державних інтересів на національному рівні та у

міжнародних судах і трибуналах, визначення стандартів чинних нормативних актів; 
гармонізація законодавства до міжнародних стандартів, формування державного реєстру; 
формування реєстру цивільної служби; виконання судових рішень); 

2. Регулюючі (регулювання діяльності державних архівів, регулювання
еміграційних та міграційних процедур; регулювання нотаріальних дій; організація 
державного представництва в Європейському суді з прав людини). 

На Мін'юст Республіки Білорусь покладаються такі основні завдання: реалізація 
державної політики у сфері юстиції, у тому числі врегулювання колективних трудових 
спорів, а також у сфері архівної справи і діловодства; участь у правовому забезпеченні 
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нормотворчої діяльності Президента Республіки Білорусь, Національних зборів 
Республіки Білорусь та Ради Міністрів Республіки Білорусь, забезпечення 
скоординованості нормотворчої роботи в Уряді Республіки Білорусь (у системі 
республіканських органів державного управління, підпорядкованих Уряду Республіки 
Білорусь); обов'язкова юридична експертиза нормативних правових актів Національного 
банку, Національної академії наук Білорусі, міністерств, інших республіканських органів 
державного управління, обласних, Мінського міського Рад депутатів, облвиконкомів і 
Мінського міськвиконкому; організація методологічного керівництва і координації 
діяльності головних управлінь юстиції облвиконкомів з питань проведення ними 
обов'язкової юридичної експертизи нормативних правових актів місцевих Рад депутатів, 
виконавчих і розпорядчих органів базового рівня та перевірок у місцевих Радах депутатів, 
виконавчих і розпорядчих органах базового рівня встановленого порядку підготовки, 
прийняття (видання), обліку, систематизації, направлення на обов'язкову юридичну 
експертизу, правомірності застосування їх нормативних правових актів, що не пройшли 
обов'язкову юридичну експертизу, а також здійснення контролю за цією діяльністю; 
організація роботи з розвитку та вдосконалення системи отримання, зберігання і 
поширення повної, достовірної та своєчасної правової інформації в судах і організаціях 
системи Мін'юсту; керівництво нотаріатом і контроль за нотаріальною діяльністю; 
керівництво реєстрацією актів цивільного стану відділами запису актів громадянського 
стану райміськвиконкомів і місцевих адміністрацій районів у містах, Будинками 
(Палацами) громадянських обрядів міськвиконкомів, селищними та сільськими 
виконавчими і розпорядчими органами, а також контроль за реєстрацією актів цивільного 
стану цими органами; державна реєстрація політичних партій, республіканських 
професійних спілок, міжнародних і республіканських громадських об'єднань, їх спілок 
(асоціацій), республіканських державно-громадських об'єднань, республіканських та 
міжнародних фондів, створених на території Республіки Білорусь, Білоруської торгово-
промислової палати, Білоруської нотаріальної палати, організаційних структур 
міжнародних громадських об'єднань, створених на території іноземних держав, постійно 
діючих міжнародних арбітражних (третейських) судів, здійснення контролю за 
дотриманням ними установчих документів, державна реєстрація інших некомерційних 
організацій у випадках, передбачених законодавчими актами Республіки Білорусь; 
організаційно-методологічне забезпечення та координація державної реєстрації та 
ліквідації (припинення діяльності) комерційних і некомерційних організацій, 
індивідуальних підприємців (за винятком реєстрації та ліквідації банків, небанківських 
кредитно-фінансових організацій, страхових організацій, включаючи страхові організації з 
іноземними інвестиціями), а також контроль за цією діяльністю; ведення Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб і індивідуальних підприємців; матеріально-технічне, 
фінансове, організаційне та кадрове забезпечення обласних, Мінського міського, 
районних (міських) судів і організацій системи Мін'юсту, підвищення кваліфікації кадрів 
цих органів і організацій; організаційне та кадрове забезпечення Білоруського військового 
суду і межгарнізонних військових судів; організаційне та матеріально-технічне 
забезпечення органів суддівського співтовариства; організація науково-дослідної роботи в 
галузі криміналістики, судової експертизи, документознавства, архівознавства, 
археографії, електронного документування, контроль за строками та порядком проведення 
експертиз і спеціальних досліджень, сприяння розвитку правової, документознавчої і 
архівознавчої науки, забезпечення впровадження науково-методичних рекомендацій у 
практику судів, установ Державної архівної служби Республіки Білорусь та інших 
організацій; організація та розвиток системи юридичних послуг; подання в межах своєї 
компетенції інтересів Республіки Білорусь на міжнародному рівні; розгляд окремих 
питань, пов'язаних з обчисленням стажу державної служби; поширення позитивного 
досвіду правової роботи юридичних служб державних організацій [4]. 
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Отже, завдання, які виконуються цим міністерством, можуть бути узагальнені до 
наступних блоків: 

1. Управлінські та організаційні (матеріально-технічне, фінансове, організаційне та
кадрове забезпечення; організація методологічного керівництва і координації діяльності 
головних управлінь юстиції; організація роботи з розвитку та вдосконалення системи 
отримання, зберігання і поширення повної, достовірної та своєчасної правової інформації 
в судах і організаціях системи Мін'юсту тощо). 

2. Нормативно-встановлюючі (реалізація державної політики у сфері юстиції;
участь у правовому забезпеченні нормотворчої діяльності;обов'язкова юридична 
експертиза нормативних правових актів тощо); 

3. Контрольно-наглядові (контроль за нотаріальною діяльністю; розгляд окремих
питань, пов'язаних з обчисленням стажу державної служби). 

4. Забезпечувальні (керівництво реєстрацією актів цивільного стану відділами
запису актів громадянського стану державна реєстрація політичних партій, 
республіканських професійних спілок, міжнародних і республіканських громадських 
об'єднань, їх спілок (асоціацій), республіканських державно-громадських об'єднань, 
республіканських та міжнародних фондів тощо;  організація науково-дослідної роботи в 
галузі криміналістики, судової експертизи, документознавства, архівознавства, 
археографії, електронного документування тощо; організація та розвиток системи 
юридичних послуг). 

5. Економіко-господарські (організаційно-методологічне забезпечення та
координація державної реєстрації та ліквідації (припинення діяльності) комерційних і 
некомерційних організацій, індивідуальних підприємців; ведення Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб і індивідуальних підприємців тощо). 

Мін'юст України є головним органом у системі центральних органів виконавчої 
влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики, політики з 
питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, з формування та 
забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і 
функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері нотаріату, у 
сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері 
організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з 
питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців, з питань реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, 
інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та 
інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності. 

Основними завданнями Мін'юсту України є: формування і забезпечення реалізації 
державної правової політики, політики у сфері адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС, політики з питань банкрутства; формування і забезпечення реалізації 
політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної 
системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань, у 
сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень 
судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного 
стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з 
питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстрації 
(легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих 
засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної 
діяльності; здійснення загального управління у сфері надання безоплатної первинної 
правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги; забезпечення 
представництва інтересів держави у судах України, здійснення захисту інтересів України 
у Європейському суді з прав людини, під час урегулювання спорів і розгляду в 
закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземних суб'єктів та України; 



25 

експертне забезпечення правосуддя; організація роботи нотаріату; виконання функцій 
центрального засвідчувального органу шляхом забезпечення створення умов для 
функціонування засвідчувальних центрів органів виконавчої влади або інших державних 
органів та центрів сертифікації ключів; протидія легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та 
інших осіб, які надають юридичні послуги); здійснення міжнародно-правового 
співробітництва, забезпечення дотримання і виконання зобов'язань, узятих за 
міжнародними договорами України з правових питань [5]. 

Висновки. Порівняльний аналіз, завдань, які покладаються на міністерства в 
означених країнах, дозволяє підсумувати.  

В Україні, завдання Міністерства юстиції в цілому відповідають тим завданням, які 
передбачені в законодавстві більшості досліджених країн. Особлива схожість за різними 
напрямками спостерігається із законодавством Республіки Білорусь. 

Наявність завдань Міністерства юстиції України, пов‘язаних із втручанням в 
економічну сферу, на наш погляд, не відповідають головному призначенню цього органу 
виконавчої влади, і не є характерним для більшості країн. 

Завдання з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які 
надають юридичні послуги) приманне тільки законодавству України. На наш погляд таке 
завдання притаманне правоохоронним органам і повинно бути передане для реалізації до 
відповідних підрозділів Служби безпеки України. 

Окремі завдання (зокрема формування і забезпечення реалізації політики у сфері 
виконання кримінальних покарань, тощо) в такому формулюванні не відповідає вимогам 
чинного законодавства, адже Державна пенітенціарна служба України координується 
Мінюстом, а не управляється останнім. 
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Анотація На підставі аналізу законодавчих актів радянського періоду проаналізована роль судових 
органів у здійсненні масових політичних репресій в Україні упродовж другої половини 1930-х років. 
Розглянуті особливості судової системи радянського суспільства в означений період. Виявлені завдання, які 
в той час висувалися перед судовими органами. Проаналізовані особливості надзвичайного (спеціального) 
судочинства впродовж масових репресій. 
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засідателі, надзвичайне судочинство, спрощена процедура, масові репресії, терор, 30-ті роки, сталінізм. 

Аннотация На основании анализа законодательных актов советского периода проанализирована 
роль судебных органов в осуществлении массовых политических репрессий в Украине на протяжении второй 
половины 1930-х годов. Рассмотрены особенности судебной системы советского общества в обозначенный 
период. Выявленные задачи, которые в то время ставились перед судебными органами. Проанализированы 
особенности чрезвычайного (специального) судопроизводства в течении массовых репрессий. 

Ключевые слова: судебная система, судоустройство, правосудие, контрреволюционные 
преступления, народные заседатели, чрезвычайное судопроизводство, упрощенная процедура, массовые 
репрессии, террор, 30-е годі, сталинизм. 

Annotation. On the basis of analysis of legislative acts of soviet period the role of judicial bodies is analysed 
in realization of mass political repressions in Ukraine during the second half of 1930th. The features of the judicial 
system of soviet society are considered in a marked period. Exposed tasks which was at that time put before judicial 
bodies. The features of the extraordinary (special) legal proceeding are analysed in the flow of mass repressions. 

Keywords: courts, judicial system, justice, counter-revolutionary crimes, folk assessors, extraordinary 
legal proceeding, simplified procedure, mass repressions, terror, 30th years, stalinizm. 

Постановка проблеми. Упродовж другої половини 1930-х років в УРСР 
прокотилася хвиля масових політичних репресій, які отримали різну назву в історичній 
науці («Великий терор», «єжовщина», «чистка» та ін.). Що стосується юридичної оцінки 
вказаних подій, то її достатньо важко сформулювати з огляду на те, що вказані репресії, 
внаслідок яких з жовтня 1936 року по листопад 1938 року на території СРСР «за 
контрреволюційні злочини» було засуджено близько 1,4 млн. осіб, з яких майже 700 тис. 
було розстріляно [9, с. 484], не можуть підпадати під жодні норми права цивілізованої 
країни. Тим не менше в радянській державі під масові політичні переслідування громадян 
були не лише начебто підведені норми «соціалістичної законності», а й сформована 
відповідна судова система, яка зрештою схвалювала ці злочини проти власного народу.  

Радянські судові установи були однією з найбільш важливих ланок переслідувань 
громадян як в Радянському Союзі у цілому, так і в Україні зокрема. Ці органи займалися 
остаточним вирішенням долі людей, які знаходилися під слідством (були заарештовані у 
ході масових репресій). Судами ухвалювався вирок обвинувачуваному і таким чином 
злочинний механізм терору набував легалізації. 

Без сумніву, що наукове дослідження вказаної проблематики є надзвичайно 
важливим з огляду як на недостатньо повну вивченість питання участі інституцій судової 
системи УРСР в політичних репресіях другої половини 1930-х років, так і з урахуванням 
важливості реформування судової системи незалежної України за сучасних умов.  

Зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Проблематика 
даної статті знаходиться на перехресті кількох наукових дисциплін – історії України, 
історії держави і права, соціальної історії, юриспруденції, кримінального права та ін. 
Важливим із практичної точки зору є висвітлення питань залежності судової системи від 
політики держави, а точніше – правлячої більшовицької партії та особи Й.Сталіна. 

Стан вивчення питання. Вивчення радянської судової системи та судоустрою 
було започатковано ще у радянський період у відповідних монографіях та навчальних 
посібниках [2, 3, 6, 13]. Звичайно, що тут присутні лише загальні відомості без 
висвітлення повної картини участі судових установ у політичних переслідуваннях 
громадян. У сучасних працях [1, 7, 12 тощо] як правило надається об’єктивна оцінка 
злочинної репресивної діяльності радянських судів. Незважаючи на вказане, актуальною 
лишається потреба в систематизації відомостей про судові засади здійснення масових 
політичних репресій саме на території радянської України (УСРР, УРСР). 

Метою цієї публікації є загальна характеристика засад функціонування судової 
системи радянської України у контексті здійсненні сталінським режимом масових 
репресій (друга половина 1930-х років).  

Виклад основного матеріалу. Для проведення політичних репресій громадян в 
Україні у другій половині 1930-х років застосовувалася саме радянська судова система як 
механізм політичних переслідувань, що було важливим засобом політичних репресій на 
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підставі отриманих даних правоохоронними органами та прокуратурою, які начебто 
вказували на наявність в їх діях ознак злочинів проти уряду, держави та її устрою. 

Незважаючи на те, що вину на репресії періоду сталінізму як правило покладають 
на чекістські та міліцейські структури (ОДПУ, НКВС та ін.), саме до компетенції 
радянських судових установ належало остаточне вирішення питань про застосування 
масових репресій проти громадян. Таким чином, вину за масштабні чистки несуть разом із 
органами внутрішніх справ та державної безпеки і судові інституції, і прокуратура, і, 
звичайно, структури більшовицької партії.  

Судова система радянського суспільства розпочала своє формування після 
реформи органів судоустрою 1922 року. У рік створення СРСР (1924 р.) були ухвалені 
«Основи судоустрою Союзу РСР і союзних республік» [8]. У час, коли масові репресії 
сягнули апогею, тобто у 1938 році був ухвалений «Закон про судоустрій СРСР, союзних і 
автономних республік» [4]. Якщо перший документ був однією з перших спроб 
кодифікації нового, соціалістичного права, то інший був пов’язаний з прийняттям 
Конституції СРСР 1936 року та проголошенням більшовицькою партією нового етапу 
будівництва нової соціалістичної країни.  

Вагомим документом для формування судової системи Української Соціалістичної 
Радянської Республіки (УСРР, з 1937 року – УРСР) стало «Положення про судоустрій 
УСРР». У період масових репресій судоустрій регламентувався редакцією означеного 
положення від 1931 року [14]. Необхідно також вказати на рішення Політбюро ЦК ВКП(б) 
«Про арешти, прокурорський нагляд та ведення слідства» від 17 листопада 1938 р., яким 
фактично був даний сигнал на обмеження політики «Великого терору», тобто згортання 
практики надзвичайного судочинства та масових страт за «контрреволюційні злочини» [11].  

Серед завдань, які ставилися перед судовими органами зазначеного періоду, 
найважливішим де-факто була охорона влади, правлячого більшовицького режиму, 
«оборона завоювань пролетарської революції, робітничо-селянської влади і правопорядку, 
нею встановленого» («Основи судоустрою Союзу РСР і союзних республік», ст. 1) [8, с. 
363]. Пізніше до цієї задачі було додано положення про захист диктатури пролетаріату, 
боротьбу проти всіляких спроб протидіяти соціалістичному будівництву, та ведення 
наступу на рештки капіталістичних елементів [14, с. 714]. Під час здійснення масових 
репресій використовувалося таке положення про завдання судочинства: захист від 
усіляких зазіхань установленого Конституцією СРСР і конституціями союзних і 
автономних республік суспільного і державного устрою СРСР, соціалістичної системи 
господарства і соціалістичної власності («Закон про судоустрій СРСР, союзних і 
автономних республік», ст. 2) [4, с. 128]. Переслідування громадян здійснювалося за 
статтями тодішнього кримінального права і особливо ст. 58 Кримінального кодексу СРСР 
щодо зазіхань на радянський устрій, стали характерною ознакою радянського правосуддя.  

Упродовж другої половини 1930-х років радянська судова система виконувала усі 
поставлені перед нею завдання, зокрема у частині переслідування звинувачуваних за 
нібито «контрреволюційні злочини». При цьому активно переслідувалися будь-які, навіть 
вигадані органами слідства та дізнання зазіхання на радянський устрій. При кваліфікації 
начебто протиправних діянь активно застосовувався принцип аналогії. 

У рамках масових репресій розгляд справ особливої категорії, зокрема виняткових 
кримінальних справ, належав до компетенції губернських (згодом – обласних) судів [8, с. 
364]. У згаданому вище законі 1938 р. вони були чітко перераховані: про 
контрреволюційні злочини, про особливо небезпечні злочини проти державного 
управління тощо (ст. 32) [8, с. 135]. Розгляд таких справ у обласних судах у 1932-1938 рр. 
здійснювався у рамках спеціальних складів суду (створювалися за потреби) [10, с. 190], а 
потім їх функції виконували судові колегії з кримінальних справ [4, с. 135]. 

Склад обласних судів передбачав наявність голови, заступників, членів суду та 
народних засідателів. Термін їх каденції обмежувався від 1 року (до 1938 р.) до  
5 років (після 1938 р.). До складу суддів могли потрапити особи, які мали трирічний стаж 
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громадської роботи в робітничо-селянських, професійних і партійних організаціях, або 
такий самий стаж практичної роботи в органах радянської юстиції на посаді, не нижчій, за 
слідчого, чи в інших державних адміністративних органах на відповідальних посадах [14, 
с. 718]. У період після 1938 р. суддів обласних судів мали обирати відповідні обласні ради 
депутатів трудящих, а їх звільнення мало допускатися лише за відкликом виборців [4, с. 
131, 134]. Водночас практика формування суддівського корпусу в період масових репресій 
часто розходилася з реальністю, оскільки самі судді могли бути репресованими за 
сфабрикованими кримінальними справами.  

Інститут так званих народних засідателів, що брали участь у судових засіданнях, на 
практиці не міг посприяти незалежності та об’єктивності правосуддя. Вимоги до цих 
засідателів були однаковими із суддями (за виключенням стажу роботи). Що стосується 
виборчих комісій, які організовували вибори народних засідателів, то вони створювалися 
при обласних радах депутатів і до їх складу входили член обласного суду, по 
представнику від обласної прокуратури, обласної ради професійних спілок і місцевої 
організації незаможних селян. Головами вказаних комісій були члени президії обласної 
ради депутатів [14, с. 722]. 

Більше того, механізм виборів народних засідателів був вкрай складним, що 
додатково зменшувало їх роль у здійсненні правосуддя. Кожен народний засідатель 
залучався до судових засідань не більше двох днів на рік, тобто його роль у розгляді 
певних резонансних справ звичайно був мінімальним [14, с. 725]. Крім того, це не сприяло 
отриманню окремим народних засідателем реального досвіду суддівської практики. 

Серед судових органів того часу слід назвати і військові трибунали, які розглядали 
кримінальні справи як правило військовослужбовців і лише в окремих випадках – 
контрреволюційні злочини, здійснені цивільними особами. Скоріш за все, що було 
пов’язано із браком суддівських структур і кадрів упродовж 1937-1938 років, коли 
процеси над так званими «ворогами народу» слідували один за іншим, причому як серед 
цивільних громадян, так і серед військових. 

Судом першої інстанції в радянській Україні був Верховний суд УРСР. Він 
розглядав кримінальні справи виняткової ваги та персональної підсудності [14, с. 716-
717], що на практиці означало безпосередню участь у політичних переслідуваннях та 
репресіях вищого керівництва комуністичної партії України та державних діячів УРСР, а 
також представників воєнної еліти республіки. 

Характерною рисою судоустрою періоду другої половини 1930-х років стало 
проведення спрощеного (або так званого надзвичайного) судочинства. У період 
проведення репресій було чинним «Положення про надзвичайні сесії Верховного суду 
УСРР і окружних судів», затверджене Постановою ВУЦВК і РНК УСРР від 18 вересня 
1925 р. [5, с. 715] зі змінами та доповненнями, пов’язаними з адміністративно-
територіальними реформами. Згідно з цим положенням надзвичайні сесії окружного суду 
складалися з трьох осіб: судді цього ж суду – головуючого, та двох її членів так названих 
додатковими. Цими членами були працівники Державного політичного управління (у 
період після 1934 р. – Народного комісаріату внутрішніх справ), що обиралися окружними 
виконавчими комітетами, обласними та республіканськими. Формування надзвичайної 
сесії Верховного суду УСРР здійснювалося на таких же самих засадах шляхом проведення 
виборів вже на високому рівні. 

Запровадження інституту співробітників державної безпеки, які входили до 
надзвичайних судових інституцій було грубим порушенням не лише демократичних 
принципів правосуддя, але й суперечило законодавчим актам, ухваленим у перші роки 
існування СРСР. Фактично це явище сприяло масовій фальсифікації кримінальних справ, 
розгляду їх у вкрай спрощеному порядку і, як наслідок, масовим смертним вирокам. 

На розгляд надзвичайних сесій кримінальні справи спрямовувалися розпорядчими 
наради відповідного рівня. Зокрема, до складу окружної розпорядчої наради входили 
окружний прокурор, начальник окружного відділу НКВС та завідуючий окружним 
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відділом Робітничо-селянської інспекції. На республіканському рівні це був генеральний 
прокурор, голова республіканського НКВС і народний комісар республіканської РСІ.  

Слід відзначити, що у період масових репресій розгляд справ за 
контрреволюційними звинуваченнями проходив за спрощеною процедурою. 
Обвинувальний висновок не вручався обвинуваченому, а лише оголошувався. Інститут 
захисників не був передбачений взагалі, а присутність прокурора була обов’язковою. Хоча 
вироки надзвичайної сесії окружного суду могли бути оскаржені (упродовж 48 годин), на 
практиці це траплялося вкрай рідко. Що стосується вироків надзвичайної сесії Верховного 
суду УРСР, то вони не підлягали оскарженню взагалі [13, с. 86-92]. 

Окрім того Верховний суд УРСР також діяв як суд першої інстанції. Він зокрема 
розглядав кримінальні справи виняткової ваги та персональної підсудності [5, с. 716].
Іншими словами Верховному суду було доручено здійснювати політичні переслідування 
керівництва комуністичної партії та вищих посадовців республіки. І таких переслідувань у 
довоєнний час виявилося чимало. 

Що ж до спеціальних сесій, то вони створювалися при судах основної системи і 
називалися надзвичайними. Практика проведення таких сесій існувала ще у революційні 
часи: вони діяли при революційних трибуналах і розглядали найнебезпечніші справи про 
контрреволюційні злочини. Губернський (згодом – окружний, міжрайонний, обласний) 
суди, прийшовши на зміну революційним трибуналам, зберегли у своїй компетенції 
проведення надзвичайних сесій. 

Отже, радянська судова система в Україні крім основної системи установ 
передбачала діяльність спеціальних судів і сесій. Серед спеціальних судів у контексті 
цього дослідження слід назвати військові трибунали. Вони розглядали кримінальні справи 
не лише військовослужбовців, а у окремих випадках і контрреволюційні злочини, 
здійснені цивільними особами. Але військові трибунали створювалися і функціонували на 
окремих засадах, мали окремі документи, тому потребують окремого дослідження. 

В цілому система радянського правосуддя і її складова на території УРСР, 
слугували засобом для проведення масових політичних переслідувань громадян шляхом 
представлення їх у суспільстві агентами численних розвідок імперіалістичних країн. Такі 
дії були направлені для уникнення в подальшому можливих виступів проти політики 
радянської влади та виховання у населення страху і доносу один на одного з метою 
одноголосного схвалення рішень комуністичної партії більшовиків і радянських органів 
державної влади для втілення їх у життя. 

Висновки. Підводячи підсумки даного дослідження, необхідно наголосити на 
повній відсутності умов для незалежного судочинства і здійснення правосуддя на 
території радянської України у період другої половині 1930-х років, в особливій мірі 
упродовж 1937-1938 років. У цілому основна система судів нашої країни тоді складалася з 
народних, обласних судів та Верховного суду УРСР. Кримінальні злочини у рамках 
масових репресій кваліфікувалися насамперед як контрреволюційні злочини і 
розглядалися вони в основному окружними судами, а у виняткових випадках – Верховним 
судом УРСР (як правило коли на лаві підсудних знаходилися фігури республіканського 
значення). Інститут народних засідателів при судах різних рівнів був як правило 
бутафорським і слугував ширмою для створення видимості так званого «правосуддя над 
ворогами народу».  

Було запроваджене не маюче аналогів у новітній історії правосуддя за допомогою 
надзвичайних сесій при обласних судах та Верховному суді (так званих «трійок»), куди 
зокрема входили представники органів внутрішніх справ та державної безпеки. Вказане 
цілком позбавляло процес ухвалення судових вироків навіть видимості демократичності і, 
крім того, суперечило радянському законодавству про стадіальність судочинства. З огляду 
на наростання протестних настроїв у всіх прошарках радянського суспільства, а також 
особисту волю Й.Сталіна, наприкінці 1938 року зазначений надзвичайний порядок 
розгляду справ був обмежений та усунутий, а масові репресії у загальнодержавному 
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масштабі – припинені. При цьому активно використовувалася риторика про начебто 
повернення до принципів соціалістичної законності.  

Негативна роль системи радянського судоустрою в період масових репресій в 
УРСР у другій половині 1930-х років має отримати належну критичну оцінку на сторінках 
не лише публікацій, але й у монографіях комплексного характеру. Судові інституції 
радянської України сталінського періоду як слухняні виконавці політики «Великого 
терору» повинні слугувати резонансним прикладом викривлення правосуддя і 
використання системи судових рішень у політичних цілях вищого керівництва держави. 

Перспективою даного дослідження може вважатися вивчення таких досі 
невивчених питань з проблематики публікації: 

– формування кадрового складу радянських судових органів періоду масових 
репресій; 

– зв’язок судової системи, прокуратури, органів внутрішніх справ та 
партійних структур у системі ухвалення рішень про винесення політично вмотивованих 
вироків громадянам радянської України у досліджуваний період; 

– життєві долі окремих представників судової системи СРСР та УСРР у другій 
половині 1930-х років. 

Насамкінець слід ще раз наголосити, що незалежність судової системи є однією із 
найважливіших складових демократичного устрою держави. Про це чітко свідчить 
негативний історичний досвід радянської України у довоєнний період, коли судові 
структури стали де-факто слухняними виконавцями волі сталінського режиму з 
проведення масових чисток у суспільстві.  
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Анотація.У статті досліджено інститут права власності Українського народу на природні 
ресурси, особлива увага приділена питанням реалізації цього права. 
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Аннотация. В статье исследован институт права собственности Украинского народа на 
природные ресурсы, особое внимание уделено вопросам реализации этого права. 
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Annotation. The article deals with the institute of ownership of the Ukrainian people on the natural 
resources with a special emphasis on the issues of the realization of this right. 
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Ukrainian people on the natural resources. 

 
Ключове місце в механізмі реалізації прав Українського народу на природні ресурси 

посідають органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Адже, дійсно 
важко уявити перманентне проведення всеукраїнських референдумів з питань управління 
об’єктами права власності Українського народу. Це ставить питання про те, які саме органи 
публічної влади покликані здійснювати відповідні правомочності власника від імені 
Українського народу, якими є межі такого здійснення та чи є такі органи власниками 
(співвласниками) відповідних об’єктів. Вирішення цього питання методологічно важливе з 
огляду на те, що через вирішення даної проблеми можна підійти до питання співвідношення 
та взаємодії Українського народу та Української держави у проведенні єдиної збалансованої 
державної екологічної політики, спрямованої на досягнення публічно-правових цілей в 
екологічній площині суспільних відносин тощо[1; 2; 3]. 

Як відомо, виходячи із буквального правового змісту статті 13 Конституції 
України, можна стверджувати, що Український народ як суб’єкт права власності 
відзначається також певним власницьким “дуалізмом”. З одного боку, він – як суверен і 
суб’єкт права власності – вправі здійснювати повноваження власника самостійно, 
оскільки є сувереном і джерелом будь-якої влади в країні (стаття 5 Конституції 
України[4]), проте, з другого боку, від його імені виступають органи публічної влади, 
покликані реалізовувати (здійснювати) його повноваження як власника виключно в 
межах, визначених Конституцією України. 

Характерно, що і Конституційний Суд України підтвердив в одному із своїх 
рішень, що “від імені  Українського  народу  права  власника здійснюють органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією 
України (статті 13, 142, 143 Конституції України)” [5].  

Під таким здійсненням прав власника від імені Українського народу можна, слідом 
за В.В. Носіком, розуміти обумовлену потребами та інтересами Українського народу як 
суб’єкта права власності на природні ресурси, регламентовану реалізацію функцій і 
повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямовану на 
забезпечення реалізації у відповідних правових формах конституційного права 
Українського народу на володіння, користування і розпорядження природними ресурсами, 
його гарантування та захист відповідно до положень Основного Закону України. 
Водночас таке здійснення розуміється як особлива самостійна форма реалізації норм 
Конституції України щодо володіння, користування і розпорядження зазначеними 
ресурсами як об’єктами права власності Українського народу, що реалізується у 
природоресурсних правовідносинах, що мають комплексний характер, складну 
внутрішню будову та зміст, а їх виникнення, зміна і припинення зумовлені діяльністю 



32 
 

органів державної влади та місцевого самоврядування щодо додержання і застосування 
норм Конституції України та інших законів[6]. 

При цьому чіткої відповідні на питання про те, в яких випадках Український народ 
здійснює свої повноваження як власник природних ресурсів самостійно, а в яких через 
посередництво відповідних органів публічної влади – Конституцією України не надається, 
що складає істотну проблему при визначенні розмежування відповідної власницької 
компетенції Українського народу та органів публічної влади.  

Це, зокрема, спричинило деякі складнощі з інтерпретацією відповідних норм, 
викладених у статті 13 Конституції України. Зокрема, Ю.Р. Мірошниченко зауважив, що, 
оскільки в Конституції України вказується на те, що від імені Українського народу права 
власника на означені ресурси здійснюють органи державної влади та місцевого 
самоврядування, то це означає, що сам народ позбавлений можливості здійснення 
правомочностей власника, що не відповідає принципу народовладдя та свідчить про 
обмеження влади Українського народу в цілому[7]. Більше того, на думку О.А. 
Вівчаренко, “всупереч конституційним приписам, право власності Українського народу 
узурповане державою”[8].  

Проте в даному разі згаданими авторами, на нашу думку, не врахована системна 
єдність статті 13 Конституції України та норм, уміщених у статтях 73-74 Основного 
Закону держави, щодо можливостей організації всеукраїнського референдуму за 
народною ініціативою, зокрема і в частині реалізації правомочностей власника щодо 
належного Українському народові об’єктів, віднесених до числа природних ресурсів[4]. 
Отже, положення статті 13 Конституції України щодо реалізації органами державної 
влади та місцевого самоврядування права власності Українського народу від імені 
останнього не усувають можливості здійснення такого права самим народом шляхом 
проведення всеукраїнського референдуму відповідно до спеціального Закону “Про 
всеукраїнський референдум”[9].  

У науковій літературі вже висловлена думка про те, що забезпечення органами 
законодавчої, виконавчої та судової влади (з огляду на те. що в Україні діє конституційний 
принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову) дії норм Конституції України в 
частині здійснення Українським народом прав власника на природні ресурси є загалом 
одним з малодосліджених нині напрямів наукового пошуку[10]. 

Зокрема, з точки зору В.І. Андрейцева, “оскільки Конституція України не містить 
спеціальних приписів щодо реалізації права власника від імені Українського народу, то 
доцільно, насамперед, внести такі зміни до Основного Закону України, передбачивши 
відповідні повноваження спеціально уповноважених органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування відповідно до делегованих Конституцією України 
правомочностей”[11]. До того ж віддавати вирішення цього питання на рівень звичайних 
законів Конституція України, очевидно, не збирається. Адже у ній прямо зазначено, що  
здійснення прав Українського народу як власника природних ресурсів відбувається через 
посередництво відповідних органів публічної влади виключно в межах, визначених 
Конституцією України (частина друга статті 13 Основного Закону України[4]).  

Проте, такі межі чітко Конституцією України теж на сьогодні не встановлені. 
Особливості конституційного закріплення конституційних повноважень відповідних 
органів публічної влади у сфері розпорядження природними ресурсами не містять 
однозначних відповідей на те, в яких випадках згадані органи реалізують свої 
повноваження, зокрема, як суб’єкти здійснення права державної чи комунальної власності 
на природні ресурси, а в яких – як суб’єкти здійснення повноважень Українського народу, 
тобто від його імені. 

За таких обставин існує “небезпечна тенденція, коли влада народу підмінюється 
владою бюрократичного апарату – безмежною і безконтрольною з боку народу, а при 
відсутності або слабкості конституційних інститутів відповідальності органів державної 
влади і місцевого самоврядування приватні інтереси високо посадовців або заможних осіб 
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задовольняються за рахунок об’єктів права власності Українського народу. Звичайно, що 
це перетворює конституційні положення частини першої, третьої статті 13, частини 
першої статті 14, частини першої статті 16 та інших Конституції України у фікцію, а отже 
втрачається смисл установчої влади народу і держава перебирає у неконституційний 
спосіб всупереч вимог статті 19 Конституції верховну владу народу. Такий порядок 
конституційних відносин, коли втрачається органічний зв’язок державної влади, органів 
місцевого самоврядування з народом відображає суспільну потребу конституційної 
модернізації і створення нових смислових (текстуальних) конструкцій відповідно до 
об’єктивних потреб і реалій та сучасних поглядів на “народовладдя”, яке здійснюється 
тільки при наявності і функціонуванні механізмів “народоправства”. Адже тільки 
узгоджуючи та реально визнаючи пріоритет загальносуспільних інтересів у 
взаємообумовленості народоутворюючої функції для органів публічної влади, яка 
опосередковується в кінцевому випадку органами державної влади, можливе досягнення 
мети побудови демократичного суспільства і правової, соціальної держави”[12]. 

О.О. Солдатенков вірно відзначає, що правосуб’єктність народу в рамках відносин 
публічної власності на природні ресурси обмежується лише можливостями участі у 
здійсненні права власності в установлених чинним законодавством формах, але без 
надання народові титулу власника[13].  

З ним фактично солідаризується С.В. Грузін, “народ юридично не може бути 
власником природних ресурсів,  а також не може організувати процес 
природокористування. У зв’язку з цим він делегує частину правомочностей власника, 
належних йому історично, державі шляхом передачі останній своєї влади”[14]. 

Між тим, у випадку з українською моделлю публічної власності на природні 
ресурси, істотне місце в ній посідає питома вага ресурсів, належних на праві власності 
саме Українському народові. Очевидно, що органи публічної влади здійснюють свої 
повноваження від імені Українського народу в силу загального делегування, яке має 
закріплюватися на рівні відповідних поточних законів природоресурсного характеру, 
тобто не в кожному конкретному випадку. 

Український народ належить до числа неформалізованих колективних суб’єктів 
права (зокрема, за класифікацією Д.С. Велієвої[15]), тобто до таких соціальних спільнот, 
що склалися природним шляхом, які не володіють офіційно закріпленим статусом. Як 
такий специфічний суб’єкт права, Український народ має здійснювати свої правомочності 
власника, що випливає з наданого йому Конституцією України правосуб’єктністю, 
шляхом утворення формалізованих суб’єктів права, здатних в силу специфіки своєї 
правової природи репрезентувати інтереси титульного власника, виступаючи від його 
імені і діяти в його інтересах. Зрозуміло, що такими формалізованими суб’єктами є органи 
публічної влади.  

Адже, як цілком слушно зауважив з цього приводу В.Д. Мазаєв, “з цивілістичної 
позиції більш складно уявити народ у вигляді суб’єкта права публічної власності, що 
володіє самостійним механізмом здійснення цього права. У цій ситуації народ є надто 
абстрактною категорією і дійсно складно вимагати формування цивільно-правового 
механізму забезпечення народу права суб’єкта публічної власності”[16]. Саме тому, з 
погляду цього автора, в теорії цивільного права розроблена досить продуктивна 
конструкція складного суб’єкта права загальнонародної власності – народ і держава.  

Дана конструкція, між тим, не є суто теоретичною хоча б з огляду на конституцій-
не закріплення правосуб’єктності Українського народу у сфері правовідносин власності на 
природні ресурси та з огляду на здійснення від його імені відповідних повноважень 
власника органами публічної влади (частина перша статті 13 Конституції України[4]).  

Використання звороту “від імені Українського народу” вказує на конструкцію 
представництва, яким відповідно до статті 237 Цивільного кодексу України є 
правовідношення, в якому представник зобов’язаний вчинити право чин від імені сторони 
(у нашому випадку – народу), яку він представляє[17].  
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Конституційно закріплено плюралізацію такого представництва, тобто 
представниками Українського народу в реалізації повноважень власника є всі органи 
державної влади та місцевого самоврядування, на яких відповідні повноваження 
покладені в силу приписів Конституції та законів України. 

Таким чином, коло таких представників, по-перше, не є абсолютно визначеним, а, 
по-друге, не вичерпується лише органами державної влади.  

Конструкція представництва дає змогу твердити про дуалістичний характер 
правосуб’єктності народу[18]: так само як і владу, повноваження власника Український 
народ реалізує як безпосередньо, так і через органи публічної влади, які діють від його 
імені. При цьому така правосуб’єктність народу зумовлює наявність складних 
субординаційних відносин у системі суб’єктів здійснення права власності Українського 
народу, що означає підлеглість народові всіх органів публічної влади, покликаних 
здійснювати його повноваження власника від його імені, їхній обов’язок керуватися 
вимогами суверенітету народу[19]. 

Водночас правова конструкція представництва інтересів суб’єкта права власності – 
Українського народу – змодельована так, що окремого доручення від суб’єкта права 
власності на здійснення даного права відповідними органам не вимагається. Тобто, вони 
здійснюють його не в силу прийняття окремого індивідуального правового акту, договору 
тощо, а в силу приписів Конституції України, тобто здійснюють такі повноваження на 
постійній основі. Це надає даному виду правового представництва рис представництва 
обов’язкового, а не факультативного. 

При цьому характер постійного представництва не змінює можливість періодичної 
ротації (переобрання, переформування тощо) відповідних органів публічної влади, 
оскільки зміна персонального складу цих органів не змінює їх основного функціонального 
призначення у даній галузі суспільних відносин.  

Разом з тим, як зауважує Т.Є. Абова, “будь-який представник повинен бути 
самостійним суб’єктом цивільного права, тобто бути організаційно та майново 
автономним”[20]. При цьому “в силу свого статусу, ґрунтованого на правовідносинах з 
особою, від імені якої представник діє, він вчиняє правочини щодо третіх осіб”[17]. 

Конструкція конституційного представництва інтересів Українського народу 
органами державної влади та місцевого самоврядування об’єктивно розширює їх 
повноваження як представників, оскільки ці органи виступають в іпостасі органів, що 
здійснюють одночасно повноваження власника щодо об’єктів права державної та 
комунальної власності (відповідно органи державної волали та органи місцевого 
самоврядування), а також – аналогічні повноваження щодо об’єктів права власності 
Українського народу, діючи в останньому випадку “від його імені”.  

Публічно-владний характер правосуб’єктності Українського народу дав певні 
підстави, зокрема  Я.М. Шевченко, твердити про те, що “поєднання належності права 
власності Українського народу і водночас його здійснення від імені власника дає змогу 
робити висновок, що власність Українського народу є водночас державною 
власністю”[21], а С.І. Пересуньку – що “єдиним суб’єктом права державної власності 
може бути народ України, організований у державу”[22].  

Проте такі висновки не відповідають дійсності, оскільки, по-перше, від імені 
Українського народу права власника здійснюють не лише органи державної влади, але і 
органи місцевого самоврядування, які мають відмінну від державних органів правову 
природу, а, по-друге, навряд чи є сенс за сучасних умов ототожнювати суб’єктів права 
власності з суб’єктами здійснення права власності. Більше того, ми вважаємо за можливе 
приєднатися до думки тих вчених (В.В. Носік[6], С.І. Пересунько[22] та ін.), які 
пропонують розмежовувати поняття суб’єктів права власності та суб’єктів здійснення 
права власності, вважаючи, що коло останніх об’єктивно, зокрема коли йдеться про 
різновиди публічної власності, є ширшим.   
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Водночас вважаємо, що конституційна конструкція представництва інтересів Укра-
їнського народу органами публічної влади, з одного боку, не дає змогу твердити про замі-
щення одного власника іншим, а, з другого боку, не дає підстав для обмеження компетенції 
органів публічної влади щодо здійснення прав власника. Тобто в останньому випадку 
йдеться, на наш погляд, про повноту прав власника, а не про вибіркове їх здійснення 
органами публічної влади. Тому ми не вважаємо за можливе погодитися в даному питанні з 
В.В. Носіком, який, досліджуючи, зокрема, інститут права власності на землю Українського 
народу, зробив висновок про те, що згадані органи “мають здійснювати від імені Україн-
ського народу не право власності на землю, а забезпечувати реалізацію конституційних 
положень щодо здійснення прав власника на землю від імені Українського народу”[6].  
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Наукова тематика взаємовідносин батьків та дітей завжди була і залищиється 
актуальною, оскільки йдеться, по суті, про існування природного виду  homo sapiens, який 
знаходиться впродовж життя у відповідній соціальній сфері, яка самоорганізується  для 
збереження та розвитку етносу, нації та людства, основи самовдосконалення якого 
закорінені в традиціях відносин індивідів протилежної статі на різних рівнях взаємин: 
фізіологічному, психіологічному, духовному, матеріальному, юридичному та ін. Тобто, 
йдеться про повноцінне відтворення соціуму, яке, звичайно, починається з відповідних 
умов народження дитини і продовжується в процесі еволюції її свідомості з метою 
становлення фізично, духовно та інтелектуально розвинутої особистості, яка усвідомлює 
відповідальність за “ближнього” і “дальнього”,  тобто на рівні мікро-, медіа- та макро-
соціуму. Однак, засоби досягнення таких цілей у кожній цивілізації завжди залежали від 
специфіки індивідуальних, сімейних та різних рівнів суспільних відносин. 

Такі взаємини набирали і зберігали у кожній із світових цивілізацій специфічні та 
загальнолюдські харктерні ознаки. Для самозбереження та розвитку відповідного соціуму 
вони опирались на освячені предками міфо-історичні рефлексії та регулювались 
належними правовими механізмами. Так, в традиційних суспільствах природний акт 
народження людини і її прижиттєвий зв'язок з цінностями предків, окутаний сакральними 
міфологемами. Наприклад, в елліністичних містах Східної Римської імперії таке явища 
сприймалося  як “втеча від смерті” чи форма її подолання (“приборкати смерть шляхом 
народження дітей”) [1, 298, 320]. 

 В модерному та постмодерному суспільствах такими запобіжниками життєвості 
суспільного організму являються домінуючі релігійні нормативні положення та 
застерігаючі і регулюючі правові механізми. Саме вони стоять на захисті інституту шлюбу 
та сім’ї від химери нетрадиційних впливів, що в традиційних суспільствах, зокрема в добу 
пізньої античності (починаючи від “шлюбного законодавства” Октавіана Августа (Lex 
Julia de adulteriis, Lex Julia et Papia Poppaea) та в першій християнській імперії 
сприймались як негативні суспільні явища, а окремі, починаючи з Еклоги Лева ІІІ,  як 
важкі кримінальні злочини (Ecloga, 17.19-38). Ідеї християнських мислителів, які не 
втратили актуальності і нині, про належні шлюбні відносини як засіб зміцнення (Григорій 
Ниський) і збереження суспільства від марнославства  (Іван Хризостом) [1, С. 314, 319 - 
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320], а також про створення засад  зразкової сім’ї (1, с. 323), викликала відповідну реакцію 
в законодавстві перших імператорів-християн (С. 5.1-75)  

Однією з актуальних проблем історії шлюбно-сімейного права в античній 
(римській) та християнській (візантійській) цивілізаціях (які заклали основи та визначили 
найважливіші принципи і гносеологічні засоби для усвідомлення щонайважливішої 
суспільної проблематики) являються поняття батьківської влади (patria potestas) та  
окремих її аспектів. Особливим явищем римської правової традиції, яке мало сакральний 
відтінок, являється встановлення, за відповідною юридичною процедурою, patria potestas 
над різними категоріями власних та усиновлених дітей. Дана проблематика 
досліджувалась в контекстіяк як історії, так і системи римського права. До першої 
категорії належать такі відомі романісти-класики як К. Чіларж. [2, c. 303 - 309], В. 
Єфименко [3, с. 290 -296], Ф. Шулін [4, с. 242 - 248], Л. Загурский [5, с.1 - 36], В. Хвостов 
[6, C.  96 - 97, 262, 402], Й. Покровський [7, с. 443 – 445], Н. Боголєпов [8, с. 252 - 255], М. 
Казер [9, с. 202 - 210] та інші. Друга категорія  складається з авторитетних романістів як 
Ю. Барон [10, с. 873 - 879], Д. Грім [11, с. 432 - 434], а також відомих наших сучасників як 
Д. Дождєв [12, с. 283 - 228], Ч. Санфіліппо [13, с. 144 - 146], І. Новицький, І. Перетерський 
[14, с.140 - 142], О. Підопригора, Є. Харитонов [15, с. 289 - 291], В. Макарчук [16, с. 90 - 
92] та ін. Натомість дана проблема майже не досліджувалась знавцями християнізованого 
греко-римського (візантійського) права. Винятком являються загальні курси з історії 
візантійського права, авторами яких були К. Е. Цахаріа фон Лінгенталь [17] та Й. 
Мортрейль [18], а також  монографії таких дослідників як Фелікс Шенвіц [19] та Іван 
Соколов [20]. У першій книзі досліджується правова природа patria potestas та еволюція 
повноважень домовладики за нормами римського та ранньовізантійського права. 
Натомість Іван Соколов з’ясовує різні аспекти інституту усиновлення за нормами 
римського та візантійського права. Зрозуміло, що правовий акт усиновлення був 
юридичною підставою та особливою формою виникнення patria potestas, яка розглядався в 
контексті еволюції інституту усиновлення в римській та візантійській правових системах.  

Слід зауважити, що різнобічні оцінки романістами даної проблеми потребують 
необхідних уточнень, кореляції між собою, доповнень на основі першоджерел та 
відповідної систематизації. Разом з тим, необхідно зазначити, що у більшіості досліджень 
з римського права дана проблематика розглядається в котексті догматичної (наприклад: 
Д. Грім) та динамічної (Ю. Барон) систем римського права. Останнє розуміється  як 
система, шо поєднувала правові інститути та норми в контексті їх попередніх 
принципових змін.  Звичайно, що такі дослідження (особливо праця Юліуса Барона) 
дають можливість більш ефективно проникнути в юридичну природу даних явищ і 
визначити їх правовий зміст. Однак, такі гносеологічні дії являються необхідними, але 
недостатніми. Тому, наш мета, окрім системно-догматичного бачення проблеми 
встановлення батьківської влади,  полягає в тому, що б розглянути дану історико-правову 
проблему в контексті соціології та філософії права в межах відповідної еволюції під 
впливом з’ясованих в процесі дослідження духовних та матеріальних чинників. 

Виникнення patria potestas, передусім, пов’язано з народженням об’єкта такої влади 
– дитини. Але чи кожна дитина потрапляла під владу свого кровного батька? І чи кожний 
природний батько у законному чи незаконному шлюбі має право на patria potestas ? 

Спочатку звернемо увагу на суб’єкта батьківської влади. Ним міг стати вільний 
римський громадянин, який при вступі у законний шлюб відповідав його вимогам. 
Важдивими умовами для майбутнього батьківства було наступне: 1) наявність jus connubii 
– права на законний шлюб; 2) його законна реалізація, тобто одруження з 
вільнонародженою особою, стосовно якої немає додаткових обмежень (звідництво, 
проституція, акторське  ремесло та ін.). Для  громадян сенаторського стану, з часів 
Октавіана Августа, окрім названих категорій жінок, не мало юридичної чинності 
одруження з вільновідпущеницею (D. 23.2.27). Отже, будь які мезальянси до уваги не 
бралися і не могли породити батьківської влади.  
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Разом з тим, наявність законного шлюбу була необхідною, але недостатньою 
передумовою для виникнення patria potestas. Наприклад, батьки вступили у шлюб, а дитина 
народилась, коли вони перебували в полоні. Такі діти не вважалися законними, як і сам 
шлюб, оскільки його субєкти не могли в повній мірі реалізовувати існуючі до полону 
шлюбно-сімейні права. Це ж стосується й інших гіпотез – відбування покарання, infamia, 
психічна хвороба (що виникала уже в шлюбі), capitis deminutio minima і, тим більше, media 
чи maxima. І насамкінець, права на patria potestas не мав вільнонароджений римський 
громадянин, природний батько своїх дітей, який за сімейним статусом був persona alieni 
juris. Єдиною формами набуття батьківського права у таких обставинах (дід-домовладика – 
підвладний батько – його законні діти під владою діда) була emansipatio підвладного батька 
законних дітей, через природні чи соціально-юридичні причини зникнення влади його pater 
familias. Такі юридичні події автоматично обумовлюють набуття батьківської влади особою 
уже свого права, яка, зрозуміло, була одружена і мала законних дітей. Таким чином, 
виникнення patria potestas не завжди співпадає з народження законної дитини у законній 
сім’ї, але після того, у даному випадку, як підвладний батько дитини набував статусу особи 
sui juris, що було правовою підставою для батьківської влади.  

Тепер, щодо об’єктів patria potestas, якими, зрозуміло, являються діти відповідного 
батька. За відомою класифікацією норм римського та ранньовізантійського права усі діти 
в залежності від обставин народження поділяються на такі категорії [10, c. 96 - 97]:  

1) народжені у шлюбі: а) у законному (matrimonium justum) та б) незаконному 
(природний шлюб, matrimonium non legitimum) . Остання форма шлюбу, яка не вважалася 
concubinatus, визнавалася римським суспільством, принаймні в кінці принципату  (D. 
50.16.144), але юридичної сили законного шлюбу набрала лише за відповідною нормою 
Еклоги (VІІІ ст.) імператора Лева ІІІ (Ecl. 2.9);  

2) друга категорія дітей, народжених в обставинах, коли їх природн 
(повноправний) батько і неповноправна мати, не могли вступити в nuptia justus, а 
залишались в конкубінаті – постійній, волевстановленій її суб’єктами, допустимій, але 
незаконній формі подружжя. Оскільки, тут не йдеться про законну сім’ю, а про таку 
форму співжиття, коли мати і діти не мали з природним чоловіком та батьком жодних 
юридичних зв’язків та зобов’язань, то про patria potestas за римським правопорядком не 
могло бути й мови (D. 25.7.1-5; 50.16.144);  

3) до третьої категорії традиційно відносяться діти народжені в сontubernium. Така 
форма відносин означала народження дитини від вілнонародженої жінки та раба. 
Перефразовуючи відповідну оцінку Юліуса Барона слід зазначити, що юридичне 
означення таких відносин пов’язано тільки з тим, що б убезпечити громадян (через 
незнання) від інцесту між кровноспорідненими дітьми, а також між ними та іншими 
кровними родичами (D. 23.2.8; 23.2.14.2-3). Спорідненість таких осіб визначалась як 
сognatio servilis  (D. 23.2.56) [10, с. 97]. Набуття свободи рабом не давало підстав за 
римською правовою доктриною для виникнення батьківської влади щодо вказаної 
категорії дітей, оскільки вони народились поза законним шлюбом в контексті стосунків 
осіб, одна з яких була лише суб’єктом права. Втім, римське суспільство, поступово 
наближаючись до відомих історичних подій та процесів всесвітнього масштабу – 
християнізація Римської імперії [20, c. 29 - 48], неначе поступилось в контексті 
природного права історичним викликам часу, визнавши поняття рабська спорідненість 
(порівн. servus est res), але основами jus civile поступатись не збиралось. Навіть шлюб 
колишнього раба з вільнонародженою жінкою, особливо з своєю патронесою, вважався 
законним, але вкрай непристойним (D. 23.2.13; 23.2.62.1). Звісно, діти, народжені до 
manumissio природного батька, не могли стати причиною виникнення patria potestas після 
його звільнення і отримати статус filii familias. 

4) четверта категорія дітей з’явилася через посилення розпусти з незаміжніми 
жінками (stuprum) особливо була поширена в добу принципату. Дитину, народжену у 
таких відносинах, називали презирливими виразами як vulgo questis або spurious. Оскільки 
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за римською правовою традицією такі діти юридично не мали батька, а тільки матір, то 
patria potestas їх зовсім не торкалась (D. 50.16.101 pr; 48.5.6.1)    

5) діти п’ятої категорії очевидно мали ще більш принизливе становище, оскільки 
народжувались від аdulteris із законною дружиною іншої особи. Їх посягала та ж доля, що 
й попередніх дітей і називали їх тими ж образливими  словами – spurious чи vulgo questis 
(Сollatio Mosaicarum 4.2-12;D.48.5.6.1). 

6) шоста категорія дітей, народжених в протизаконних шлюбах й безшлюбних 
стосунках кровно-споріднених осіб та  через відносини, що поєднували кровозмішування 
з перелюбом, звісно, не могла бути причиною виникнення patria potestas, оскільки різні 
види інцестів (інцест неодружених, інцест поєднаний з перелюбом та ін.), передбачали 
відповідну юридичну відповідальність та різні види кримінального покарання (D. 
48.5.40.5; 48.18.5;). В будь-якому раз, ініціатор інцесту, як зауважив юрист Гай, “немає ні 
дружини, ні дітей; тому діти, які народжені від цього зв’язку, мають лише матір, батько 
(та його влада) їм невідомі” (Gai. 1.64). В римському праві дітей від таких стосунків 
називали spurii incestuosi (ibid).   

В літературі, усі названі категорії дітей, як правило, зводять до двох груп: а) діти 
законні та б) діти побічні [6, c. 96]. До останніх відносяться усі категорії незаконних дітей, 
окрім народжених  через інцест та адьюльтер. Окрім того, ще на початках римської історії 
з’являється форма поширення батьківської влади на осіб, які знаходяться під patria 
potestas іншого домовладики, тобто через усиновлення (adoptio).  

Отже, виникнення батьківської влади у римському та ранньовізантійському праві 
було пов’язано з трьома категоріями дітей: 1) діти народжені у законній сім’ї від законної 
дружини; 2) побічні діти, тобто народжені не в законному шлюбі, а поза ним; 3) діти 
усиновлені. Якщо перші дві категорії дітей  являються кровноспорідненими з 
домовладикою, то третя – з’являється завдяки юридичній фікції, оскільки усиновлені 
сприймаються неначе (quasi) народжені в законній сім’ї, і підпорядковуються patria 
potestas як filii familias.   

Поява названих категорій дітей пов’язана з особливостями еволюції самої римської 
civitas. Так, діти, яких ми відносимо до першої категорії, ще з архаїчних часів визнавалися 
чи не визнавалися батьком. Тобто, народження в законній сім’ї у Стародавньому Римі 
було необхідною, але недостатньою причиною для поширення на таку дитину patria 
potestas, оскільки домовладика володів правом на життя чи смерть (jus vitae ac necis) 
народженої дитини. Натомість, друга категорія дітей вважалась об’єктом нормативно-
правового регулювання  уже на іншому якісному рівні суспільного розвитку, тобто на 
початках формування християнської греко-римської (візантійської) цивілізації. Щодо 
третьої категорії (усиновлення) слід зазначити, що вона з’являється між обома 
попередніми, тобто тоді, коли в зв’язку з розвитком товарного обігу з’являється кабала 
(mancipatio) та, іманентно, інститут усиновлення (2, с. 303-309; 4, с.244-248 та ін..). Такі 
угоди, в тому числі усиновлення, стали можливими з розвитком раніше цілком чужих та 
ворожих відносин проторимських родів (gens). Для того, що б подолати межі 
патріархальної  замкнутості родів та сімей необхідні були в стосунках з “чужими” 
відповідні ритуали, які надавали цивільним угодам юридичної чинності [12, с.14]. Це, 
очевидно, сталося тоді, коли населення, що належало до трьох відомих родів, усвідомило 
себе як єдину, поділену на три частина, давньоримську сivitas [7, с.117-18].  

Оскільки проблема виникнення patria potestas при усиновленні має свою 
неповторну специфіку, то її доцільно розглянути в окремій публікації, а тут лише 
обмежитись категоріями так званих законних (justi) та побічних дітей. Останні, маючи 
спільний елемент – кровну спорідненість, після народження, для виникнення щодо них 
батьківської влади, були (відповідно до особливостей римського праворозуміння та 
правопорядку) об’єктами необхідних процесуальних процедур та традиційних ритуалів. 
Якщо саме усиновлення, як guasi- народження, не вимагає додаткових процедур, що б 
стати об’єктом patria potestas, то виникнення такої влади стосовно народжених в сім’ї і 
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поза нею дітей передбачало два обов’язкові елементи: 1) об’єктивна умова – народження 
дитини; 2) суб’єктивне визнання (для народжених в законній сім’ї) та узаконення 
(побічних дітей). Отже, на обидві категорії кровноспоріднених дітей patria potestas 
поширювалась за римсьським та ранньовізантійським правом не автоматично, а через 
відомі процедури, що зазнавали в процесі суспільної еволюції відповідних якісних змін. 
Щоправда, кожна  з цих категорій осіб мала свої особливості при встановленні щодо них 
patria potestas. 

Як уже відзначалось, народження дитини у законному шлюбі було  необхідною 
передумовою для виникнення patria potestas. Однак для останнього потрібна була ще 
достатня умова: суб’єктивне волевиявлення щодо визнання дитини домовладикою в 
контексті належного йому jus  vitae et necis, а також відповідна ритуальна форма визнання 
дитини членом familia на правах, звісно, personae alieni juris. Лише на початку домінату та 
християнізації римського права jus vitae et necis було безапеляційно заборонено, що 
звичайно означало втручанням імператорської влади в приватне життя римського 
громадянина, тобто порушення його цивільних права. Згодом, дії будь-якої особи, в тому 
числі pater famslsas, що посягали на життя народженої дитини, кваліфікувалися 
кримінальним злочином і як за lex Cornelia (81 р. до н.е.) за вбивство родича (D. 48.8.1-17), 
імператорське законодавство доби antejustiniane, передбачало смертну кару (С.Th  9.15.1; 
C.J. 9.16.8). 

Окрім природного чинника та волі домовладики існували об’єктивні фактори, які 
сприяли чи суперечили виникненню батьківської влади. За римським правопорядком 
передбачалась юридична процедура визначення законності народженої дитини і її 
фізичної причетності до pater familia: законною за відповідною гіпотезою вважалася 
дитина, яка народилася не раніше 180 днів після укладення шлюбу і не пізніше 300 днів 
після його припинення (13, с. 128). 

Така презумпція – дитина народжена в nuptiae justus у відповідні терміни 
належить pater familia – передбачала можливість застосування доказів при вирішенні 
проблеми природного батьківства, як однієї із необхідних, але не достатніх підстав 
виникнення patria potestas. Якщо відповідні сумніви спростовувались або не виникали, 
після ритуальної дії – підняття батьком лежачої дитини, – остання потрапляло під  patria 
potestas [21, с. 271].   

Звичайно, якщо народження законних дітей символізувало ідею вічності людського 
традиційного соціуму, то побічні діти тривалий час знаходились на маргінесах 
суспільного життя. Їх узаконення відбувалось за відомими процедурами, що виникали 
лише на відповідному етапі суспільного розвитку. Ще в добу принципату відбувалось 
певне покращення станови позашлюбних дітей (передусім з конкубінату), але поява 
юридичних процедур їх узаконення, як підстави для patria potestas, почалась після видання 
імператором Константином Медіоланського едикту 313 р., який в контексті наступного 
законодавства першого християнського імператора започаткував процес християнізації та 
частково елінізації  римського права. 

Отже, суспільні зміни, породжені християнізацією римського права та імплементація в 
правову систему імперії грецьких правових норм, привели до усвідомлення необхідності 
змінити становище позашлюбних дітей-когнатів, які поступово отримували певні преференції 
природного батька. В процесі еволюції права постало питання про можливість їх узаконення і 
надання статусу filii familias свого природного батька. Започаткував процес узаконення 
побічних дітей, порушивши римську правову традицію, перший християнський імператор 
Константин Великим (С. 5.26.1). Це іманентно означало появу нової форми виникнення patria 
potestas, що, як відомо, зазнавала в процесі християнізації римського права значних та іноді 
суперечливих юридичних змін (С. 5.27.1-12). Після цього Юстиніан систематизував 
положення про узаконення побічних, як підстави виникнення patria potestas, у повторному 
Кодексі 534 р., але, головним чином, в 74-й та 89-й Новелах. Звичайно, виникнення  patria 
potestas щодо побічних дітей могло відбутися лише завдяки появі невідомих у римському 
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суспільстві правових та державно-інституційних факторів: 1) легалізація Християнської 
Церкви (Медіоланський едикт Константина І) та визнання відповідної юрисдикції церковних 
судів; 2) християнізація римського права та вплив на нього грецької правової традиції; 3) 
правова природа домінату – абсолютної греко-римської монархії, яка стала першою у світовій 
історії християнською державою.  
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СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ КАСАЦІЇ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ  
ПРАВІ ФРАНЦІЇ 
Степанюк А.Г. 

(суддя Київського апеляційного адміністративного суду) 
 

Анотація. Стаття присвячена виникненню та еволюції інституту касації у Франції, його 
поширенню у країнах Європи. Роки Французької революції (1789-94 рр.) показані як період набуття 
інститутом касації завершених, класичних форм. 

Ключові слова: інститут касації, ордонанс, судове провадження, касаційна скарга, Французька 
революція 

Аннотация. Статья посвящена возникновению и эволюции института кассации во Франции, его 
распространению в странах Европы. Годы Французской революции (1789-94 гг.) показаны как период 
создания институтом кассации его совершенных, классических форм. 

Ключевые слова: институт кассации, ордонанс, судопроизводство, кассационная жалоба, 
Французская революція 
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Annotation.This article is devoted to the origination and evolution of the institution of cassation in France, 
as well as its spread into Europe. The French Revolution period (1789 - 94) is shown as the time when the 
institution of cassation evolved into its completed classic concept.  

Keywords: institution of cassation, ordinance, prosecution, cassation appeal, the French Revolution  
 
Постановка проблеми. 1 листопада 2013 р. у Вільнюсі очікується підписання 

договору про асоціацію України з Європейським Союзом. 27 серпня 2013 р. 
Єврокомісаром з питань розширення та Європейської політики сусідства ЄС Штефаном 
Фюле була зроблена заява щодо шляху до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, де чітко 
вказано на необхідності вирішення в Україні проблеми вибіркового правосуддя та 
подальшого реформування судової системи [1]. Як бачимо, проблеми з правосуддям в 
Україні до нині турбують європейських політиків. У зв’язку з цим потребує вивчення 
історичний досвід формування правил судового провадження, а саме інститут касації в 
одній із країн ЄС, чому і присвячена пропонована публікація.  

Виклад основного матеріалу. Касація як процесуальний засіб, що служить для 
скасування остаточних судових рішень і вироків, які постановлені усупереч законам 
матеріального права чи з порушенням принципів судочинства, зародилася у Франції, тут 
набула завершеної класичної форми та сутнісної досконалості і саме звідси була 
запозичена до Російської імперії, а відтак, і в українські губернії, що до її складу входили. 
Така думка пронизує більшість робіт, присвячених зазначеній науковій проблематиці [2; 
3]. Досвід становлення інституту касації у Франції потребує глибоко аналізу задля 
розуміння історичних фактів та правових явищ, що склалися в процесуальному праві 
України  ХІХ - початку ХХ ст.  

Середина XVІІ ст. для Франції стала тим переломним моментом, який відкрив 
можливості для впорядкування діючих норм права, адже на Півночі країни продовжувало 
панувати звичаєве право, а на Півдні – превалюючими залишалися норми римського 
права. Така ситуація в державі, що йшла шляхом централізації, потребувала уніфікації 
чинного законодавства. Розуміючи безальтернативність обраного курсу, король Людовик 
ХІV у 1661 р. розпочинає проведення судової реформи. Відповідальність за її підготовку 
була покладена на державного міністра Ж. Б. Кольбера, який створив спеціальну комісію. 
До її складу, окрім юристів та чиновників, залучили відомого французького правника Ж. 
Дома, автора робіт із теорії теорії права [4, с.254].  

Наслідком роботи кодифікаційної комісії стала поява Ордонансу про цивільні 
процедури, підписаного королем у квітні 1667 р., який часто називають  кодексом (Codex 
Civil), щоправда, до нього включають не лише  текст документу, а й коментарі до нього 
[2, с.3].  

В історико-правовій літературі панує глибоке і небезпідставне переконання, що 
названим документом був започаткований інститут касації. Ordonnance Civil 1667 р. 
Людовика ХІV вперше надав право скасовувати незаконні рішення судів, які мали 
повертатися для повторного обговорення до парламенту. На той час парламент у Франції 
виконував функцію вищого королівського суду, але політичною самостійністю не володів. 
Кожне велике місто мало свій парламент, а з поміж них виділявся Паризький, компетенція 
якого поширювалася майже на 2/5 усієї французької території з 10 млн. жителями [5, 
с.38]. Ще з часів короля Філіпа Красивого (1285-1314 р.р.) і виданого ним Ордонансу, 
судове рішення Паризького парламенту вважалося остаточним, але за волею глави 
держави чи наполяганням одного із департаментів Королівської ради, що називався Радою 
сторін, допускалося виправлення помилок, допущених у тексті рішення [6, c.31]. Отже, за 
твердженням французького дослідника історії вітчизняного судочинства Д.-П. Ройєра, 
Рада сторін Королівської ради була вищим касаційним трибуналом, вищим 
адміністративним судом і, водночас, верховною адміністративною Радою [7, с.59].    

В Ordonnance Civil 1667 р. зустрічаємо законодавче визначення поняттю касація як 
юридичної категорії. Відповідно до королівського акту, касацією (від французького слова 
kasser – зламати) визнавався новий спосіб оскарження судового рішення, здійснення 



43 
 

якого уможливлювалося вищою судовою інстанцією з метою перевірки судових рішень на 
предмет відповідності нормам ордонансів та едиктів [2, с. 5].  

Cлід зазначити, що будь-яке правове чи інше суспільне явище не народжується на 
порожньому місці. Відтак, окремі дослідники небезпідставно стверджують, що витоки 
інституту касації слід шукати в правовій системі, створеній епохою Римської держави. 
Зокрема, вітчизняний дослідник і практикуючий суддя А. Осетинський знаходить зародки 
касації у римському цивільному процесі, і пов’язує їх із розвитком екстраординарного 
процесу. Процесуальним сторонам, як стверджує автор, по закінченню провадження 
надавалося право на оскарження судового рішення до вищих судових інстанцій, останньою 
з яких був імператор. Починаючи з правління імператора Юстиніана, дозволялося 
оскаржувати судові рішення, але не більше, ніж у трьох інстанціях [8, c. 10-11].  

З часом перед судовим процесом у Франції постане нова проблема, що 
потребуватиме законодавчого врегулювання. Йдеться про необхідність чіткого 
розмежування з приводу порушення законів чи процесуальної форми (касаційне 
провадження), чи з приводу рішень за помилками у фактах (апеляційне провадження). Для 
цього мав бути встановлений певний унормований порядок проходження справ для 
окремого виду оскарження. Лише у 1738 р. така спроба була зроблена в Регламенті, що 
регулював порядок розгляду справ у Королівській раді (Раді сторін). Згодом він буде 
запозичений цивільним відділенням нового касаційного суду [11, c. 276].  

Під час Французької буржуазної революції 1789-94 рр. замість Генеральних штатів 
(органу представницької монархії), що не скликалися королем понад півтора сторіччя,  
були скликані  Установчі збори, які зберегли інститут касації. Дискусії на зборах велися 
навколо питань щодо скасування відділення Королівської ради (conseil des parties) і 
запровадження замість нього особливого комітету при законодавчих зборах для 
тлумачення законів. Надходили пропозиції і іншого ґатунку. Депутати законодавчого 
органу Франції пропонували створити доступний для всіх суспільних верств судовий 
орган, який би працював у сесійному режимі з періодичним виїздом до різноманітних 
місць країни. Унаслідок тривалих дебатів, перемогла думка про необхідність створення  
єдиного судового органу з постійним місцем дислокації (спочатку називася tribunal, а з 28 
флореаля XII року Cour de cassation), незалежного від  законодавчої та виконавчої гілок 
влади, що очолював усю судову організацію країни, проте не був судовою інстанцією. В 
ст. 2 документа під назвою «Декрет про запровадження, склад і повноваженнях 
касаційного трибуналу» від 27 листопада 1790 р. зазначалося: «Обов’язки касаційного 
трибуналу полягатимуть у винесенні постанов по усіх зверненнях по касації рішень, 
прийнятих в останній інстанції; у розгляді прохань про передачу справи іншому 
трибуналу з причини законно встановленої недовіри; у розгляді колізій процесуальних 
норм і спорів про підсудність чи підслідність, вимог про притягнення до судової 
відповідальності усього складу трибуналу» [9, c. 211]. Щоправда, вироки, винесені за 
участі присяжних засідателів не підлягали перегляду по суті і могли бути оскаржені лише 
в касаційному порядку. Цим правилом революційний законодавець намагався 
підкреслити, що вердикт народних представників, тобто присяжних засідателів був 
авторитетний і неоспорюваний. Як зазначає сучасний французький дослідник П. Беллет, 
створений таким шляхом орган зберіг одну із найважливіших своїх властивостей – він 
єдиний: у всій Французькій республіці існує лише один касаційний суд, що дозволяє 
уніфікувати судову практику та розуміння закону [10, p.297]. 

Де-факто, касаційний трибунал зайняв найвище місце в судовій системі 
революційної Франції з метою матеріалізації двох задач  — технічної і політичної. З 
технічного боку він здійснював нагляд за правильним і точним застосуванням законів, а з 
політичного – вимагав однакового застосування норми закону у межах усієї держави і, в 
такий спосіб, забезпечував її територіальну цілісність. Касаційний суд Франції здійснював 
правосуддя не між позивачами і відповідачами, а досліджував та співставляв норми 
законів із постановами судів, аналізував не обставини справи, а ухвалені судові рішення. 
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Такі повноваження касаційного трибуналу не мали до того жодних аналогів. «Обмеження 
ролі касаційного суду лише скасуванням судових рішень, - як стверджують упорядники 
одного із авторитетних російських дореволюційних енциклопедичних словників, - усувало 
можливість зловживань при тлумаченні законів і розсіювало грізний для революційних 
законодавців привид тиранії, зберігаючи за судом, куди справа мала потрапити для 
вирішення питання по суті, свободу знову застосувати  закон правильно» [11, c.676]. 

Створений у такий спосіб касаційний трибунал у Франції набув вагомого 
політичного звучання і 3 вересня 1791 р. факт його функціонування був зафіксований 
Конституцією Франції [12, c.21]. У розділі під назвою «Про судову владу» зазначалося, 
що касаційний суд створюється при законодавчому корпусі і відповідальний перед ним. 
Конституція зобов’язувала делегацію членів касаційного суду у кількості не менше 8 осіб 
звітувати перед законодавчим корпусом, надавши  інформацію про постановлені вироки, а 
також мотивах прийнятих рішень, узгоджені із чинними нормами законів [13, c.277].   

Залишивши недоторканними основні засади функціонування касаційного суду, 
Конституція якобінської республіки від 24 червня 1793 р. постановила визнати посади 
суддів касаційного суду такими, що призначаються зборами виборщиків щорічно. 
Основний закон постреволюційної доби, прийнятий 22 серпня 1795 р. (5 фруктидору ІІІ 
року), своїми приписами дещо стабілізував кількісний склад суддівського корпусу, 
визнавши за необхідне щорічне оновлення касаційного трибуналу на 1/5 свого складу, що 
мав обиратися з’їздом виборщиків [13, c. 341; 407]. Конституція 1793 р., щоправда, не 
набула чинності. Новий Конвент не наважився ввести її в дію і продовжив свою діяльність 
як тимчасовий уряд. Народу було обіцяно запровадити Конституцію лише тоді, коли 
«Франція буде позбавлена від небезпеки, що загрожувала її незалежності» [14, с. 11].        

Відповідно до теорії розподілу влад Монтеск’є, судді виступали лише  вустами 
закону, а, відтак, їм заборонялися щонайменші маніпуляції з ним. За доби Французької 
буржуазної революції 1789-1794рр. навіть просте тлумачення закону вважалося 
відхиленням від його норм. Судові ж рішення ухвалювалися з метою заповнити 
прогалини в законодавстві.  

Отже, незважаючи на революційну емоційність повсталого народу у ході 
Французької революції 1789-1794 р.р., інститут касації не тільки не був ліквідований, а 
значно зміцнів. З його реформування до суддів перейшли такі повноваження у сфері 
судочинства, які раніше належали главі держави, тобто абсолютному монарху, а саме – 
здійснювати касаційну перевірку судових рішень. Сучасні дослідники цивільно-
процесуального законодавства Франції А. Довгерт і В. Захватаєв небезпідставно вважають 
перетворення судової системи за доби Французької революції «такими глибокими і 
далекоглядними, що в основі своїй збереглися до сьогоднішнього дня» [15, с.22].   

Як бачимо, революція 1789-1794 рр. розпочала хвилю законодавчих перетворень у 
сфері судочинства. Не залишився без уваги достатньо новий інститут касації.  Законом від  
24 серпня 1796 г. передбачався такий порядок організації касаційного провадження, за 
яким суди першої інстанції мали розглядати апеляційні скарги на рішення судів тієї ж 
інстанції. Однак цей досвід  зарекомендував себе не найкращим чином. Тому, згодом було 
ухвалене рішення про запровадження двох судових інстанцій для розгляду справ по суті, 
при цьому другою інстанцією мали стати апеляційні суди, остаточно створені у 1810 р. 

У Франції сформувались такі способи оскарження судових рішень як надзвичайний 
спосіб – касація, що знайшов закріплення в конституційному законодавстві Франції, та 
звичайний спосіб – апеляція. Як один, так і інший способи були закріплені в галузевих 
кодексах, а саме в Цивільно-процесуальному кодексі 1806 р., котрий набрав чинності з 1 
січня 1807 р. та в Кримінально-процесуальному кодексі 1808 р.  Відповідно до їхніх 
приписів, касаційний суд здійснював перевірку судових рішень лише з огляду на 
дотримання норм права попередньою судовою інстанцією. У літературі достатньо часто 
цитуються слова одного із ідеологів створення французьких кодексів Наполеона Бонапарта, 
сказані ним під час промови 15 серпня 1811 р. У них фактично містяться задачі, які 
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імператор вбачав в інституті касації. Наполеон Бонапарт стверджував: «Касаційний суд, 
надаючи можливість судовим місцям відшукувати істину у фактах та тлумачення умов у 
договорах, підпорядковує ці елементи силі закону і не дозволяє, щоб під приводом 
справедливості, часто довільної, суддя відступав від приписів правил і звільняв себе від 
виконання волі законодавця. Дозволяти судовим місцям порушувати закони і уникати їх 
виконання – все одно, що знищувати законодавчу владу. У цьому сенсі касаційний суд – 
необхідна опора законодавця. Якщо точне виконання закону є неодмінною умовою для 
устрою і підтримки порядку в державі, то у касаційному суді не можна не бачити закладу, 
що зміцнює державну владу та забезпечує недоторканність держави» [16, с.77-78]. 

Подальший розвиток інституту касації у Франції XIX ст. дозволив закріпити 
повноваження касаційного суду у законодавчому порядку та домогтися їхнього повного 
визнання теорією та судовою практикою. З прийняттям процесуальних кодексів 1806 р. та 
1808 р. організаційно-правові засади діяльності касаційних судів у Франції набудуть свого 
законодавчого оформлення.  З цього часу інститут з’їзду виборщиків скасовувався, а судді 
касаційного суду призначалися виконавчою гілкою влади [17, c.509].  

У 1814 р. під час реставрації монархії члени касаційного суду, нарешті, отримали 
право на незмінюваність. Принцип незмінюваності забезпечував їм довічне та безстрокове 
перебування на посаді, забороняв переміщення судді з однієї посади на іншу без його згоди. 
З цього часу касаційний суд у своєму складі став мати три відділення [11, с.676]. Chambre 
des requêtes, правонаступниця  дореволюційної commission des pourvois, розглядала будь-
яку касаційну скаргу з цивільної справи з метою встановлення юридичних підстав для 
скасування рішення. Якщо таких підстав було недостатньо, скарга відхилялася, але рішення 
з цього приводу мало бути обґрунтованим письмово. У  противному разі скарга мала бути 
передана на обговорення Chambre civile, де по ній ухвалювалося одне із двох рішень – 
задовольнити скаргу або відхилити її. Скарга в «інтересах закону» передбачала звернення 
генерального прокурора до касаційної інстанції у разі, якщо касаційна скарга жодною 
стороною не подана, а рішення набуло законної сили. Скарги даної категорії. надходили до 
Chambre civile безпосередньо, оминаючи  Chambre des requêtes. Chambre criminelle, 
провадження в якому регламентувалося Кримінально-процесуальним кодексом Франції 
1808 р., розглядало скарги з кримінальних справ та вивчало прохання про їхнє поновлення 
за новими обставинами  (demandes en révision) [11, с.676].   

Висновки. Таким чином, інститут касації започаткував себе за доби 
Середньовічної Франції, знайшовши законодавче оформлення у Ordonnance Civil 1667 р. 
Процедура оскарження і перегляду судових рішень в його класичному вигляді була 
сформована за доби Французької революції 1789-94 рр., а остаточно оформилася в 
наполеонівських кодексах – Цивільно- і Кримінально-процесуальному, відповідно 1806 і 
1808 рр. Cаме ці події надали інституту оскарження та перевірки судових рішень у 
касаційному порядку нового дихання. Ліквідація абсолютистської форми правління 
сприяла проникненню демократичних процедур у хід касаційного провадження. Законом 
1790 р., Конституційними актами 1791 і 1793 рр. регулювалася виборність суддів 
касаційного суду, їхня відповідальність та підзвітність перед законодавчим корпусом 
тощо. На порядок денний постало питання щодо відновлення принципу незмінюваності 
суддів, яке дістало своє втілення у Хартії Людовика ХVІІІ 1814 р., а остаточно 
закріпилося у законодавстві 1883 р. і до нині є основною гарантією суддівського 
імунітету, принаймні, у країнах Європейського Союзу та України. 
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Анотація. У статті акцентовано увагу на необхідність детального вивчення інституту 

відповідальності в податкових правовідносинах. Розкрито сутність відповідальності, як філософсько-
юридичної категорії. Визначено пріоритетність правового розуміння даного інституту у рамках 
соціально-правових відносин. 

Ключові слова: відповідальність, соціальна відповідальність, філософсько-юридична категорія. 
Аннотация. В статье акцентировано внимание на необходимость детального изучения института 

ответственности в налоговых правоотношениях. Раскрыта сущность ответственности, как 
философско-юридической категории. Определена приоритетность правового понимания данного 
института в рамках социально-правовых отношений. 

Ключевые слова: ответственность, социальная ответственность, философско-юридическая 
категория 

Abstract. In the article attention is focused on need for a detailed study of the Institute in the tax legal 
responsibility. It`s about the sense of responsibility, both philosophical and legal category. A priority is the legal 
understanding of the institution within social relations. 

Keywords: responsibility, social responsibility, philosophical and legal category. 
 
Вивчаючи поняття «відповідальність» ми розуміємо множинність формулювань та 

багатоаспектність цього завдання. Різні підходи до пізнання відповідальності як 
філософської, як соціальної, як правової категорії потребують і різної методології 
дослідження, і різного емпіричного матеріалу і відповідно, дослідження різних наукових 
доктрин. В той же час відзначимо, що дослідження сутності поняття відповідальності, та 
переходу від загальних філософських тлумачень до конкретних юридико-правових форм 
застосування окремих видів відповідальності, дадуть змогу визначити загальні тенденції 
правильності застосування того чи іншого виду відповідальності за певну деліктну 
поведінку, чи навпаки, дасть можливість аргументувати недостатню увагу, моральність 
суспільних відносин за певні діяння. Зокрема, об’єктом нашого дослідження виступають 
кримінальні делікти в податкових правовідносинах. 

Теоретичні проблеми відповідальності, як юридичної категорії  були і є предметом 
досліджень багатьох відомих вчених-правознавців, таких як: М.М. Агарков, С.С. 
Алексєєв, Б.С. Антимонов, Г.М. Бєлякова, Д.В.  Боброва, Т.В. Боднар, В.І. Борисова, М.І. 
Брагінський, С.М. Братусь, А.С. Васильєв, В.В. Вітрянський, В.П. Грибанов, О.В. Дзера, 
І.В. Жилінкова, Г.В. Єрьоменко, О.С.  Іоффе, В.М.  Коссак, О.В. Кохановська, Н.С. 
Кузнєцова, І.М. Кучеренко, В.В. Луць, Р.А. Майданик, М.С. Малеїн, В.К. Мамутов, Г.К. 
Матвєєв, Й.О. Покровський, З.В. Ромовська, Н.О. Саніахметова, М.М. Сібільов, 
А.О. Собчак, І.В. Спасибо-Фатєєва, Р.О. Стефанчук, В.О. Тархов, В.І. Труба, Р.Й. 
Халфіна, Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Н.М. Хуторян, Ю.С. Червоний, Я.М. 
Шевченко, Г.Ф. Шершенєвич, С.І. Шимон, В.С. Щербина та ін. Останнім часом 
посилюється увага науковців до вивчення окремих аспектів юридичної відповідальності. 
Про це свідчать численні дисертаційні та монографічні дослідження, які присвячуються 
різноманітним проблемним питанням цих юридичних феноменів. Разом з тим, в руслі до 
підвищення в сучасній науковій літературі уваги багатьох учених до дослідження 
відповідальності, слід відмітити, що виникають нові, зовсім невідомі раніше, її види. 
Серед таких: особливості податкової, фінансової відповідальності. Видається цілком 
слушним, що за такого підходу мала б появитися ще й кримінально-процесуальна. Між 
тим, незважаючи на численні теоретичні розробки на сьогодні в чинному законодавстві це 
питання залишається абсолютно непоміченим. Проблеми застосування фінансової 
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відповідальності у кримінальному законодавстві, зокрема пов’язані із вчиненням 
податкових правопорушень, є, на наше переконання досить актуальним та не достатньо 
дослідженим питанням. 

Тому, основним завданням даної публікації виступає дослідження загальних 
тенденцій формування відповідальності як категорії суспільних відносин, як інституту 
правовідносин, як філософської проблеми, як елементу податкових правовідносин, 
співставлення цих понять на конкретних правовідносинах в податковій сфері, та 
підготовці висновків із зазначених питань.  

Відповідальність виникає в результаті соціальної необхідності узгодження поведінки 
людини з системою суспільних відносин як сфера меж, рамок необхідної поведінки 
людини, вимог суспільства (чи класу) до індивіда, як невідворотність надавати звіт за свою 
поведінку перед особою чи організацією, які мають право закликати до звіту [1].  

Відомо, що Томас Гоббс, який вперше в історії науки вжив термін 
«відповідальність», використавши його в розумінні абстрактної відповідальності 
громадян, поєднаних «загальносуспільним договором», за дії своєї держави (Левіафана). 
Кант ототожнював відповідальність особистості з її боргом, Гегель – із розумним 
усвідомленням нею необхідності визначеної лінії поведінки. Співвітчизник Гоббса Джон-
Стюарт Мілль майже двома століттями пізніше вперше застосував термін 
«відповідальність» в сугубо ретроспективному значенні. Саме Джона Мілля можна з 
повним правом вважати родоначальником ретроспективної відповідальності. Як відзначає 
Петрицин Н.Т., сучасне традиційне уявлення про юридичну відповідальність виходить від 
уявлення про неї, як про відповідальність, покарання, санкції [2]. 

Дослідження сутності поняття відповідальності дає нам можливість підтвердити 
різноаспектність даного феномену та дещо розширити коло напрямків досліджень 
уточнивши їх належність як:  

- філософського поняття; 
- соціальної категорії; 
- як моральної категорії; 
- як правової норми; 
- як правової процедури. 
Зацікавленість багатьох філософів у пізнанні феномену відповідальності, говорить 

про його значущість у суспільному житті. Різне трактування сутності одного феномену 
дає підстави стверджувати про різносторонність та складність цього поняття. Вочевидь, 
що і покарання, і усвідомлення особою своєї протиправної поведінки, і усвідомлення 
здійснення вчинку аморального, це різні аспекти одного поняття – відповідальність. 

Філософське осмислення феномену «відповідальність» розглядається у 
співвідношенні волі суб’єкта та необхідності його підкорення загально визначеним 
суспільним нормам поведінки та моралі. Дослідження відповідальності як філософської 
категорії стало предметом дослідження давньогрецького філософа Антифонта (V ст. до 
н.е.). Ще Демокрит відзначав необхідність людиною оцінювати свої вчинки не лише з 
точки зору оточуючих, але й з позицій власної  моралі. В. Канке говорив про 
відповідальність як про засадничу форма, виключно в якій людина здатна ефективно 
реалізовувати своє майбутнє» [3]. Н. Бєрдяєв зазначав, що відповідальність виникає як 
результат здійснення необхідного і обов’язкового щодо відносно вільного вибору шляхів 
досягнення мети [4]. В загальному, як філософське значення про поведінку людей, про 
правонаступництво цивілізацій про людство в конкретному смисловому значенні 
Т. Адорно говорить, що обов’язково постає питання про відповідальність, саме про 
відповідальність за емпіричне існування людства, за його самозбереження, за виживання і 
примноження людського роду” [5]. Відповідальність, як здатність відповідати не лише за 
себе, але і за інших людей, за їхні долі, за характер взаємовідносин розглядає К. 
Абульхамова-Славська [6]. За твердженням І.Канта, совість повинна розумітись як 
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суб’єктивний принцип відповідальності перед богом за свої вчинки; поняття ж 
відповідальності (хоча й примарно) завжди утримується в моральній самосвідомості» [7].  

В соціально-правовій сфері становлення громадянського суспільства веде до 
радикальної трансформації відповідальних відносин, а тотальне підпорядкування 
суспільства державі сприймається сьогодні як пряме порушення прав і свобод громадян. 
Проблема відповідальності, таким чином, містить у собі головні риси сучасного 
суспільного розвитку, які виражаються в наростанні й загостренні протиріч між процесом 
глобалізації та диференціацією відповідальних суб’єктів. У світлі сучасних кризових явищ 
та тотального ризику в світі доводиться констатувати дефіцит відповідальності, що також 
спонукає до розгляду проблеми відповідальності соціального суб’єкта [8].  

Р. Хачатуров, Р. Ягутян відзначають, що дотримання суб’єктами суспільних 
відносин вимог соціальних норм, а у випадках безвідповідальної поведінки, що не 
відповідає вимогам норм чи порушує суспільний порядок, вони зобов’язані нести 
доповнюючий обов’язок особистого чи майнового характеру. В той же час погоджуємось 
із зазначеними авторами, які говорять, що у суспільстві існує стільки різновидів 
соціальної відповідальності, скільки в ньому діє різновидів соціальних норм [9]. 

Досить часто, можна говорити про відповідальність за вчинки, які фактично не 
виходять за межі юрисдикційного обмеження поведінки, але які в той же час негативно 
сприймаються в соціумі та несуть за собою осудження, адже не всі суспільні відносини 
можна регламентувати законодавчими актами. Ми говоримо про моральну складову 
відповідальності. В такому випадку найбільшого впливу на усвідомлення провини впливає 
саме ставлення оточуючих та окремого суб’єкта, що вчинив антиморальний вчинок. 

В той же час, відповідальність як правову норму характеризують дослідження 
поняття юридичної відповідальності. Окремі дослідники характеризують юридичну 
відповідальність як усвідомлення суб’єктом права своїх дій у процесі реалізації наданих 
прав і покладених на нього обов’язків, вольове рішення діяти згідно з вимогами закону 
(позитивна відповідальність) та як можливість зазнання певних обтяжень (обмежень, 
«покарань») у випадку порушення норм права (ретроспективна відповідальність) [1]. 

Відповідальність як процедура забезпечення покарання найбільш широко 
висвітлена у нормативних документах. В залежності від виду застосування такого 
покарання встановлюється той чи інший захід примусу.  

У своїх дослідженнях В.В.Томашев розрізняє чотири рівні відповідальності: 
1) пізнавальний рівень як відповідальність за правильне визначення прогресивної 

об’єктивної необхідності; 
2) аксіологічний рівень як відповідальність за правильну оцінку існуючих 

можливостей для дій згідно з необхідністю; 
3) інструментально-корегуючий рівень, як відповідальність за правильний вибір 

засобів і методів реалізації об’єктивної необхідності; 
4) практичний рівень – відповідальність за результати практичних дій, що 

реалізують вимоги об’єктивної необхідності [10]. 
Досить цікаву класифікаційну систему пропонує Л.І. Грядунова, яка в основу 

поділу ставить підстави застосування відповідальності, відзначаючи, що кожний з видів 
відповідальності має свої структурні підрозділи:  

- політична відповідальність, тобто відповідальність особи чи групи за дії, що 
торкаються соціально важливих інтересів;  

- цивільна відповідальність, яка передбачає дотримання громадянином конституції 
країни та виконання відповідних обов’язків;  

- виробнича відповідальність, що виражає відповідальність за результати своєї 
праці;  

- правова відповідальність, яка проявляється у сфері взаємовідносин особи і 
суспільства, громадянина та держави;  
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- моральна відповідальність, тобто усвідомлена особою. Необхідність узгоджувати 
і творчо направляти свою поведінку в інтересах суспільства;  

- відповідальність у сфері сімейно-побутових відносин [11].  
Можна критично оцінювати дану класифікацію, та говорити що в ній відсутні 

цілий ряд видів відповідальності, які в даний час є досить актуальними для податкових 
правовідносин. Тут необхідно, перш за все,  зазначити про фінансову відповідальність 
суб’єктів господарювання. В той же час, звертаємо увагу на те, що з часу публікації 
роботи Л.І. Грядунової, більшість аспектів щодо підходу до класифікації видів 
відповідальності не змінились.  

Найбільш описані та визначені в науковій літературі наступні види 
відповідальності: цивільна, адміністративна, кримінальна, трудова. В той же час, із 
розвитком суспільних відносин, все частіше говорять про фінансову відповідальність, як 
про окремий вид. 

Щодо фінансової відповідальності, як юридичної категорії, необхідно зазначити, 
що одностайної позиції у сучасних науковців-правознавців немає. У більшості випадків 
фінансову відповідальність розглядають як елемент адміністративної, цивільної, 
кримінальної відповідальності. І це безперечно відповідає дійсності в частині 
застосування окремих видів покарання. В той же час фінансова відповідальність 
розвивається і як самостійний вид відповідальності, який не залежить від інших 
(адміністративної, кримінальної, цивільної), і може бути застосований як самостійно, так і 
в поєднанні із іншими видами відповідальності. 

Прикладом такого розвитку фінансової відповідальності є прийняття норм 
Податкового кодексу України. Застосування норм фінансової відповідальності за 
порушення податкового законодавства встановлюється у відповідності до вимог чинного 
законодавства і не залежить від подальшої кваліфікації даного правопорушення. 

Наприклад, за окремі правопорушення податкового законодавства можуть бути 
застосовані тільки фінансові санкції – тобто застосована фінансова відповідальність. В той 
же час, фінансова відповідальність може бути застосована разом із адміністративною чи 
кримінальною відповідальністю за скоєне правопорушення. Застосування та розмір 
фінансової відповідальності за податкові правопорушення визначені Податковим 
кодексом України не впливають на фінансові санкції, які можуть бути застосовані як 
покарання за адміністративний проступок чи кримінальний злочин визначені 
відповідними кодексами України. В даний час у практичній правозастосовній діяльності 
досить часто виникають питання: чому за одне правопорушення (податкове 
правопорушення) застосовують двічі штрафи. Один раз у відповідності до норм 
Податкового кодексу України а потім у відповідності до Кримінального кодексу України. 
Чи не суперечить це Конституції України, коли застосовуються два однакових види 
покарання (штрафи) за одне правопорушення. 

Тому необхідно говорити про потребу додаткового дослідження феномену 
фінансової відповідальності, як складової загального поняття відповідальність, 
визначення розмежувань та відмінностей щодо застосування у юридичній практиці та 
наукових розробках понятійного апарату пов’язаного із фінансовою відповідальністю.  

Для вирішення даної проблеми пропонується застосування різних складних 
понятійних конструкцій. До поняття застосування фінансової відповідальності, як 
окремого виді відповідальності (наприклад, визначеного Податковим кодексом України) 
застосовувати поняття фінансова відповідальність. Щодо застосування фінансової 
відповідальності, як структурної категорії адміністративної чи кримінальної 
відповідальності, застосовувати поняття – фінансова санкція.  

Розмежування різних категоріальних апаратів у чинному законодавстві та у 
наукових розробках з питань дослідження феномену фінансової відповідальності дасть 
можливість більш чіткого розуміння застосування того чи іншого покарання, 
усвідомлення правопорушником різних складових відповідальності за скоєне 
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правопорушення та дасть можливість більш чіткого розуміння щодо правозастосування 
тих чи інших норм чинного законодавства.  
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Анотація. Договір надання послуг в сфері медичної діяльності це змішаний договір. За юридичною 
характеристикою це оплатний, консенсуальний або реальний, двосторонній договір. В приватних закладах 
охорони здоров’я цивільні правовідносини виникають на підставі договору. Об’єктом договору є здоров’я 
пацієнта. Предметом виступає сама діяльність виконавця. При цьому результат діяльності може 
бути і відокремлений від самого процесу здійснення діяльності.  

Ключові слова: виконавець, договір, медична послуга, медичний заклад, обєкт, предмет. 
Аннотация. Договор предоставления услуг в сфере медицинской деятельности это смешанный 

договор. За юридической характеристикой это оплатный, консенсуальный или реальный, двусторонний 
договор. В частных заведениях здравоохранения гражданские правоотношения возникают на основании 
договора. Объектом договора является здоровье пациента. Предметом выступает сама деятельность 
исполнителя. При этом результат деятельности может быть и отделенный  от самого  
процесса осуществления деятельности.  

Ключевые слова: исполнитель, договор, медицинская услуга, медицинская организация, объект, 
предмет. 

Summary. Agreement of grant of services in the sphere of medical activity it an agreement is mixed. After 
legal description it is a payment, consensus or real, bilateral agreement. In the private institutions of healthe 
protection civil law relations appear on the grounds of treaty. The object of treaty is patient’s health. The subject is 
the very activity of the doer. Hence the result of the activity can also be separated from the process of carrying out 
the activity. 

Key word: doer, treaty, medical service, medical institution, object, subject.  
 
На сьогоднішній день державними та комунальними закладами охорони здоров'я 

надається безоплатна медична допомога. В приватних закладах охорони здоров’я 
надаються платні послуги за ініціативою пацієнта, тобто за самостійною волею особи. 
Таким чином, правовою формою відносин суб'єктів, що беруть участь в приватній 
медичній діяльності, найчастіше є в даний час цивільно-правовий договір. Дослідження 



52 
 

даного поняття є актуальним у звязку з збільшенням кількості таких приватних 
закладів. Однак, відносини, що виникають між пацієнтом-споживачем послуги і 
медичними закладами всіх форм власності, повинні регулюватися нормами цивільного 
законодавства в рамках як визначення прав і обов'язків сторін, так і їх відповідальності. 
Дана позиція пояснюється тим, що так звана «безкоштовна» медична допомога не 
свідчить про безоплатність відносин, що виникають тут. Фінансування безкоштовної 
медичної допомоги населенню здійснюється за рахунок засобів бюджетів всіх рівнів, засобів 
обов'язкового медичного страхування і інших надходжень.  

Розділ 63 Цивільного кодексу України (далі ЦКУ) присвячений договорам на 
надання послуг [1]. Питання про місце договору на надання послуг в системі цивільно-
правових зобов'язань в юридичній літературі не є однозначним. Так, наприклад, А.Ю. 
Кабалкин спочатку вважав, що конструкція «договору послуг» взагалі не може 
застосовуватися [2, с.44-45, 48]; потім указував, що вони (договори надання послуг) «не 
можуть бути самостійним типом цивільно-правового зобов’язання» [3, с.38]. Крім того, 
він навіть не розглядав їх як самостійний інститут: «Неможливо погодитися в даний 
час з визнанням цих зобов'язань своєрідним правовим інститутом, особливо в 
умовах, коли в цивільному законодавстві були відсутні норми, що регулювали 
відношення по наданню послуг як таких» . 

В. К. Ермолаєв вважає, що у сфері медичного обслуговування достатню питому вагу 
займають цивільно-правові відносини. Вони можуть виникати як із закону, так і на основі 
договора [4, с.10]. М.В. Кротів же вважає, що зобов 'язання по наданню послуг є 
самостійним інститутом зобов'язального права [5, с.89]. 

Дослідники феномена договору звертали увагу, перш за все, на його роль в системі 
відносин, що складаються в суспільстві в процесі задоволення життєвих потреб людей. 
Договір характеризується як «гнучка правова форма, в яку можуть вдягатися різні по 
характеру суспільні отношения» [6, с.9]. 

Під договором розуміють і юридичний факт, що лежить в основі зобов'язання, і 
саме договірне зобов'язання, і документ, в якому закріплений факт встановлення 
зобов'язального правовідношення [7, с.428]. 

«Договір не досить розглядати, як тільки юридичний факт, або як сукупність 
зобов'язань, що породжують їх, або тільки як локальний норматив масива» [8, с.17-18]. На 
думку автора, це окремі сторони цивільно-правового договору. Автор розглядає договір, як 
певну структуру систему, де головним елементом є згода сторін. 

Вживані в цивільному обороті договори характеризуються великою різноманітністю і 
володіють як загальними властивостями, так і певними відмінностями, що дозволяють 
відмежувати їх один від одного. Виділення загальних рис договорів і відмінностей між ними 
дозволяє суб'єктам діяльності зробити правильний вибір виду договору, що забезпечує 
відповідність договору змісту регульованої ним діяльності. 

Всі договори об'єднуються в класифікаційні групи. Сенс класифікації договорів 
полягає в тому, щоб на основі правильно вибраних критеріїв розділити договори на 
групи, об'єднуючі договірні зобов'язання з схожою правовою регламентацією та за 
ознакою різного правового регулювання. 

Одним їх таких критеріїв є спрямованість договірного зобов'язання. Під 
спрямованістю зобов'язання як системною ознакою договірного права слід розуміти 
кінцевий економічний і юридичний результат, на досягнення яких направлені основні дії 
учасників договору. 

Предметом медичної діяльності є дії з реалізації прав і обов'язків сторін та 
відносини, що спрямовані на досягнення поставленої мети. Об'єкт - це те, на що направлено 
виконання зобов'язань. Об'єктом договору, укладеного при здійсненні медичної діяльності, є 
людський організм, що є унікальним і кожного пацієнта цікавить комплексне 
функціонування всіх його органів, тобто всього організму в цілому. 
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Не можна забувати і слід враховувати мету медичної діяльності - це зміцнення 
(підтримка) і збереження (відновлення) організму людини в цілому, а також його 
окремих органів і тканин. 

Особливість організму людини полягає в тому, що при здійсненні медичним 
працівником всіх необхідних і достатніх дій очікуваний ефект лікування може бути не 
досягнутий зважаючи на фізіологічні властивості організму конкретної людини, які 
медичний працівник об'єктивно не міг виявити при проведенні якісного обстеження з 
використанням всіх сучасних методів. Наприклад, може виявитися підвищена алергічна 
реакція конкретної людини на певний медичний препарат. 

За договором надання послуг виконавець зобов'язується здійснювати певні дії 
або здійснювати певну діяльність, деякі з яких матеріального результату не 
залишають (наприклад, послуги організацій зв'язку, кіновідеообслужговування, спор-
тивно - оздоровчих і освітніх організацій і тому подібне), інші ж мають матеріальний 
результат. Більш того, в рамках одного виду послуги здійснення діяльності або дії 
може мати матеріальний результат, а може і не мати. Так, медичні послуги з надання 
стоматологічної допомоги можуть мати такий результат, а терапевтичне лікування - 
ні; в рамках туристичних послуг здійснюється екскурсійне обслуговування, забез-
печується транспортне обслуговування, надається харчування і проживання. Проте 
всім послугам властива одна загальна ознака - результату передує здійснення дій, що 
не мають матеріального втілення (стосовно приведених прикладів - медичне 
обстеження, організація туру і тому подібне), складових разом з ним єдине ціле. Тому 
при наданні послуги "продається" не сам результат, а дії, що до нього привели. 

Звичайно, корисний ефект послуги залежить як від кваліфікації 
послугонадавача - лікаря, так і від того, наскільки запущена хвороба, від стану 
організму пацієнта в цілому, від чутливості організму до лікарських засобів, від супутніх 
захворювань, що мають місце у пацієнта, потрібно враховувати їх наявність (цукровий 
діабет, цироз печінки тощо) при розгляді питання, які саме медичні маніпуляції 
необхідно і можливо провести. 

Можна  бачити  і  чергування медичних заходів при  здійсненні  медичної 
діяльності, наприклад консультація у лікаря - послуга, здача аналізів- послуга і робота, 
діагностика - послуга, лікування -послуга, робота і так далі. 

Таким чином, договір, що укладається при здійсненні медичної діяльності, 
включає як послугу, так і роботу, і досить часто в складному сплетенні. Все це 
говорить і про комплексний характер предмету договору по здійсненню медичної 
діяльності. У такому договорі може використовуватися «чиста» послуга, тобто 
предметом є тільки діяльність по певному впливу на організм людини або дії з 
дослідження організму людини (його органів і тканин), діяльність по зміцненню 
(підтримці) організму і збереженню (відновленню) організму. У предметі договору по 
наданню медичної послуги, така діяльність (послуга) може бути сполучена з 
виконанням робіт, що мають певний результат (матеріальний і нематеріальний). Договір 
по здійсненню медичної діяльності може бути багатопредметним. 

В основному послуга - це певні дії або діяльність виконавця, з яких деякі 
матеріального результату не дають, інші ж мають матеріальний характер. Тобто в рамках 
однієї послуги здійснення діяльності може мати матеріальний результат, а може і 
не мати. Так, медичні послуги з надання стоматологічної допомоги можуть мати такий 
матеріальний результат, а терапевтичне лікування - ні. Проте всім послугам 
властива загальна ознака - результату передує здійснення дій, що не мають 
матеріального втілення (наприклад, медичне обстеження). Тому при наданні послуги 
«продається не сам результат, а дія, яка до нього привела». 

М.І. Брагинський розглядає договори на надання послуг як самостійний тип 
договорів. Критерієм розділення договорів підряду і послуг він називає предмет договору 
[9, с.44-45]. 
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Про необхідність розмежування договору підряду і договору послуг говорили і 
інші учені [10, с.20; 11, с.17]. 

Більшість дослідників з питання про правову форму відносин по виконанню робіт і 
наданню послуг приходять до висновку, що дані відносини повинні відноситися до 
різних договірних зобов'язаннь (відповідно договір підряду і договір 
відшкодувального надання послуг) і, вважають, що в основі розмежування даних 
договорів лежить предмет договору. 

Предметом договору першого типу є результат роботи, який набуває речової 
форми: створення нової речі, відновлення споживчої вартості існуючої речі (наприклад, за 
допомогою ремонту, чищення речей і так далі). Що стосується другого договору, то як 
його предмет виступає сама діяльність виконавця. При цьому результат діяльності може 
бути і відокремлений від самого процесу здійснення діяльності [12, с.17]. 

На практиці часто зустрічаються договори, ускладнені елементами різних типів. Існує 
думка, що якщо елементи одного типу договору носять допоміжний характер по 
відношенню до змісту елементів іншого типу, то в цьому випадку не виникає новий 
договірний тип. Якщо ж договір містить елементи договорів різного типу, які виконують 
різне навантаження, то він відноситься до змішаних договорів. Змішаним є договір, в 
якому поєднуються елементи різних договорів і який служить підставою виникнення 
єдиного зобов'язання, що сполучає риси договорів різного виду [13, с.98]. 

Заслуговує особливої уваги вказівка О.М. Садікова на те, що не слід зводити 
змішані договори до вже відомого типу договору . На його думку, якщо вказані договори не 
можна віднести до вже передбачених правом договірних типів, то новий договір, який, ще 
не отримав спеціальної регламентації, підпорядкований загальним положенням 
зобов'язального права, а при їх недостатності, - правилам про найбільш близький договір 
(в порядку аналогії закону) [14, с.36; 15, с.64]. 

Дані теоретичні висновки знайшли своє віддзеркалення в п. 2 ст. 628 ЦК України. 
Зокрема, в даній нормі закріплено, що сторони мають право укласти договір, в якому 
містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у 
змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного 
законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше 
не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору. При цьому норми 
загальних положень зобов'язального права і норми, присвячені окремим договірним 
типам, не у всіх випадках можуть вирішити всі питання, що виникають в ході 
висновку і виконання проблеми змішаних договорів, оскільки останні можуть 
володіти певною специфікою. Через це вони потребують самостійного правового 
регулювання (правове забезпечення).  

Під медичною послугою розуміють дії (діяльність) медичної установи 
(індивідуального підприємця) що має відповідний дозвіл (ліцензію) направлену на 
дослідження, зміцнення, збереження, відновлення організму людини і його органів і 
тканин. Ця послуга і є предметом цивільно-правового договору на надання медичних 
послуг, договір є «багатопредметним» [16, с.143].  

А.А. Сироткина вважає, що медична послуга характеризується як публічний договір, 
при цьому уточнює, що це не означає одержавлення відносин по наданню послуг, але 
діяльність по наданню медичних послуг за своєю природою вимагає особливої уваги з боку 
держави. Здійснення дій з надання послуг задовольняє не тільки приватний інтерес 
окремої особи, але і інтерес публічний [17, с.46]. 

У той же час будь-яка медична установа не зобов'язана надавати медичну 
послугу у тих випадках, коли замовник (пацієнт) наполягає на виконанні такої послуги 
яка або не входить в перелік діяльності даної медичної установи, або медична 
установа не має необхідного устаткування або надання такої послуги, яка на думку 
медичного працівника не тільки не доцільна і не розумна, але і небезпечна для пацієнта, 
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тобто не відповідні очікуваний результат послуги і ступінь небезпеки, якій піддається 
пацієнт. 

Вважаємо за необхідне виділити договір на здійснення медичної діяльності в 
самостійний тип - «договір на надання медичних послуг», в якому відбиваються 
відмінні особливості складних, багатогранних відносин, що виникають при здійсненні 
медичної діяльності. У такому договорі предметом може бути «чиста» послуга: 
діяльність впливу на організм людини або дії з дослідженню організму людини (його органів 
і тканин), діяльність по зміцненню (підтримці) організму і збереженню (відновленню) 
організму. У предметі договору по наданню медичної послуги така діяльність (послуга) може 
бути сполучена з виконанням робіт, тобто може мати певний результат (матеріальний і 
нематеріальний). Договір по здійсненню медичної діяльності може бути багатопредметним. 

Договір про надання платних медичних послуг має ряд особливостей, які 
відрізняють його від інших договорів про надання послуг. Перш за все, договір повинен 
забезпечувати безпеку медичної послуги для пацієнта. При цьому часто виникає 
вірогідність проявів побічних шкідливих властивостей медичного впливу (побічна дія 
лікарських препаратів, або ускладнення медичного втручання). Усунути вірогідність 
проявів шкідливих властивостей медичного впливу виконавець медичної послуги часто не 
в змозі, або ж він повинен відмовитися від цього впливу тим самим, завдаючи шкоди 
інтересам здоров’я пацієнта, загрозу яким несе патологічний процес. Закон України «Про 
захист прав споживачів» наголошує, що безпека будь-якої послуги має бути забезпечена 
так само як і безпека товару чи роботи, з тією різницею, що для послуг не встановлюється 
строки забезпечення їхньої безпеки. Відповідно, безпека медичної послуги повинна 
забезпечуватися виконавцем в процесі її надання, а відповідальність за шкоду може 
наступити незалежно від часу її виникнення.Договір про надання медичних послуг, на 
відміну від інших договорів про надання послуг, не може містити ініціативних умов, 
висунутих як обов’язкові пацієнтом, особливо якщо вони об’єктивно нікчемні (суперечать 
загальноприйнятим в медицині правилам, загрожують негативними наслідками або 
утруднюють медичний вплив). Ще однією особливістю договору про надання медичних 
послуг є ініціативне надання виконавцем споживачу інформації, за змістом і в об’ємі, який 
об’єктивно дозволяє прийняти свідоме рішення. На сьогодні в договірній практиці 
встановилися певні правила складання договорів з надання медичних послуг. Серед 
нововведень – особливе виділення інформації для пацієнта в окремий блок договору – 
інформаційний (дане положення застосовується на виконання ст. 39 Основ законодавства 
України про охорону здоров’я) [18, с.46].  

О.В. Крилова вважає, що за договором про надання медичних послуг одна сторона – 
медичний заклад, зобов’язується за зверненням другої сторони – пацієнта (фізичної особи, яка 
звернулася за наданням послуги) надати оплатні або безоплатні послуги з лікування, 
діагностики, профілактики можливого захворювання тощо [19, с.57].  

О.І. Смотров пропонує договір про оплатне надання медичних послуг визначати як 
такий договір, в силу якого одна сторона (послугодавець) зобов’язується надати медичну 
послугу іншій стороні (послугоотримувачу), а послугоотримувач зобов’язується сплатити 
за це обумовлену винагороду. Зазначений договір є цивільно-правовим договором з 
певними ознаками публічного характеру, що відображається на змісті суб’єктивних прав і 
обов’язків його учасників. Цей договір про оплатне надання медичних послуг є основним 
договором відносно інших договорів про надання певних медичних послуг, від яких 
мають бути відокремлені договір про надання психіатричних послуг, договір про 
лікування нетрадиційними медичними способами (наприклад, шляхом біоенергетичного 
впливу), договір про операцію, спрямовану на зміну статі людини [20, с.6]. 

Таким чином, медична послуга - це сукупність необхідних професійних дій виконавця 
медичної послуги, спрямованих на задоволення потреб пацієнта (споживача послуги) в 
підтримці здоров'я, лікуванні захворювань, їх профілактиці, діагностиці відповідно до згоди 
пацієнта. Виконавець медичної послуги - організація незалежно від її форми власності і 



56 
 

організаційно-правової форми, а також індивідуальний підприємець - лікар, що здійснюють 
медичну діяльність відповідно до отриманого дозволу (ліцензії) та інші особи, які здійснюють 
медичні діяльність. За договором надання медичної послуги одна сторона (медичний 
заклад) в особі лікаря - виконавця послуги, який зобов'язується за завданням 
замовника (пацієнта) надати медичну послугу, дотримуватися етичних та моральних 
норм у спілкуванні з пацієнтом при наданні послуги, правильно визначити діагноз, 
назначити лікування і слідкувати за процесом лікування та реабілітацією пацієнта та 
проінформувати про результат(и) наданої послуги, а споживач (пацієнт) зобов'язується 
дотримуватися вказівок та призначень лікаря в повній мірі, прийняти і оплатити послугу(и). 

Зазначу, що договір повинен містити: 1) дату та місце укладення; 2) реквізити сторін 
договору; 3) відомості про медичного працівника; 4) предмет та окремі вимоги договору; 5) 
організаційні та правові умови надання послуг; 5) права та обов’язки сторін; 6) розмір та 
порядок розрахунків за надані послуги; 7) відповідальність сторін; 8) порядок розгляду 
спорів, що можуть виникнути між сторонами в процесі виконання, зміни чи розірвання 
договору; 9) строк дії договору, внесення змін та припинення його дії; 10) особливості 
відносин при наданні додаткових послуг; 11) інші умови, що не суперечать законодавству. 

Даний договір може бути публічним. За юридичною характеристикою він є 
двостороннім (оскільки створюють права та обов'язки для обох сторін), може бути реальним 
(наприклад пластична операція) або консенсуальним (наприклад, ), відплатним, а деякі з них 
— завжди відплатні (договори проведення пластичної операції тощо). Істотними умовами 
відплатного договору про надання послуг, зокрема, є розмір, строки та порядок оплати 
послуги (ч. 1 ст. 903 ЦК України). 

Деякі послуги можуть надаватися безвідплатно, про що необхідно зазначити в 
договорі, адже відповідно до ч. 5 ст. 626 ЦК України будь-який договір вважається 
відплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору. 
Якщо в договорі про надання послуги нічого не вказано щодо оплати або виходячи з його 
умов не можна чітко визначити розмір плати, то такий договір вважається відплатним, а ціна 
послуги визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні послуги на 
момент укладання договору (ч. 4 ст. 632 ЦК України). 

Враховуючи вищевикладене пропоную внести зміни до Цивільного кодексу України 
шляхом доповнення його окремою главою 63-1, яка би стосувалася договору про надання 
медичних послуг, чітко визначити істотні умови, субєктів, підстави виникнення та 
припинення, порядок розірвання тощо. 
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Анотація. У статті висвітлено основні питання правового регулювання діяльності державних 

нотаріальних суб’єктів України, а саме вчинення нотаріальних дій нотаріусами за допомогою правових 
засобів упорядкування, захист і охорону прав та інтересів осіб, які звертаються до нотаріуса. А також 
досліджено юридичну сутність нотаріальних дій, завдання та ознаки нотаріусів України.  

Ключові слова: правове регулювання, нотаріус, нотаріальні дії, нотаріальна діяльність, 
нотаріальний акт, державний нотаріус. 

Аннотация. В статье освещены основные вопросы правового регулирования деятельности 
государственных нотариальных субъектов Украины, а именно совершение нотариальных действий 
нотариусами с помощью правовых средств упорядочения, защите и охране прав и интересов лиц, которые 
обращаются к нотариусу. А также исследованы юридическую сущность нотариальных действий, задачи и 
признаки нотариусов Украины. 

Ключевые слова: правовое регулирование, нотариус, нотариальные действия, нотариальная 
деятельность, нотариальный акт, государственный нотариус. 

Annotation. The article highlights the main issues of legal regulation of state notary subjects Ukraine, 
namely notarial acts notaries through legal means streamlining, protection and the protection of rights and interests 
of persons who apply to the notary. And also investigated the legal nature of notarial acts, tasks and characteristics 
of notaries of Ukraine. 

Key words: regulation, notary, notarial acts, notary activities, notarial act, notary public. 
 
Останніми роками правове регулювання діяльності державних нотаріальних 

суб’єктів України набуває нового якісного стану. Правовою  основою  діяльності 
нотаріату є Конституція України, Закон України «Про нотаріат» та інші законодавчі акти 
України. 

За період існування незалежної України статус нотаріусів зазнав еволюційно 
послідовного удосконалення. Це позитивно позначилося на їхній діяльності щодо 
забезпечення стабільності цивільного обороту, зниження навантаження на суддів завдяки 
зменшенню кількості суперечок про нікчемність і заперечність операцій, вирішення 
правових конфліктів без звернення до суду. Крім того, діяльність нотаріусів була 
гарантією не лише підвищення рівня правової освіти населення, а й дотримання режиму 
законності. Так, особі, що звернулася до нотаріуса, роз’яснювали значення всіх операцій і 
наслідків їх здійснення, а її дії приводили у відповідність до законодавства [12, с. 14].  

В Україні основним законодавчим актом, що визначає правовий статус нотаріусів, 
зміст та організацію діяльності нотаріату, є Закон № 3425-XII від 02.09.1993 р. «Про 
нотаріат» [9], положення якого конкретизовані іншими нормативно-правовими актами. За 
визначенням Міністерства юстиції (лист Мін’юсту № 31-32/300 від 17.05.2007 р. 
«Стосовно реформування нотаріату в Україні»), він є законом перехідного періоду, а тому 
потребував оновлення, приведення у відповідність до сучасних тенденцій формування 
державності на демократичних засадах. 
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Науковим дослідженням у сфері правового регулювання діяльності державних 
нотаріальних суб’єктів України досліджувалися у працях таких українських учених,  як В. 
Баранкова, В. Комарова, Г. Гулєвської, А. Єруха, Р. Кочер’янца, Л. Радзієвської, С. Фурса, 
Є. Фурса та інші. Тому досить актуальним є аналіз правових засад становлення системи 
українського нотаріату з урахуванням здобутків українського правознавства [4, c. 84]. 
Згідно зі ст. 59 Конституції України кожному громадянину гарантоване право на 
одержання правової допомоги. Нотаріат разом з іншими правовими інститутами 
забезпечує реалізацію цього конституційного права громадян [5].  

Поряд із прокурорською, суддівською, слідчою діяльністю,  нотаріальна діяльність 
є необхідним елементом, невід’ємною частиною в ланцюжку юридичних дій та процедур, 
що здійснюються системно у всіх напрямах правової практики. Слід зазначити, що в 
науковій літературі діяльність нотаріату висвітлюється обмежено. З боку законодавчої 
влади приділяється мало уваги, хоч і з об’єктивних причин. Немає конкретизуючих 
вказівок щодо нотаріусів і в системі міжнародно-правових актів. Але це зовсім не свідчить 
про другорядну роль нотаріату в системі юридичних установ та у сфері здійснення 
юридичної практики [1, c. 367]. 

Таким чином, метою статті є аналіз проблем правового регулювання державних 
нотаріальних суб’єктів України. Для цього слід вирішити наступні завдання: забезпечення 
ефективного, законного, своєчасного та якісного здійснення нотаріальних дій державними 
нотаріальними суб’єктами України та забезпечення розвитку і удосконалення державної 
нотаріальної діяльності.   

Іноді нотаріальну діяльність називають за її змістом засвідчувальною діяльністю, 
що справді розкриває її функціональне призначення та сутність як окремого виду 
юридичної роботи. І, говорячи про значення засвідчувальної діяльності, слід згадати, що 
повсякденна потреба в ній зумовила надання права на здійснення нотаріальних дій іншим 
органам та посадовим особам, які не входять до системи органів нотаріату. Своєчасне 
вирішення життєвих ситуацій передбачає невідкладність здійснення нотаріальних дій, без 
чого органи та установи не можуть прийняти до свого провадження справу, а отже, 
інтерес громадянина залишається незадоволеним, виникають перепони на шляху 
реалізації суб’єктивного права. В реальному житті це виявляється у ситуаціях, коли є 
потреба звернутися із заявою до органу або установи, вступити у договірні 
правовідносини з іншою особою і підтвердити їх офіційно у законному порядку, довести 
шляхом нотаріального засвідчення компетентним органом держави свій соціальний стан 
або правовий статус із метою захисту інтересів, реалізації потреб.  

Таким чином, нотаріальна діяльність забезпечує виконання засвідчу-вальної та 
контрольно-реєстраційної функції під час вирішення юридичних справ.  

Однією з основних ознак нотаріату є чітка правова регламентація його діяльності. 
Ця ознака стосується як державних так і приватних нотаріусів. Ця регламентація 
передбачає точність ведення обліку, належний режим зберігання, порядку підготовки, 
затвердження, проходження по інстанціях, а також виконання системи вимог щодо 
структури, мови, реквізитів, порядку використання технічних засобів, бланків тощо. 

Органи нотаріату є складовою правоохоронної системи – це нотаріуси й особи, які 
згідно із законом виконують нотаріальні дії, покликані забезпечувати захист прав і 
законних інтересів громадян та юридичних осіб шляхом учинення передбачених 
законодавчими актами нотаріальних дій від імені держави [8, с. 10]. 

У цьому сенсі слід погодитися з Г. Романовським та О. Романовською, які 
відносять до системи правоохоронних органів нотаріат. Аналізуючи природу нотаріальної 
діяльності, автори виокремлюють ще одну функцію, вважаючи, що нотаріальну діяльність 
здійснюють від імені держави, вона є різновидом професійної юридичної діяльності та 
гарантією права громадянина на кваліфіковану юридичну допомогу [11, с. 33]. 

На функцію кваліфікованої юридичної допомоги, яку покладено на нотаріат, вказує 
і Т. Калиниченко, розуміючи його як публічно-правовий інститут, додаючи, що правова 
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допомога, яку здійснює нотаріус, не має формалізованого характеру, оскільки за умов 
виникнення сумніву відносно відповідності угоди законові або справжнім намірам сторін 
нотаріус зобов’язаний відмовити у вчиненні нотаріальної дії або призупинити її вчинення 
[3, с. 38].  

Тому слушною є думка І. В. Решетнікової та В. В. Яркова, які вважають, що 
нотаріальна діяльність має публічно-правовий характер [10, с. 244].  

Посада нотаріуса є публічною, що визначено доступністю нотаріальної діяльності 
та інформацією про їх перебування за певною адресою [2], тож слід зауважити, що зміст 
нотаріальної діяльності та статус нотаріусів вказує на їх публічний характер. 

На відміну від інших органів державного управління, органи нотаріату 
характеризуються особливим становищем посадових осіб, а також їх компетенцією. 
Нотаріус – це посадова особа, яка у своїй діяльності щодо здійснення нотаріальних 
функцій незалежна. Він підпорядкований лише закону, а інші посадові особи органів 
державного управління, здійснюючи свої обов’язки, мають виконувати вказівки 
керівників вищих рівнів, суворо дотримуватися вимог інструкцій, наказів тощо, а нотаріус 
має останніми керуватися. 

Крім того, у ході здійснення своїх функціональних повноважень органи нотаріату 
покликані: 
- зміцнювати режим законності в країні; 
- сприяти підвищенню рівня правопорядку; 
- охороняти відносини власності; 
- створювати умови для всебічної реалізації прав, законних інтересів громадян; 
- попереджувати факти скоєння правопорушень.  

Завдання нотаріусів полягають не в тому, щоб перевіряти підстави здійснення тих 
чи інших цивільно-правових угод або законність підстав видачі документів громадянину 
іншим органом, їх завдання є перевірка справжності документів, фактів, дій, засвідчення 
їх реальності та надання їм юридичної сили [1, c. 456]. 

Державний нотаріат фактично перебуває на межі ліквідації, й лише за допомогою 
адміністрування зупинено перехід державних нотаріусів у приватні. Публічне 
адміністрування у сфері державного нотаріату здійснюють такі суб’єкти, як безпосередньо 
Міністерство юстиції України, Головні управління юстиції та районні управління юстиції 
Мін’юсту України. Багато авторів доходять висновку, що наявність нотаріусів, які 
працюють у державних нотаріальних конторах, викликає деяке протиріччя в існуючій 
системі нотаріату, що в свою чергу відбивається на якості обслуговування населення та 
організації публічної нотаріальної діяльності. 

Зважаючи на формування в Україні принципово нових підходів до врегулювання 
правовідносин, захисту прав державної, комунальної та приватної власності, державна 
форма нотаріату вже не охоплює весь спектр розуміння та функцій нотаріату на 
сучасному етапі. 

Аналіз статистичних даних, що стосуються показників діяльності державних та 
приватних нотаріальних контор, засвідчив те, що держава зазнає збитків від існування 
державного  нотаріату, зокрема через витрати, що йдуть на його утримання, які 
перевищують прибуток від діяльності державних нотаріусів.  

Отже, досить актуальним залишається питання доцільності існування державного 
та приватного нотаріату одночасно.  

Ураховуючи це, вважаємо за потрібне об’єднати обидва нотаріати в єдиний – 
приватний або розробити програму реформування державного нотаріату та спрямувати 
частину коштів із державного бюджету на її реалізацію [4, c. 84]. 

Нотаріус - це громадянин України, який має повну юридичну освіту, стаж роботи у 
сфері права не менше шести років, з них не менше трьох років - помічником нотаріуса або 
консультантом державної нотаріальної контори, скласти кваліфікаційний іспит та 
отримати свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Також висуваються 



60 
 

вимоги до помічника нотаріуса, найголовнішим з яких є необхідність стажу в галузі права 
не менше трьох років [9]. 

У літературі склалося досить неоднозначне розуміння юридичної сутності 
нотаріальних дій, а визначення цього поняття розкривається досить неповно. Зокрема, під 
нотаріальною дією пропонується розуміти посвідчення безспірних прав та фактів, що 
мають юридичне значення, а також вчинення інших дій, спрямованих на позасудову 
охорону прав і інтересів осіб, що належать до повноважень нотаріальних органів. Не 
можна погодитись із вказаним визначенням, виходячи з такого. У даному випадку 
визначення нотаріальної дії зводиться до того, що вказуються різновиди нотаріальних дій, 
але зміст самого поняття не розкривається. 

Для позначення нотаріальної дії також іноді використовується вираз «нотаріальний 
акт», під яким розуміється результат нотаріальної діяльності, різновид правозастосовного 
акта, що офіційно підтверджує вже об’єктивно існуючі суб’єктивні права й обов’язки. 
Необґрунтованим виглядає розуміння нотаріальної дії як результату нотаріальної 
діяльності, оскільки остання спрямовується на захист і охорону прав та інтересів осіб, які 
звертаються до нотаріуса, що може бути досягнуто в тому числі і за допомогою вчинення 
нотаріальних дій. Поряд із цим нотаріальні дії не можна розглядати як єдину форму 
прояву нотаріальної діяльності. На нашу думку, нотаріальна дія повинна розумітися як 
одна із форм реалізації особливих повноважень нотаріуса, яка в той же час не є єдиною їх 
формою. З огляду на це, не можна погодитися з твердженням, що тільки нотаріальні дії в 
сукупності складають компетенцію нотаріальних органів. У цьому контексті допустимим 
є застосування виразу «нотаріальний акт», враховуючи, що поняття «акт» розкривається 
як одиничний прояв якої-небудь діяльності, дія.  

Таким чином, поняття «нотаріальний акт» може використовуватись для позначення 
нотаріальної дії, але разом з тим може відображати й інші варіанти форм реалізації 
повноважень нотаріуса. Іншими словами, це поняття може позначати нотаріальну дію, а 
також будь-який інший процес, що є складовою частиною нотаріальної діяльності. 
Наприклад, запит нотаріуса щодо інформації про наявність рахунків спадкодавця в рамках 
заведеної спадкової справи також можна розглядати як нотаріальний акт, тобто певну 
складову частину здійснення нотаріальної діяльності. З огляду на це не можна розглядати 
нотаріальний акт як виключно нотаріальну дію [6, c. 597]. 

 На даний час, нотаріальні дії в Україні вчиняються нотаріусами, що працюють в 
державних нотаріальних конторах або займаються приватною практикою. Вчинення 
нотаріальних дій – це особливий вид діяльності, яка є правозастосовчою, юрисдикційною 
за своїм характером, незалежно від її суб’єктивного складу. 

1. Нотаріальні дії можуть вчинюватися будь-яким нотаріусом на всій території 
України, за винятком обмежень у праві вчинення нотаріальних дій, установлених 
статтями 9, 53, 55, 60, 66, 72, 73, 94 Закону України „Про нотаріат” (далі - Закон) та 
іншими актами законодавства України. 

2. Нотаріальні дії вчиняються у приміщенні державної нотаріальної контори, у 
державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) 
приватного нотаріуса. В окремих випадках, коли фізична особа не може з’явитися в 
зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваного 
правочину, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями, але в 
межах нотаріального округу. 

3. Якщо нотаріальна дія вчинюється поза приміщенням державної нотаріальної 
контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем 
(конторою) приватного нотаріуса, у посвідчувальному написі та в реєстрі для реєстрації 
нотаріальних дій зазначається місце вчинення нотаріальної дії (удома, у лікарні, за 
місцезнаходженням юридичної особи тощо) із зазначенням адреси, а також причин, з яких 
нотаріальна дія була вчинена поза вказаними приміщеннями. 
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4. Нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого 
нотаріального округу, за винятком заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених 
законодавством. 

5. Приватний нотаріус має право мати лише одне приміщення для розміщення 
робочого місця (контори), яке повинно знаходитись у межах нотаріального округу, в 
якому здійснюється нотаріальна діяльність [7]. 

Метою реформування нотаріату повинно бути не вирішення окремих дріб’язкових 
проблем, а встановлення ефективного позасудового забезпечення охорони та захисту 
законних прав й інтересів громадян, установ, підприємств, організацій, територіальних 
громад і держави, ґрунтованого на єдиних принципах, формах і методах організації та 
здійснення нотаріальної діяльності. Такий системний підхід до вирішення кола проблем 
нотаріату може запобігти «монополізації» нотаріальної діяльності, використанню 
нотаріату як виду бізнесу, розвитку інших негативних тенденцій, що порушують 
принципи незалежності та неупередженості нотаріуса, його організаційної й економічної 
самостійності. 

Слід також відзначити і позитивні моменти - можливість використовувати досвід 
інших країн, зокрема тих, що об’єднались у Міжнародний союз латинського нотаріату. 
Цей союз вирішує питання вдосконалення та уніфікації національного нотаріального 
законодавства, обміну досвідом між країнами-учасниками, забезпечення незалежності 
професії нотаріуса водночас із контролем за ним з боку держави [12, c. 11]. 

Висновки. Отже, розглянувши деякі питання діяльності державних нотаріальних 
суб’єктів України, який має унікальну дуалістичну природу, функціонуючи на межі 
публічних і приватних інтересів, а тому є сполучною ланкою між державою і 
громадянським суспільством. Нотаріат наділений повноваженнями державно-владного 
характеру і своєю діяльністю реалізує публічну владу держави. За допомогою інституту 
нотаріату держава приймає превентивні заходи, що забезпечують юридичну безпеку в 
суспільстві, а саме, надання нотаріальних послуг населенню та захист прав і законних 
інтересів фізичних та юридичних осіб, що, у свою чергу є одним із головних завдань 
держави і показником його спроможності.  
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Анотація. У статті досліджено наявні у юридичній літературі та практиці правового 

регулювання проблеми визначення та функціонування економіко-правового механізму питного 
водопостачання. 

Ключові слова: питна вода, питне водопостачання, економіко-правовий механізм охорони 
навколишнього природного середовища, економіко-правовий механізм питного водопостачання. 

Аннотация. В статье исследуются имеющиеся в юридической литературе и практике правового 
регулирования проблемы определения и функционирования экономико-правового механизма питьевого 
водоснабжения. 

Ключевые слова: питьевая вода, охраны окружающей природной среды, питьевое водоснабжение, 
экономико-правовой механизм, экономико-правовой механизм питьевого водоснабжения.  

Annotation. The article deals with the available  in the  legal  literature and  practice regulation  of  the 
problem of definition and functioning of the  economic and legal mechanisms in the field of the drinking water 
supply. 

Keywords: drinking water, drinking water supply, economic and legal mechanisms of the protection of the 
environment, economic and legal mechanisms in the field of the drinking water supply. 

 
Економіко-правовий механізм охорони довкілля надає державній політиці у сфері 

використання водних ресурсів та питного водопостачання цілеспрямованості, сприяє 
належному врегулюванню відносин, тісно пов‘язаний та закономірно залежить від 
економічної, політичної, правової систем суспільства, від особливостей побудови та 
функціонування державного механізму, а також від еколого-правової культури 
суспільства.  

У науковій літературі обґрунтовується використання терміна «економіко-правовий 
механізм охорони довкілля», як ширшого за змістом[1, с.172 ] або рівноцінного поняттю 
«економічний механізм охорони навколишнього природного середовища»[2. с.299 ], який 
поєднує економічні та правові методи впливу на суб’єктів еколого-правових відносин.  

Економічний механізм охорони довкілля поряд із державним управлінням і 
контролем та юридичною відповідальністю є важливою складовою реалізації державної 
екологічної політики. Функціонування економічного механізму є джерелом фінансування 
заходів по охороні довкілля, акумулювання грошових засобів, а також забезпечує 
реальний вплив на природо користувачів та інших господарюючих суб’єктів, стимулюючи 
їх до виконання екологічних вимог, встановлених у законодавстві. 

Виходячи з проведеного аналізу ми дійшли до такого визначення економіко-
правового механізму охорони довкілля – це комплексна економіко-правова система, яка 
містить правову, інституційну, функціональну та економічну підсистеми, а також це 
система політико-правових, організаційно-правових, управлінських, економічних, у тому 
числі фінансових і податкових, заходів, спрямованих на системне правове регулювання 
суспільних відносин у сфері питного водопостачання на засадах узгодження екологічних та 
економічних інтересів суспільства, забезпечення екологічної безпеки. 

У Законі України «Про питну воду і питне водопостачання», а саме у розділі 6 
«Економічний механізм у сфері питної води та питного водопостачання» логічно було 
дати поняття економіко-правового механізму у сфері питної води та питного 
водопостачання в Україні, однак законодавець не наводить його, а лише закріплює 
правила здійснення збору на спеціальне водокористування підприємствами питного 
водопостачання, та плату за надання послуг з питного водопостачання [3. ст.ст.31.32].   

Питання справляння зборів за спеціальне використання природних ресурсів і 
забруднення довкілля, пільг та інших засобів стимулювання для осіб у разі ведення ними 
екологічно безпечної діяльності, а також екологічного страхування, віднесені до елементів 
економічного механізму у сфері охорони навколишнього середовища та забезпечення 
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екологічної безпеки Законом України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» від 25.06.1991 р.  [4 ].  

Питання економічного механізму питного водопостачання вимагає аналізу як 
екологічного, так і господарського законодавства. Оскільки централізоване питне 
водопостачання в Україні, яке відповідно до вище процитованого визначення Закону, є 
господарською діяльністю, здійснюється суб’єктами господарювання – підприємствами 
(ч. 1 ст. 14 Закону), насамперед від їх діяльності залежить якість води, яка потрапляє 
населенню як кінцевому споживачу.  

Тому тут вважаємо важливим встановлення нормативного стимулювання 
юридичних осіб, які надають послуги у сфері питного водопостачання. Для цього 
необхідно спеціально передбачити для них якомога більш привабливі «умови» у випадку 
забезпечення ними належної, безпечної для життя і здоров’я людини, якості питної води, 
що ними постачається.  

Економічне стимулювання ефективного питаного водопостачання передбачає 
встановлення відповідних умов щодо надання цих послуг. Серед таких умов можуть бути 
як пільги в оподаткуванні (зменшення або звільнення від оподаткування одним або 
декількома податками (зборами, обов’язковими платежами), гарантовані положення щодо 
пільгового кредитування (наприклад, часткової або повної компенсації відсоткової ставки 
банку за кредитами, отриманими на розвиток матеріально-технічної бази та систем 
очищення і контролю якості води відповідних підприємств), так і положення щодо 
бюджетного фінансування в певних відсотках запровадження нових, прогресивних 
технологій очистки.  

Економічне стимулювання цієї діяльності є дуже ефективним. Адже 
водопостачальні підприємства, як правило, не відрізняються потужними фінансовими 
можливостями та якісною матеріально-технічною базою, самостійно забезпечити належну 
якість питної води вони часто не мають можливості, а тому потребують економічного 
стимулювання та підтримки. 

Аналіз чинного законодавства у цій галузі дозволяє стверджувати необхідність 
його вдосконалення. Розділ, 6-й розділ Закону містить лише 2 статті, одна з яких, 31-ша, 
присвячена збору за спеціальне водокористування підприємством питного 
водопостачання, а наступна – платі за надання послуг з питного водопостачання, при 
цьому дві з трьох частин цієї статті є бланкетними, адже відсилають до «чинного 
законодавства», а тому не несуть реального регулятивного на вантаження. 

Про будь-яке економічне стимулювання в Законі не йдеться, що, з наших позицій, є 
неприпустимим. Вважаємо за доцільне, з метою підвищення якості питної води, 
доповнити Закон нормами щодо стимулювання підприємств питного водопостачання до 
підвищення такої якості, оновлення матеріально-технічної бази очисних споруд, 
запровадження нових технологій очистки. При цьому перелік можливих пільг і заохочень 
повинен бути якомога більш широким, містити чіткі однозначні умови щодо їх надання та 
позбавлення, а також щодо контролю за до триманням зазначених умов надання. 
Положення щодо економічного стимулювання повинні бути сформульовані так, щоб 
підприємствам питного водопостачання було вигідно, насамперед – фінансово, 
отримувати таке стимулювання, покращуючи якісні показники води. За таких умов 
покращення якості буде реальним і стабільним, адже здійснюватиметься свідомо, з метою 
отримання вигідних переваг, а не вимушено. 

Дуже важливим для забезпечення безпечності для життя і здоров’я людини питної 
води є визначення конкретних кількісних та якісних показників такої безпечності. 
Нормативне закріплення названих показників здійснюється на рівні нормативно-
технічних документів – стандартів та санітарних норм і правил[5,с.110] з врахуванням 
вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та Водного 
кодексу України. 
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Зокрема, Водний кодекс України  у статті 29 «Організаційно-економічні заходи 
щодо забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних 
ресурсів» передбачає:  

1) Видачу дозволів на спеціальне водокористування; 
2) Встановлення нормативів збору і розмірів зборів на спеціальне водокористування  

та скидання забруднюючих речовин; 
3) Пункт третій  статті 29 виключено на підставі Закону  № 1990 –ІІІ від 21.09.2000. 
4) Надання водокористувачам податкових, кредитних та інших пільг у разі 

впровадження ними маловідхідних, безвідхідних енерго- і ресурсозберігаючих 
технологій, здійснення відповідно до законодавства інших заходів, що зменшують 
негативний вплив на води. 

5) Відшкодування у встановленому порядку збитків, заподіяних водним об’єктам у 
разі порушення вимог законодавства [6, ст.29]. 
Формування економічного механізму у водогосподарській діяльності в Україні 

згідно із Законом України від 17.01.2002 р. «Про загальнодержавну програму розвитку 
водного господарства» спрямована, перш за все, на забезпечення акумулювання коштів і 
цільове фінансування природоохоронних заходів. Розробка обґрунтованої системи 
платежів і штрафів за забруднення водних екосистем, механізмів обліку, лімітування 
використання вод (з урахуванням їх ресурсної та відновлювальної спроможності), 
погодження та видачі дозволів на спец водокористування, що в свою чергу повинно 
сприяти формуванню збалансованої системи водокористування, запобігання забрудненню 
водних екосистем та поліпшенню екологічних ситуацій в басейнах річок [7.с.16]. 

Запровадження в законодавчому порядку вказаних зборів має на меті підвищення 
зацікавленості носія екологічних прав у використанні об'єктів природи, стимулювання 
водокористувача до забезпечення раціонального природокористування, підвищення 
ефективності природоохоронної діяльності. Ці збори є джерелом поповнення державного і 
місцевих бюджетів, а також екологічних фондів; вони тісно пов'язані з матеріальною 
зацікавленістю у збереженні та відтворенні природних ресурсів. Нарешті, стягнення 
зазначених зборів дозволяє одержувати додаткові кошти на відновлення та відтворення 
природних ресурсів [8.с.50]. Проте, окремі вчені стверджують, що сучасний рівень 
платежів і зборів за природокористування не забезпечує адекватного відображення 
реальних втрат суспільства і не створює достатньої фінансової бази для природоохоронної 
діяльності.  

Збір за спеціальне водокористування включає збір за використання води водних 
об'єктів і за скидання забруднюючих речовин. Слід відзначити особливість суті збору за 
спеціальне водокористування, що відрізняє його від зборів за спеціальне використання 
інших природних ресурсів. Закон України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» встановлює два самостійних види зборів: збір за спеціальне використання 
природних ресурсів (ст. 43) і збір за забруднення навколишнього природного середовища 
(ст. 44). Водночас, згідно із статтею 48 Водного кодексу до спеціального 
водокористування відноситься скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти.  
Відповідно, збір за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти є, з одного боку, 
різновидом збору за спеціальне водокористування, а з іншого – різновидом збору за 
забруднення навколишнього природного середовища. 

Щодо збору за скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, то, як було 
зазначено вище, він є різновидом збору за забруднення навколишнього природного 
середовища і регулюється постановою КМУ від 01.03.1999 р. № 303 .Про затвердження 
Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного 
середовища і стягнення цього збору, а також наказом Мінекобезпеки та ДПА України від 
19.07.1999 р. № 162/379 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та сплати 
збору за забруднення навколишнього природного середовища». Відповідно до п. 4.1 
останньої платниками вказаного збору є: суб'єкти господарювання незалежно від форми 
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власності; юридичні особи, що не здійснюють господарсько-підприємницьку діяльність; 
бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні 
представництва нерезидентів які зареєстровані в Україні; або нерезиденти які виконують 
агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників; 
громадяни, які здійснюють на території України і в межах її континентального шельфу та 
виключно (морської) економічної зони викиди і скиди забруднюючих речовин у 
навколишнє природне середовище та розміщення відходів. 

Складовою економічного механізму питного водопостачання є також можливість 
надання певних пільг постачальникам чи споживача питної води. Надання 
водокористувачам податкових, кредитних та інших пільг у разі впровадження ними 
маловідходних, безвідходних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, здійснення 
відповідно до законодавства інших заходів, що зменшують негативний вплив на води.  У 
законодавстві не встановлюється конкретного переліку пільг, які надаються 
водокористувачам за впровадження маловідхідних, безвідхідних, енерго- і 
ресурсозберігаючих технологій, здійснення відповідно до законодавства інших заходів, 
що зменшують негативний вплив на води, тому відповідно до ст. 48 Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» в якості пільг можуть застосовуватись 
крім перелічених такі заходи стимулювання: надання на пільгових умовах короткостро-
кових і довгострокових позичок; встановлення підвищених норм амортизації основних 
виробничих природоохоронних фондів; передача частини коштів фондів охорони 
навколишнього природного середовища на договірних умовах підприємствам, установам, 
організаціям і громадянам: на заходи для гарантованого зменшення викидів і скидів 
забруднюючих речовин; на зменшення шкідливих фізичних, хімічних та біологічних 
впливів на стан навколишнього природного середовища; на розвиток екологічно 
безпечних технологій та виробництв тощо. 

Зараз стоїть питання про ефективність застосування засобів економічного 
стимулювання учасників відносин з питного водопостачання. Звичайно, надання 
податкових, кредитних та інших пільг є основним способом стимулювання, який на даний 
час практично не функціонує в силу складної фінансової ситуації в державі і скоріше 
являє собою предмет теоретичних дискусій та пропозицій. На практиці, зокрема, постало 
питання про віднесення понижуючих коефіцієнтів, які застосовуються до нормативів 
збору за спеціальне водокористування, до податкових пільг.  

Щодо кредитної підтримки природоохоронної сфери, то вона є недостатньою не 
тільки внаслідок незадовільних обсягів надходження кредитних ресурсів у 
природоохоронну сферу, а й через умови, на яких банки надають свої кредити [9,с.11]. 
Чинне законодавство не містить визначення кредитної пільги, натомість п. 2 постанови НБУ 
від 06.07.2000 р. № 279 «Про затвердження Положення про порядок формування та 
використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 
банків» оперує поняттям «пільговий кредит», який надається банком позичальнику на 
більш сприятливих умовах, ніж це встановлено внутрішніми документами банку, які 
визначають його кредитну та облікову політику. 

Щодо економічного стимулювання учасників питаного водопостачання у 
фінансово-кредитній сфері. Пільгове кредитування водокористувачів не врегульовано 
спеціальними нормативно-правовими актами. Загальні умови здешевлення кредитів 
комерційних банків викладено у постанові КМУ від 18.08.2005 р. № 773 «Про 
затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на здешевлення кре-
дитів для здійснення природоохоронних заходів», яка у п. 1 визначає механізм 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Фінансова 
підтримка природоохоронної діяльності через механізм здешевлення кредитів 
комерційних банків», що виділяються Міністерством екології та природних ресурсів 
України з метою компенсації відсоткової ставки за залученими у банку кредитами для 
здійснення природоохоронних заходів. Відповідно до п. 6. зазначеного Порядку 
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компенсації відсоткової ставки здійснюється у таких розмірах: за короткостроковими 
кредитами – 10 відсотків річних у національній валюті та 7 відсотків річних в іноземній 
валюті; за середньостроковими і довгостроковими кредитами – 14 відсотків річних у 
національній валюті та 9 відсотків річних в іноземній валюті. Відбір водокористувачів для 
отримання пільгових кредитів має відбуватись у порядку, передбаченому наказом 
Мінприроди (Міністерство екології та природних ресурсів) від 06.04.2007 р. № 182 «Про 
затвердження Порядку проведення відбору природоохоронних заходів через механізм 
здешевлення кредитів комерційних банків», на конкурсній основі. 

При дослідженні цього питання нами також встановлено, що в нормативно-
правових документах і в науковій літературі немає конкретного визначення поняття 
економіко-правового механізму забезпечення питного водопостачання, не дивлячись на 
те, що на загальнотеоретичному рівні та в рамках теорії екологічного права це питання 
детально досліджене, зокрема В.В. Костицьким. Відповідно до цього та на підставі 
досліджених елементів і структури механізму питного водопостачання ми пропонуємо 
своє визначення поняття економіко-правовий механізм забезпечення питного 
водопостачання, це система економічних та правових заходів спрямованих на 
забезпечення суб’єктів водопостачання якісною питною водою, механізм забезпечення 
передбачає: економічне забезпечення водокористування питною водою; створення умов 
економічної зацікавленості суб’єктів водокористування у виконанні вимог екологічного 
законодавства; надання пільг при оподаткуванні підприємств, установ, організацій і 
громадян при реалізації ними заходів раціонального водокористування і питного 
водопостачання, пільги по кредитуванню, оподаткуванню, звільнення від оподаткування, 
встановлення зборів та ін.;  економічні стимули: екологічне страхування, введення 
заохочувальних цін на екологічно чисту питну воду, екологічний аудит; заходи правового 
забезпечення економічного механізму водокористування та питного водопостачання; 
організаційно-економічні заходи питного водокористування; збори за спеціальне 
водокористування; збори за забруднення навколишнього природного середовища; 
фінансування і кредитування природоохоронних заходів.  

Отже, можна відзначити що економіко-правовий механізм забезпечення питного 
водопостачання, це система економічних та правових заходів спрямованих на 
забезпечення суб’єктів водопостачання якісною питною водою. 
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РОЗМЕЖУВАННЯ ТЕРМІНІВ «КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ» ТА «НОУ-ХАУ» 
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Національний університет державної податкової служби України) 

 
Анотація. В статті «Розмежування термінів «комерційна таємниця» та «ноу-хау» розглядаються 

проблемні питання щодо визначення змісту даних понять. Зокрема, аналізуються позиції науковців щодо 
розуміння комерційної таємниці та ноу-хау та виводяться їх схожі та особливі (відмінні) ознаки. 
Комерційна таємниця є родовим поняттям, а ноу-хау - видовим. При застосуванні законодавства про 
комерційну таємницю чи ноу-хау слід враховувати не закони (загальні та спеціальні), а норми права 
(загальні та спеціальні). 

Ключові слова: конфіденційна інформація, комерційна таємниця, ноу-хау, секрети виробництва, 
виробнича таємниця, фірмові секрети, професійні секрети. 

Аннотация. В статье «Разграничение терминов «коммерческая тайна» и «ноу-хау» 
рассматриваются проблемные вопросы в отношении определения содержания данных понятий. В 
частности, анализируются позиции ученых в отношении понимания коммерческой тайны и ноу-хау, а 
также выводятся их сходные и особенные (отличительные) признаки. Коммерческая тайна является 
понятим родовым, а ноу-хау - видовым. В случае применения законодательства о коммерческой тайне или 
ноу-хау следует учитывать не законы (общие и специальные), а нормы права (общие и специальные). 

Ключевые слова: конфиденциальная информация, коммерческая тайна, ноу-хау, секреты 
производства, производственная тайна, фирменные секреты, профессиональные секреты. 

Annotation.  In the article "The distinction of the terms" trade secret "and" know-how "of the problem 
questions regarding the determination of these concepts. In particular, the scientists analyzed the position with 
regard to the understanding of trade secrets and know-how, and the output of their similar and specific (distinctive) 
signs. Trade secrets are the concepts of generic and know-how - the species. In the case of application of the law on 
trade secrets or know-how to consider not laws (general and specific), and the rule of law (general and special). 

Keywords: confidential information, commercial secret, trade secrets, know-how, now-how business 
secrets. 

 
Постановка проблеми. В науці цивільного права існують різні точки зору щодо 

розуміння термінів «комерційна таємниця» та «ноу-хау». Для правильного вирішення 
питання щодо співвідношення цих понять, належить з’ясувати, що ж складає їх зміст. Слід 
зазначить, що чинне цивільне законодавство, зокрема, Цивільний кодекс України (ст. 505) 
містить визначення тільки комерційної таємниці. Що ж стосується ноу-хау, то легальне 
визначення даного терміну відсутнє, хоча в практиці (зокрема, світовій) він широко 
використовується. Проте, часто не зрозуміло, що ж вкладається в зміст терміну «ноу-хау», 
а іноді він ототожнюється з терміном «комерційна таємниця». Це призводить до різного 
тлумачення вказаних термінів у судовій практиці та їх плутанини. 

Притримуючись думки окремих юристів автор статті вважає, що поняття 
комерційної таємниці та ноу-хау не слід ототожнювати, оскільки вони мають більше 
відмінних ознак, ніж спільних. Тому термін «комерційна таємниця» ширший за змістом 
ніж «ноу-хау» та є родовим. 

Огляд досліджень і публікацій щодо даної проблеми. Питання щодо 
розмежування понять «комерційна таємниця» та «ноу-хау» досліджувалися багатьма 
науковцями як в Україні та за її межами. 

Зокрема, теоретичні засади інформаційно-правових явищ і окремі аспекти щодо 
проблеми розуміння конфіденційної інформації, а також комерційної таємниці та ноу-хау 
висвітлені у наукових працях: Азімова Ч.Н., Бачило І.Л., Бєгової Т.І., Богуславського М.М., 
Венгерова А.Б., Власової О.В., Дозорцева В.А., Жукова В.І., Калятіна В.А. , Капіци Ю.М., 
Копилова В.А., Костицького В.В., Коссака В.М., Кохановської О.В., Кузьміна Є.А.,  Кулініч 
О.О., Носіка Ю.В., Підопригори О.А., Підопригори О.О., Попова О.В., Розенберга В., 
Рощина О.П., Саніахметової Н.О., Северіна В.А., Сергєєвої О., Сіренка І.А., Сляднєвої Г.О., 
Топалової Л.Д., Чобота О.А., Шершеневича Г.Ф., Шишки Р.Б., Штумпфа Г. та ін. 

Мета та завдання дослідження. Питання щодо розмежування понять термінів 
«комерційна таємниця» та «ноу-хау» наразі є актуальним. Зокрема дискусійним 
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вважається, що саме входить до змісту даних термінів, тотожні ці терміни, чи все ж мають 
певні відмінності. Тому метою даної статті є дослідження понять «комерційна таємниця» 
та «ноу-хау» та їх співвідношення. 

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні завдання: дослідити поняття 
«комерційна таємниця» та «ноу-хау» та визначити їх спільні та відмінні характерні 
ознаки. 

Основний матеріал. Важливим питанням у теорії та практиці є співвідношення 
понять «комерційна таємниця» і «ноу-хау», оскільки зазвичай вони ототожнюються з 
терміном «секрети виробництва». 

З цього приводу О.А. Чобот зазначає, що складність виникає не тільки щодо 
розмежування понять «ноу-хау» і «комерційна таємниця», але й щодо співвідношення 
термінів «секрети виробництва» і «ноу-хау». Вчений вважає, що ноу-хау і секрети 
виробництва співвідносяться між собою як загальне та окреме, секрет виробництва, як 
правило, складає основу ноу-хау [1, с.72]. 

Традиція ототожнення ноу-хау і секретів виробництва в національному 
законодавстві була закладена ще в Основах цивільного законодавства Союзу РСР та 
республік, прийнятих Верховною Радою СРСР 31.05.1991 р [2], де вперше термін 
«секрети виробництва» використовувався як синонім ноу-хау. Автор статті також вважає, 
що секрети виробництва входять до складу ноу-хау, однак воно може включати й іншу 
неохоронювану законом інформацію, яка розцінюється особою як ноу-хау. 

Доцільним буде зазначити, що виходячи із аналізу зарубіжного законодавства 
(звідки термін «ноу-хау» і було запозичено) та особливо із судової практики (зокрема, 
англійської), термін «ноу-хау» виник саме з метою розмежування окремих категорій 
відомостей, які складають секрети виробництва, знання та досвід працівника від 
комерційної таємниці. Таку ж позицію виказують і деякі вітчизняні вчені [3, с.87]. 

Однак терміни «секрети виробництва» (або «виробнича таємниця», «фірмові 
секрети», «професійні секрети») застосовуються в законодавстві деяких зарубіжних країн 
(зокрема в США) як синонім комерційної таємниці. Trade в перекладі з англійської 
значить не тільки торгівлю, в залежності від контексту це слово може мати більш 
широкий і навіть інший зміст. Так, trade union перекладається як професійний, а не 
торговий союз. Саме термін «trade secret» в такому, більш широкому значенні 
використовується у внутрішньому законодавстві США, що означає професійний секрет 
(або секрет виробництва), де передбачені ті ж вимоги, які висуваються до комерційної 
таємниці в Цивільному кодексі України (ст. 505). 

Розглядаючи поняття ноу-хау В.А. Калятін зазначає, що часто даний термін (ноу-
хау) вважають аналогом службової або комерційної таємниці, однак в законодавстві 
різних держав «trade secret» і «know-how» зазвичай мають різний зміст. Так, визнається, 
що ноу-хау може включати й несекретну інформацію, як правило, зазначається, що ноу-
хау в основному виступає в сфері передання інформації, а не її збереження [4, с.411]». 

Деякі американські науковці вважають, що дані поняття розрізняються саме за своїм 
змістом. Різниця, за їх думкою, в тому, що ноу-хау виступає об’єктом передачі і 
відповідних угод, в той час коли ділові секрети або торгові секрети (комерційна таємниця, 
за законодавством України) зберігаються з метою власного використання і не підлягають 
передачі [5, с.184]. Від цього факту при розмежуванні понять комерційної таємниці та 
ноу-хау відштовхуються більшість вчених-цивілістів. 

Ю.М. Капіца вказує, що комерційна таємниця більше пов’язана з конфіденційною 
інформацією, яка охороняється на самому підприємстві, а ноу-хау є об’єктом торгових 
угод щодо передачі конфіденційної інформації третім особам [6, с.18-26]. Вчений вбачає 
основні відмінності між комерційною таємницею та ноу-хау у сфері їх обороту, а також 
видах відповідальності за порушення зобов’язань відносно збереження конфіденційності 
інформації [7, с.175-199]. 
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А.Є. Кузьмін вбачає різницю між ноу-хау та комерційною таємницею в тому, що 
комерційна таємниця не може існувати за межами підприємства. В цьому полягає її 
відмінність від ноу-хау, яке може існувати й окремо від нього [8, с.46]. 

З приводу відмінностей щодо комерційної таємниці та ноу-хау О. Сергєєва зазначає, 
що стосовно ноу-хау законодавством передбачена тільки цивільно-правова відповідаль-
ність, за загальними принципами захисту цивільних прав і у відповідності до умов договору 
про передачу ноу-хау. На відміну від ноу-хау, при порушенні комерційної таємниці окрім 
цивільно-правової має місце кримінальна і адміністративна відповідальність [9]. 

Т. Бєгова розмежовує поняття ноу-хау і комерційна таємниця, перш за все, за 
ознаками самого об’єкта, тобто за характером інформації. Автор вважає, що поняття 
комерційна таємниця значно ширше, ніж поняття ноу-хау, оскільки комерційна таємниця 
окрім відомостей, які відносяться до результатів інтелектуальної діяльності, може 
включати й відомості, які мають чисто інформаційне і навіть пізнавальне значення 
[10, с.23-26]. 

Ю.В. Носік вбачає відмінність ноу-хау в критеріях, які містяться в законодавстві ЄС 
[11, с.63]. Існують також інші позиції науковців щодо цього. 

Відповідно, якщо порівняти правовий режим ноу-хау і комерційної таємниці, то 
видно, що ці поняття дещо схожі, але все ж вони не тотожні, оскільки мають окрім схожих 
ознак і відмінні або особливі. Спробуємо їх визначити. 

Схожі ознаки: 1. Для комерційної таємниці і для ноу-хау не висуваються вимоги 
повної невідомості (секретності), тобто інформація не повинна бути загальновідомою, а 
також до неї не повинно бути вільного доступу на законних підставах – 
нелегкодоступність інформації. 

Особливі ознаки: 1. Комерційна таємниця завжди є інформацією, а ноу-хау – може 
бути як у вигляді інформації, так і секретів виробництва, складати технічні знання, 
виробничий досвід та навички. 

2. Інформація, яка складає комерційну таємницю, віддільна від особи і, як наслідок, є 
оборотоздатною, зокрема, завдяки тому, що може бути задокументована. В той же час 
знання, досвід, навички та уміння невіддільні від їх носія і вищеназваних властивостей 
інформації можуть не мати. Ноу-хау в наведеному розумінні не завжди піддається 
документуванню, адже задокументувати можна тільки інформацію про досвід, а не сам 
досвід, навички та уміння. 

3. Комерційна таємниця - повинна містити тільки незагальновідому інформацію, в 
той час коли договір про передачу ноу-хау може включати навіть відомості, які можливо 
відомі, але розцінюються набувачем як ноу-хау, включаючи значні умови для їх збору або 
отримання. 

4. Комерційна таємниця, в основному, зберігається для власних потреб і не підлягає 
передачі. Ноу-хау найчастіше виступає об’єктом передачі й відповідних угод. 

5. Особливість комерційної таємниці полягає в її нелегкодоступності, тобто до неї 
не повинно бути доступу на законних підставах. Що ж стосується ноу-хау, то умови 
збереження його конфіденційності можуть встановлюватися в договорі між цедентом і 
набувачем за угодою сторін, де передбачається і відповідальність за його розголошення. 

6. Також комерційна таємниця повинна мати комерційну цінність завдяки її 
секретності. Про комерційну цінність ноу-хау ніде не значиться. 

7. Комерційна таємниця повинна зберігатися особою, яка її фактично контролює в 
секреті. До ноу-хау така вимога також не висувається. Особливість ноу-хау, з 
урахуванням визначення в Регламенті Комісії ЄС № 772/2004, ноу-хау повинно бути 
суттєвим (корисним, значимим), а також ідентифікуватися в будь-якій формі, тобто бути 
описаним або зафіксованим відповідним чином [12, с.268-271]. 

Отже, виходячи із вищезазначеного, можна зробити висновок про те, що не слід 
ототожнювати терміни «комерційна таємниця» та «ноу-хау», оскільки вони мають більше 
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відмінних (особливих) ознак, ніж спільних. Комерційна таємниця є родовим поняттям по 
відношенню до ноу-хау, яке є видовим поняттям. 

Відповідно, при застосуванні законодавства про комерційну таємницю чи ноу-хау 
слід враховувати не закони (загальні та спеціальні), а норми права (загальні та спеціальні). 
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Особливість статусу НБУ як державного органу полягає в особливості його 

взаємозв'язків з Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України та Президентом 
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України, закріплених законодавчо[1]. Дослідження цих взаємозв’язків дає можливість 
з’ясувати питання про інституційну самостійність НБУ.  

Як слушно зауважувала О.П. Орлюк, автономія НБУ не означає відсутності 
співробітництва між ним, урядом і парламентом, іншими органами державної влади. 
Зокрема, задля здійснення зваженої економічної політики всі ці органи мають 
погоджувати свої дії, зокрема у сфері формотворчості, бюджету, економіки тощо. Саме 
співробітництво назване одним з головних факторів взаємодії цих інститутів для 
стабільного економічного розвитку держави[2].  

Взаємодія НБУ з вищими органами державної влади об’єктивно посилює його роль 
і місце у державному механізмі, сприяє ефективному виконанню покладених на нього 
функцій і повноважень, діяльності в інтересах держави та суспільства в цілому.  

Якщо НБУ – орган державного управління, що володіє спеціальною компетенцією, 
то глава держави, парламент та уряд – органи загальної компетенції, що володіють 
значним обсягом повноважень у регулюванні суспільних відносин та взаємодіють між 
собою та з НБУ на підставі принципу поділу влади, інших конституційно встановлених 
засад взаємодії[3]. Така взаємодія передбачає взаємодоповнюваність (субсидіарність) 
їхньої компетенції[4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13].  

Спрямованість діяльності гілок влади так само є спільною, хоч реалізується 
їхня компетенція за неоднакових умов, різними засобами, у різних організаційно-
правових формах тощо. 

Як зазначав у своєму Рішенні у справі про тимчасове виконання обов’язків 
посадових осіб від 27.04.2000 р. КСУ, поділ влади передбачає їх тісну взаємодію, 
кінцевим результатом якої є досягнення конституційних цілей  і завдань 
(забезпечення прав і свобод людини і громадянина, їх безпека, стабільність 
конституційного ладу тощо) [14]. Зазначене повною мірою стосується і взаємодії 
гілок влади з НБУ як особливим органом державного управління.  

Тому нагальною потребою є вироблення за таких умов спільних підходів для 
вирішення поставлених законодавством перед НБУ, іншими органами влади завдань. 

Однією з форм взаємодії НБУ з іншими органами державної влади є його 
підзвітність таким органам. Така підзвітність у будь-яких формах не повинна ставати 
контролем за прийняттям рішень НБУ, що, зокрема, і відрізняє залежні центральні банки 
від незалежних. Підзвітність повинна забезпечувати участь демократично обраних 
державних органів у призначенні осіб, що очолюють такі центральні банки, а також 
гарантувати поінформованість громадськості про політику, здійснювану незалежними 
центральними банками[15]. Тож з цієї точки зору, підзвітність не є антиподом 
незалежності НБУ і цілком вкладається у концепцію самостійного центробанку. 

Водночас, на науково-теоретичному рівні відсутнє обгрунтоване закріплення 
змісту та специфіки правового значення терміну “підзвітність”, у тому числі і по 
відношенню до підзвітності самого НБУ. Не прояснює ситуацію з цього приводу і 
практика офіційних тлумачень законодавства України КСУ.  

Як видається, їх аналіз та ектраполяцію до стану взаємовідносин між НБУ та 
вищими органми державної влади України слід проводити, виходячи з доктринального 
розуміння, закладеного в Концепції адміністративної реформи від 22.07.1998 р. [16].  

За будь-яких обставин, підзвітність передбачає і певний нагляд (спостереження, 
моніторинг) за діяльністю НБУ та його результатами. Таким чином, вона передбача повне 
та періодичне інформування двох суб’єктів субєктів – Президента та парламенту України 
про результати своєї роботи. Очевидно, таке інформування має підтримувати в самому НБУ 
стан належного виконання його повноважень і функцій, а також відповідно орієнтувати 
роботу керівництва НБУ з організації процесу виконання цих функцій і повноважень.  

Водночас питання про обсяг і специфіку підзвітності має практичне продовження у 
спробах, що не припиняються і досі, підпорядкувати діяльність НБУ вирішенню 



72 
 

кон’юнктурних проблем законодавчої та виконавчої влади в Україні, особливо на тлі 
періодичного погіршення економічної ситуації.  

Відповідно до Закону НБУ підзвітний Президенту України та Верховній Раді Укра-
їни в межах їх конституційних повноважень. „Правила симетрії” (Н.Р. Нижник[17]), як 
бачимо, закладені і в основу взаємовідносин між суб’єктами ініціювання підзвітності 
НБУ. 

Водночас з числа суб’єктів, стосовно яких встановлено підзвітність, виключено 
Кабінет Міністрів України, що вказує на істотне дистанціювання НБУ від органів 
виконавчої влади, на прагнення законодавця уникнути законодавчої “прив’язки” НБУ до 
цієї системи, що існувала до 1996 р., коли Голова НБУ був членом Уряду. 

Тож нині така ситуація дозволяє говорити про НБУ як про “банк Уряду” лише із 
значним ступенем умовності. У точному ж розумінні НБУ не є банком ані уряду, ані 
парламенту[18].  

У контексті статті 51 Закону підзвітність має два виміри: кадровий та 
інформаційний. Вони, очевидно, невіддільні один від другого, складають невід’ємні 
елементи однієї системи.  

Зауважимо, що вимоги щодо звітування НБУ спираються на конкретні законодавчі 
і конституційні приписи про спосіб формування керівництва НБУ.  

При цьому жоден інший орган державної влади в Україні, який не бере 
безпосередньої участі у такому формуванні, відповідно, не має й права вимагати 
звітування НБУ у будь-яких формах.  

У першому з названих аспектів підзвітність позначає призначення  на  посаду  та  
звільнення з посади Голови НБУ Верховною Радою України за поданням Президента 
України; призначення та звільнення Президентом України половини складу Ради НБУ; 
призначення та звільнення Верховною Радою України половини складу Ради НБУ. 

У другому ж аспекті підзвітність означає: доповідь Голови НБУ Верховній Раді 
України про діяльність НБУ; надання Президенту України та Верховній Раді України 
двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі. 

При цьому Законом протягом 2009-2011 р. істотно посилені засади підзвітності 
НБУ вищим органам державної влади, що викликано негативним для України перебігом 
світової фінансово-економічної кризи, яка глибоко торкнулася також національної 
економіки України. Зокрема, передбачається, що НБУ щоквартально надає інформацію 
Президенту України, Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з 
питань фінансів і банківської діяльності щодо безготівкової емісії у відповідному періоді, 
а саме: проведення операцій з рефінансування банків; проведення інтервенцій на 
міжбанківському валютному ринку; проведення операцій на фондовому ринку. 

НБУ також має право подавати Президенту України у встановленому порядку 
пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій 
НБУ.  

Водночас НБУ щорічно подає Президенту України, Верховній Раді України та 
Кабінету Міністрів України: до 15 березня - прогнозні монетарні показники на наступний 
рік; до 1 квітня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до 
розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету 
України; до 1 вересня - інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до 
розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету 
України. 

Характерно, що, крім зазначених норм, законодавство України практично прямо не 
обумовлює жодних інших механізмів підзвітності НБУ Президентові або парламенту. 
Така законодавча “скупість” вказує на вичерпність означених зв’язків та істотне 
дистанціюванння НБУ від обох згаданих органів державної влади.  

Вважаємо, що, з урахуванням своєрідності конституційного статусу  та широти 
компетенції у галузі фінансової політики держави Президент України у частині взаємодії з 
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НБУ повинен розглядатися як гарант непорушності конституційного принципу 
незалежності згаданого органу державного управління[19]. 

Парламент визначає умови організації та діяльності НБУ, ухвалюючи спеціальний 
закон про його статус та вносячи відповідні зміни до законодавства. У цьому контексті 
особливо важливим є розуміння того, що право парламенту на обмеження обсягу і меж 
самостійності НБУ шляхом прийняття змін до законодавства не має абсолютного 
характеру, адже будь-які його дії мають відбуватися у рамках Конституції України. 

У сфері бюджетної та грошово-кредитної політики НБУ через Раду НБУ відповідно 
до загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів 
економічного та соціального розвитку України до 15 вересня розробляє Основні засади 
грошово-кредитної політики і вносить їх Верховній Раді України для інформування та 
здійснює контроль за виконанням Основних засад грошово-кредитної політики.  

Вона ж затверджує кошторис доходів та витрат НБУ та подає Верховній Раді 
України до 1 вересня поточного року прогнозовані відомості про сальдо кошторису для 
включення до проекту Державного бюджету України  на наступний рік. 

Стаття 52 Закону описує взаємовідносини НБУ з Кабінетом Міністрів України. До 
таких відносин, зокрема, належать такі аспекти: 1) проведення взаємних консультацій з 
питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми 
економічного та соціального розвитку; 2) надання на запит Кабінету Міністрів України 
інформації щодо монетарних процесів та грошово-кредитного ринку; 3) одержання від 
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої  влади  
інформації, що має вплив на стан платіжного балансу, на монетарні процеси,  грошово-
кредитний ринок, включаючи щомісячну інформацію про показники доходів, видатків і 
дефіциту державного та зведеного бюджетів, стан державного боргу та графік платежів за 
ним; 4) підтримка НБУ економічної політики Кабінету Міністрів України, якщо вона не 
суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України; 5) право  подавати  
Кабінету Міністрів України у встановленому  порядку  пропозиції  щодо законодавчого 
врегулювання питань, спрямованих на виконання функцій НБУ[20]. 

Такий тісний характер взаємодії між НБУ та Урядом, як зазначала О.П. Орлюк, 
зумовлений тим, що саме на них покладається проведення спільної економічної політики, 
в реалізації якої кожен з цих органів має власні управлінські завдання, які в поєднанні і 
дозволяють досягати спільної мети. При цьому, якщо Уряд безпосередньо впливає на 
економічні процеси, то НБУ робить це опосередковано, через грошово-кредитну систему 
України[18].   

Можна було очікувати, що з прийняттям Закону України “Про Кабінет Міністрів 
України” особливості взаємовідносин НБУ з Урядом держави визначатимуться повніше та 
більш докладно. Проте цьому питання в згаданому Законі, прийнятому 7.10.2010 р., 
присвячено лише одну статтю – статтю 38, яка зазначає: “Кабінет Міністрів України 
відповідно до Конституції та законів України взаємодіє з Національним банком України, 
іншими державними органами з питань, що належать до його компетенції”[21]. Таким 
чином, деталізація таких відносин на рівні закону, очевидно, справа майбутнього. 

Стаття 53 Закону України “Про Національний банк України” також визначає 
гарантії невтручання у діяльність НБУ, що є важливим елементом у забезпеченні його 
самостійності.  

З лексичної точки зору, невтручання розуміється як відмова у втручання у щось. 
Своєю чергою, під втручанням розуміється входження, проникнення кудись, самочинне 
заняття чиїмись справами, встрявання до чиїхось стосунків[22]. 

Загалом невтручання як особливий правовий інститут слугує застереженням проти 
підпорядкування НБУ іншим органам публічної влади[23]. 

З гарантіями невтручання тісно пов’язана вміщена в статті 54 Закону заборони 
адресовані НБУ: 1) надавати кредити в національній та іноземній валюті, як прямо, так і 
опосередковано через державну установу, іншу юридичну особу, майно якої перебуває у 



74 
 

державній власності,  на фінансування витрат Державного бюджету України; 2) купувати 
на первинному ринку цінні папери, емітовані  Кабінетом Міністрів України, державною 
установою, іншою юридичною особою, майно якої перебуває у державній власності[20]. 

Неврегульованість всього комплексу суспільних відносин щодо запобігання 
втручанню органів законодавчої та виконавчої влади до компетенції НБУ ставить 
функціонування НБУ під загрозу постійного втручання відповідних органів, водночас 
призводячи до унеможливлення оскарження ексцесів такого втручання в 
адміністративному та судовому порядку.  

Невтручання має також передбачати неможливість зазначених органів і посадових 
осіб вирішувати питання, віднесені до компетенції НБУ, та пряму вказівку на судові 
засоби оспорювання такої практики у разі її виникнення. Право звернення НБУ до суду з 
цих питань має бути гарантоване як нормами матеріального, так і процесуального права.  

До дій, що можуть кваліфікуватися як втручання в діяльність НБУ, не можна, 
очевидно, віднести ряд діянь, зокрема: публічні висловлювання (з наданням політичних 
оцінок) представників інших гілок влади, посадових осіб, підприємців тощо щодо 
діяльності НБУ чи його посадових осіб, зокрема у пресі, на телебаченні тощо; аналіз 
діяльності НБУ та його органів з прогнозом того, які наслідки матимуть ті чи інші 
рішення НБУ для банківської системи держави, економіки країни в цілому; пропозиції 
політиків змінити керівництво НБУ; порушення правоохоронними органами 
кримінальних справ щодо працівників НБУ, в тому числі і щодо його керівництва, 
передачу відповідних справ до судових органів та винесення судом обвинувальних 
вироків стосовно осіб, які порушили закон; пропозиції щодо внесення змін до 
законодавства, що регулює діяльність НБУ та його організацію. 

Водночас до дій, що можуть кваліфікуватися як таке втручання, можна, на наш 
погляд, віднести: усунення керівництва НБУ від виконання ним його обов’язків у 
незаконний спосіб, зокрема припинення діяльності Голови чи членів Ради НБУ всупереч 
передбаченому Конституцією чи законом порядку; втручатися у прийняття рішень Ради 
чи Правління НБУ, впливати на його зміст всупереч загальнодержавним інтересам; 
перебирати на себе будь-які передбачені законом функції та повноваження Ради та 
Правління НБУ; скасовувати акти НБУ власними рішеннями, оскаржувати їх інакше, аніж 
у передбаченому чинним законодавством судовому порядку; примушувати правоохоронні 
органи всупереч закону розпочинати кримінальне переслідування членів Ради або 
Правління НБУ з метою змусити останніх ухвалити потрібне рішення тощо. 

Очевидно, що таких випадків та прикладів може бути потенційно досить багато, 
що зумовлюється широтою компетенції відповідних органів та може зумовлюватися 
слабкою їх розмежованістю, а також – домінуванням неформальних форм взаємодії та 
впливів над формальними, інституціоналізованими у певних правових формах.  

До цього також слід додати значний обсяг дискреційних повноважень, зокрема у 
Президента України, що потенційно може негативно впливати на якість і характер таких 
взаємовідносин, зокрема і всупереч доктринальним уявленням про Уряд як своєрідний 
координуючий центр державного управління в країні[3]. 

Істотною правовою проблемою є визначення конкретних санкцій у законодавстві 
України за порушення заборони щодо невтручання. Характерно, що нині така юридична  
відповідальність – у вигляді кримінальної – передбачена лише за втручання у діяльність 
Голови НБУ, а саме за незаконний вплив у будь-якій формі на Голову НБУ з метою 
перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття незаконних 
рішень (стаття 344 КК України) [25]. 

Зазначений уплив може полягати в конкретних діях, спрямованих на 
перешкоджання виконанню ним його обов’язків як службової особи або щоб домогтися 
прийняття ним незаконного рішення. Це може, зокрема, виявлятися в умовлянні, 
шантажуванні, погрозі відмовити у наданні законних благ, а також у будь-якій іншій 
формі[25].  
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Отже, як видно, на сьогодні існує досить розгалужений комплекс різноманітних 
управлінських відносин між НБУ та Верховною Радою України, Президентом України та 
Кабінетом Міністрів України, який лише частково і вкрай фрагментарно врегульований на 
законодавчому рівні. Водночас і в чинному законодавстві України існує чимало 
неузгодженостей, зокрема в питаннях визначення обсягу і специфіки підзвітності НБУ, а 
також уточнення гарантій невтручання з боку органів законодавчої і виконавчої влади у 
діяльність НБУ.  

Зазначені проблеми мають знайти своє нормативне вирішення в ході коригування 
спеціального законодавства, присвяченого відповідним аспектам правового статусу НБУ. 
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Анотація. У статті розглядаються питання, пов’язані з розвитком методу моделювання в 
криміналістиці та використанням створених видів моделей для цілей криміналістичних досліджень. 
Досліджуються криміналістичні особливості моделювання злочинної діяльності в рамках криміналістичної 
характеристики злочинів, обґрунтовується необхідність розробки комплексної характеристики злочинів і 
формування криміналістичних моделей злочинної діяльності на основі моделювання. Автором визначена 
сутність криміналістичного моделювання, його складові та значення при розслідуванні злочинів. 

Ключові слова: Криміналістичне моделювання, криміналістична модель, розслідування злочинів, 
криміналістична характеристика 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием метода моделирования 
в криминалистике и использованием созданных видов моделей для целей криминалистических исследований. 
Исследуются криминалистические особенности моделирования преступной деятельности в рамках 
криминалистической характеристики преступлений, обосновывается необходимость разработки 
комплексной характеристики преступлений и формирование криминалистических моделей преступной 
деятельности на основе моделирования. Автором определена сущность криминалистического 
моделирования, его составляющие и значение при расследовании преступлений. 

Ключевые слова: Криминалистическое моделирование, криминалистическая модель, расследование 
преступлений, криминалистическая характеристика 

Annotation. The article discusses issues related to the development of the modeling method in forensic 
science and the use of types of models created for the purpose of forensic investigation. We study the forensic details 
of modeling of criminal activity within the criminological characteristics of crimes, the necessity of developing a 
comprehensive characteristics of crimes and the formation of forensic models of criminal activity on the basis of 
simulations. The author defines the essence of forensic modeling, its components, and in the investigation of crimes. 

Keywords Forensic modeling, forensic model, crime investigations, forensic characterization 
 
Розслідування злочинів є одним із складних та багатоаспектних процесів. 

Специфіка такого роду діяльності перш за все полягає в тому, що сюди залучаються 
особи, які мають абсолютно різні та протилежні інтереси або ж навпаки розслідування 
супроводжується тим, що необхідно встановити коло суб’єктів причетних до вчинення 
злочину. Проте, незважаючи на індивідуальність кожного вчиненого злочинного діяння, 
кінцева мета в будь-якому випадку полягає у встановленні істини, за допомогою 
всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин. Процес розслідування 
злочинів містить чимало проблем та завдань, які слід вирішувати та на які необхідно 
шукати відповіді, враховуючи той аспект, що суспільство не стоїть на місці, а постійно 
перебуває в русі, що супроводжується змінами та вдосконаленнями. Тому методика 
розслідування злочинів теж не може бути статичною, а повинна перебувати в динаміці 
змін та вдосконалюватись відповідно до потреб суспільства. Важливе місце серед методів 
розслідування злочинів посідає моделювання, яке надає можливість відшукати в 
невизначених умовах та ситуаціях з відсутньою інформацією найбільш ефективні та 
сприятливі шляхи збирання, дослідження та оцінки доказів.  

Актуальність дослідження криміналістичного моделювання полягає в тому, що 
можливість створення та правильного використання моделі тої чи іншої ситуації, особи, 
предмета, тощо при розслідуванні злочинів дає можливість досягти головного та бажаного 
результату – встановлення істини, визначення винних осіб та притягнення їх до 
відповідальності, або ж дає зрозуміти можливі шляхи пошуку доказів. 

Мета даної статті полягає в тому, щоб дослідити сутність, поняття, ознаки 
криміналістичного моделювання, визначити його місце в криміналістиці та з’ясувати його 
значення при розслідуванні злочинів. 
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Криміналістика, як і інші науки широко користується моделями, які в загальному 
вигляді можна представити у вигляді опису реальних явищ, подій, систем за допомогою 
знаків, креслень, формул, тощо.  

У філософському енциклопедичному словнику модель визначається як «аналог 
(схема, структура, знакова система) певного фрагмента природної або соціальної 
реальності, суспільної культури, концептуально-теоретичного рівня освіти і т.п. – 
оригіналу моделі » [10, с. 252]. 

Проблемам використання моделей в криміналістиці значну увагу приділяли такі 
вчені, як Р.С. Бєлкін [3], А.Р. Бєлкін [2], Т.С. Волчецька [4], М.К. Камінський [6], 
О.Ф. Лубін [7], І.М. Лузгін [8], М.М. Лисов та ін.  

Як відомо, моделювання – загальнонауковий метод пізнання, який викорис-
товується в криміналістичних наукових дослідженнях, слідчій, експертній та судовій 
практиці. Сутність моделювання полягає в тому, що для дослідження об’єкту (явища) 
використовують штучно створену або матеріально реалізовану систему – модель 
(«квазіоб’єкт»). В результаті моделювання дослідник отримує нову інформацію про об’єкт 
пізнання [11]. 

Цей метод у структурі сучасного наукового знання розглядається як один з методів 
пізнання та відображення дійсності, яке сприяє розкриттю закономірностей природи та 
суспільства. Цей ефективний метод використовується різними науками та галузями знань, 
і якщо раніше існувала думка про те, що метод моделювання притаманний технічним та 
природознавчим наукам, то тепер моделювання широко використовується у суспільних і 
правових науках [9, с. 74]. 

З урахуванням особливостей використання цього методу в практиці розслідування 
злочинів Волчецька Т.С. вказує, що криміналістичне моделювання – це метод, що полягає 
в створенні уявної або матеріальної моделі (володіє необхідною для дослідження 
схожістю з оригіналом, що знаходиться в сфері кримінального судочинства), а також в 
подальшому дослідженні цієї моделі в якості середовища отримання криміналістично 
значимої інформації, необхідної для розкриття, розслідування і попередження злочину [6, 
c. 7-8; 4, с. 123].  

Батюк О.В. дає визначення ситуаційного моделювання, як методу, що дозволяє 
оперативно розпізнати та адекватно оцінити наявну слідчу ситуацію, незнайомі ситуаційні 
фактори звести до відомих, типових для яких уже розроблений оптимальний алгоритм або 
програма дій [1, c.30].  

Отож, з даних визначень випливає, що метод моделювання використовується в тих 
випадках , коли неможливо безпосередньо пізнати сам досліджуваний об'єкт, тобто 
оригінал. Його суть полягає у створенні уявної або матеріальної моделі, а також у 
подальшому дослідженні цієї моделі в якості засобу отримання криміналістично значимої 
інформації, необхідної для розкриття , розслідування та попередження злочинів. 

Як доцільно зауважують Лукашевич В.Г., Юнацький О.В., криміналістична модель – 
це штучно створена матеріальна або ідеальна система, яка відтворює з певним ступенем 
подібності замінюваний нею об’єкт, вивчення та перевірка якої дозволяє отримати нові 
знання щодо цього об’єкта та використовувати їх для виконання пошукових, пізнавальних, 
ідентифікаційних та інших завдань у процесі розслідування злочинів [9, с. 80]. 

Враховуючи, зазначені вище положення, під криміналістичною моделлю, на нашу 
думку, слід розуміти певний штучно створений об’єкт, який відображає та відтворює 
важливі для криміналістичного пізнання оригінали різних об’єктів, явищ, осіб і процесів, 
пов'язаних із злочином і його розслідуванням, що дозволяє отримати важливу, 
криміналістично значиму інформацію, необхідну для успішного розслідування злочину та 
встановлення істини. Метод криміналістичного моделювання дуже органічно пов'язаний з 
іншими методами пізнання, які використовуються в криміналістиці, а саме: 
спостереженням, експериментом, описом і т.д. Він досить ефективно може бути 
використаний для вирішення цілого ряду найрізноманітніших криміналістичних завдань. 
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Загалом, враховуючи інформаційну невизначеність та, зазвичай, відсутність будь-
якої інформації, яка існує на початковому етапі, обмірковане створення криміналістичної 
моделі дозволить процес розслідування скоригувати у правильному напрямку та вирішити 
проблеми, які виникають перед слідчим.  

При ситуаційному моделюванні слід враховувати динамічний характер ситуації. У 
ході розслідування слідчий в міру необхідності проводить різні слідчі (розшукові) дії, 
звертається до даних криміналістичних обліків, використовує можливості оперативно-
розшукової діяльності, допомоги громадськості. У результаті виникає (і відповідно 
моделюється у слідчого у свідомості) якісно нова слідча ситуація, що має більш повну 
інформаційну базу.  Інформація, що складає процесуально-тактичний компонент слідчої 
ситуації, характеризує стан провадження: які слідчі (розшукові) заходи на момент оцінки 
слідчої ситуації вже проведені, який конкретний запобіжний захід обрано, які тактичні 
прийоми були застосовані слідчим, ступінь ефективності їх використання.  Інформація, 
що складає психологічний компонент слідчої ситуації, повинна об'єднувати в собі: а) 
особистісні характеристики окремих учасників процесу, їх психологічні особливості, 
моральні та інші якості, б) особливості взаємовідносин учасників процесу між собою, їх 
ставлення до розслідуваної події, до слідчого, до самого факту розслідування.  

Розглядаючи процес криміналістичного моделювання, можна графічно виділити та 
зобразити основні його компоненти або складові, за допомогою яких і створюється 
криміналістична модель (Схема 1).  

 
Схема 1 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Суб’єкт моделювання  

 
Основні аспекти 
моделювання 

 
Результат моделювання 

ПРОЦЕС КРИМІНАЛІСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 
 
 

 слідчі органів 
досудового розслідування; 

 експерти-
криміналісти; 

 співробітники 
оперативних підрозділів; 

 суд. 

 
 

 Інформація про суб'єкта злочину; 
 Інформація про об'єкт; 
 Мотив і мета вчиненого; 
 Інформація про засоби, спосіб і 
механізм вчинення злочину (про дії, 
скоєних злочинцем і потерпілим, способи 
підготовки, вчинення, приховування 
злочину); 
  Інформація про обстановку вчинення 
злочину; 
 Інформація про місце і час вчинення 
злочину; 
– Інформація про інших учасників 
злочину, співучасників, очевидців. 

 
 
 
 
 

Криміналістична модель 
(змодельована ситуація 

злочину; особа невідомого 
злочинця, тощо) 
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Отож, як видно із схематичного зображення, криміналістичне моделювання 
виступає в якості необхідного пізнавального засобу, що багато в чому допомагає процесу 
управління розслідуванням. Так, у процесі розслідування слідчий, з’ясовуючи сутність 
кримінального події, будує в своїй свідомості її уявну модель, тобто інформаційну модель 
розслідуваної події. У міру отримання інформації про злочин і особу, яка її вчинила, ця 
модель стає більш повною та реальною. Оскільки, як відомо, на момент розслідування, 
злочин постає перед слідчим як явище минулого, дослідження якого може бути здійснено 
тільки опосередковано, що, якраз, має перед собою реальні передумови до використання 
методу моделювання, як засобу пізнання істини. Побудувати модель розслідуваної події – 
значить поступово відтворити у свідомості картину, яка мала місце в кримінальній 
ситуації, розібратися в її суті , простежити генезу, тобто усвідомити весь механізм 
злочину. Такого роду модель хоча і не є засобом доказування, але істотно полегшує його 
процес. Побудова моделі кримінальної ситуації сприяє вирішенню цілого ряду 
криміналістичних завдань. Так, модель може виступати як систематизатор, накопичувач 
інформації про злочин і як засіб отримання нового знання про кримінальну ситуацію і про 
злочинця [4, с. 135-136]. 

У процесі розслідування по кожному конкретному провадженні слідчий : 1. 
подумки поетапно «відтворює» ситуацію вчинення злочину (кримінальну ситуацію); 2. 
періодично осмислює і аналізує дану ситуацію розслідування (слідчу ситуацію), оскільки 
на основі її оцінки приймає відповідні процесуальні і тактичні рішення. Слідчому та 
іншим суб'єктам розслідування, постійно доводиться  оцінювати різного роду ситуації, які 
потрібно адекватно сприймати, професійно аналізувати, а при необхідності і правильно 
вирішувати. Для цієї мети можна використовувати весь арсенал наявних методів і 
способів пізнання ситуацій, таких як, наприклад, аналіз, синтез, абстрагування. Метод 
моделювання охоплює різні рівні пізнання, дозволяє здійснити зв'язок між емпіричним і 
раціональним. Він органічно пов'язаний з іншими методами пізнання – спостереженням, 
експериментом, описом і т.д. Разом з тим застосування названих методів у комплексі з 
моделюванням набуває і певну специфіку. 

Криміналістичне моделювання може ефективно використовуватися у діяльності з 
розкриття і розслідування окремих видів злочинів. Побудова типової моделі механізму 
злочину сприяє: правильній кримінально-правової кваліфікації злочину; виявленню 
очевидців злочину; встановленню подій, які передували, супроводжували та настали після 
вчинення злочину; встановленню окремих фактів і зв’язків між ними в процесі розкриття 
й розслідування злочинів. 

На думку Батюка О.В., використання слідчим методу моделювання з урахуванням 
ситуаційних факторів у практиці проведення слідчих дій дозволяє розв’язати цілий 
комплекс пізнавальних завдань: – сприяє побудові, перевірці та оцінці інформаційної 
моделі розслідуваної події та її складових; оптимізує підготовку і планування слідчої дії; є 
універсальним засобом тактичного прогнозування;  підвищує ефективність прийняття 
організаційно-тактичних рішень слідчого;  дозволяє розробити систему впливу на окремих 
учасників процесу;  виступає оптимальним засобом оцінки результатів слідчої дії [1, с. 33]. 

Волчецька Т.С. розглядає значення моделювання при розслідуванні злочинів у 
декількох аспектах, зокрема, у пізнавальній діяльності слідчого цей метод допомагає в 
установленні окремих обставин злочину, сприяє побудові інформаційної моделі 
розслідуваної події на ситуаційній основі. За рахунок уявної реконструкції всіх 
кримінальних ситуацій (особливо ситуацій, які передують злочину і які наступають за 
ним) дозволяє слідчому отримати додаткову криміналістично значиму інформацію про 
злочин, яка сприяє його розкриттю. В організаційній діяльності ситуаційне моделювання 
забезпечує  своєчасну грамотну діагностику вихідної слідчої ситуації, допомагає в 
оптимальній організації і плануванні розслідування. У прогностичній діяльності 
використання зазначеного методу дозволяє здійснити прогнозування результатів окремого 
етапу розслідування, розвитку ситуації розслідування, поведінки злочинця безпосередньо 
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після вчинення злочину, а також і його поведінка на попередньому слідстві. В цілому 
процес комплексного використання ситуаційного моделювання в методиці розслідування 
злочину можна представити у вигляді послідовного вирішення наступних 
взаємопов'язаних завдань: 1. побудова інформаційної моделі розслідуваної події, аналіз і 
оцінка цієї моделі; 2. моделювання вихідної слідчої ситуації; 3. Типізація вихідної слідчої 
ситуації; 4. побудова програми її вирішення на основі відповідної адаптації розробленої 
науковою програмою для типової ситуації; 5. побудова індивідуальної програми 
розслідування; 6. діагностика ситуації розслідування; 7. її вирішення [5, с.83-84]. 

Отже, в процесі розкриття та розслідування злочинів метод моделювання 
застосовується досить часто. Слідчі органів досудового розслідування, експерти-
криміналісти, співробітники оперативних підрозділів в повсякденній діяльності мають 
справу з різними видами моделей. Елементи криміналістичного моделювання 
використовуються при розробці теорій криміналістичної тактики і методики, де вони, в 
основному і виконують пояснювальну функцію. Так слідчу версію можна ототожнювати з 
уявною моделлю розслідуваного злочину. Версія – лише гіпотеза про обставини злочину , 
а модель – прогнозований результат перевірки цієї гіпотези. Планування розслідування 
також є самостійним етапом. Однак, з позицій моделювання перспективним є 
обґрунтування методик побудови слідчих (розшукових) дій. Криміналістичне 
моделювання злочинної діяльності дозволяє, на основі створеної моделі, вивчати будь-яку 
стадію злочинної діяльності через залишені на місці події злочинцем сліди, ґрунтовно та 
комплексно досліджувати механізм і способи вчинення злочинів, виявляти характерні 
риси, властиві суб’єктам злочинної діяльності.  

Основне значення моделювання полягає в дослідженні моделі з метою отримання 
нової інформації. Нерідко, до моделювання в криміналістиці вдаються, коли неможливо 
або недоцільно безпосередньо вивчати складний об'єкт. Криміналістичне моделювання 
має на меті конструювання моделей майбутніх подій і ситуацій, а також найбільш 
ймовірної поведінки в майбутньому злочинців і розшукуваних осіб.  

Враховуючи зазначені вище положення, можна зробити висновок про те, що 
криміналістичне моделювання сприяє:  криміналістичній діагностиці ознак злочину, 
визначенню видової приналежності вчиненого, наявності в ньому ознак конкретного складу 
злочину, правильної кримінально-правової кваліфікації діяння; відмежування злочинів від 
інших суспільно небезпечних діянь; виявлення та встановлення подій, досліджуваних у 
кримінальному процесі; виявлення та викриття осіб , що зникли з місця події після скоєного 
ними правопорушення; встановлення особи невідомого злочинця; виявлення потерпілих і 
свідків, місцезнаходження яких невідоме; розшуку викраденого майна, предметів, 
використаних при здійсненні суспільно небезпечних діянь ; встановленню подій, які 
передували, супроводжували суспільно небезпечне діяння; встановленню мети, мотивів, 
обстановки, механізму злочинної поведінки винних осіб; встановленню походження і 
зв’язків між фактами, їх тимчасової і просторової характеристики, усунення протиріч між 
фактами; визначення напрямку пошуково - пізнавальної діяльності, формулюванню 
загальних і окремих тактичних, організаційних, управлінських завдань, пошуку шляхів і 
методів вирішення конкретних завдань при розслідуванні злочинів. 
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Анотація. У статті досліджено особливості здійснення державного контролю за використанням 

та охороною лісів в Україні, процедурні проблеми цієї важливої діяльності. 
Ключові слова: охорона лісів, використання лісових ресурсів, державний контроль у галузі охорони і 

використання лісів, процедура державного контролю у галузі охорони і використання лісів.  
Аннотация. В статье исследованы особенности осуществления государственного контроля за 

использованием и охраной лесов в Украине, процедурыне вопросы этой важной деятельности.  
Ключевые слова: охрана лесов, использование лесных ресурсов, государственный контроль за 

использованием и охраной лесов, процедура государственного контроля за использованием и охраной лесов. 
Annotation. The article deals with the peculiarities of the realization of state control in the field of protection 

and exploitation of the forests in Ukraine and the procedural problems of this important activity. 
Key words: protection of forests, exploitation of the forest resources, state control in the field of protection 

and exploitation of the forests, procedure of the state control in the field of protection and exploitation of the forests. 
 
Процедурні питання здійснення державного контролю за використанням та охоро-

ною лісів, як і загалом процесуальні аспекти державного екологічного контролю, тривалий 
час перебували на периферії дослідницьких зацікавлень представників науки лісового 
права, як, зрештою, і всього екологічного права. Але без вирішення концептуальних питань 
матеріально-правового забезпечення відповідного виду державного екологічного контролю 
неможливо було підійти до вирішення наступних проблем забезпечення відповідної 
контрольної діяльності належними процесуально-правовими нормами.  

У цьому ключі слід зазначити, що загальнотеоретичні правові проблеми організації 
процедур державного контролю досліджувалися в юридичній науці О.Ф. Андрійко, С.О. 
Боголюбовим, М.М. Брінчуком, А.П. Гетьманом, В.В. Костицьким, С.Д. Кравченком, М.В. 
Красновою, Д.В. Малишева, С.І. Хом’яченко.  

Під процедурою в юридичній науці пропонується розуміти: врегульована 
процесуальними нормами дiяльнiсть, яка має свою послiдовнiсть i спрямована на 
отримання якого-небудь результату (А.П. Гетьман) [3], особливий порядок здійснення 
праововї діяльності, що має на меті реалізацію норм матеріального права і 
кореспондуючих з ними правових відносин, охоронюваних та захищених від порушень 
юридичними санкціями (В.Я. Яковенко); система, орієнтована на досягнення конкретного 
суспільного результату, яка включає в себе поведінкові акти, що послідовно змінюються; 
в якості діяльності внутрішньо структурована доцільним соціальним спілкуванням; 
наділена (попередньо встановленою на нормативному або індивідуальному юридичному 
рівнях) моделлю розвитку; має ієрархічну будову; постійно перебуває в динаміці; є 
засобом реалізації основного, головного, провідного для неї суспільного відношення1 

                                                 
1 Стосовно останньої ознаки, В.М. Протасов пояснює, що нормативно-правова модель процедури повинна 

визначати, зокрема, телеологію та тип основних соціальних відносин; суб’єктний склад їх учасників; перелік можливих 
та обов’язкових поведінкових актів останніх та послідовність їх вчинення; строки та місце здійснення як окремих 
компонентів, так і самої процедури в цілому; засоби, що забезпечують її функціонування (Див. докладніше: [1]). 
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(В.М. Протасов); порядок вчинення дій, необхідних для здійснення контролю органами 
виконавчої влади (О.І. Гурін) [2].  

Аналізуючи під цим кутом зору державний контроль у галузі використання та 
охорони лісів, слід інтерпретувати його як такий вид державного контролю, якому, 
безумовно, притаманні свої, властиві саме йому процедури здійснення. Вони, своєю 
чергою, обумовлюються специфікою підконтрольних об’єктів, колом повноважень 
суб’єктів контролю та співвідношенням цих повноважень між собою, повнотою 
врегулювання відповідних процедурних аспектів на рівні нормативно-правових актів, що 
регулюють процедури здійснення державного контролю в означеній сфері 
правовідносин, тощо.  

З цього погляду, процедурами державного контролю в галузі використання та 
охорони лісів слід розуміти такий різновид юридичних (тобто врегульованих нормами 
права) процедур, який стосується практичної діяльності уповноважених контролюючих 
органів з реалізації матеріально-правових приписів щодо здійснення державного 
контролю в галузі використання та охорони лісів.  

Принципово важливим для характеристики процедур державного контролю в 
галузі використання та охорони лісів постає належне нормативно-правове визначення 
відповідних процедур. При цьому зазначимо, що в сучасній юридичній літературі вже 
сформульовано переконливу позицію, відповідно до якої така “регламентація процедур 
контролю має не менш істотне значення, ніж будь-які інші управлінські процедури, хоча 
останні і потребують значно більшої оперативності, визначеності доцільності та свободи 
розсуду керівників” [4. 197].  

Насамперед, державний контроль в означеній сфері суспільних відносин 
характеризується істотним порушенням синхронності, тобто розривом у часі між 
послідовністю введення в дію відповідних матеріальних та похідних від них процедурних 
норм. Зокрема, вихідні, засадничі положення щодо здійснення відповідного виду 
державного контролю з’явилися в чинному Лісовому кодексі України ще в 1994 р., тоді як 
підзаконні акти щодо відповідного порядку здійснення цього виду державного контролю – 
лише протягом 2007-2010 рр. (від часу прийняття Закону України “Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” [5] до Положення про 
порядок проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням 
вимог лісового законодавства [6]).  

Недостатнім виглядає також узгодженість між термінологічним апаратом Лісового 
кодексу України[12] як базового, відправного для організації відповідного івиду 
державного контролю акта та Порядку про проведення перевірок при здійсненні 
державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства.  Якщо в Лісовому 
кодексі України йдеться про здійснення державного контролю щодо використання та 
охорони лісів, то в згаданому Порядку відповідний контроль стосується лише проведення 
перевірок додержання лісового законодавства.  

Між тим, цілком очевидно, що лише перевірками додержання лісового 
законодавства державний контроль у галузі використання та охорони лісів обмежуватися 
не може. Не менш важливим його напрямом є перевірка фактичного стану використання 
та охорони лісів, зрештою, відповідний стан лісового фонду.  

Універсальним законодавчим актом у галузі регулювання процедури державного 
контролю щодо використання та охорони лісів, як і інших видів природних ресурсів, є 
Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності” [5], на підставі якого розроблені підзаконні акти, зокрема Порядок проведення 
перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового 
законодавства, затверджений Наказом Держкомлісгоспу від 31 серпня 2010 р. №263 [6]. 

На сьогодні специфікою правового регулювання процедурних аспектів здійснення 
державного контролю у галузі використання та охорони лісів є і те, що відповідні питання 
регулюються переважно на підзаконному нормативно-правовому рівні. У цілому це 
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відповідає загальній тенденції українського законодавства, що встановлює вирішення 
процедурних питань контрольної діяльності здебільшого саме на підзаконному рівні 
[4.94,97]. Йдеться передусім, про вищезгаданий Порядок здійснення перевірок при 
здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства [6], а також 
про статусні Положення (про Держлісоохорону, про Держлісагентство, про Держекоінспек-
цію та ін.), якими закріплюються окремі аспекти правових процедур державного контролю 
на рівні функціонування окремих контролюючих органів (їх підвидів) у лісовій галузі.  

Звісно, за нинішнього стану та значної змістовної, функціональної та структурної 
специфіки українського лісового права та законодавства дещо умоглядною (та до певної 
міри – ідеальною) виглядає ситуація, коли і матеріальні, і процедурні аспекти державного 
контролю в галузі використання та охорони лісів встановлюватимуться окремим законом. 
Проте, очевидно, що найбільш принципові, засадничі положення такого контролю в 
процедурному розрізі, зокрема, повинні були б визначатися саме на рівні закону.  

Не можна не погодитися, у цьому контексті, із загальнотеоретичним висновком 
учених про те, що встановлення процедурних аспектів здійснення державного контролю 
на рівні підзаконних актів призводить до відставання в часі процедурного акта від 
основного, зменшенню його юридичної сили, а в результаті зниження ефективності 
правової процедури і разом з тим самого закону, на забезпечення функціонування якого 
спрямована дана процедура” [7, 9]. У зв’язку з викладеним очевидним є висновок про те, 
що вимога щодо сумісного розташування основних і процедурних норм у рамках одного і 
того ж акта (актів) порушується. Тим самим навіть структурно акти матеріального права 
та процесуального права у випадку регулювання процедур державного контролю в галузі 
використання та охорони лісів виявляються значною мірою протиставленими, що не 
сприяє системному та ефективному регулюванню відповідних правовідносин у цілому.  

Загалом, можна також зробити висновок лише про часткове охоплення 
регулятивним впливом нормативно-правових актів, що регулюють процедури здійснення 
державного контролю в галузі використання та охорони лісів, процедурної сторони відпо-
відних матеріальних (основних) правовідносин. Адже, як було показано вище, лише 
перевірками зміст здійснення державного контролю у цій галузі суспільних відносин не 
вичерпується. Відтак, процес утілення в життя змісту матеріально-правових приписів 
щодо державного контролю в галузі використання та охорони лісів не має характеру 
завершеного циклу.   

Демократизму та гласності процедури здійснення державного контролю в галузі 
використання та охорони лісів сприяє останнім часом певна демократизація 
інформаційного законодавства, зокрема прийняття та введення в дію Закону України “Про 
доступ до публічної інформації” [8]. 

Водночас і Лісовий кодекс України передбачає можливість одержання інформації 
про облік лісів громадянами та юридичними особами у встановленому законодавством 
порядку (стаття 54), а громадські природоохоронні організації володіють вільним 
доступом до інформації про стан лісів та ведення лісового господарства в них (стаття 96) [ 
9, 151-152,315-317].  

Конкретну інформацію та статистичні дані про сучасний стан лісового сектору в 
Україні можна отримати, зокрема. З видань Державної служби статистики (колишній 
Держкомстат), її територіальних органів, звітів Держлісагенства (колишній 
Держкомлісгосп) та його територіальних органів, лісокористувачів, наукових видань 
науково-дослідних інститутів та освітніх установ лісового профілю, звітів міжнародних 
проектів, електронних Інтернет-ресурсів тощо [10, 211-213; 11, 44]. 

Разом з тим, конкретні перипетії застосування відповідного законодавства в галузі 
використання та охорони лісів засвідчує, що на даному напрямі державний контроль 
здійснюється значною мірою поза контролем з боку громадськості та ЗМІ, оскільки він 
недостатньо доповнений ефективними механізмами громадського контролю. По суті ж, 
останній перебуває в Україні в “зародковому” стані і не дозволяє повною мірою 
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наблизити процедури здійснення державного контролю в лісовому секторі до 
загальноприйнятих стандартів прозорості та демократизму. Так само суб’єкти лісових 
правовідносин в Україні об’єктивно часто не в змозі повноцінно реалізувати та захистити 
свої права в ході здійснення відповідних контрольних заходів державних органів, оскільки 
вони недостатньо поінформовані про свої права та обов’язки, а так само – про права та 
обов’язки контролюючих органів та їх посадових осіб.  

Певною складністю відзначається реалізація в ході процедур державного контролю 
з використання та охорони лісів також вимог та імперативів законності як методу 
функціонування державної влади і всієї політичної системи суспільства, в основі якого 
лежить точне та неухильне виконання законів та прийнятих на їх основі підзаконних 
нормативно-правових актів усіма органами публічної влади, об’єднаннями громадян, 
посадовими особами та громадянами [7, 11-12; 12]. Водночас, як відомо, саме на основі 
вимог законності застосування права має строго визначену процедурно-процесуальну 
форму, що забезпечує досягнення істини при реалiзацiї юридичних норм, охорону прав 
заінтересованих осіб, захист від можливих правопорушень [9, 202]. 

Якщо ж оцінювати відповідні процедури державного контролю в галузі 
використання та охорони лісів під таким кутом зору, то тут можна дійти неоднозначних 
висновків. Насамперед, мова про простоту процедури не може вестися, оскільки 
регулювання самих процедур виглядає доволі заплутаним та неоднорідним як за якістю 
правового матеріалу, так і за рівнем юридичної сили актів, у межах яких регламентуються 
відповідні процедури. Більше того, помітна тенденція до їх ускладнення, що певною 
мірою суперечить задекларованим державним керівництвом підходам щодо перегулю-
вання підприємницької діяльності, спрощення діючих контрольно-наглядових процедур.  

Якщо оцінювати гарантії контрольної діяльності у галузі використання та охорони 
лісів, то слід нагадати, що в юридичній літературі до таких гарантій, зокрема, відносять 
загальні гарантії та гарантії суб’єктів контрольних правовідносин. До числа перших, 
зокрема, належать чітке встановлення статусу суб’єктів контрольної діяльності; достатня 
урегульованість процедури цієї діяльності; підконтрольність та підзвітність 
контролюючих органів перед відповідними органами державної влади; установлення 
юридичної відповідальності за неналежне здійснення контрольної діяльності; 
матеріально-технічна забезпеченість цієї діяльності [13, 112]. 

 Узагальнюючи чинне лісове законодавство України на предмет гарантування ним 
умов належного та ефективного здійснення державного контролю в галузі використання 
та охорони лісів необхідними забезпечувальними засобами, слід зазначити, що гарантії 
його забезпечення поки не знайшли свого чіткого нормативно-правового 
опосередкування. Адже такі критерії, як чітке встановлення статусу суб’єктів контрольної 
діяльності та достатня урегульованість процедури цієї діяльності не виконані повною 
мірою, відзначаються хаотичністю свого правового закріплення.  

Якщо перейти до аналізу чинного Порядку проведення перевірок при здійсненні 
державного контролю за додержанням вимог лісового законодавства, то слід відзначити, 
що він поширюється лише на посадових осіб Держлісагенства, Республіканського коміте-
ту Автономної Республіки Крим з лісового і мисливського господарства, обласних управ-
лінь лісового та мисливського господарства, підприємств, установ і організацій, які нале-
жать до сфери управління Держлісагенства і до компетенції яких належать питання здій-
снення державного контролю за додержанням лісового законодавства. Водночас до мето-
дів такого контролю віднесено проведення лише планових та позапланових перевірок.  

При цьому визначальним для періодичності здійснення таких перевірок є Критерії 
розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх  господарської діяльності для 
довкілля та періодичності здійснення заходів державного контролю, затверджені  
Постановою  Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. №212 [14]. Саме регуляр-
ність проведення відповідних перевірок дає змогу чітко виявляти та систематизовувати 
основні причини та умови виникнення правопорушень у галузі лісового законодавства 
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України, а також вибудовувати відповідну систему заходів з протидії таким 
правопорушенням та поновлення стану законності в лісогосподарській галузі. 

Чинним Порядком проведення перевірок при здійсненні державного контролю за 
додержанням вимог лісового законодавства установлено, що планові та позапланові 
перевірки здійснюються в робочий час суб'єкта господарювання, що встановлений 
правилами внутрішнього трудового розпорядку. Крім того, такі перевірки проводяться 
виключно в присутності суб'єкта господарювання або уповноважених ним осіб. Адже 
саме вони мають надати всю необхідну документацію для її перевірки (перевіряються, 
зокрема, оригінали або належним чином завірені копії первинних документів, дані обліку 
та звітності, документи розпорядчого характеру та інші документи, надані суб'єктом 
господарювання, щодо якого здійснюється перевірка, або уповноваженою ним особою) та 
забезпечити можливість обстеження об’єктів контролю відповідними посадовими 
особами контролюючих органів. 

Маючи досить широкий перелік прав, що реалізуються в ході перевірок, посадові 
особи держлісоохорони мають також обов’язки повно, об'єктивно та неупереджено 
здійснювати державний контроль у межах повноважень, передбачених законом; не 
втручатися і не перешкоджати здійсненню  господарської діяльності під час здійснення 
заходів державного контролю, якщо це не загрожує  життю  та  здоров'ю людей, не 
спричиняє  небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж; дотримуватися ділової 
етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання; забезпечувати нерозголошення 
комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною  посадовим  особам у 
ході здійснення державного контролю; ознайомити суб'єкта господарювання або 
уповноважену ним особу з результатами державного контролю в строки, передбачені 
законом; надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення 
державного контролю [6].  

Процедури державного контролю в галузі використання та охорони лісів є одним з 
ключових елементів такого контролю загалом. Вони являють собою взаємопов’язані 
процедури або процесуальні дії контролюючих органів та їх посадових осіб, упорядковані 
та систематизовані на різні нормативно-правових актів, якими встановлюється повний 
цикл перевірки стану додержання лісового законодавства України всіма суб’єктами 
лісових відносин, а також вимоги щодо раціонального використання та охорони лісів.  

Зазначені процедури в різних аспектах урегульовані правовими нормами, 
“розпорошеними” по різних законодавчих актів з різною юридичною силою. Ці 
процедури відображають співвідношенню та динаміку реалізації контролюючих 
повноважень відповідних органів державного контролю в цій галузі суспільних відносин. 
Відповідно, в таких процедурах втілюється державно-владна природа відповідного 
державного контролю, оскільки суб’єкти здійснення контрольної діяльності наділені 
владними повноваженнями, необхідними для досягнення цілей і завдань даного різновиду 
державного екологічного контролю.  

Слід, на наш погляд, підтримати позиції тих науковців, які вважають доцільною 
розробку єдиного нормативного акта про порядок здійснення державного контролю 
[1,208; 15,415-424; 16, 207] або про порядок проведення суто екологічного контролю [17, 
145; 3,30; 18, 327], проте з певними застереженнями. Зокрема, в нашому випадку мова 
повинна вестися, очевидно, про розробку проекту та затвердження постановою Кабінету 
Міністрів України Положення про порядок здійснення державного контролю в галузі 
використання та охорони лісів2. Найбільш принципові, вихідні положення, зокрема щодо 
форм та методів такого контролю та обов’язкових етапів відповідних процедур контролю 
слід визначити на рівні нормативно-правового акта рівня закону.  

На наш погляд, подрібнювати сферу правового регулювання лісових відносин 
законодавчим актом на кшталт Закону України “Про державний конроль за 

                                                 
2 Назва документу орієнтовна.  
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використанням та охороною земель” [19] недоцільно. Більш прийнятним та оптимальним 
виходом з ситуації вважаємо перенесення положень, які об’єктивно мають розміщуватися 
на рівні закону, до чинного Лісового кодексу України, зокрема, за рахунок доповнення 
його кількома статтями з відповідним змістом.  

Водночас всі інші аспекти процедур відповідного виду державного екологічного 
контролю варто передбачити у спеціальному Положенні про порядок здійснення такого 
контролю в галузі лісового господарства. При цьому чинний Порядок про проведення 
перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового зако-
нодавства має увійти складовою частиною до концептуально розширеного зазначеного 
Положення. Цілком очевидно, що, окрім перевірок, у ньому мають бути передбачені 
також усі форми та методи державного контролю в галузі використання та охорони лісів.  

Разом з тим, за колом суб’єктів зміст даного Положення повинен охоплювати не 
лише структури Держлісагенства, але також і інші контролюючі органи у відповідній 
галузі суспільних відносин. З цієї точки зору, неприпустимим вважаємо дублювання 
положень державного контролю в лісовій сфері також у чинному на сьогодні Порядку 
організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог 
природоохоронного законодавства від 10 вересня 2008 р. №464, затвердженого Наказом 
Мінприроди [20]. 

Головне, що в такому Положенні мають бути визначені та реально гарантовані 
права суб’єктів господарювання в галузі використання лісів, зокрема з тим, щоб 
узгоджувати “економічні спонуки з публічними інтересами” [10,301]. Водночас відповідне 
Положення має встановлювати засади поліваріантності дій контролюючих органів за 
рахунок урізноманітнення форм і методів здійснення контрольної діяльності в галузі 
лісового господарства, а так само і механізми взаємодії контролюючих органів між собою 
та з правоохоронними органами. 

Література. 
1. Азми Д.М. Правовое значение и соотношение понятий "процесс" и "процедура" // 

http://www.juristlib.ru/book_5504.html. 
2.  Гурин А.И. Государственный контроль как форма осуществления исполнительной власти. Автореф. ... 

канд. юрид. наук. – Саратов, 2004 // http://www.dissercat.com/content/gosudarstvennyi-kontrol-kak-forma-
osushchestvleniya-ispolnitelnoi-vlasti. 

3.  Гетьман А.П. Процесуальний порядок здійснення екологічного контролю / А.П. Гетьман // Екологічний 
контроль: питання теорії та практики / гол. ред. Ю.С. Шемшученко, Н.Р. Малишева. – К.: Наукова 
думка, 1999. – С. 17-31. 

4.  Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. – К.: Наукова думка, 
2004. – 304 с. 

5.  Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності // 
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 29, ст. 389. 

6.  Порядок проведення перевірок при здійсненні державного контролю за додержанням вимог лісового 
законодавства, затверджений Наказом Державного комітету лісового господарства України від 31 
серпня 2010 р. №263 // Офіційний вісник України від 03.12.2010 2010 р., № 90, стор. 169, стаття 3204, 
код акту 53606/2010. 

7.  Яковенко О.В. Правовая процедура. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – Саратов, 1999. – 28 с.  
8.  Закон України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 р. // Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314.  
9.  Науково-практичний коментар Лісового кодексу України / За ред. Г.І. Балюк // Бюлетень законодавства 

і юридичної практики України. – 2009. – Вип. №10. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 368 с.  
10.  Непийвода В. П. Правове реґулювання в галузі лісів: Доба утвердження підтримного розвитку.– К.: 

НДІ приватного права і підприємництва, 2004. – 339 с.  
11.  Проблеми доступу місцевого населення до лісових ресурсів та незаконні рубки в лісах Карпат і 

Західного Полісся / за ред. М.В. Чернявського, І.П. Соловія, Я.В. Геника. Монографія. – Л.: Зелений 
Хрест, Ліга-Прес. – 2011. – 256 с.  

12.  Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р., в редакції від 8 лютого 2006 р. // В Невзоров І.Л. Принцип 
законності в правозастосувальній діяльності. Автореф. дис. ... канд.. юрид. наук. – Х.: Національна 
юридична академія ім. Ярослава Мудрого. 2003 // http://lawbook.org.ua/aref/1030937.shtml.  
ВР. – 2006. - №21. – Ст. 170. 

13.  Горшенев В.М., Шахов И.Б. Контроль как правовая форма деятельности. – М.: Юрид. лит., 1987. – 
176 с.  



87 

14. Постанова Кабінету Міністрів України  “Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів
господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного
середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від  19.03.2008 р.
№212 // Офіційний вісник України вiд 04.04.2008 - 2008 р., № 23, стор. 45, стаття 686, код акту
42570/2008.

15. Гаращук В.М. Конституційні засади державного контролю та нагляду в Україні // Правова система
України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – Х.: Право, 2008. – Т. 2: Конституційні засади правової
системи України і проблеми її вдосконалення / за заг. ред. Ю.П. Битяка. – С. 403-424.

16. Клочков В. Система органів державного нагляду та контролю (порядок створення та розмежування
повноважень) // Право України. – 2010. – №2. – С. 204-207.

17. Куян І.А. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення. Дис. … канд. юрид. наук. –
К., 2001. – 207 с.

18. Стоцька Л.А. Деякі питання діяльності Державної екологічної інспекції України // Науковий вісник
Нац. університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип.165. – Ч.1: Право. – С.
319-327.

19. Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19.06.2003 р. //
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 39, ст.350.

20. Порядок організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог
природоохоронного законодавства, затверджений Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища України від 10.09.2008 р. №464  // portal/rada.gov.ua.

Озарко І. Особливості відмежування юрисдикції адміністративних судів у контексті реалізації принципу 
спеціалізації судової системи України 

ОСОБЛИВОСТІ ВІДМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ  
СУДІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  

СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
Обрізко І. 

(суддя) 
Анотація: Автор розглядає теоретичні і практичні проблеми розмежування юрисдикції 

спеціалізованих судів України на прикладі адміністративних судів. 
Ключові слова: адміністративні суди; юрисдикція судів; принцип спеціалізації у судовій системі 

України. 
Аннотация: Автор рассматривает теоретические и практические проблемы  разделения 

юрисдикции специализированных судов Украины на примере административных судов. 
Ключевые слова: административные суды, юрисдикция судов; принцип специализации судовой 

системы Украины. 

Наявність у судовій системі держави кількох ланок спеціалізованих судів, неминуче 
викликає питання щодо чіткого та послідовного розмежування їх компетенції або, як 
часто вживається в процесуальній літературі, юрисдикцій.  

З цього приводу відомий французький вчений-адміністративіст Ж. Вігьє влучно 
зауважував, що нині «громадянин все більше і більше відчуває необхідність в існуванні 
гармонії між юрисдикціями. Будь-яка протидія або очевидна суперечність між двома 
юрисдикціями може його спантеличити та підірвати довіру до правосуддя»[1].  

Зазначимо також, що відсутність чіткості у такому розмежуванні негативним чином 
та досить суттєво впливає на рівень доступності правосуддя. Адже ситуація, коли 
порушується фундаментальне правило віднесення певного правовідношення до 
юрисдикції лише одного суду, як відзначив О.М. Пасенюк, «може породити практику, 
коли жоден із судів не прийме відповідний спір до свого розгляду, або коли такий спір 
приймають до розгляду одночасно декілька судів. За таких умов можливості особи 
захистити своє право значно звузяться»[2]. 

Не можна також не погодитися і з думкою про те, що саме чітке визначення 
підвідомчості справ органам адміністративної юрисдикції є вагомими елементом 
організаційно-правової характеристики даного правового інституту, «тому що від чіткості 
їх визначення в правових актах, зокрема і в КАС, залежить рівень демократичності цього 
правового інституту, його реальна здатність захищати права та свободи громадян у 
взаємовідносинах з органами публічного управління»[3]. 
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Понад те, існування неоднозначних, часом суперечливих. іноді взаємовиключних, 
підходів до вирішення даної проблеми зумовила звертання уваги вищих судових 
інституцій України до неї з метою прояснення багатьох спірних моментів та встановлення 
засад конституційності при відмежуванні компетенції адміністративних судів від 
компетенції судів інших ланок судової системи України.  

Так, зокрема Верховний Суд України видав Лист вiд 26.12.2005 за №3.2.-2005 «Щодо 
застосування господарськими судами України положень процесуального законодавства 
стосовно розмежування компетенції між спеціалізованими адміністративними і 
господарськими судами»[4], згодом Вищий господарський Суд України оприлюднив 
Інформаційний лист від 07.02.2006 № 01-8/301 «Про деякі питання, пов’язані із 
розмежуванням компетенції господарських і адміністративних судів»[5], а Президія 
Вищого господарського суду України видала Рекомендації «Про деякі питання 
підвідомчості і підсудності справ господарським судам» від 27.06.2007 № 04-5/120[6].  

Також дана проблема двічі ставала предметом розгляду Конституційного Суду 
України, який у своїх рішеннях у справі за конституційним поданням Вищого 
адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої 
статті 143 Конституції України, пунктів "а", "б", "в", "г" статті 12 Земельного кодексу 
України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства 
України (справа № 1-6/2010) від 01.04.2010[7] та у справі за конституційним поданням 
Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами» (справа № 1-40/2010) від 
09.09.2010[8] виробив досить чіткі правові позиції щодо конституційних засад 
відмежування юрисдикції адміністративних судів України.  

Якщо звернутися до процесуальних кодексів, то ними дійсно визначені засади такого 
відмежування. Для їх встановлення необхідно проаналізувати коло та специфіку 
повноважень адміністративних судів у порівнянні з обсягом та специфікою закріплення 
компетенції інших судових ланок.  

Так, ключовими у цьому сенсі виступають законодавчі положення, викладені у 
статтях 4 і 17 КАС. Згідно з ч. 2 ст. 4 КАС юрисдикція адміністративних судів 
поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений 
інший порядок судового вирішення.  

Відповідно до ст. 17 КАС юрисдикція адміністративних судів поширюється на 
правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень 
владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта 
владних повноважень шляхом виборів або референдуму. 

При цьому прямо визначено ряд видів публічно-правових спорів, на які поширюється 
юрисдикція цього виду спеціалізованих судів. До них віднесені, зокрема: 1) спори фізичних 
чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень 
(нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; 2) 
спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з 
публічної служби; 3) спори між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої 
компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень; 4) спори, що 
виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання не чинними 
адміністративних договорів; 5) спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у 
випадках, встановлених Конституцією та законами України; 6) спори щодо правовідносин, 
пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму. 

Водночас частиною третьою цієї ж статті КАС встановлено, що юрисдикція 
адміністративних судів поширюється не на всі категорії публічно-правових спорів, 
зокрема не поширюється на публічно-правові справи: 1) що віднесені до юрисдикції 
Конституційного Суду України; 2) що належить вирішувати в порядку кримінального 
судочинства; 3) про накладення адміністративних стягнень; 4) щодо відносин, які 



89 
 

відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його 
внутрішньої діяльності або виключної компетенції. 

Аналіз відповідних положень КАС дає змогу зробити висновок, що законодавцем 
при відмежування компетенції адміністративних судів застосовано змішаний підхід 
таксації таких повноважень. Так, якщо негативна таксація передбачає встановлення 
законодавцем переліку справ, які виключаються з підвідомчості адміністративних судів, 
то позитивна – чітке визначення переліку питань, які до їх компетенції безпосередньо 
належать. На думку Н.В. Янюк, для більш повного врегулювання проблеми розмежування 
розмежування підвідомчості адміністративних справ застосовується змішаний підхід, 
який передбачає одночасне поєднання як позитивної, так і негативної таксації[9].  

Проте, за всіх переваг такого підходу, його все ж не варто абсолютизувати, оскільки у 
КАС викладений не чіткий перелік справ публічно-правового характеру, що належать до 
підвідомчості адміністративних судів, а названі лише родові ознаки таких справ. Такий підхід 
має як свої позитивні, так і негативні сторони. До позитивних сторін слід віднести підвищену 
уніфікованість відповідних правових норм, що дозволяє потенційно зарахувати до сфери 
підвідомчості адміністративних судів досить широку категорію справ. Проте негативним 
проявом такого підходу до формулювання сфери підвідомчості справ адміністративним 
судам є те, що занадто абстрактне формулювання категорій відповідних справ при загальній 
нормативній невизначеності змісту категорії публічно-правового спору на рівні КАС 
вимагатиме у кожному випадку від суду з’ясування того, чи може той чи той конкретний 
публічно-правовий спір визнаватися підвідомчим саме адміністративному суду.  

Більше того, якщо фундаментальною у даному ключі виступає формула щодо 
поширеності юрисдикції адміністративних судів на всі публічно-правові спори, крім 
спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення (ст. 4 КАС), 
то, очевидно, що законодавець для чіткішого визначення підвідомчості справ 
адміністративним судам мав би подбати про термінологічну визначеність насамперед 
поняття «публічно-правовий спір», давши легальне його тлумачення у ст. 3 КАС, де 
визначається значення вживаних у цьому Кодексі термінів. Проте це не було зроблено, що 
ускладнює правозастосування на етапі визначення підвідомчості тих чи тих судових 
справ, які мають елемент публічно-правового спору. З нашої точки зору, дана прогалина 
має бути усунута шляхом внесення відповідних змін і доповнень до КАС, поряд з 
усуненням інших концептуально-понятійних вад цього законодавчого акту[10].  

Водночас варто співставити з вищенаведеною конструкцією ст. 17 КАС моделі 
формулювання компетенції інших судів в інших процесуальних кодексах та законах. 

Так, відповідно до ст. 13 Закону України «Про Конституційний Суд України» 
Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо: 1) 
конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів 
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим; 2) відповідності Конституції України чинних міжнародних 
договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради 
України для надання згоди на їх обов'язковість; 3) додержання конституційної процедури 
розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку 
імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 Конституції України; 4) офіційного 
тлумачення Конституції та законів України[11].  

Таким чином, у визначенні компетенції Конституційного Суду України присутній не 
абстрактний (критеріальний, тобто з формулюванням абстрактних критеріїв), як у випадку 
з адміністративними судами, а переліковий принцип формулювання повноважень Суду. 

До того ж у ст. 14 цього ж Закону визначені межі повноважень Конституційного 
Суду України. Зокрема, встановлено, що до повноважень Конституційного Суду України 
не належать питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади 
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, 
віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції[12].  
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Вирішення питання щодо законності таких актів, з урахуванням конструкції ст. 17 
КАС, належить до сфери повноважень адміністративних судів, які вирішують питання 
законності перерахованих видів правових актів, але не їх конституційності.  

Слід також мати на увазі, що відповідно до Рішення Конституційного Суду України 
у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення 
положень частин другої, третьої статті 124 Конституції України (справа щодо 
підвідомчості актів про призначення або звільнення посадових осіб) № 8-рп/2002 від 
07.05.2002 вирішення Конституційним Судом України питань щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) актів Президента України та правових актів 
Верховної Ради України не виключає можливості оскарження до судів загальної 
юрисдикції актів Президента України або постанов Верховної Ради України 
індивідуального характеру з питань призначення на посади чи звільнення з посад 
стосовно їх законності, за винятком положень тих актів, які є наслідком конституційно-
політичної відповідальності посадових осіб.  

Конституційний Суд України в цьому Рішенні також звернув увагу на те, що 
здійснення судочинства Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції 
щодо актів Президента України та Верховної Ради України з питань призначення чи 
звільнення посадових осіб означає розгляд справ щодо конституційності зазначених актів 
у формі конституційного судочинства, а щодо їх законності - судами загальної юрисдикції 
у формі відповідного судочинства (частина третя статті 124). Підсудність справ такої 
категорії та особливості процедури їх розгляду судами загальної юрисдикції відповідного 
рівня підлягає визначенню процесуальним законом[12].  

На наш погляд, перевагою встановлення меж компетенції конституційного суду 
України у зіставленні з визначенням таких меж комтепенції, притаманної адміністра-
тивним судам, є насамперед те, що компетенція Конституційного Суду України є 
абсолютно визначеною. Причому така визначеність ґрунтується не лише на вичерпному 
окресленні кола питань, підвідомчих цьому Суду, але і на тому, що при окресленні такої 
компетенції названі конкретні справи, а не лише родові ознаки відповідних 
правовідносин. Відтак, з урахуванням рішень самого Конституційного Суду України 
справи, віднесені до його компетенції, можна без особливих проблем відмежувати від 
справ, підвідомчих саме адміністративним судам.  

Тому ми не погоджуємося з висловленою в літературі оцінкою, що «предмети 
перегляду, і еталони для оцінки в адміністративній та конституційній юрисдикціях 
нерідко збігаються, що може призвести до дублювання компетенції відповідних судів»[3]. 

Водночас на увагу, очевидно, заслуговує пропозиція О.Г. Свиди, висловлена в його 
дисертаційному дослідженні, щодо надання адміністративним судам повноваження 
визнавати неконституційними акти суб’єктів владних повноважень у справах, що не 
віднесені до компетенції Конституційного Суду України, та з цією метою внести 
відповідні доповнення до ряду статей КАС[13]. 

Значно складнішою і суттєвішою в теоретико-правовому та в практичному плані 
виглядає проблема відмежування компетенції адміністративних судів в Україні від 
компетенції господарських та від загальних судів (зокрема, у здійсненні останніми 
судочинства в порядку цивільної юрисдикції). Судова практика, на жаль, спростовує 
окремі висновки науковців про те, що існують лише «окремі труднощі при визначенні 
суду, який має право розглядати окремі категорії публічно-правових спорів за участю 
суб’єктів владних повноважень»[14]. Швидше, навпаки: такі труднощі мають системний 
характер, адже існує досить велика категорія справ, щодо яких відсутні чіткі приписи про 
їх юрисдикційну належність. Йдеться, зокрема, про «спори з приводу державної реєстрації 
прав на нерухоме майно; спори з приводу діяльності по розпорядженню об’єктами 
державної та комунальної власності (наприклад, з приводу продажу, передачі в 
користування, передачі в концесію тощо); спори щодо оскарження рішень Державного 
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департаменту інтелектуальної власності про видачу патентів та щодо оскарження самих 
патентів, які видані на основі цих рішень»[2]; податкові та земельні спори[15, 16, 17, 14]. 

Тож саме тому на цьому питанні слід зупинитися докладніше. Згідно зі ст. 15 ЦПК 
України встановлено, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи 
щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що 
виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших 
правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого 
судочинства. При цьому законом може бути передбачено розгляд також і інших справ за 
правилами цивільного судочинства. Також суди у порядку цивільної юрисдикції 
розглядають справи про оскарження рішень третейських судів, про видачу виконавчих 
листів на примусове виконання рішень третейських судів, про оспорювання рішень 
міжнародного комерційного арбітражу, а також про визнання та надання дозволу на 
виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу[18]. 

Як випливає з аналізу відповідних положень ЦПК, у цьому Кодексі застосований 
суттєво відмінний від КАС підхід до визначення сфери підсудності справ загальним судам у 
порядку цивільної юрисдикції. Такий підхід ґрунтується на перелікові видів відповідних 
справ, як у випадку з компетенцією Конституційного Суду України, і не у вигляді 
формулювання критеріїв віднесення справ до компетенції адміністративних судів, а на 
виокремленні повноважень суду цивільної юрисдикції залежно від галузі права (видів 
правовідносин), тобто має гранично загальний характер[15]. До того ж перелік таких справ не 
має закритого характеру: законом, як вказано в цій статті (не зазначено, яким, тим більше, 
якщо правила цивільного судочинства встановлюються виключно ЦПК), може бути 
передбачено розгляд також і інших справ за правилами цивільного судочинства.  

Відомо, що такий, уразливий, з точки зору практики правозастосування, підхід, 
призвів на практиці до судового спору про віднесення до юрисдикції загальних судів, 
наприклад, спорів з приводу призначення, обчислення, перерахунку, здійснення, надання, 
одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за 
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та інших соціальних виплат, 
соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, речового майна, пайків або грошової 
компенсації замість них.  

Цей спір, як відомо, став предметом розгляду Конституційного Суду України, який у 
своєму Рішенні у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, 
пов’язаних із соціальними виплатами» (справа № 1-40/2010) від 09.09.2010, зокрема, 
зазначив, що “додержання конституційного принципу спеціалізації при прийнятті законів 
щодо організації і діяльності судів України є конституційним обов’язком законодавця. 
Внесені Законом №1691 зміни до КАС України і ЦПК України, якими спори, пов’язані із 
соціальними виплатами, вилучені з компетенції судів спеціалізованої (адміністративної) 
юрисдикції і передані в підсудність загальним судам (цивільна юрисдикція), не 
відповідають частині першій статті 125 Конституції України»[8].  

Мотивами ухвалення такого Рішення стало доктринальне розуміння принципу, за яким 
«розмежування юрисдикційних повноважень між загальними і спеціалізованими судами 
підпорядковано гарантіям права кожної людини на ефективний судовий захист. За таким 
підходом усі публічно-правові спори, у яких хоча б однією зі сторін є суб'єкт владних 
повноважень, належать до адміністративної юрисдикції і за компетенцією мають бути 
розглянуті адміністративними судами (пункти 1, 2, 7 статті 3, частина перша статті 17 КАС 
України). Це стосується також підсудності спорів, пов'язаних із соціальними виплатами, у 
яких за позовом фізичної особи відповідачем є суб'єкт владних повноважень»[8].  

Водночас Конституційний Суд України виходив з того, що між адміністративним та 
цивільним судочинством iснує ряд суттєвих відмінностей у процесуальних правах та 
обов’язках осіб, які беруть участь у справі, так і суду в зборі та дослідженні доказів, що 
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має забезпечити процесуальні можливості захисту прав, свобод та законних інтересів 
позивача у спорі з суб’єктом власних повноважень.  

Досить яскраво непослідовність законодавця щодо вирішення розмежування 
підвідомчості справ адміністративним та господарським судам виявляється про аналізі 
конструкції ст. 12 ГПК України, якою визначено компетенцію господарських судів. 
Зокрема, відповідно до згаданої статті ГПК України їм підвідомчі: 1) справи у спорах, що 
виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому 
числі щодо приватизації майна, та з інших підстав (крім: спорів про приватизацію 
державного житлового фонду; спорів, що виникають при погодженні стандартів та 
технічних умов; спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на 
послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть 
бути встановлені за угодою сторін; спорів, що виникають із публічно-правових відносин 
та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів; 
інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів 
України віднесено до відання інших органів); 2) справи про банкрутство; 3) справи за 
заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової палати з питань, 
віднесених законодавчими актами до їх компетенції; 4) справи, що виникають з 
корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником 
(засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками 
(засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов’язані із створенням, 
діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових 
спорів; 5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери; 6) справи у спорах, що 
виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, 
за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів[19].  

Очевидно, слід підтримати слушні зауваження О.М. Пасенюка щодо того, що 
віднесення справ за заявами органів Антимонопольного комітету України, Рахункової 
палати з питань, віднесених законодавчими актами до їх компетенції, до відання 
господарських судів суперечить доктринальній ідеї щодо публічно-правової природи 
таких спорів та участі в них суб’єкта владних повноважень[20]. 

Так само, навряд чи задовільним можна визнати формулювання ГПК щодо 
віднесення до юрисдикції господарських судів і справ у спорах, що виникають із 
земельних відносин, в яких беруть участь суб’єкти господарської діяльності, за винятком 
тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів (п. 6 ст. 12 ГПК України). Адже 
з такої конструкції цієї норми незрозуміло, де ж, власне пролягає межа між компетенцією 
адміністративних та господарських справ.  

Отже, у нинішньому вигляді конструкція компетенції господарських судів у 
співвідношенні з компетенцією адміністративних судів України явно не відповідає 
існуючому рівню адміністративно-правової теорії, не повною мірою враховує новації, 
закладені у визначення правової природи публічно-правових спорів у КАС, а також не 
сприяє чіткому, побудованому на єдності критеріїв, розмежуванні судових юрисдикцій. 
Така ситуація потребує оперативного реагування законодавця.  

Зрештою, процесуальне законодавство України, що охоплює ЦПК, КПК, КАС, ГПК 
має ґрунтуватися на єдиному, уніфікованому підході щодо способу визначення 
підвідомчості судів як органів державної влади з абсолютно визначеною компетенцією. 
Інакше ізольоване вирішення даної проблеми лише шляхом викладення перелікового 
підходу щодо визначення компетенції адміністративних судів у межах одного КАС 
проблеми принципово не вирішить.  
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Анотація. В статті розглядаються питання систематизації економічних ризиків, що 

супроводжують інвестиційну діяльність, для суб‘єктів малого і середнього підприємництва. 
Ключові слова: економічний ризик, систематизація, інвестиційна діяльність, інноваційна 

діяльність. 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы систематизации економических рисков, 

сопровождающих инвестиционную деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Ключевые слова: економический риск, систематизация, инвестиционная деятельность, 

инновационная деятельность. 
 
Побудова сучасної конкурентоспроможної економіки потребує активізації 

інноваційної та інвестиційної діяльності, спрямування фінансових, економічних та 
організаційних ресурсів на інноваційні цілі як на макро-, так і на мезо- та мікрорівні. У 
контексті інноваційної моделі розвитку України актуалізується також і проблема 
економічних ризиків, що тісно корелює із активізацією інвестиційної діяльності малого і 
середнього підприємництва (МСП).  

Запорукою соціально-економічного розвитку та конкурентоздатності МСП 
виступає масштабність і стабільність процесів інвестування, зокрема у сучасні 
високотехнологічні сфери. Нова парадигма управління економічної безпеки держави 
зміщує акцент із традиційної категоріальної структури, базованої на понятті небезпеки, і 
зосереджується на концепції ризику. Отож, активізація інвестиційних процесів МСП 
потребує детального і всебічного дослідження економічних ризиків, які на неї впливають, 
що зумовлює актуальність цього дослідження.  

Згідно з неокласичною теорією ризику підприємець за умов невизначеності має 
керуватися такими критеріями, як розмір очікуваного прибутку та величина його 
можливих коливань. При цьому концепція граничної корисності пов’язує надійність із 
найменшими коливаннями прибутку.  

На наш погляд, ризик варто тлумачити як ситуативну характеристику діяльності, 
яка здатна призвести до невідомого наперед результату і потенційно спричиняє 
несприятливі наслідки. Підприємницький ризик – це процес прийняття рішення в умовах 
невизначеності економічних, політичних, психологічних та правових передумов та 
наслідків. Сутність поняття ризику стосується ймовірності виникнення та певних 
кількісних величин збитків від подій, натомість загроза – це природне чи техногенне 
явище негативного характеру.  

Систематизація загроз є предметом досліджень і дискусій, що породжує існування 
великої кількості різних за спрямованістю класифікаційних моделей. Системні ризики 
безпеки включають загрози, які можна класифікувати за наслідками конфлікту 
інституційних інтересів, за формами нелегітимного формування власності, за формами 
корупційних дій, за перешкодами легалізації економіки, за передумовами недобросовісної 
конкуренції та за негативними наслідками трансформації економіки.  

Детальні класифікаційні ознаки економічних загроз подає С. І. Дугіна, поділяючи 
їх за сферою походження (соціально-політичні, адміністративно-законодавчі, виробничі, 



95 
 

комерційні, фінансові тощо), в залежності від причин виникнення (пов’язані з 
невизначеністю майбутнього, нестачею інформації або суб’єктивним впливом), за 
своєчасністю та обґрунтованістю прийняття ризикових рішень, ступенем системності 
ризикових ситуацій [5].  

Розуміння сутності ризику розкривається через опис його функцій. Так, 
інноваційна функція виступає стимулятором пошуку нетрадиційного вирішування 
проблеми. Захисна функція проявляється в розробці підприємцем захисних заходів від 
потенційної невдачі з огляду на ймовірність помилки. Вважаємо, що ознаки ризиків 
повною мірою проявляються і у функціональних складових діяльності підприємництва – 
інвестиційній та інноваційній. Відповідно, однією з найважливіших компонент аналізу й 
управління інвестиційною активністю є оцінювання загроз, динаміки їхнього 
нагромадження та рівня можливого впливу. Процес управління економічною безпекою 
МСП охоплює три базові елементи: інтереси підприємця, загрози підприємницької 
діяльності та інструменти його захисту. Для чіткого уявлення про можливі реальні загрози 
варто розглянути економічну складову інтересів підприємництва. Так, найбільш 
негативному впливу можуть піддаватися такі групи економічних інтересів: 

- особисті мотиваційні інтереси підприємця; 
- публічні мотиваційні, які не завжди відображають реальну мотивацію; 
- фактичні, що зафіксовані сторонніми спостерігачами; 
- ідеальні на думку сторонніх спостерігачів, які, натомість, не завжди оцінені 

самими підприємцями.  
Життєздатність підприємця забезпечує постійна взаємодія із зовнішнім 

середовищем через розгалужену систему взаємозв’язків. Комунікаційні відносини 
налагоджуються з приводу руху матеріальних потоків, інформації, фінансів у процесі 
взаємодії з контрагентами, конкурентами, органами державного управління тощо. Для 
убезпечення інвестиційної активності суб’єкта господарювання необхідно виявити 
причини виникнення економічних загроз.  

Небезпеку життєво важливим інтересам підприємництва спричиняє сукупність 
реальних і потенційних умов та факторів із внутрішніх і зовнішніх джерел небезпеки. МСП як 
складова реального сектора економіки зазнає впливу таких небезпек, як істотне скорочення 
внутрішнього валового продукту, зниження інвестиційної, інноваційної активності і науково-
технічного потенціалу держави, стагнація окремих галузей економіки, дефіцит продовольчих 
ресурсів, розбалансування банківської системи, зростання зовнішнього та внутрішнього 
державного боргу, тенденція до переваги в експортних поставках сировинної складової, а в 
імпортних поставках – продовольства і предметів споживання, включаючи предмети першої 
необхідності [9]. Додаткове навантаження створюють прояви економічної кризи у формі 
кризи довіри до фінансових і політичних інститутів, а також інші виклики світового рівня – 
кліматичні зміни, криза енерго- і водопостачання. Отож, можна стверджувати, що загрози 
інвестиційному розвитку МСП мають комплексний характер і проявляються інтегровано. 
Разом з тим, суб’єктивна інтерпретація їх можливих наслідків надає простір при прийнятті 
рішення щодо управління інвестиційною діяльністю.  

Фазу рецесії економічного циклу можна використати як сприятливий період для 
запровадження змін, а адаптація системи до нових умов призводить до її саморозвитку. 
Прагнення до самореалізації посилює інвестиційну активність суб’єктів МСП та зумовлює 
використання технологічних чинників у відповідь на виклики середовища.  

Глобалізаційні процеси, зростання непередбачуваності та невизначеності 
збільшують кількість макроекономічних ризиків, гальмуючи одночасно розробку й 
використання нових ресурсів для попередження загроз та/або ліквідації їх наслідків. У 
малому та середньому бізнесі практично не використовується довгострокове стратегічне 
планування, прогнозування і планування інвестиційної діяльності обмежується термінами 
1-2 роки, у той час, як для подолання кризових явищ зазвичай необхідно розробляти 
максимально конкретні стратегічні цілі на 3-5 років.  
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Відсутність аналізу пріоритетів та чітко визначених рекомендацій протидії 
загрозам спричиняє необхідність розробки механізмів реалізації стратегічних цілей 
протидії викликам. На нашу думку, виявлення основних загрозливих чинників, їх 
систематизація та проектування запобіжних заходів є головною умовою подолання у 
перспективі економічних загроз МСП, при цьому алгоритмізація процесів прийняття 
рішень в сфері безпеки потребує інформаційно-комунікативного та аналітично-
проектного супроводження.  

Суттєва відмінність між великим бізнесом та МСП породжує певну диференціацію 
загроз, що створює специфічні ризики. Так, значну проблему становить недооцінка 
органами державного управління ролі малого і середнього бізнесу, що спричиняє зворотне 
негативне ставлення до владних структур у підприємницькому середовищі. Попри 
достатню економічну автономність, МСП потребує державної підтримки і стимулювання, 
що унеможливлює його цілковиту незалежність.  

Причини виникнення економічних загроз інвестиційно-інноваційній активності 
МСП полягають також у збільшенні майнової диференціації населення та підвищенні 
рівня бідності, деформованості структури української економіки, зростанні 
нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів, криміналізації бізнесу та 
корупцію.  

Обмежений доступ до фінансових та грошових ринків спричиняє практичну 
неможливість довгострокового кредитування підприємств МСП, а їхня ринкова вартість 
ігнорується фінансовим ринком, що викликає додаткові складності при оцінюванні. 
Відтак, намагання збільшити статутний капітал актуалізує небезпеку узалежнення від 
великих компаній і спричиняє різні за складом, рівнем та ієрархією ризики. Можливості 
диверсифікації портфеля власних інвестицій обмежені потенціалом підприємства, 
оскільки у справу зазвичай вкладаються всі наявні кошти. Через це власник малого 
підприємства піддається більшому ризику, ніж, наприклад, отримувач контрольного 
пакета акцій, який завжди має можливість реалізувати акції чи диверсифікувати свій 
портфель.  

Окремо варто відзначити нижчий рівень ліквідності МСП порівняно з суб’єктами 
великого бізнесу, що спричиняє проблеми з мобілізацією матеріальних ресурсів для 
виконання поточних зобов’язань та зменшує платоспроможність МСП. Обмеженість 
ресурсів, зокрема, не дозволяє сектора МСП залучати такий потужний інструмент 
протидії викликам, як страхування ризиків.  

Попри те, що фінансова підтримка з боку держави через субсидіювання, 
кредитування, пайове фінансування та надання податкових пільг частково компенсує 
описані вище специфічні для МСП ризики, посткризовий стан підприємництва не 
дозволяє вважати це достатньою відповіддю на виклики. В умовах трансформаційної 
економіки мале підприємництво, якому притаманні жорсткі фінансові обмеження, 
потребує комплексної, з чітко визначеними пріоритетними напрямками, програми 
державної підтримки своєї інноваційної діяльності.  

Наявність такої великої кількості ризиків знижує підприємницьку активність та 
інвестиційну привабливість МСП, посилює недобросовісну конкуренцію, що негативно 
позначається на макроекономічних показниках – збільшується рівень безробіття, 
скорочуються надходження до бюджету, спостерігається криміналізація суспільства.  

Отож, політичні, правові та економічні ризики становлять суттєву загрозу 
інвестиційній активності МСП. Натомість інвестиційну привабливість підприємств сектора 
визначають такі фундаментальні чинники, як якість виконання правових норм, рівень 
захисту прав власника, характер і ступінь адміністративного тиску влади на бізнес, ступінь 
правової захищеності міноритаріїв. Тому серед державних стратегічних пріоритетів у сфері 
підтримки МСП важливу роль відіграє покращення інвестиційного клімату.  

Інвестиційна активність підприємництва потребує поєднання захищеності та 
розвитку національної економіки як найсуттєвішого механізму її гарантування. З позиції 
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захищеності інвестиційна діяльність передбачає подолання певних загроз і досягнення 
критеріального рівня основних соціально-економічних показників, зумовленого 
необхідними темпами економічного зростання.  

Інвестиційна активність МСП залежить від інвестиційного клімату, який включає 
два основних елементи: інвестиційний потенціал, безпосередньо пов’язаний із ємністю 
інвестиційного простору, та інвестиційні ризики, пов’язані з його надійністю (рис. 1).  

Інвестиційний клімат є підсистемою інституційного середовища, від якого 
залежить найкраще використання продуктивних сил в рамках формування інноваційної 
моделі суспільства. Інвестиційна активність забезпечує інтенсивність реалізації інвестицій 
або інвестиційних напрямків.  

При оцінці інвестиційного клімату враховуються реальні умови функціонування 
капіталу та державна політика регулювання інвестиційних процесів. Для суб’єктів 
вітчизняного МСП ускладненим є процес залучення іноземних інвестицій, крім того, 
українські інвестори не мають прямого доступу до іноземних ринків. Вважаємо, що роль 
МСП у зменшенні інвестиційних ризиків особливо проявляється через подолання 
феномену інвестиційної інертності суспільства, яка є причиною існування сектора 
тіньової економіки.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Структурне співвідношення складників інвестиційного клімату 
 
Складність управління механізмом забезпечення інвестиційної активності 

підприємництва обумовлена, зокрема, антагоністичним характером інвестиційної 
діяльності. Розвиток підприємництва вимагає інвестицій, проте супроводжується 
ризиками, які зменшують активність. Конструктивне вирішення інвестиційних проектів 
сприяє розвитку, у той час, як ескалація негативних наслідків є джерелом виникнення 
нових економічних загроз. Передусім слід зауважити, що на стан інвестиційної безпеки 
МСП впливають як внутрішні, так і зовнішні загрози.  

Слід відзначити, що теорія екзогенного зростання не пояснює парадоксу 
збільшення інвестиційних ризиків при впровадженні наукомістких інновацій. Небезпека 
переростає в загрозу, якщо у системі відсутній захисний механізм, спроможний запобігти 
реалізації загрози [3]. Отож, для визначення загрози зменшення потоку інвестицій у 
реальний сектор економіки і розробки випереджувальних (запобіжних) заходів важливою 
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є правильна організація оцінювання ризиків у процесі діяльності інвестиційної системи 
(табл.1).  

 
Таблиця 1 

Основні види ризиків інвестиційної діяльності підприємництва  
Види ризиків Форма прояву 

Внутрішні загрози 
Зниження 

результативності операційної 
діяльності 

Погіршення фінансових результатів, зменшення рентабельності та 
ресурсовіддачі, недостатність висококваліфікованих працівників, 
використання застарілих технологій і матеріалів 

Брак фінансових 
ресурсів для розвитку 

Недостатність загального обсягу інвестиційних ресурсів для 
реалізації проекту, несвоєчасне надходження інвестиційних ресурсів, 
зростання середньозваженої вартості капіталу 

Погіршення 
фінансової стійкості і 
ліквідності 

Недосконалість структури інвестованого капіталу, зниження рівня 
ліквідності оборотних активів суб’єктів господарювання 

Зниження 
ефективності структури 
управління 

Низький рівень культури менеджменту 

Скорочення життєвого 
циклу продукції 

Необхідність систематичних інновацій 

Помилки в процесі 
розробки проектів  

Недосконалість підготовки інвестиційних планів через брак 
інформації про зовнішнє середовище, неправильну оцінку параметрів 
внутрішнього потенціалу 

Зовнішні загрози 
Недостатність 

платоспроможного попиту 
Недоліки прогнозування обсягу реалізації продукції та інших 

факторів, що ведуть до зменшення прибутку на стадії експлуатації проекту 
Неефективність нових 

напрямів бізнесу 
Брак усіх видів матеріальних та нематеріальних ресурсів для 

розширення сфери діяльності 
Збільшення кількості 

недіючих та збиткових 
підприємств 

Вилучення заморожених інвестованих коштів із обігу 

Відсутність реальних 
механізмів фінансово-
кредитної підтримки 

Високі кредитні ставки, складність отримання позики 

Збільшення 
адміністративних бар’єрів  

Бюрократичні процедури щодо реєстрації, ліцензування, 
сертифікації, систем контролю і дозвільної практики, регулювання 
орендних відносин тощо 

Надмірне втручання 
влади в діяльність підприємств 

Практика незапланованих перевірок, надмірний податковий тиск, 
обтяжлива система звітності, прояви корупції 

 
З цією метою важливим є моніторинг інвестиційних джерел та можливості їх 

диверсифікації. Наприклад, кількісні характеристики економічної державної безпеки не 
можуть обмежуватися лише величиною відпливу капіталу з країни – не менше значення 
відіграє показник рівня повернення вкладених ресурсів.  

Таким чином, МСП є ризиковим сектором, вразливим до економічних загроз через 
недосконалість механізмів адекватного реагування, а його інвестиційна активність реагує 
на збурення національної економіки. Загрози та ризики цій діяльності МСП, попри всю 
різноманітність, можна об’єднати у системні, мега-, макро- та мікроекономічні. Аналіз 
загроз за масштабами наслідків та джерелами виникнення залишається на сьогодні 
практично єдиним дієвим інструментом виявлення внутрішніх резервів протидії з 
використанням можливостей, закладених у загрозах, для зміцнення ресурсного, наукового 
і виробничо-технічного потенціалу підприємств сектора МСП.  
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Анотація. У статті проведено порівняльний аналіз міжнародних та українських норм 

бухгалтерського обліку щодо застосування податкових коригувань. Аналіз проведено через призму 
реформування порядку визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. 

Ключові слова: податок на прибудок, податкові коригування, міжнародні стандарти 
бухгалтерськоо обліку, податковий облік, бухгалтерський облік, фінансова звітність, податкова 
декларація. 

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ международных и украинских норм 
бухгалтерского учета относительно применения налоговых корректировок. Анализ проведен через призму 
реформирования порядка определения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий. 

Ключевые слова: налог на прибыль, налоговые корректировки, международные стандарты 
бухгалтеской учета, налоговый учет, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, налоговая декларация. 

Abstract. This article presents a comparative analysis of international and Ukrainian accounting standards 
for the application of tax adjustments. The analysis carried out in the light of the reform agenda definition of the 
object of taxation on profits. 

Keywords: income tax, tax adjustments, billing international standards of accounting, tax accounting, 
bookkeeping, financial statements, tax returns. 
 

Актуальність нашого дослідження  продиктована, в першу чергу, намаганням 
Уряду України наблизити вітчизняну систему законодавства, що закріплює основи 
ведення обліку та звітності до найкращих світових практик. Так, зокрема п. 95.2 
Національного плану дій на 2013 року щодо впровадження Програми економічних реформ 
на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава” закріплено  положення щодо реформування порядку визначення фінансового 
результату, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку, пов’язаного з 
оподаткуванням податком на прибуток підприємств [1]. На виконання  зазначеного 
положення розроблено Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України», яким передбачається комплексне реформування розділу ІІІ «Податок на 
прибуток підприємств» Податкового кодексу України, згідно з яким об’єкт оподаткування 
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податком на прибуток визначатиметься  шляхом коригування фінансового результату, 
розрахованого за правилами бухгалтерського обліку у фінансовій звітності (ст. 134) [2]. 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» регулювання питань методології бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування державної фінансової політики, який затверджує національні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО), інші нормативно-правові акти щодо 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.  

Стосовно кроків, що пов’язані з виконанням даного положення, необхідно зазначити 
затвердження Міністерством фінансів Положення бухгалтерського обліку «Податкові 
різниці» Наказом від 25.01.2011 [3]. Проте, зазначений наказ, вносячи новий підхід до 
порядку визначення фінансового результату одночасно став причиною великої кількості 
суперечок серед науковців, та практикуючих бухгалтерів, економістів та юристів.  

Так, згідно п. 1 розділу ІІІ зазначеного Положення у фінансовій звітності 
відображаються постійні та тимчасові податкові різниці, які мають враховуватися при 
визначенні податкового прибутку (збитку) звітного періоду,  що підлягають вирахуванню 
або оподаткуванню.  

Зазначені вимоги застосовуються до підприємств, організацій та інших юридичних 
осіб, які згідно із законодавством є платниками податку на прибуток. Винятки  складають 
банки, бюджетні установи та суб'єкти малого підприємництва – юридичні особи, що 
відповідають критеріям, визначеним п. 6 ст. 154 розділу III Податкового кодексу України 
(далі – ПКУ) [4], які відповідно,  застосовують порядок спрощеного  бухгалтерського 
обліку доходів і витрат.  

Проте, залишається ряд невирішених запитань, зокрема, на підставі яких даних 
буде визначатись об’єкт оподаткування прибутковим податком, як саме будуть закріплені 
так звані податкові різниці (коригування) в податковій звітності і, насамкінець, яким 
чином буде побудовано алгоритм взаємодії бухгалтерського та податкового обліку. 

Слушним з цього приводу є проблемне питання, окреслене в монографії Ф.О. 
Ярошенко, Т.І. Єфіменко, та Л.Г. Ловінської щодо можливості використання міжнародних 
або національних стандартів бухгалтерського обліку для складання податкової декларації 
[5]. Адже, наприклад згідно абз. 2 п 44.2 ст. 44 ПКУ [4] платники податку, які відповідно 
до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ), при застосуванні 
положень ПКУ, в яких міститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку, застосовують відповідні норми МСФЗ.  

Таким чином, метою даної статті є з’язування особливостей застосування 
українськими підприємствами міжнародних норм фінансової звітності при визначенні 
об’єкта оподаткування податковим прибутком, враховуючи реформування податкового 
законодавства України. 

Вихід українських суб'єктів господарювання на зовнішні ринки товарів і капіталу, 
інтенсифікація процесу розміщення акцій на фондових біржах, залучення іноземних 
інвесторів об'єктивно зумовлюють необхідність вивчення систем обліку і принципів 
підготовки фінансової звітності інших економічно розвинених країн.  

Вивчаючи світовий досвід застосування податкових коригувань при визначенні 
об’єкта оподаткування прибутком підприємств, потрібно, в першу чергу, враховувати 
особливості саме облікових систем країн, що підлягають аналізу в нашому дослідження. 
Так, вибір системи, вимоги якої слід враховувати при підготовці фінансової звітності, 
залежить від наступних основних факторів: 

- вимог інвестора (враховуючи той факт, чи є господарюючий суб'єкт дочірньою 
або асоційованою компанією); 

- правил біржі (враховуючи  той факт, чи котируються акції такого підприємства  
на іноземних біржах); 
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- вимог регулюючих органів (наприклад, національної  Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку  для акціонерних товариств), Антимонопольного 
комітету або іншого подібного органу). 

Cлід зазначити, що в даний час у світовій практиці спостерігається тенденція 
орієнтації національних систем бухгалтерського обліку на загальноприйнятий комплекс 
підходів і правил, що дають змогу уніфікувати правила інтерпретації інформації, що 
відображається в бухгалтерській звітності підприємств. Так, наприклад, можна говорити 
про існуючу з 80-х років тенденцію в європейських країнах переходу до використання 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (International Financial Reporting Standards) 
(далі  - МСФО). 

Враховуючи зазначене вище, потрібно підкреслити, що основним стандартом, що 
регламентує визначення облікового підходу визначення об’єкту оподаткування податком 
на прибуток, а також порядок відображення відстрочених податкових активів, що 
виникають від невикористаних податкових збитків або невикористаних податкових пільг, 
визначення податок на прибуток у фінансових звітах і розкриття інформації про податки 
на прибуток, є International Accounting Standards 12 «Income Taxes”. Для України 
зазначений норматив більш відомий під назвою Міжнародний стандарт бухгалтерського 
обліку 12 (далі – МСБО 12) [6].  

Водночас, П(С)БО 17 Положення бухгалтерського обліку [7] у більшості його 
положень не відповідає МСБО та, в свою чергу, потребує доопрацювань та узгоджень. 
Так, відповідно до ст. 12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» застосування міжнародних стандартів для складання фінансової 
звітності є обов’язковим лише для публічних акціонерних товариств, банків, страховиків, 
а також підприємств, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких 
визначається Кабінетом Міністрів України. Всі інші підприємства самостійно визначають 
доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності та 
консолідованої фінансової звітності [8]. 

Проте деякі кроки щодо наближення національної системи бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності до міжнародних стандартів вже зроблено. Серед останніх 
ключових змін в напряму реформування національної системи обліку необхідно виділити 
прийняття наказу Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73, яким було затверджено новий 
Національний стандарт (положення) бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», що набув чинності з 19.03.2013 р (далі – НП(С)БО 1) [9]. Згідно 
Наказу № 73 втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 
року N 87 «Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку»,  а нові 
форми згідно п. 3 уперше застосовуються при складанні фінзвітності за I квартал 2013 р., 
до яких, відповідно віднесено «Звіт про фінансовий стан» (замість Балансу) та «Звіт про 
сукупний доход» (замість Звіту про фінансові результати). 

До цього вимогу щодо наближення  до МСБО  було озвучено НКЦПФР в 2010 році 
[10] щодо до публічних акціонерок, чиї папери знаходяться у біржовому лістингу. Згадана 
вимога набула чинності з 2011 року та, відповідно, в листі від 27.05.2011 р. № 13/02/9587 
НКЦПФР чітко визначила, що ПАО повинні подати свою першу МСФО-звітність за 
підсумками 2011 року в 2012 році.  

А згідно роз'яснення НКЦПФР «Про порядок застосування частини шостої статті 
40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо розкриття інформації 
відповідно до МСФЗ [7]  розкриття інформації за 2012 рік публічними акціонерними 
товариствами має здійснюватись вже за МСФЗ. 

Водночас згідно ч. 2 Порядку подання фінансової звітності [11] фінансова звітність 
та консолідована фінансова звітність складаються за МСФЗ публічними акціонерними 
товариствами, банками, страховиками починаючи з 1 січня 2012 р., кредитними спілками - 
з 1 січня 2014 р. Крім того відповідно до ст..4 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» [12] здійснення професійної діяльності 
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на ринку цінних паперів віднесено до діяльності з надання фінансових послуг. Таким 
чином, професійні учасники фондового ринку, крім тих, що є ПАТ, складають фінансову 
звітність та консолідовану фінансова звітність, а також розкривають інформацію про свою 
діяльність за МСФЗ починаючи з 1 січня 2013 року. 

Згідно змін, внесених згідно з  постановою Кабінету Міністрів України від 
16.01.2013 р. N 29 [13]  фінансову звітність за МСФЗ складають також підприємства, які 
провадять господарську діяльність за такими видами: 

- надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 
64 КВЕД ДК 009:2010),  а також недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 
009:2010) - починаючи з 1 січня 2013 року; 

- допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД 
ДК 009:2010), а також діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010) - 
починаючи з 1 січня 2014 року. 

Для порівняння наведемо приклад сусідньої Російської Федерації, законодавчий 
досвід якої досить активно використовується в більшості сферах економічної діяльності 
нашої держави. Так, ще в 1998 прийнята і виконується програма реформування 
бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ в Росії. Зокрема, з 2005 норми МСФЗ стали 
обов’язковими для складання звітності всіма кредитними організаціями. А вже  з червня 
2006 року почалася активна робота зі створення комплекту національних стандартів 
фінансової звітності (СФО), що ведеться  Національною радою зі стандартів фінансової 
звітності (Фонд НСФО).  В результаті зазначеного, у 2011 році було  прийнято Положення 
про визнання МСФЗ та їх роз'яснень для застосування на території Російської Федерації. 
Враховуючи відповідні зміни, встановлено процедуру проходження окремої експертизи 
кожного нормативу МСФЗ перед застосуванням в Російській Федерації. Повноваженнями 
щодо надання легітимної сили зазначеним документам займається Міністерство фінансів 
РФ шляхом прийняття відповідного рішення про вступ документа в силу [14]. Така 
процедура, на нашу думку, є необхідним елементом запровадження міжнародних 
положень, а практика щодо імплементації положень міжнародних стандартів є досить 
корисною для України. 

Іншу ситуацію можні спостерігати в США, досвід якої також є досить цікавим для 
України, адже на території нашої держави діє значна кількість транснаціональних 
компаній (ТНК), що мають значну частку американського впливу).  Це, в свою чергу, 
обумовлює необхідність вивчення правил визначення оподатковуваного прибутку, 
враховуючи нормативи застосування податкових коригувань. 

В США компанії розкривають інформацію про доходи для власників і кредиторів з 
використанням Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (Generally Accepted 
Accounting Principles - GAAP), які є національною системою бухгалтерського обліку США 
та розробляються державними органами (Securities and Exchange Commission - SEC, 
Government Accounting Standards Board - GASB) і професійними бухгалтерськими 
організаціями (AICPA, FASB, NAA, AAA, IMA). Контроль за дотриманням стандартів 
ведуть держава і професійні організації.  

Виділяють чотири рівні системи US GAAP :  
офіційно встановлені стандарти обліку;  
документи, прийняті уповноваженими професійними бухгалтерськими 

організаціями;  
бухгалтерська практика, рекомендована іншими документами і бухгалтерською 

літературою, яка  є “загальноприйнятою”;  
Принципи бухгалтерського обліку призначені для забезпечення необхідної та 

достовірної інформації для користувачів фінансової звітності, яка складається у 
відповідності до норм US GAAP. 
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Що ж до обліку податку на прибуток  - конкретні положення щодо його визначення 
та відображення у фінансовій зфітності міститься у Statement of Financial Accounting 
Standards (далі - SFAS) № 109. 

Зазначені вище система є однією з основних відмінностей від діючої практики в 
Україні, коли всі стандарти офіційно затверджуються в Міністерстві фінансів і 
реєструються в Міністерстві юстиції відповідно. Проте, необхідно враховувати той 
важливий факт, що з 2014 року формування звітності за МСФЗ стане обов'язковим для 
всіх американських компаній [15].  

Враховуючи зазначене вище, потрібно звернути увагу на той факт, що одним із 
шляхів вирішення проблеми зближення МСБО / МСФЗ та GAAP USA може бути перехід 
від стандартів, які базуються на правилах, до системи обліку, яка базується на принципах. 
Kрім того, розуміючи стратегічний вектор розвитку облікових систем, в 2002 р. Рада зі 
стандартів фінансового обліку США і Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку проголосили початок процесу конвергенції GAAP USA і МСБО / МСФЗ.  

Розглянемо далі особливості складання фінансової звітності, що мають бути 
враховані підприємствами при складані звітності відповідно до МСФЗ, враховуючи 
останні зміни українського законодавства. Як вже зазначалося, більшість змін, внесена 
новим НП(С)БО 1, пов'язана з наміром наблизити форми національної фін звітності до 
вимог МСФО. Водночас, зазначене Положення не дає описів кожної статті звітності, а 
роз’яснення щодо складання окремих статей звітності закріплено Методичними 
рекомендаціями по заповненню форм фінансової звітності [16]. Це викликає додаткові 
труднощі у підприємств, які не застосовують міжнародні стандарти, оскільки облік 
окремих операцій за правилами національних П(С)БУ не відповідає вимогам МСФО і, 
отже, виникнуть труднощі з відображенням таких операцій в нових формах.  

Серед основних нововведень потрібно виділити наступні: 
1) підприємство має право не відбивати у фін звітності статті, по яких відсутня 

інформація (за винятком випадків, коли така інформація була присутньою в попередньому 
періоді). Додаткові рядки у фін звітності (приведені в додатку 3 до НП(С)БУ 1) 
вписуються за умови, що:  інформація істотна,  оцінка статті може бути достовірно 
визначена. 

При чому відповідно до п. 3 р. I НП(С) БУ [9] 1 інформація вважається істотною, 
якщо її відсутність може вплинути на рішення користувачів фін звітності. Окрім НП(С)БО 
та МСБО істотність інформації визначається керівником підприємства.  

Для порівняння раніше усі рядки фін звітності заповнювалися в обов'язковому 
порядку, а в тих рядках, для заповнення яких відповідні показники були відсутні, 
проставлявся прочерк (п. 11 П(С) БУ 1) [9]. Назви і зміст окремих рядків регулювалися 
нормами окремих стандартів (неповний перелік таких рядків був приведений в роз'ясненні 
Міністерства фінансів України від 20.06.2008 р.).  

2) відсутність вимоги про заповнення фін звітності в тисячах гривен без десяткових 
знаків. Натомість одним з принципів підготовки фін звітності є те, що вимір і 
узагальнення усіх операцій у фін звітності має бути виражений в єдиній грошовій одиниці 
(п. 6 р. III НП(С) БУ 1) [9]. В той же час обов'язкове заповнення фін звітності в грошовій 
одиниці України (гривні) передбачене ст. 5 Закону Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні, а в шапці нових форм вказано, що заповнюються вони, як і раніше, в 
тисячах гривен без десяткового знаку. 

3) однією з істотних змін є нова можливість вибору способу складання звіту про 
рух грошових коштів: по прямому або непрямому методу. В зв'язку з цим розроблені дві 
форми цього звіту: Форма № 3 - по прямому методу і Форма № 3-н - по непрямому 
методу.  

Таким чином, зробимо порівняльний аналіз основних нормативних підходів до 
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Далі наведені 
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результати порівняльного аналізу окремих положень міжнародних та вітчизняних 
облікових стандартів, а також документів GAAP USA (табл.1). 

Таблиця 1  
 

Порівняльний аналіз загальних правил ведення обліку та  
складання звітності за нормами GAAP USA та  МСБУ/МСФО 

Позиція UA-GAAP IFRS 
Загальний підхід 
до стандартизації 

обліку 

 
Процедури обліку детально регламентовані 

на нормативному рівні 

 
Облік не стандартизується. Об'єктом 
стандартизації є фінансова звітність 

План рахунків 
 

Встановлений на нормативному рівні. 
Обов'язковий до застосування 

 
Не стандартизований. Підприємства вільні у 
виборі і визначенні системи бухгалтерських 

рахунків. 

Кореспонденція 
рахунків 

 
Для більшості операцій встановлена 

нормативно 

 
Нормативно не регламентована 

Інструктивні 
тематичні 

документи, що 
прийняті окремо 
від стандартів 

Окрім П(С) БУ, в деяких сферах діють 
інструктивні документи, регулюючі облікові 
процедури із спеціальних питань (облік ПДВ, 

облік підприємств держсектора і т. п.) 

Інструктивних документів за межами самих 
МСФО немає. 

Рекомендаційні 
документи 

Існують галузеві і тематичні офіційні 
рекомендації по обліку певних статей і  
господарських операцій (галузева 

калькуляція собівартості, облік основних 
засобів, запасів і т. п.) 

До деяких МСФО прийняті супроводжуючі 
документи рекомендаційно-пояснювального 
характеру, що не є складовою частиною 

самих стандартів 

Первинні 
документи як 
основа даних 

Законодавчо визначені реквізити первинних 
документів. 

Деякі господарські операции в обов'язковому 
порядку оформляються типовими 

первинними документами строго певної 
форми. Будь-які облікові дії мають бути 
грунтовані на первинних документах. 

Облік має бути грунтований на достовірних 
даних. 

Тип, форма і реквізити документів, що 
підтверджують такі дані, не встановлені. 

Принцип 
економічності 

Не встановлений 

Вигоди від звітності повинні перевищувати 
витрати на її складання (параграф 35 

третього розділу Концептуальної основи 
МСФО) 

Принцип обачності Не встановлено 
У системі МСФО визначено, що звітність 

має бути нейтральною 

Можливість не 
виконувати вимоги 

стандартів 
Не передбачена 

Передбачена для окремих випадків, коли 
виконання вимоги стандарту може ввести 
користувача звітності в оману (параграфи 

19, 23 МСБУ 1) 
У разі відхилення від вимог МСФО треба 
відбити відповідну інформацію в примітках 

(параграфи 20 - 21 МСБУ 1) 

Правило для 
ситуацій, коли 
стандарти не 

містять вказівок 
відносно обліку 

Відсутній 

Слід керуватися професійним судженням, 
грунтованим на загальних постулатах 
системи МСФО. Можна використати 

стандарти, що належать до " споріднених" 
систем стандартизації (параграфи 10 - 12 

МСБУ 8). 

Облік несуттєвих 
статей 

Спеціальних правил немає 

Система МСФО не стандартизує облік 
несуттєвих статей (параграф 8 МСБУ8). 
Несуттєві статті в системі МСФО можуть 

об'єднуватися 
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Надзвичайні 
доходи (витрати) 

Визнаються і розкриваються у звітності 
окремо від доходів (витрат) звичайної 

діяльності, а також від результатів подій, які є 
або не є характерними для підприємства, або 

виникають рідко  

Скасовано поділ діяльності підприємства на 
звичайну і надзвичайну; надзвичайні 

доходи (витрати) окремо не 
представляються 

Фінансові витрати 

Фінансові витрати, які безпосередньо 
стосуються придбання, будівництва або 
виробництва кваліфікаційного активу *, 

повинні капіталізуватися як частина вартості 
даного активу, якщо їх величина істотна  

(FAS 34 "Kапіталізація витрат на позики") 

Фінансові витрати, які безпосередньо 
стосуються придбання, будівництва або 
виробництва кваліфікаційного активу*, 
можуть капіталізуватися як частина 

вартості даного активу (альтернативний 
підхід)  

(МСБО 23 "Витрати на позики)" 

Нематеріальні 
активи 

Об'єкти нематеріальних активів, що мають 
необмежений термін корисного 

використання, не підлягають амортизації 
(Якщо внутрішні або зовнішні фактори 

вказують на те, що актив знецінився, тобто 
його відновлювальна вартість стала меншою 
за балансову, то різниця між балансовою і 
відновлювальною вартістю відноситься на 

витрати поточного періоду)  

Об'єкти нематеріальних активів, що мають 
необмежений термін корисного 

використання, не підлягають амортизації 

Гудвіл Не амортизується 

Не амортизується (гудвіл визнається 
нематеріальним активом з необмеженим 
терміном використання, тому на кожну 
звітну дату він тестується на знецінення. 

При цьому він може бути повністю 
списаний впродовж першого року після 
придбання компанії, а може переноситися 

на витрати впродовж декількох (чи 
багатьох) звітних періодів) 

Основні засоби та 
інвестиційна 
нерухомість 

Після визнання об'єкти оцінюються за 
історичною собівартістю, підлягають 
амортизації та перевіряються тільки на 

зменшення корисності 

Після визнання оцінка об'єктів здійснюється 
за однією з двох моделей:  

за моделлю собівартості або за моделлю 
справедливої вартості 

Необоротні 
активи, що 

утримуються для 
продажу 

Нарахування амортизації об'єктів 
необоротних активів припиняється з дати їх 
класифікації як тих, що утримуються для 

продажу 

Нарахування амортизації об'ектів 
необоротних активів припиняється з дати їх 
класифікації як тих, що утримуються для 

продажу 

 
Таким чином, виходячи з наведеного порівняння, для стандартів  IFRS на відміну 

від UA-GAAP більш характерною є: 
‐ відсутність жорсткої нормативної регламентації  правил ведення обліку та 

складання фінансової звітності; 
‐ відсутність розгалуженої системи підзаконних нормативно-правових актів 

інструктивного характеру; 
‐ рекомендаційно-пояснювальний характер додатків до стандартів. 
Таким чином, принцип обачності т а принцип превалювання змісту над формою 

відповідають стандартам МСБО, водночас, принцип економічності, як один з основних, не 
закріплено в українських нормативах, як в цілому і більшість інших принципів. Також 
НП(С)БУ 1 не містить правил для ситуацій, коли стандарти не містять вказівок відносно 
обліку, а також правил, коли виконання вимог стандартів є необов’язковим.  

Таким чином, підсумовуючи зазначене вище, можна зробити висновок про основні 
відмінності положень українських та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що 
мають бути враховані при обрані відповідної облікової політики: 

1) особливістю визнання фінансових витрат на придбання кваліфікаційних активів 
згідно положень  ПБО 31 «Фінансові витрати» [17] є те, що, по-перше, на відміну від норм 
GAAP USA та МСБО/МСФЗ, вони визнаються витратами того звітного періоду, в якому 
вони нараховані, по-друге, дещо відмінний від міжнародних стандартів підхід до 



106 
 

визначення поняття кваліфікаційного активу, по-третє, наявність можливості 
капіталізувати витрати на відсотки.  

2) за новим НП(С)БО 1 [9] усунуто невідповідність із МСБО / МСФЗ щодо поділу 
на «Звичайні» на «Надзвичайні» доходи/витрати (за старим П(С)БО 1 «Надзвичайні 
доходи» зазначалися в рядку 200, «Надзвичайні витрати» - в рядку 205); 

3) у звітності за МСБО / МСФЗ дохід від реалізації товарів чи послуг, що не 
відноситься до основної діяльності, до складу виручки не включається. А включається до 
«Інших доходів» (Згідно НП(С)БО 1 у формі № 2 (Звіт про сукупний дохід (Звіт про 
фінансові результати – за старими правилами) - рядок 2240). І то не в повній мірі, а за 
вирахуванням їх собівартості. Якщо при цьому маємо негативний фінансовий результат – 
відносимо його до «Інших витрат» (рядок 2270 у формі № 2); 

4) статті «Інші операційні доходи» (рядок 2120), «Інші доходи» (рядок 2240) в 
міжнародній звітності вимагається об'єднувати в одну - «Інші доходи». Аналогічно і з 
витратами (рядки 2180, 2270); 

5) не за МСБО / МСФЗ, на за GAAP USA не передбачено амортизації гудвілу, як і 
взагалі нематеріальних активів. Деякі нематеріальні активи, такі як торгові знаки, не 
мають встановленого обмеження терміну корисного використання. Тому вони не 
амортизуються, а щорічно тестуються на знецінення. ( згідно ; 

6) об'єкти основних засобів та інвестиційної нерухомості оцінюються за моделлю 
собівартості або за моделлю справедливої вартості за МСБО / МСФЗ на відміну від 
українських ПБО, в яких об'єкт основних засобів може переоцінюватися, якщо його 
залишкова вартість істотно відрізняється від справедливої вартості на дату балансу, а 
інвестиційна нерухомість як окремий об'єкт обліку взагалі не визнається; 

7) у ПБО України не передбачено підходу щодо нарахування амортизації на 
необоротні активи, що утримуються для продажу; 

8) згідно норм міжнародних стандартів порядок відображення доходів і втрат від 
курсових різниць повинен бути визначений у обліковій політиці підприємства 
(відображаються у складі інших доходів, інших витрат, фінансових витрат (якщо вони 
стосуються зовнішніх запозичень) або окремою статтею звіту).  

Враховуючи проведений аналіз та узагальнення особливостей положень 
міжнародних та національних стандартів обліку щодо порядку визнання та відображення 
окремих статей доходів та витрат при визначенні об’єкту оподаткування податком на 
прибуток, потрібно врахувати наступне. При реформуванні українського законодавства, 
що закріплює засади ведення обліку та складання звітності в цілому враховуються 
поступово світові тенденції, головною з яких є світова тенденція до переходу до норм 
МСФЗ/МСБО. Дійсно, як показали результати проведено дослідження, деякі положення 
МСФЗ/МСБО були враховані і при розробці нового НП(С)БО , проте залишається ряд 
невирішених запитань. По-перше, це стосується проблеми чіткої регламентації не тільки 
на законодавчому рівні, а й на інституціональному процесу імплементації норм 
міжнародних стандартів в українське законодавство. По-друге, відсутня чітка нормативна 
регламентація щодо порядку застосування міжнародних стандартів, які зобов’язані їх 
застосовувати згідно чинного законодавства України. Зокрема не чітко прописано перелік 
суб’єктів, а також порядок їх переходу  на МСФЗ/МСБО при складанні звітності. Все це 
створює додаткові складнощі, а охарактеризовані особливості мають бути враховані при 
подальшому реформуванні податкового законодавства з метою гармонізації 
бухгалтерського та податного обліку при визначенні об’єкту оподаткування податком на 
прибуток, зокрема при подальшому реформуванні розділу ІІІ «Податок на прибуток 
підприємств» Податкового кодексу України. 
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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність вивчення специфіки ведення податкового і 

фінансового обліку у Великобританії, досліджено розвиток бухгалтерського законодавства та британських 
професійних бухгалтерських організацій, визначено основні цілі і завдання податкового та фінансового 
обліку. 

Ключові слова: податковий облік, фінансовий облік, Великобританія, бухгалтерські організації, 
система бухгалтерського обліку. 

The purpose of the article is to study the necessity of implementation of tax and financial accounting in the 
UK; to indicate the development of accounting regulations and professional accounting organizations of the UK; to 
identify the main aims and objectives of tax and financial accounting of the country. 

Keywords: tax accounting, financial accounting, the UK, accounting organizations, accounting system. 
 
Вступ. На сучасному етапі розвитку країн Європейського Співтовариства (ЄС) 

відбувається зміна вектору міжнародної стандартизації фінансової звітності з гармонізації 
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на конвергенцію. Іде зближення стандартів різних юрисдикцій шляхом визначення єдиних 
оптимальних принципів і методів цих стандартів. Директиви ЄС визначають загальні 
вимоги до складу, змісту та подання фінансових звітів, але зберігається багато 
розбіжностей щодо оцінки, подання та розкриття інформації в річних фінансових звітах 
товариств та консолідованих фінансових звітів. 

Існування податкового обліку – необхідна умова правильного нарахування 
податків і зборів, оскільки фінансовий облік не повною мірою задовольняє вимоги 
податкової системи. 

Питання співіснування фінансового та податкового обліку в різних країнах 
вирішувалися по-різному. При класифікації країн за “моделями” обліку та звітності 
використовується ознака взаємозв’язку фінансового та податкового обліку. В основі 
класифікації за цією схемою лежить міра відповідності і взаємного впливу правил 
формування фінансової звітності та правил оподаткування. 

В економічній науці можна виділити дві концепції співіснування систем 
фінансового та податкового обліку: континентальна та англо-американська. Проте на 
практиці важко, а інколи і неможливо однозначно визначити модель, яка застосовується в 
тій чи іншій державі [9]. 

Проблеми узгодження фінансового та податкового обліку в обліковій системі 
розглядали у своїх працях такі зарубіжні вчені, як Д. Ніколсон, Е. Джонсон, П. Блекборн, 
Б. Бурі, Д. Бредфорд Ж. Рішар, Я. Соколов, Е. Хендріксен та ін. У вітчизняній науковій 
думці дані проблеми знайшли відображення у дослідженнях Т. Греськів, О. Бондаря, 
Є. Ковальчука, Л. Ловінської , Є. Мниха,  В. Панченка та інших науковців. 

Постановка завдання. Основними завданнями даної статті є: 
– обґрунтувати необхідність вивчення специфіки ведення податкового і 

фінансового обліку у Великобританії; 
– розкрити особливості бухгалтерської справи у Великобританії; 
– дослідити розвиток бухгалтерського законодавства та британських професійних 

бухгалтерських організацій; 
– проаналізувати розвиток системи бухгалтерського обліку у Великобританії; 
– визначити основні цілі і завдання податкового та фінансового обліку. 
Виклад основного матеріалу. Ефективне ведення фінансового і податкового 

обліку є важливим чинником для забезпечення відповідної динаміки ділової активності, 
розвитку виробництва та економіки в цілому. Оскільки Україна прагне інтегрувати до 
Європейського Союзу, то облік на всіх рівнях має проводитись на відповідно високому 
рівні, тому доцільним було б звернутися до прикладу ведення фінансового і податкового 
обліку однієї з визначних і впливових країн ЄС. В контексті європейської інтеграції 
України дослідження специфіки ведення податкового обліку та контролю у 
Великобританії, що посідає головне місце в Євросоюзі як найбільший фінансовий і діло-
вий центр, дає можливість застосовувати світовий досвід при їх організації в Україні та 
запобігти тих помилок та негативних випадків, які характерні для інших держав. 

Великобританія – країна, яка займає шосте місце в світі з обсягу ВВП та є 
батьківщиною науки про оподаткування [8]. 

Крім того, у Великобританії є кілька особливих характеристик бухгалтерської 
справи, які відсутні в інших країнах ЄС. 

Відзначимо основні з них: 
– незалежне та впливове становище спеціалістів бухгалтерської професії; 
– традиція усестороннього, детального юридичного обґрунтування виставлених 

вимог і бухгалтерських методів, якими займаються недержавні організації; 
– тісні зв’язки з колегами у США, цьому сприяє ведення обліку єдиною мовою, а 

також тісні контакти між офісами міжнародних бухгалтерських фірм в обох країнах. 
Шість британських професійних бухгалтерських організацій мають статус 

юридичної особи й утворили консультативний Комітет бухгалтерських рад. Це: 
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1. Інститут дипломованих бухгалтерів Шотландії, який є наступником 
Единбурзького інституту, що був заснований у 1853 р. 

2. Інститут дипломованих бухгалтерів Англії та Уельсу, заснований у 1880 р. 
3. Інститут дипломованих бухгалтерів Ірландії, заснований у 1888 р. 
Вищезазначені організації є незалежними, хоча на практиці їхня діяльність подібна. 

Майже всі їх студенти отримують підготовку для роботи в державному секторі, але після 
отримання кваліфікації в ньому залишаються працювати не більше 50% випускників, 
решта шукають роботу в інших сферах. 

4. Асоціація дипломованих бухгалтерів, заснована в 1904 р. як Лондонське 
товариство бухгалтерів. Вона дає змогу своїм студентам проходити підготовку для роботи 
як в державному секторі, так і комерційних організаціях. 

Згідно із “Законом про діяльність компаній” представники чотирьох 
вищезазначених організацій можуть призначатися аудиторами в компанії з обмеженою 
відповідальністю. 

5. Інститут бухгалтерів і менеджерів, який забезпечує підготовку спеціалістів для 
комерційних організацій, де й працює більша частина його членів. 

6. Інститут державних фінансів і бухгалтерської справи, що працює в державному 
секторі. 

У цій країні історично склалося так, що давніші професійні організації постійно 
вступали в боротьбу проти тих структур, які з’являлися пізніше. 

Наприклад, журнал Інституту дипломованих бухгалтерів Англії та Уельсу в свій 
час писав, що Лондонське товариство бухгалтерів „своїми діями соромить професію 
бухгалтера”. Але згодом бухгалтерські організації почали співпрацювати і координувати 
свою діяльність. Зокрема, з 1976 р. по 1990 р. Комітет бухгалтерських рад зумів 
сформувати „Правила стандартної бухгалтерської практики”. 

Бухгалтерське законодавство у Великобританії має давню історію. Ще в 1844 р. 
з’явився перший закон про діяльність компаній, який передбачав проведення аудиторської 
перевірки бухгалтерського звіту. Але в 1856 р. ця вимога втратила свою юридичну силу, 
оскільки уряд вважав, що бухгалтерські вимоги повинні бути об’єктом не закону, а 
узгодженості між зацікавленими особами. І лише в 1990 р. проведення аудиторської 
перевірки поданого бухгалтерського звіту знову стало обов’язковим. Закони про 
бухгалтерську справу, передусім прийняті в 1948–1967 рр., суттєво розширили обсяги 
інформації, яка повинна включатися в бухгалтерські звітні документи. Поряд із цим 
залишилося багато питань бухгалтерської оцінки на розгляд самих компаній і спеціалістів. 

Комітет бухгалтерських рад сформував ряд стандартів щодо різних напрямків 
бухгалтерської справи. Ці стандарти раніше випускали окремі професійні організації під 
власну відповідальність. При цьому організації вимагали від аудиторів, щоби вони 
вказували в звітах, чи дотримуються стандартів перевірені ними компанії. 

„Закон про діяльність компаній” 1989 р. увів нові нормативні вимоги для, великих 
компаній. Він вимагав, щоби документація відповідала бухгалтерським стандартам або 
пояснювала причини відхилень від них у коментарях до бухгалтерських звітних 
документів. 

Усі без винятку компанії Великобританії повинні подавати свою щорічну 
бухгалтерську звітність на аудиторську перевірку професійно підготовленим аудиторам. 
Із 1948 р. уряд визнає право на проведення таких перевірок за членами чотирьох 
професійних бухгалтерських організацій – Інституту дипломованих бухгалтерів 
Шотландії, Інституту дипломованих бухгалтерів Англії та Уельсу, Інституту 
дипломованих бухгалтерів Ірландії, Асоціації дипломованих бухгалтерів. 

У Великобританії система бухгалтерського обліку розвивалась незалежно від 
держави, виходячи з інтересів бізнесу. Основним зі значних чинників британської системи 
бухгалтерського обліку є вплив професійних бухгалтерських організацій. На даний 
момент 6 найбільших асоціацій присяжних бухгалтерів цієї країни об’єднують у SSAB–
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Консультативний комітет Бухгалтерських Рад, в якому діє Комітет із бухгалтерських 
стандартів (ASB)–орган, який розробляє і встановлює національні стандарти 
бухгалтерського обліку і звітності. Законодавча система Великої Британії формувалась 
протягом багатьох століть, однак вона не має конституції. Прецедентне право, яке лежить 
в основі правової системи країни, полягає у законодавчих актах парламенту і рішеннях 
британських судів, і навіть, у звичаях і культурних традиціях бізнесу. Бухгалтерську 
діяльність держава не регулює так детально, як вУкраїні. 

Законодавство Великобританії з бухгалтерського обліку і звітності надає 
бухгалтерам більшу свободу дій, ніж професійні стандарти. У цілому законодавством 
встановлюються лише основні засади і хоча британські юристи вимагають встановлення 
жорстких правил і уніфікованих форм звітності, бухгалтери вважають, що пріоритет 
змісту над формою одна із основних принципів британської бухгалтерської системи. 
Також, британській практиці притаманна вимога раціональності під час ведення 
бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. 

Розробкою правил і стандартів бухгалтерської діяльності займаються професійні 
бухгалтерські організації. Ініціатором розробки та впровадження таких стандартів 
виступав у 1969р. Інститут Присяжних бухгалтерів Англії і Уельсу (ICAEW), і вже через 
рік був розроблений SSAР 1–Правила стандартної бухгалтерської практики. 

У нинішній час в країні діють 27 стандартів бухгалтерської практики і 
бухгалтерської звітності, прийняті 1970–1998 рр. 

Мета ведення податкового обліку – це визначення кінцевого результату (прибутку) 
для цілей оподаткування. Його призначення полягає в тому, щоб за даними фінансового 
обліку групувати потрібну інформацію в податкових звітах. 

Податковий облік у британській практиці пройшов певний еволюційний шлях 
свого розвитку. У цій країні реалізувався весь спектр зв’язків між фінансовим і 
податковим обліком – від переважного впливу податкових правил на систему обліку до 
незалежного паралельного співіснування обох систем. Між ними можливі також проміжні 
варіанти, коли в податкових розрахунках використовувалися дані фінансового обліку. 

Однією з найважливіших форм фінансової звітності у Великобританії є „Звіт про 
рух коштів”. Право не включати його до річної фінансової звітності мають лише малі 
підприємства. Стандарт FRS (стандарт фінансової звітності) 1 вимагає, щоб Звіт про рух 
коштів складався з урахуванням Балансу та Звітом про прибутки та збитки, та його дані 
відповідали даним, поданим у цих двох документах і додаткам до них. Звіт обов’язково 
має містити такі розділи: доходи від здійснених операцій; прибутки від фінансових 
вливань; податкові виплати; інвестиційна діяльність; джерела фінансування. 

Традиційно основним джерелом фінансування діяльності компаній є власний 
капітал. Свої довгострокові проекти компанії фінансують виключно власними коштами, 
банківськими позиками користуються тільки при короткостроковому фінансуванні. Тож в 
останні роки під впливом міжнародних стандартів британські бухгалтери все більше 
використовують для відображення фактів у господарському житті способи, що дають 
максимально докладну інформацію про власний капітал фірми. 

У британській системі бухгалтерського обліку та звітності майном вважають 
необоротні активи, кошти, нематеріальні активи, інвестиції до інших підприємств і гудвіл. 
Законодавство позбавлено розпоряджень стосовно способів оцінки необоротних активів 
та їх списання, залишаючи цю компетенцію професійним інститутам. 

Способи обліку гудвілу є предметом суперечок британських бухгалтерів. Гудвіл 
виникає при придбанні однією компанією іншої як різниця між сплаченою за неї ціною та 
її поточною вартістю. Таким чином, цю різницю можна трактувати як додаткові витрати, 
які покривають зі спеціального резервного фонду і списують негайно. Такий спосіб 
передбачено SSAP 22. Проте, є й інша думка, яку відображено в міжнародному стандарті 
IAS 22: гудвіл нічим не відрізняється від інших нематеріальних активів. Його можна 
трактувати як актив, набутий при придбанні компанії, що можна обліковувати подібно 
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торговим маркам і ліцензіям, нараховуючи амортизацію протягом певного розумного 
терміну, але не більше 20 років. Оскільки нематеріальні активи і гудвіл не втрачають з 
часом своєї цінності, то концепції достовірного і сумлінного відображення фактів у 
господарському житті відповідає ще один підхід: знос таких активів не нараховувати, а 
враховувати їх за результатом періодичних переоцінок. 

Суперечки щодо того, чия думка правильніша ведуть з початку 1990-х років. Тепер 
бухгалтери можуть самі обирати спосіб, який на їхню думку є найкращим. Проте, досвід 
показує, що більшість вибирає капіталізацію з наступним нарахуванням зносу, а не 
негайне списання. 

Необхідність в організації податкового обліку виникла у зв’язку з розмежуванням 
фінансового, управлінського і податкового обліку. Якщо результат діяльності 
підприємства у фінансовому обліку визначається на підставі стандартів бухгалтерського 
обліку, то база оподаткування – згідно з податковим законодавством зовсім за іншими 
правилами і методикою, тому й суми прибутку (збитку) в регістрах фінансового обліку і 
за даними податкового обліку будуть суттєво розрізнятися [4]. 

Податковий облік пов’язаний з веденням додаткової і відмінної від фінансового 
обліку спеціальної документації та складанням податкової звітності. Цілі та користувачі 
фінансового і податкового обліку є різними. 

Національна концепція розвитку системи податкового обліку повинна базуватись 
на певних принципах, серед яких основними є такі: 

– обов’язковість ведення податкового обліку, що випливає з класичних принципів 
побудови системи оподаткування в цілому; 

– принцип гармонізації фінансового та податкового обліку полягає в забезпеченні 
балансу інтересів широкого спектра користувачів звітності. Методика розрахунків 
податкових сум та документальне оформлення податкових відносин у цілому мають 
базуватись на основах класичного бухгалтерського обліку, а не навпаки; 

– принцип правової узгодженості систем бухгалтерського та податкового обліку, 
який передбачає, що норми податкового законодавства повинні знаходити відображення в 
правилах бухгалтерського обліку, і навпаки; 

– принцип прозорості та стабільності при вдосконаленні системи податкового 
обліку випливає з того, що податковий облік у сучасному його вигляді призвів до 
ускладнення систем обліку на підприємствах. Існуюча податкова методика розрахунку 
результатів діяльності господарських суб’єктів ускладнює процедуру розрахунку 
податкових зобов’язань. Крім того, часта зміна і впровадження додаткових облікових 
процедур потребує від платників податків збільшення штату працівників і витрат на 
оплату праці; 

– принцип послідовності та регулярності застосування норм і правил 
оподаткування – податковий облік повинен здійснюватись платниками податків 
самостійно, тобто облікові процедури повинні реалізовуватись послідовно і регулярно від 
одного податкового періоду до іншого; 

– принцип документування – підставою запису в регістрах податкового обліку є 
наявність первинних документів, якими оформляються відповідні факти фінансової 
діяльності суб’єктів господарювання; 

– вартісне вимірювання – вимірювання та узагальнення всіх господарських 
операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій 
одиниці; 

– принцип збалансованості інтересів платників податків і держави – недопущення 
переважання контрольної та фіскальної функцій податків над усіма іншими, оскільки 
призводить до ігнорування державою інтересів господарських суб’єктів та водночас 
запобігання завищенню витрат та заниженню доходів підприємств з метою мінімізації 
податкових зобов’язань. 
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Висновки. За мірою участі податкового обліку в системі бухгалтерського обліку 
можна виділити три види податкового обліку: 

– бухгалтерській податковий облік – показники податкового обліку формуються
виключно на даних фінансового обліку; 

– змішаний податковий облік – показники податкового обліку формуються на
основі даних фінансового обліку, але з використанням певних методів для цілей 
оподаткування; 

– абсолютний податковий облік – показники податкового обліку формуються без
участі фінансового обліку (мито, державне мито). 

Англо-американська концепція співіснування систем бухгалтерського обліку та 
оподаткування виникла саме у Великобританії. Її найважливіший принцип базується на 
тому, що балансовий прибуток принципово відрізняється від прибутку, розрахованого з 
метою оподаткування. Відмінність у розумінні бухгалтерського та оподаткованого 
прибутку зумовлена орієнтацією бухгалтерської звітності на інтереси широкого кола 
інвесторів, що зумовлено розвинутим ринком цінних паперів, а також відсутністю 
законодавчо регульованого обліку (правила ведення та складання фінансової звітності 
регламентують стандарти, які розробляють професійні організації бухгалтерів). Таким 
чином, англо-американська модель передбачає паралельне існування фінансового та 
податкового обліку. Ведення двох систем має на меті виконання різних завдань, 
поставлених перед ними. 

У результаті впливу директив ЄС зовнішній вигляд і зміст бухгалтерських 
документів, що діють у Великобританії, суттєво змінився, але через неоднозначне 
тлумачення деяких облікових принципів бухгалтерська практика реально залишається 
однією з найконсервативніших у Європі. 
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Анотація. У статті охарактеризована діяльність пенсійного фонду України з моменту становлення 
до сьогодення. Зазначено, що заборгованість по виплаті пенсій у 90-х роках призвела до того, що у 2001 
році розпочалася реформа системи пенсійного забезпечення населення України. Як показав зарубіжний 
досвід, найбільш ефективним фінансовим механізмом у солідарній пенсійній системі виявився механізм 
пенсійного страхування – персоніфікований розподіл через суспільні страхові фонди надходжень від 
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працездатної частини населення на користь пенсіонерів. Зроблено висновок, що на сьогодні пенсійний фонд 
України став потужною фінансовою та соціальною інституцією держави, сформулювалися його 
організаційний і кадровий потенціал. 

Ключові слова: пенсійний фонд, пенсійна реформа, пенсійне законодавство, пенсія, пенсіонери. 
Аннотация. В статье дается характеристика деятельности пенсионного фонда Украины с 

момента становления до сегодняшнего дня. Сказано, что задолженность по выплате пенсий в 90-х годах 
привела к тому, что в 2001 году началась реформа системы пенсионного обеспечения населения Украины. 
Опыт зарубежных стран доказал, наиболее эффективным механизмом в солидарной пенсионной системе 
это механизм пенсионного страхования – персональное распределение через общественные страховые 
фонды начислений от работающей части населения к пенсионерам. Сделано вывод, что существующий 
пенсионный фонд стал сильным финансовым институтом государства, сформировался его 
организационный и кадровый потенциал. 

Ключевые слова: пенсионный фонд, пенсионная реформа, пенсионное законодательство, пенсия, 
пенсионеры. 

Annotation. Characterized in the article is the performance of the Pension Fund of Ukraine from the time 
of establishment to today. It is noted that the arrears in the 90’s led to the launch of the public retirement system 
reform for the population of Ukraine in 2001. From the foreign experience we can see that the instrument of pension 
insurance appeared to be the most effective financial mechanism in the pay-as-you-go pension system – that is 
personified distribution of the incomings from the able-bodied population through the public insurance funds for the 
benefit of pensioners. The conclusion is made that today the Pension Fund of Ukraine has become powerful 
financial and social State institution, its organization and stuff capacity has been formed.  

Key words: pension fund, pension reform, pension legislation, pension, pensioners.   

Після проголошення незалежності України було розпочато створення національної 
системи соціального забезпечення та соціального захисту населення. Здійснення 
управлінських функцій держави, особливо в окремих сферах соціальної життєдіяльності 
суспільства, покладається здебільшого на державні та місцеві органи виконавчої влади. На 
початку 90-х років управління в сфері соціального захисту населення реалізовувалося 
винятково за допомогою органів державної влади (відділів соціального захисту населення, 
управління соціальним захистом населення)  [1, с. 43]. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. було затверджено 
План заходів щодо реалізації в 2008 році Стратегії подолання бідності [2]. Згідно з цим 
Планом у галузі пенсійної реформи Міністерству праці та соціальної політики і 
Пенсійному фонду України уряд доручив забезпечити відновлення диференціації розмірів 
пенсій шляхом актуалізації показника заробітної плати та збільшення величини оцінки 
одного року страхового стажу, а також Міністерству фінансів – забезпечити фінансування 
у повному обсязі пенсійних виплат з урахуванням результатів проведеного перерахунку 
пенсій.  

Проблеми пенсійного забезпечення, переважно його недержавного сектора, в 
різноманітних фінансово-економічних системах є предметом наукового дослідження 
багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, різних галузей а саме: В. Берга, А. Вагнера, Е. 
Девіса, Г. Кларка, С. Фішера, В. Роіка, В. Дубровського і вітчизняних: Грішнову О., 
Колота А., Леонова Д., Лібанову Е., Макарову О., Нечай Г., Новікова В., Федоренка А., 
Ткача О., а також ряд інших авторів. Питання правового регулювання недержавного 
пенсійного забезпечення, досліджувались у працях Б. Зайчука, В. Нікитенко, В. 
Семендяєва, М. Плаксія, Т. Сальникова та ін. 

Кабінетом Міністрів України через Міністра Мiнiстерства праці та соціальної 
політики України спрямовується і координується діяльність Пенсійного фонду України, 
який було створено з метою здійснення управління фінансами пенсійного забезпечення. 
Він є центральним органом виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України, 
він діє згідно з „Положенням про Пенсійний фонд України”, затвердженим Указом 
Президента України від 01.03.2001 [3]. 

Пенсійний фонд України – центральний орган виконавчої влади, що здійснює 
керівництво й управління солідарною системою загальнообов'язкового державного 
пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію й облік страхових внесків, призначає 
пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі 
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фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, які 
згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України, 
здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України. 
Вказаний орган виконавчої влади вносить у встановленому порядку Міністру праці та 
соціальної політики України пропозиції з питань формування державної політики у сфері 
пенсійного забезпечення та соціального страхування, забезпечує її реалізацію [4, c. 47]. 

Метою статті є характеристика сучасної пенсійної системи України, основою якої є 
запроваджене з січня 2004 року загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, яка 
постала не на порожньому місці, а є результатом еволюційної трансформації інституту 
пенсійного забезпечення, який сформувався після здобуття незалежності на початку 90-х 
рр. .в ХХ ст. і, в свою чергу фактично був своєрідною „пенсійною спадщиною” 
колишнього СРСР. 

Фінансовою основою  радянської пенсійної системи до 1990 року був Союзний 
держбюджет, за рахунок якого виплачувались пенсії.  

Як відомо, в середині 80-х р. у Радянському Союзі почалися значні радикальні 
перетворення у політичній і соціально-економічній організації суспільного життя. Вони 
були викликані погіршенням загального економічного стану Радянського Союзу, низькою 
ефективністю економіки з огляду на задоволення споживацького попиту, високою 
затратністю військово-промислового комплексу. 

Це призвело до того, що соціальні витрати, особливо пенсійні, стали тягарем для 
держбюджету.  Таким чином, наприкінці 80-х років у СРСР виникла проблема пошуку 
позабюджетних джерел для фінансування пенсій. 

З цією метою було вивчено досвід функціонування пенсійних систем інших країн, 
багато з яких у 70–80-х рр. ХХ ст. зазнали кризових явищ у пенсійній сфері, викликаних 
передусім несприятливою демографічною ситуацією, і тому змушені були реформувати 
свої пенсійні системи.  

Як показав зарубіжний досвід, найбільш ефективним фінансовим механізмом у 
солідарній пенсійній системі виявився механізм пенсійного страхування – 
персоніфікований розподіл через суспільні страхові фонди надходжень від працездатної 
частини населення на користь пенсіонерів [5, c. 45-47]. 

Такий підхід фінансування пенсійних виплат і було закладено у Законі СРСР „Про 
пенсійне забезпечення громадян СРСР”, який було ухвалено в травні 1990 року і набрав 
чинності з 1 січня 1991 року [6]. Прийняття цього Закону практично завершило процес 
створення єдиної всеохоплюючої системи пенсійного забезпечення, яка діяла за єдиними 
умовами та нормами. Звичайно, ця система не була побудована цілком на принципах 
страхування, – фактично це було поєднанням принципів соціального страхування та 
соціальної допомоги, але вона заклала страхові основи, передбачивши відокремлення 
пенсійної системи від держбюджету. 

Джерелом коштів для фінансування пенсій став не державний бюджет, як це було 
раніше, а Пенсійний фонд як самостійна фінансова система, що формується за рахунок 
страхових внесків підприємств і громадян.  

Уперше було передбачено, що однією з умов одержання права на трудову пенсію є 
умова сплати страхових внесків до Пенсійного фонду.  

Проте Пенсійний фонд на той час був абсолютно новою інституцією, яку ще треба 
було створити. Для цього при Раді Міністрів СРСР було створено спеціальну робочу 
групу, до складу якої увійшли представники всіх союзних республік. Протягом 1990 року 
було напрацьовано необхідну нормативно-правову базу – Положення про Пенсійний фонд 
СРСР, Інструкцію, яка регулювала порядок сплати внесків до Пенсійного фонду та 
витрачання коштів Фонду, інші документи. Водночас утворювалися організаційні 
структури Пенсійного фонду СРСР, які на рівні союзних республік склалися з відповідних 
республіканських відділень Фонду.  
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Союзний Пенсійний фонд розпочав свою повноцінну діяльність з 1 січня 1991 
року, коли до нього почали надходити страхові внески і, в свою чергу, за рахунок коштів 
Фонду було розпочато фінансування пенсійних виплат. 

Фактично Пенсійний фонд СРСР функціонував лише один рік і припинив свою 
діяльність після розпаду СРСР. Незалежні держави, які утворилися на його теренах, у 
тому числі й Україна, утворили власні незалежні пенсійні фонди, робота яких має 
національні правові, економічні й організаційні особливості. 

Водночас після розпаду СРСР було утворено Асоціацію пенсійних і соціальних 
фондів, у межах якої відбувається інформаційне співробітництво й обмін досвідом між 
фінансовими пенсійними інституціями колишніх союзних республік. Членом Асоціації є і 
Пенсійний фонд України [1, c. 294]. 

Фінансування з коштів Пенсійного фонду пенсій, призначених на пільгових умовах 
у зв’язку зі шкідливими умовами праці, також можна віднести до негативних факторів. 
Починаючи з 1992 року пенсійні гарантії таких працівників були значно розширені. Разом 
з тим, незважаючи на обов’язок відшкодування відповідних витрат Фонду  
підприємствами, де існують згадані умови, реальний рівень відшкодування витрат на 
виплату пенсій 90-х рр.. становив у середньому лише 30 відсотків [7, c. 42].  

Унаслідок окреслених обставин у 1995-1996 рр. почала виникати заборгованість з 
виплати пенсій.  Не зважаючи на те, що рівень пенсій лишився низьким, фактично було 
втрачено його диференціацію від трудового внеску працівника. Все це формувало в 
суспільстві усвідомлення необхідності проведення пенсійної реформи. Проте здійснення 
реформи потребувало подолання гострих кризових явищ у пенсійній системі. 

Отже, головним завданням Пенсійного фонду у другій половині 90-х рр.. стали 
фінансова стабілізація пенсійної системи, ліквідація заборгованості з виплати пенсій, 
створення передумов, необхідних для проведення пенсійної реформи.  

Основними напрямами цієї роботи стало вдосконалення законодавства із сплати 
обов’язкових платежів до Пенсійного фонду, запровадження їх персоніфікованого обліку, 
посилення платіжної дисципліни підприємств, звільнення Пенсійного фонду від 
невластивих йому видатків. 

Постановою Верховної Ради України від 07.02.96 „Про внесення змін до Постанови 
Верховної Ради України „Про порядок введення в дію Закону України „Про внесення змін 
і доповнень до Закону України „Про пенсійне забезпечення” було визначено, що внески 
на пенсійне страхування сплачуються одночасно з одержанням коштів в установах банку 
[8]. При цьому в разі недостатності коштів видача банками коштів на заробітну плату та 
перерахування внесків до Пенсійного фонду провадиться у пропорційних сумах. Цією ж 
постановою було визначено право начальників підвідомчих органів Пенсійного фонду 
припиняти операції підприємств, установ, організацій, громадян-підприємців на рахунках 
в установах банків у разі відмови їх від реєстрації як платників внесків до Пенсійного 
фонду. Крім того, даною постановою було визначено відповідальність банків за 
виконання рішень податкових органів про припинення операцій  за всіма рахунками 
платника, у разі непогашення платником податків податкової заборгованості та 
встановлено санкції, які застосовувалися до банків у разі не виконання таких рішень 
податкових органів. 

У Кабінеті Міністрів України та в усіх обласних адміністраціях були утворено 
постійно діючі комісії з погашення заборгованості, що працюють і на сьогодні, 
розглядаючи кожен факт наявності заборгованості та шляхи її погашення. 

Крім роботи, проведеної з керівниками підприємств-боржників, було застосовано 
нетрадиційні джерела наповнення Пенсійного фонду. 

Так, боржники своєю продукцією розраховувались з боргами перед Пенсійним 
фондом, зокрема через систему вексельних розрахунків, які здійснювали банки та 
спеціально створене для цього постановою Уряду, Спеціалізоване державне підприємство 
Пенсійного фонду України. 
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У результаті вжитих заходів удалося суттєво збільшити надходження коштів до 
Пенсійного фонду. Це дозволило у вересні 2000 року ліквідувати заборгованість з виплати 
пенсій. 

Надалі тенденцію до збільшення надходжень до Пенсійного фонду було закріплено 
і розвинуто.  

Здійснення всіх вищеперелічених заходів дозволило після погашення у вересні 
2000 року заборгованості з виплати пенсій не тільки забезпечити повне і своєчасне 
фінансування цих виплат, а й їх підвищення протягом 2001–2008 років у середньому у 8 
разів [9, c. 432].   

Стабілізація фінансового стану Пенсійного фонду стала однією з передумов 
здійснення пенсійної реформи. Основні напрями та шляхи впровадження пенсійної 
реформи було окреслені в таких державних документах, як: Концепція соціального 
забезпечення населення України, схвалена Верховною Радою України 21 грудня 1993 
року [10], Основи законодавства України „Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування”, прийняті Верховною Радою України 14 січня 1998 року [11],  Послання 
Президента України до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України „Про 
основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення населення України” від 
10 жовтня 2001 року [12]. 

На виконання завдань, поставлених у цих документах, і була спрямована робота 
всієї системи Пенсійного фонду. В першу чергу було здійснено підготовчі заходи до 
впровадження пенсійної реформи, зокрема створено систему персоніфікованого обліку 
внесків. Початок цій справі було покладено Указом Президента України „Про заходи 
щодо впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі обов’язкового 
державного пенсійного страхування” від 04.05.98. [13]. Спочатку в якості експерименту 
таку систему було запроваджено у Львівській області, а згодом її дію було поширено на 
всю Україну. Процес організаційного та матеріально-технічного формування завершився 
наприкінці 1999 року. У 2000 році у всіх регіонах України було цілком завершено 
впровадження системи персоніфікованого обліку відомостей з пенсійного страхування, а 
починаючи з 1 липня 2002 року обчислення пенсій здійснювалося із заробітку особи за 
період роботи після 1 липня 2000 року за даними системи персоніфікованого обліку[14]. 

З 1998 року в Центральній базі цієї системи вже накопичено такі відомості на 30,9 
млн. громадян України. Більшість із них уже отримали свідоцтва про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, що засвідчують пенсійне право кожного [15, c. 208]. 

Важливу роль у розвитку Пенсійного фонду та його утвердженні як центрального 
органу виконавчої влади відіграла передача органам Фонду функцій з призначення та 
виплати пенсій, які раніше здійснювались органами соціального захисту населення. 

Не викликало сумніву, що нова пенсійна система, як і процес її формування, 
враховуючи фінансово-економічне підґрунтя, повинні мати під собою належну правову 
основу. Нею в Україні стали базові Закони „Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” [11] і „Про недержавне пенсійне забезпечення” [16], що у 1998-2003 рр. 
були покладені в основу Концепції соціального забезпечення населення України, 
схваленої Верховною Радою України у грудні 1993 року та прийнятих Основ 
законодавства України „Про обов’язкове державне соціальне страхування” [16]. Робота з 
їх опрацювання велась провідними фахівцями багатьох міністерств і відомств, 
науковцями, представниками громадськості протягом кількох років. У Комітеті Верховної 
Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів було створено спеціальну 
робочу групу, до складу якої увійшли представники практично всіх депутатських фракцій 
і груп, провідні фахівці Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства праці та 
соціальної політики України, Пенсійного фонду України, інших міністерств і відомств, 
представники професійних спілок та об’єднань роботодавців. 

Таким чином, на початку 2000-х років завершився процес створення нормативно-
правової та організаційно-технічної бази пенсійної реформи. 
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Пенсійний фонд України став потужною фінансовою та соціальною інституцією 
держави, сформувалися його організаційний і кадровий потенціали.  

На сьогодні пенсійний фонд України дотримується таких пріоритетів діяльності: 
забезпечення сталого та своєчасного фінансування виплат пенсій; 
посилення контролю за раціональним використанням коштів, призначених для 

пенсійного забезпечення, зокрема, підприємствами поштового зв’язку та банками, через 
які здійснюється виплата пенсій; 

удосконалення роботи із підприємствами, установами, організаціями та 
громадянами, які мають прострочену заборгованість із обов’язкових платежів до 
Пенсійного фонду; 

підвищення якості й оперативності обслуговування пенсіонерів, інших громадян в 
органах Пенсійного фонду України; 

розвиток сучасних інформаційних технологій у роботі Пенсійного фонду України, 
зокрема спрощення доступу громадян до відомостей про розміри їх пенсій, сплату 
страхових внесків та інших персональних даних, розширення з цією метою мережі 
інформаційних кіосків, поступове впровадження централізації призначення і виплати 
пенсій; 

забезпечення відкритості у роботі органів Пенсійного фонду України, покращання 
якості інформування населення про їх діяльність; 

розробка та подання у встановленому порядку пропозицій щодо поглиблення 
диференціації розмірів пенсій, у тому числі у залежності від тривалості страхового стажу, 
уніфікації пенсійного законодавства, введення єдиних правил призначення та перерахунку 
пенсій; 

забезпечення підвищення пенсій у зв’язку із збільшенням вартості одного року 
страхового стажу; 

внесення пропозицій щодо запровадження та розвитку накопичувальної пенсійної 
системи шляхом нормативно-методичного забезпечення переходу до паралельних систем 
загальнообов’язкового та добровільного пенсійного страхування на основі 
персоніфікованих рахунків; 

створення необхідних організаційно-технічних передумов для впровадження 
єдиного соціального внеску, обов’язкової накопичувальної пенсійної системи. 

На наш погляд, лише проаналізувавши історію, етапи і причини виникнення 
Пенсійного фонду, ми можемо зрозуміти, як відбувалася трансформація науково-правової 
бази у даній сфері та які потрібно внести зміни, щоб покращити соціальний захист 
населення України на сьогоднішньому етапі. У зв’язку з цим, на наш погляд, слід 
розглянути модель соціального захисту населення, яка формується на сьогодні в Україні, 
дана модель побудована на основі американської моделі. Американська модель, у свою 
чергу, являє собою дві системи: систему соціального страхування та систему соціальної 
допомоги. Система соціального страхування охоплює пенсійне та медичне страхування, 
які будуються на певних програмах. На наш погляд, не можна повністю копіювати досвід 
США, тому що таке страхування можливо тільки в економічно-розвинутій державі з 
високими доходами населення та низьким рівнем бідності.  

Потрібно відзначити, що на сьогодні зберігаються диспропорції у пенсійному 
забезпеченні, обумовлена збереженням для окремих категорій громадян спеціальних 
пенсійних програм, якими встановлені відмінні, від загальних, умови пенсійного 
забезпечення. Зокрема, це стосується порядку визначення заробітної плати, з якої 
обчислюється пенсія працівникам окремих галузей економіки, та індексації розмірів їх 
пенсій на інфляцію у зв’язку із зростанням заробітної плати. 
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Макаренко В.В. Особливості податкового регулювання виробництва та споживання підакцизних товарів в 
Україні 

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА  
ТА СПОЖИВАННЯ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ В УКРАЇНІ 

Макаренко В.В. 
(здобувач Національного університету ДПС України ) 

Анотація. У статті здійснено оцінку стану податкового регулювання ринку підакцизних товарів в 
Україні. На основі наявного вітчизняного досвіду оподаткування товарів підакцизної групи, кращих 
світових практик податкового регулювання, надано пропозиції щодо напрямів підвищення ефективності 
використання акцизного податку в реалізації заходів податкового регулювання виробництва та 
споживання підакцизних товарів в Україні. 

Ключові слова: податки, акцизний податок, податкове регулювання, податкові пільги, ринок 
підакцизних товарів. 

Аннотация. В статье осуществлена оценка состояния налогового регулирования рынка 
подакцизных товаров в Украине. Опираясь на существующий опыт налогообложения товаров подакцизной 
группы, лучших мировых практик налогового регулирования, даны предложения для направлений повышения 
эффективности использования акцизного налога при реализации мероприятий налогового регулирования 
производства и потребления подакцизных товаров в Украине. 

Annotation.The article gives an analysis of the tax regulation of excisable goods in Ukraine. Based on 
existing national experiences of taxation of excisable goods group, best practices tax regulation, provided 
suggestions which aimed on increasing efficiency of excise tax in tax measures realization of manufacturing and 
consuming of excisable goods in Ukraine. 

Keywords: taxes, excise tax, tax regulation, tax incentives, excisable goods market. 
Постановка проблеми. Ефективність використання вітчизняної системи 

оподаткування в регулюванні економічних процесів залежить насамперед від формування 
оптимального набору податкових інструментів, застосування яких дозволяє з одного боку 
забезпечувати достатні податкові надходження, а з іншого – створювати умови для 
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формування прийнятної структури споживчого ринку та зовнішньо-торгівельного балансу 
держави. Саме система оподаткування фіскально-стимулюючого типу забезпечує 
активізацію виконання податками регулюючої функції, створює стимули для розвитку 
пріоритетних галузей національної економіки, сприяє розвитку вітчизняних 
товаровиробників, дозволяє в повній мірі реалізовувати експортний потенціал 
національної економіки. 

Одним з найбільш важливих сегментів споживчого ринку залишається ринок 
підакцизних товарів. Регулювання такого ринку, поряд з використанням податкових 
інструментів, характеризується застосуванням цілого ряду інструментів державного 
регулювання нефіскального характеру. Зважаючи на наявні кількісні та якісні параметри 
даного ринку в Україні ефективність державного регулювання даного ринку залишається 
низькою, про що свідчить значний рівень тінізації господарських операцій, що, поряд з 
деструктивним впливом на споживчий ринок, суттєво знижує фіскальну ефективність 
акцизного оподаткування. Тому пошук шляхів підвищення ефективності податкового 
регулювання через диференціацію ставок акцизного податку, застосування звільнень від 
оподаткування, використання пільгового режиму оподаткування залишається актуальним 
протягом всього періоду еволюції вітчизняної податкової системи. 

Аналіз публікацій. Проблематика підвищення ефективності податкового 
регулювання знайшла своє відображення в численних наукових дослідженнях вітчизняних 
науковців і практиків. Зокрема, до таких досліджень слід віднести наукові праці В.П. 
Вишневського, Ю.Б. Іванова, І.О. Луніної, А.М. Соколовської, Т.І. Єфіменко, 
С.В. Онишко, Л.М. Шаблистої та ін. Одночасно окремим аспектам використання 
специфічних акцизів в реалізації заходів податкового регулювання присвячено роботи 
В.В. Буряковського, О.Д. Данілова, О.М. Жукевич, В.І. Коротуна, Е.Г. Кошелєвої, І.О. 
Лютого, А.І. Луцик та ін. 

В роботах вказаних авторів з використанням широкого наукового інструментарію 
обґрунтовуються основні принципи використання податкових інструментів в системі 
державного регулювання, вказується на найбільш ефективні світові практики податкового 
регулювання, надаються комплексні пропозиції щодо реформування податкової системи 
та ін. Однак проведена податкова реформа, перманентна трансформація економічних 
відносин, а також необхідність адаптації механізму функціонування специфічних акцизів 
до сучасних вимог реалізації бюджетно-податкової політики України вказує на 
необхідність проведення подальших наукових досліджень в даній галузі. Саме тому, 
визначення особливостей використання акцизного податку в реалізації заходів 
податкового регулювання та формування комплексу пропозицій щодо підвищення 
ефективності такого регулювання визначено як мету даного дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Побудова ефективної системи податкового 
регулювання ринку споживчого ринку передбачає передусім вирішення питання 
визначення оптимального рівня ставок акцизів (як універсальних, так і специфічних), які в 
своїй сукупності повинні забезпечувати акумулювання достатніх податкових надходжень 
в бюджет держави за умови недопущення формування надмірного опосередкованого 
податкового навантаження на споживання товарів. Однак, вказане твердження не може в 
повній мірі бути використано у випадку визначення оптимального рівня оподаткування 
товарів підакцизної групи, що як правило викликано особливостями реалізації акцизної 
політики держави. Відмітимо, що в даній частині стратегічним завданням в Україні 
залишається формування акцизної політики фіскально-регулюючого типу, що передбачає 
компромісну реалізацію фіскальної, регулюючої та соціальної функції акцизного 
оподаткування. 

Регулювання економічних процесів через використання засобів податкової 
політики полягає у стимулюванні зміни поведінки учасників процесу суспільного 
виробництва. Для вирішення даного завдання застосовується цілий комплекс податкових 
інструментів, серед яких: маніпулювання ставками оподаткування, перегляд складу 
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платників, об’єктів та бази оподаткування, надання податкових пільг [1, с. 69]. Саме 
використання чіткого набору методів і важелів податкового регулювання дозволяє 
досягати підвищення рівня ефективності використання матеріальних і фінансових 
ресурсів, створювати умови для активізації підприємницької діяльності, а також 
узгоджувати інтереси центральних і регіональних рівнів державного управління, суб’єктів 
господарювання та населення країни. 

Сучасний стан розвитку ринку підакцизних товарів дозволяє говорити про 
наявність цілого ряду проблем, що здебільшого мають системний характер. Так, до їх 
складу можна віднести наявність значного рівня тіньового обігу, застосування схем 
мінімізації та ухилення від сплати податків, недосконалість застосовуваних державою 
інструментів регулювання окремих кількісних та якісних параметрів як виробництва, так і 
споживання підакцизних товарів, наявність диспропорцій в використанні ПДВ та 
акцизного податку, низьку ефективність використовуваних податкових стимулів 
підтримки національного товаровиробника та ін. 

Рівень використання специфічних (індивідуальних) акцизів поряд з впливом на 
обсяги виробництва і споживання підакцизних товарів, а також структуру виробництва, 
прямо впливає на показники рентабельності виробництва підакцизних товарів та 
відповідно на його ефективність. Саме тому акцизному оподаткуванню при реформуванні 
національної податкової системи завжди приділяється особлива увага. Так, основну мету 
реформування механізму акцизного оподаткування при прийняття Податкового кодексу 
України (далі – Кодекс) [2] було визначено як формування дієвої системи специфічного 
акцизного оподаткування через встановлення економічно обґрунтованого структури і 
рівня ставок акцизного податку, що поряд з стимулюванням виробництва якісних товарів 
повинно сприяти зниженню рівня споживання товарів, шкідливих для здоров’я людини, а 
також наближенню основних норм оподаткування до вимог законодавства ЄС. Однак, 
наявні перші підсумки реалізації основних новацій Кодексу засвідчують про недостатнє 
використання наявного фіскального та регулюючого потенціалу акцизного податку в 
Україні. Вказана ситуація є наслідком відсутності збалансованої та адекватної державної 
політики регулювання виробництва та обігу таких товарів. 

Якість виконання специфічним акцизом фіскальної і регулюючої функцій прямо 
залежить від ефективності здійснення окремих процедур державного контролю за 
виробництвом та обігом підакцизних товарів. Так, з одного боку надмірне регулювання 
ринку підакцизних товарів створює умови до: збільшення затратності адміністрування як 
для держави, так і самих платників податків, зниження ділової активності, обмеження 
зростання суміжних галузей економіки, активізації тіньових процесів. Однак з іншого 
боку недосконалість застосовуваних процедур контролю призводить до зростання рівня 
тіньового виробництва, контрабанди, обігу фальсифікованих та контрафактних товарів, 
що крім економічних та фіскальних втрат, несе загрозу навколишньому середовищу та 
здоров’ю громадян. 

За своєю сутністю акцизний податок є класичним непрямим податком, який 
встановлюється у вигляді надбавки до ціни продукції, таким чином прямо впливаючи на 
ціноутворення та відповідно на рівень виробництва та споживання підакцизних товарів. В 
Україні, відповідно до положень статті 215 Кодексу, перелік таких товарів залишається 
обмеженим, якщо порівнювати з наявними практиками специфічного акцизного 
оподаткування в провідних країнах світу. До складу таких товарів включено спирт, 
алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, нафтопродукти, скраплений газ, обмежений 
перелік транспортних засобів. Такий обмежений перелік став наслідком еволюційних змін 
в механізмі застосування специфічного акцизу в Україні. Зокрема, протягом 1992–1999 
років перелік підакцизних товарів залишався широким, а надходження від його 
справляння були обмежені (в порівнянні з сучасною його фіскальною ефективністю). Вже 
протягом 2000–2003 років перелік підакцизних товарів було значно скорочено, при чому в 
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2003 році після виключення з їх складу ювелірних виробів такий перелік набув сучасного 
вигляду (за виключенням скрапленого газу). 

Наявний світовий досвід реалізації еволюційних змін в застосуванні специфічного 
акцизу засвідчує, що найбільш перспективними для оподаткування є товари, шкідливі для 
людини чи природи, а також товари розкоші, хоча їх фіскальне значення останніми 
роками знижується. Оподаткування ж товарів першої необхідності в більшості досліджень 
визначається як малоперспективне. В Україні в 2002 році (останній рік застосування 
специфічного акцизу з класичних товарів розкоші – ювелірних виробів) питома вага 
надходжень від оподаткування ювелірних виробів в загальних податкових надходженнях 
податку до бюджету держави склала 0,77 %. На сьогодні найбільш фіскальноефективним 
в Україні є оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів з одночасним 
зростанням рівня надходжень акцизного податку з імпортованих на митну територію 
України товарів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура надходжень акцизного податку до бюджету України  

в 2004–2012 роках (%) 
 
Основним фактором зростання частки надходжень акцизного податку від 

оподаткування імпортних операцій (9,1 % в 2004 році та 25,4 % в 2012 році відповідно) 
стало збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів, що призвело до зростання частки 
надходжень акцизного податку з імпортних нафтопродуктів в загальних надходжень 
податку за результатами оподаткування даного виду підакцизних товарів в 2012 році до 
рівня 64 %, при чому в 2004 році даний показник становив лише 4,9 %. Вказані показники 
формування надходжень акцизного податку прямо вказують на необхідність зміни 
підходів до податкового регулювання виробництва окремих видів підакцизних товарів, що 
особливо стосується алкогольних напоїв та нафтопродуктів. 

Так, останніми роками відбувається постійне зниження рівня виробництва 
вітчизняних нафтопродуктів, що викликано як зниженням рівня імпорту нафти, так і 
низьким використанням потужностей нафтопереробної галузі. Зважаючи на те, що рівень 
використання таких потужностей знаходиться на рівні 15–25 % (при середньосвітовому в 
87 %), а також враховуючи низьку глибину переробки нафти вітчизняними 
нафтопереробними заводами (55–75 %), дана галузь залишається однією з найбільш 
проблемних та вимагає напрацювання та відповідної реалізації заходів державного 
стимулювання виробництва вітчизняних нафтопродуктів. Такі заходи повинні 
передбачати створення стимулів, в тому числі і за рахунок надання окремих преференцій 
зі сплати акцизного податку та податку на прибуток, направлених на забезпечення 
переоснащення виробничих потужностей, оптимізацію їх структури та використання 
установок вторинної переробки на новітніх технологіях. 
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Однією з основних особливостей побудови ефективної системи податкового 
регулювання ринку підакцизних товарів залишається потреба у збалансуванні виконання 
акцизним податком стимулюючого та стримуючого призначення. Це викликано 
необхідністю здійснення диференційованого податкового впливу на виробництво та 
споживання підакцизних товарів в залежності від їх виду, а також якісних характеристик . 
Так, через акцизний податок реалізується стримуюча функція оподаткування, яка полягає 
в обмеженні споживання товарів, шкідливих для здоров’я людини. В частині 
оподаткування нафтопродуктів стримуюча функція проявляється в обмеженні 
споживання, однак в такому випадку переслідуються вже екологічні цілі. 

Загальною ж проблемою використання акцизного податку в регулюванні 
економічних процесів залишається визначення балансу між виконанням даним податком 
фіскальної функції та функції, що прямо пов’язана з обмеженням рівня споживання 
товарів, шкідливих для людини або природи, а також стимулюванням виробництва 
якісних товарів підакцизної групи. Дане питання залишається одним з ключових при 
реформуванні механізму акцизного оподаткування в Україні. Саме глибина диференціація 
податкових ставок та їх значний розмір суттєво впливає на структуру ринкових цін, 
внаслідок чого відбуваються зміни у структурі сукупного попиту. 

Крім диференціації ставок оподаткування до інструментів податкового 
регулювання слід також відносити зміну порядку визначення об’єкту оподаткування; 
надання податкових пільг та преференцій; зміну умов, періодичності та бюджетного 
призначення сплати акцизного податку; застосування механізму відтермінування сплати 
податкових зобов’язань, використання різних систем акцизного оподаткування, 
застосування фінансових санкцій за порушення спеціального законодавства, що регулює 
виробництво та обіг підакцизних товарів та ін. 

Вибір виду і порядку встановлення ставок акцизного податку здійснюється в 
залежності від визначених пріоритетів податкового регулювання ринку підакцизних 
товарів. Так, виділяють три основних системи оподаткування акцизним податком – 
специфічну, адвалорну та змішану. При специфічній системі перевага надається 
фіксованим ставкам податку, при адвалорній – податок стягується у вигляді відсотка від 
ціни товару. Надання переваги фіксованим ставкам податку стимулює виробництво 
товарів з покращеними якісними характеристиками, що дозволяє сплачувати до бюджету 
меншу частку від ціни реалізації у вигляді акцизного податку. За умови використання 
фіксованих ставок відбувається спрощення самого механізму контролю за сплатою 
акцизного податку, знижується рівень використання схем мінімізації сплати податкових 
зобов’язань, в основі яких лежить маніпуляції з якістю і видами підакцизних товарів та ін. 

Водночас застосування адвалорних ставок може суттєво обмежувати вихід на 
ринок більш дорогих видів підакцизних товарів. Однак, саме така система специфічного 
акцизного оподаткування дозволяє мінімізувати вплив інфляційних процесів на податкові 
надходження, а також нивілює потребу в здійсненні чіткої ідентифікації товарів, оскільки 
податок визначається виходячи з ціни реалізації підакцизних товарів [3, с. 186]. Також 
збільшення адвалорних ставок дозволяє автоматично досягати збільшення відносного 
рівня акцизного навантаження на одиницю товарів підакцизної групи. 

Застосування ж змішаної системи дозволяє одночасно дестимулювати виробництво 
дешевих та менш якісних товарів, і стимулювати виробництво більш дорогих і якісних 
товарів. Відмітимо, що в країнах ЄС переважання специфічної або адвалерної складової в 
показнику акцизного навантаження на тютюнові вироби залежить від стратегії, що 
реалізується окремою країною в сфері оподаткування тютюнових виробів. Так, 
переважання специфічної складової надає можливість, поряд з виконанням суто 
фіскальної функції, впливати на рівень споживання тютюнових виробів. Одночасно 
надання переваги південними країнами ЄС адвалорному оподаткуванню викликане 
намаганнями захистити місцевих товаровиробників. 
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Світовий досвід акцизного оподаткування вцілому засвідчує ефективність 
використання кожної з вище зазначених систем в залежності від обраних пріоритетів 
реалізації державної акцизної політики. Одночасно процеси гармонізації податкового 
законодавства та впровадження більш ефективних форм використання специфічних 
акцизів дозволяє: збалансувати інтереси виробників та споживачів, сформувати податкові 
стимули для розвитку окремих галузей та регіонів, підвищити рівень зайнятості 
населення, а також створює умови для досягнення інших цілей та пріоритетів соціально-
економічної політики держави. 

Поряд з застосуванням різних систем оподаткування, одним з найбільш ефективних 
інструментів регулювання параметрів розвитку ринку підакцизних товарів, як показує 
світовий досвід та вітчизняна практика, залишається диференціація ставок податку та 
звільнення від оподаткування товарів, виробництво яких визначається державою як 
пріоритетне. Застосування диференційованих ставок акцизного податку дозволяє також 
формувати соціально-прийнятну структуру виробництва та споживання підакцизних 
товарів. Результатом такого підходу є стримування виробництва одних видів підакцизних 
товарів і стимулювання виробництва інших. Особливо актуальним питанням в даному 
контексті залишається використання акцизного податку в реалізації державних заходів, 
спрямованих на обмеження споживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 

Україна вже має позитивний досвід реалізації активної акцизної політики в сфері 
обмеження споживання тютюнових виробів, де протягом 2008–2010 років за рахунок 
здійснення етапного підвищення ставок акцизного податку вдалося досягти суттєвого 
скорочення споживання вказаних виробів при одночасному зростанні в 3,6 раза 
надходжень акцизного податку [4, с. 259]. Однак, подальше збільшення акцизної 
складової в ціні алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинно відбуватися з 
врахуванням всіх можливих ризиків реалізації такої політики, адже збільшення рівня 
акцизного навантаження понад критичну межу, поряд з зниженням рівня виробництва, 
може призвести і до різкого збільшення обсягів контрабандної та контрафактної продукції 

Щодо звільнень від оподаткування акцизним податком, то в Україні такий перелік 
залишається досить обмеженим, при чому прямі втрати бюджету від надання пільг зі 
сплати акцизного податку на мають суттєвого фіскального характеру. Так, у структурі 
загальних втрат бюджету від пільг зі сплати специфічного акцизу в Україні найбільшу 
питому вагу мають пільги «умовного» характеру, які пов’язані із звільненням від 
оподаткування підакцизних товарів, що реалізуються на експорт та операцій з їх реалізації 
для подальшого використання при виробництві інших видів підакцизних товарів. Частка 
таких пільг в 2012 році склала 89,6 % [5], що на 6,9 % менше показника 2010 року. 
Зростання відносного рівня використання пільг зі сплати акцизного податку стало 
наслідком введення до Кодексу норм щодо фактичного звільнення від оподаткування 
окремих товарних груп легких і важких дистилятів, які в подальшому використовуються у 
якості сировини для хімічної та нафтохімічної промисловості [6, с. 223], а також уточнення 
порядку використання цільових пільг зі сплати податку. 

Однак, поряд з позитивними ефектами від застосування пільгового оподаткування, 
використання в механізмі акцизного оподаткування податкових пільг призводить і до цілого 
ряду негативних явищ. Так, поряд з зниженням фіскальної ефективності специфічного 
акцизу, застосування таких вилучень веде до порушення основних засадничих принципів 
оподаткування – справедливості та нейтральності. Крім того, досить часто пільгові режими 
оподаткування використовуються суб’єктами господарювання у незаконних схемах 
мінімізації податкових зобов’язань. Зокрема, це стосується заміни об’єкта оподаткування, 
заниження бази оподаткування, безпідставного застосування знижених ставок податку та ін. 
Вказані обставини вказують на необхідність при введенні в діючу систему акцизного 
оподаткування додаткових пільг або преференцій одночасного впровадження механізму 
контролю за їх цільовим використанням. При цьому важливим є чітка регламентація порядку 
застосування податкових пільг – до всього виду товарів підакцизної групи або до окремої 
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ідентифікованої позиції товарної номенклатури. Саме в останньому випадку можливе 
застосування знижених ставок акцизного податку для стимулювання виробництва або 
споживання підакцизних товарів з покращеними характеристиками. 

Відмітимо, що в окремих країнах акцизний податок застосовується для 
регулювання рівня виробництва та споживання продуктів харчування. Зокрема, це 
стосується оподаткування соків та мінеральних вод. Використання знижених ставок 
акцизного податку дозволяє стимулювати виробництво та споживання мінеральної води 
без вмісту вуглекислого газу, ароматизаторів та цукру [7, с. 109]. Також за схожою 
схемою регулюється споживання і інших товарів, до яких зокрема відноситься кава, чай, 
мінеральні добрива, сірники та ін. Однак використання даного досвіду в Україні можливе 
лише у разі розроблення додаткових заходів податкового контролю, адже реалізація таких 
новації в межах застосовуваного механізму адміністрування акцизного податку буде 
малоефективною. 

Висновки. Таким чином, саме акцизний податок залишається одним з найбільш 
дієвих інструментів податкового регулювання ринку підакцизних товарів. Однак, його 
використання в Україні, як засвідчують звітні показника та практика застосування 
специфічних акцизів в провідних країнах світу, має суттєвий регулюючий потенціал. Умовою 
підвищення ефективності його використання є вдосконалення спеціального законодавства, 
що регулює виробництво та обіг підакцизних товарів. В такому випадку до перспективних 
напрямів реформування специфічного акцизу в Україні слід віднести: 1) обґрунтоване і 
етапне підвищення ставок акцизного податку на алкогольні напої та тютюнові вироби з 
наданням переваги специфічній компоненті; 2) поглиблення диференціації ставок податку в 
межах окремих видів підакцизних товарів з запровадженням механізму здійснення контролю 
за їх якісними параметрами; 3) формування стимулів для реалізації програми 
імпортозаміщення через стимулювання випуску якісних вітчизняних нафтопродуктів; 
4) розширення переліку підакцизних товарів за рахунок товарів, що за своїми властивостями 
до них відносяться; 5) розширення практики оподаткування алкогольних напоїв та пива в 
залежності від вмісту спирту; 6) впровадження нових методів контролю за кількісними та 
якісними параметрами розвитку ринку підакцизних товарів з застосуванням сучасних 
інформаційних технологій; 7) поширення використання спеціального законодавства для 
регулювання всього ринку підакцизних товарів та ін. 

Реалізація вказаних заходів дозволить: підвищити ефективність використання 
фіскального та регулюючого потенціалу акцизного податку, знизити рівень використання 
суб’єктами господарювання схем мінімізації податкових зобов’язань, а також здійснити 
якісні зміни в структурі ринку підакцизних товарів України. В свою чергу, поряд з 
виконанням суто фіскальних цілей, удосконалення системи акцизного оподаткування 
дозволить активізувати реалізацію окремих складових соціально-орієнтованої акцизної 
політики держави. 
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ПОНЯТТЯ “ВВЕДЕННЯ ЗАКОНУ В ДІЮ”:  
СТАН ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Теплюк М. 
(кандидат юридичних наук) 

Анотація. Проаналізовано питання стану дослідження в літературі поняття «введення закону в 
дію» у вітчизняній та зарубіжній літературі, зроблено висновок щодо необхідності подальшого 
теоретичного дослідження цього поняття.  

Ключові слова: закон, чинність закону; дія закону; введення закону у дію.  
Аннотация. Проанализированы вопросы состояния исследования в литературе понятия «введение 

закона в действие» в отечественной и зарубежной литературе, сделан вывод о необходимости 
дальнейшего теоретического исследования этого вопроса.  

Ключевые слова: закон, действие закона, введение закона в действие. 
Summary. There have been analyzed the problems of the state of research in the literature of the concept 

“carrying of a law into effect" in the national and international literature, and it has been brought to the conclusion 
that the further theoretical research of this problem is necessary.    

Давно настав час для істотної раціоналізації законодавчого процесу в 
Україні. Крок за кроком це завдання вирішується, правда, надто повільно, 
причому успішніше в теоретичній, а не у практичній площині. Це, зокрема, 
стосується такої важливої для законотворчості та правого регулювання 
суспільних відносин проблеми, як введення законів держави в дію [1]. 
Ознайомлення з бібліографією наукових праць з проблеми введення закону в дію свідчить 
про те, що спеціальні праці, присвячені вивченню цього предмета, відсутні взагалі або 
вкрай нечисленні. 

Перегляд фахових видань радянського періоду, численних праць правознавців у 
пострадянський час, зокрема дисертаційних досліджень з проблем теорії права, дає 
підстави стверджувати, що поняття “введення закону в дію” досі не було предметом 
спеціального дослідження. Конкретно з цієї теми не захищалися дисертації у радянський 
період, так само немає відомостей про захист таких дисертацій вітчизняними теоретиками 
права та вченими інших пострадянських країн і за останні два десятиліття.  

Складається враження, що дослідники права не вбачають у названій темі 
проблемних питань і вважають її дріб’язковою, такою, що цілком може бути з’ясована на 
декількох сторінках у контексті більш узагальненого предмета дослідження. 

Разом з тим вивчення питання, в контексті яких проблем згадується поняття 
“введення закону в дію”, не дає нам однозначної відповіді. У різних навчальних виданнях 
у цьому разі йдеться про проблеми: а) характеристики закону; б) характеристики усіх 
видів нормативно-правових актів взагалі; в) законотворчого процесу; г) правотворчого 
процесу. Переважно в межах цих тем розглядається зазначене поняття також у 
спеціальних наукових дослідженнях. Аналіз праць із теорії права свідчить, що воно 
згадується не лише при розгляді означеної тематики. Це змушує більш уважно 
проаналізувати дану обставину та з’ясувати, чим вона зумовлена і що з неї випливає для 
нашого дослідження.  

Передусім звернемося до тих наукових праць, у яких взагалі згадується термін 
“введення закону в дію”, і визначимося, з якою тематикою цей термін безпосередньо 
пов’язується.  

Наприклад, автори “Енциклопедії права” Ю.І. Гревцов та І.Ю. Козліхін, поділяючи 
загальну теорію права на три самостійних і відносно відособлених наукових напрями – 
теорію (догму) права, соціологію права та філософію права, пишуть про дію нормативно--
правових актів у межах догми права (у контексті розгляду джерел права) і про дію права – у 
контексті реалізації права у межах догми права та соціального механізму дії права в 
соціології права.  

Науковці стверджують, що “юридично значущими передумовами вступу в силу та 
дії нормативно-правових актів є: час, з якого нормативно-правовий акт вважається таким, 
що вступив у силу, строк дії (припинення) юридичної сили акта, територія та коло осіб, які 
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підпадають під дію нормативно-правового акта. Існують два основних способи введення в 
дію законів (у часі): а) строк вступу в силу законодавчого акта може бути вказаний у 
самому законі; б) закон вступає в силу зі спливанням певного строку після його 
опублікування в офіційному виданні. Практика введення в дію закону другим способом у 
цілому одноманітна, і цей строк коливається від 3 до 15 днів.  

Щодо введення в дію підзаконних нормативно-правових актів, то тут практика 
різноманітна, а в деяких країнах узагалі не врегульована. За загальним правилом, підзаконні 
юридичні акти вступають у дію з моменту прийняття або отримання нормативно-правового 
акта заінтересованим органом і поширюють свою дію на відносини, що виникають після 
його прийняття і вступу в силу… Введений у законному порядку в дію нормативно-
правовий акт поширює свою силу на певну територію, тобто діє, за загальним правилом, у 
межах даної країни” [2 ].  

А стосовно поняття дії права Ю.І. Гревцов та І.Ю. Козліхін зазначають: “Поняття 
“дія права” є порівняно новим, його сучасний зміст формує соціологія права. У 
традиційній юридичній науці можна, звичайно, зустріти цей термін, однак він 
використовувався завжди як синонім поняття реалізації права”. За визначенням авторів, 
“реалізація права – це цілеспрямована, упорядкована законом (судовим рішенням) 
діяльність (взаємодія) суб’єктів права, в ході якої вони, використовуючи свої правові 
можливості, виконуючи юридичні обов’язки, досягають певних соціальних благ (у рамках 
діючого законодавства)”. Проте, характеризуючи основні форми реалізації права, вони не 
називають серед них такої форми, як введення закону в дію. Цій категорії не знаходиться 
місця і серед складових соціального механізму дії права [3 ]. 

Показово, що Д.А. Керімов ще на початку 60-х років торкався питання введення в 
дію закону у зв’язку з ідеєю створення зводу нормативних актів вищих органів державної 
влади та державного управління СРСР й аналогічних зводів союзних республік, у межах 
дослідження ним проблем кодифікації та законодавчої техніки. Зокрема, автор ставив 
запитання: яким органом цей звід має бути затверджений та введений у дію? Проте даний 
автор у своїй праці поняття “введення закону в дію” безпосередньо не досліджував [4]. У 
зв’язку з цим варто зауважити, що у виданій кількома роками раніше праці І.Л. Брауде, що 
була також присвячена проблемам законодавчої техніки, взагалі не згадано термін 
“введення закону в дію” [5].  

Не привернув даний предмет також уваги учасників міжнародного семінару 
“Подготовка и принятие законов в правовом государстве”, який відбувся у Москві через 
сорок років після виходу зазначеної праці [6]. Так само не містить жодної публікації щодо 
введення закону в дію спеціальний науково-практичний журнал “Юридическая 
техника” [7].  

Нарешті, не можна не відзначити, що питання введення в дію законів не 
розглядається й у ґрунтовній праці Ю.О. Тихомирова, присвяченій розробці проблем 
теорії закону. У ній міститься визначення законодавчого процесу як найважливішої 
частини загального процесу створення закону: “законодавчий процес є система 
пов’язаних між собою стадій аналізу та виявлення законодавчих проблем, підготовки та 
обговорення законопроектів, їх розгляд і прийняття закону або вищим органом державної 
влади, або шляхом всенародного голосування”. Зупинившись далі на необхідності чіткої 
фіксації стадій, етапів законодавчого процесу, що “виражають послідовність аналітичних 
та інших дій, які мають найбільшу соціальну значущість і юридичне значення”, автор 
виокремив “шість стадій законодавчого процесу: прогнозування та планування 
законодавства; внесення пропозицій про зміну закону; розробку концепції закону й 
підготовку законопроекту; спеціальне та громадське обговорення проекту закону; розгляд 
і прийняття закону; опублікування закону та вступ його в силу” [8].  

Отже, введення закону в дію не розглядалося автором як таке, що має “найбільшу 
соціальну значущість і юридичне значення”. Щодо заключної стадії законодавчого процесу, 
Ю.О. Тихомиров, між іншим, зазначає, що “двуєдина характеристика даної стадії відбиває 
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глибоко демократичну природу законодавчих актів, які повинні бути відомі усім 
громадянам, зрозумілі їм і взяті ними до виконання. Прийняття закону ще не робить його 
повною мірою загальнодоступним, а це означає, що вступ закону в силу, як правило, 
можливий не раніше його опублікування”. Ось цим, власне, фактично й обмежується 
характеристика названої стадії законодавчого процесу [9]. 

Обминається питання про введення закону в дію і при розгляді автором структури 
закону, яка взагалі не містить цей елемент. Нарешті, аналізуючи процес дії закону, 
викладаючи концепцію дії закону, Ю.О. Тихомиров пише, що прийняття закону дає 
початок другому етапу його існування. “Якщо увесь тривалий процес народження закону 
пов’язаний з розробкою і застосуванням способів і засобів його оптимізації з точки зору 
пошуку найкращої нормативної моделі державно-правового впливу, то увесь наступний 
період існування закону є не що інше, як його дія. Це процес постійного функціонування 
законодавчого регулятора, що отримує імпульси від зіткнення із суспільною практикою. 
Розуміння природи даного процесу, – за словами автора, – має принципове значення, 
оскільки дає змогу глибше розкрити механізм практичної реалізації закону і виявити його 
фактичне заломлення у багатоманітній суспільній діяльності… Убачається доцільним 
використовувати поняття “процес дії закону”, що найбільш адекватно відбиває суттєві 
сторони реалізації закону” [10]. Проте і в межах пропонованого поняття автор про 
введення в дію закону в праці нічого не пише.  

На нашу думку, недолік викладеної позиції полягає в тому, що Ю.О. Тихомиров 
увесь наступний за процесом народження закону період існування закону визначає як 
“дію закону”. Однак при цьому ним не враховується, що для негайної і безпосередньої дії 
закону далеко не завжди є необхідні умови, і ці умови іноді ще мають бути створені, дію 
закону ще потрібно забезпечити, необхідно “підвести” закон до його дії.  

На відміну від попереднього автора, В.І. Гойман використовує термін “введення 
закону в дію” при характеристиці забезпечення ефективної дії права через механізм 
організаційного забезпечення регулятивної дії (реалізації) закону [11]. 

У вітчизняній науковій літературі чи не першою працею, в якій останнім часом 
звернено увагу на необхідності більш чітко визначити поняття “введення закону в дію”, 
слід вважати монографію О.І. Ющика, присвячену теоретичним основам законодавчого 
процесу. В ній на основі аналізу конституційного визначення парламентського 
законодавчого процесу автор наголошує на необхідності чітко розрізняти поняття 
“набрання чинності законом” і “введення закону в дію”, вказуючи при цьому на 
конституційні недоліки їх визначення. 

Автор, зокрема, зазначає: “За логікою Конституції набрання чинності законом і 
введення його в дію є різними моментами законодачого процесу”. Він вказує на недоліки 
у регламентному визначенні процедури введення законів у дію [12].  

Нарешті, вкажемо на єдину спеціальну працю, присвячену питанням теорії та 
практики введення в дію законів України, в якій фактично вперше досліджується 
юридичний зміст процедури введення закону в дію у структурі законодавчого процесу та 
аналізується практика законодавчого визначення в Україні введення в дію законів України 
[13]. Стосовно цієї монографії Є.П. Євграфова, зокрема, зазначає, що вона являє собою 
“перше у вітчизняній правовій науці системне дослідження, яке, поза сумнівом, 
сприятиме удосконаленню законотворчого процесу в українському парламенті та 
водночас поліпшенню якості та ефективності дії законів” [14].  

Отже, підсумовуючи, необхідно констатувати, що проблема введення в дію закону 
до останнього часу залишається поза увагою теоретиків права, а тому юридична наука 
досі не виробила наукового поняття про нього.  
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