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УДК 347.73
Дмитренко Емілія Станіславівна
Професор кафедри теорії та історії держави і права
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»,
доктор юридичних наук, професор
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ НАУКИ
ФІНАНСОВОГО ПРАВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Dmitrenko E. S.
Features of science of financial right on the modern stage
Abstract. Certainly concept, structure and system of methodology of science of financial right.
The features of application of separate methods are analysed during financially legal researches.
Key words: methodology of science of financial right, structure of science of financial right, system of science of
financial right, general methods, concrete methods.
За сучасних умов реформування сфери
публічної фінансової діяльності нагальною
потребою є вивчення теоретичних та прак
тичних проблем у цій сфері, що неможливо
здійснити без застосування відповідної
методології наукового дослідження.
Різні аспекти методології юридичної науки розкрито у працях таких науковців, як:
Кресін О. В.,  Кушніренко Н. М.,  Рабінович П. М.,  Шемшученко Ю. С.,  Шейко В. М. та інших. Окремі питання методології висвітлено у підручниках та навчальних
посібниках з фінансового права. Однак, незважаючи на наявні наукові напрацювання, у
них не акцентовано увагу на особливостях
методології науки фінансового права на сучасному етапі її розвитку. Саме цим визначається актуальність запропонованої статті.
Метою цієї статті є розкрити поняття та
структуру методології науки фінансового
права, а також проаналізувати особливості
застосування окремих методів під час фінансово-правових досліджень.
Загальноприйнятим є підхід щодо визначення методології (гр. methodos — спосіб,
метод і logos — наука, знання) — як «системи підходів, методів, способів та засобів наукового дослідження» [1, с. 181]; як «вчення
про правила мислення при створенні теорії
науки, концептуальне викладенням мети,
змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної,
точної систематизованої інформації про
процеси та явища» [2, с. 56].
Відповідно, поняттям «методологія науки
фінансового права» охоплюється система
методів, принципів та інших засобів, які забезпечують одержання під час дослідження
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максимально об’єктивної, точної, всебічної,
комплексної та систематизованої інформації
про фінансово-правові явища чи процеси.
Методологія науки фінансового права, як
будь-якої іншої науки, структурно складається з теоретичного та прикладного (інстру
ментального) блоків методологічних знань.
Теоретичний рівень використовується для
виявлення сутнісних властивостей фінансово-правових явищ чи процесів, визначення
на основі цього перспектив їх розвитку. Він
є комплексом теоретичних знань (концептуальних положень), які слугують методологічною основою для пізнання фінансового
права як системи норм, що регулюють суспільні відносини у сфері публічної фінансової діяльності.
На відміну від теоретичного, прикладний
(інструментальний) рівень передбачає застосування під час проведення досліджень із
фінансово-правової тематики системи методів, тобто, засобів та прийомів опанування фінансово-правової дійсності.
Дослідження фінансово-правової проблематики вимагає відповідності застосовуваних методів об’єктивним реаліям та їх спрямування на сам предмет дослідження, дозволяючи об’єктивно підійти до проблеми та
знайти шляхи її розв’язання. У цьому відображається доцільність застосування того
чи іншого методу, а також його реальна
(практична) значущість.
Оскільки будь-які правові явища можуть
бути пізнані на відповідних методологічних
рівнях (філософському, загальнонауковому,
спеціально-науковому), то і методи класифікують на: загальні (загальнофілософські) —
становлять світоглядну основу всіх наук;
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приватно-наукові (конкретні) — застосовуються до певних наук; спеціальні — додаткові, допоміжні.
Загальні (загальнофілософські) методи як
цілісна система способів пізнання, що знаходять свій прояв в певних філософських
теоріях, вченнях, концепціях, асоціюються
насамперед з діалектичним методом.
Відповідно до вимог діалектики усі фінансово-правові явища та процеси слід розглядати у взаємному зв’язку між собою й
суспільним життям, у їх взаємодії та взаємовпливах, у динаміці. Дослідження будьякої фінансово-правової проблематики неможливо здійснити без урахування законів
діалектики, що стосуються переходу від поступових кількісних змін до докорінних
якісних перетворень, боротьби суперечностей між старим і новим, заперечення в суспільному житті, з якими пов’язані виникнення, розвиток і функціонування фінансово-правових явищ. Останні нерозривно
пов’язані з такими філософськими категоріями, як «зміст», «форма», «сутність», «явище»,
«причина», «наслідок» тощо.
Отже, спираючись на вимоги діалектики,
будь-яке фінансово-правове явище чи процес мають розглядатися у розвитку з
виокремленням змін, які відбулися (мають
відбутися). Особливо це є притаманним сучасному розвитку України, оскільки під
впливом різних чинників відбувається швидка зміна фінансових правовідносин, які у
свою чергу зумовлюють потребу в зміні фінансового законодавства або ж у проведенні
радикальних реформ. Як і в інших науках,
головне призначення діалектичного методу в
науці фінансового права полягає в узагальненні результатів еволюції його інститутів і
визначенні на цій основі закономірностей та
тенденцій їх розвитку в подальшому.
Другу групу методологічних інструментів,
необхідних для пізнання тих чи інших сторін фінансового права, складають приватно-наукові (конкретні) методи: логічний,
системний, структурний, функціональний,
формально-догматичний, порівняльний,
інструментальний тощо.
Щодо особливостей використання логічного методу та його окремих прийомів (аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення) під час проведення фінансово-правових
досліджень, то вони сприяють насамперед
теоретичному осмисленню системи фінансового права, формуванню та удосконаленню його понятійно-термінологічного апарату. Так, за допомогою аналізу акцентується

увага на найбільш істотних ознаках досліджуваного явища, пізнанні його окремих час
тин. Таким чином досліджується цілісність,
єдність та комплексність фінансово-правових явищ, їхні властивості, встановлюється
наявність зв’язків різних елементів системи
між собою, а також із іншими системами.
Важливим прийомом, який використовують у фінансово-правових дослідженнях, є
синтез. Його застосування дозволяє одержати загальне уявлення про сутнісні ознаки,
зміст і межі того чи іншого фінансово-правового поняття, яке в концентрованому вигляді знаходить вираження в його дефініції.
Якщо мову вести про прийоми індукції,
дедукції й узагальнення, то їх використання
у дослідженні дає змогу зіставити загальні та
окремі фінансово-правові категорії або ж
об’єднати їх за подібними ознаками в однорідні групи.
Варто зазначити, що у результаті застосування аналізу, синтезу, індукції, дедукції й
узагальнення здійснюється наукова класифікація, яка достатньо широко використовується у фінансовому праві.
Універсальним інструментом пізнавальної
діяльності є системний метод, в основі якого
лежить виявлення складових елементів
системної цілісності, визначення зв’язків,
відносин й залежності елементів між собою,
пізнання елементів у їх якісній визначеності
та взаємодії. Застосування цього методу у
фінансово-правових дослідженнях сприяє
розкриттю властивостей системи фінансового права як єдиного цілого, виявленню
його функціонального призначення, ефективності впливу загалом і кожного її елемента на дійсність та навпаки. Окрім того,
системний метод дає змогу розглядати саме
фінансове право як цілісну взаємопов’язану
систему фінансово-правових норм, фінансово-правових інститутів, визначити їх роль
у загальній системі фінансового права. Це
не лише сприяє пізнанню змісту окремих
фінансово-правових норм та інститутів, а й
встановленню їх структурних елементів, вивченню цих елементів у динаміці, з урахуванням їх зв’язків і відносин, внутрішніх та
зовнішніх суперечностей тощо. Застосування системного методу також сприяє з’ясуванню сутнісних і змістовних характеристик та взаємозв’язків між системою фінансового права, системою фінансового законодавства та системою джерел цієї галузі права загалом, системою науки фінансового
права, системою фінансово-правових відносин, системою відповідної правотворчої

9

Eurasian Academic Research Journal
2016. №3 (03)

та правозастосовної діяльності, а також іншими системними фінансово-правовими
явищами і категоріями.
Таким чином, за допомогою системного
методу комплексно досліджують будь-які
елементи системи фінансового права як
єдине ціле з узгодженим функціонуванням
усіх елементів і частин, виявляють ці елементи та підсистеми, наявність у структурі
системоутворюючих зв’язків, які об’єднують компоненти і підсистеми як частини в
єдину систему, та зв’язок з іншими системами. Застосування у межах системного методу відповідних принципів дозволяє всебічно та комплексно дослідити систему фінансового права, виявити її цілісність, структурність, функціональність, ієрархічність.
З метою пізнання будь-якого фінансово-правового явища чи процесу широко використовують структурний та функціональний методи. Застосування цих методів дозволяє не лише орієнтуватися у величезному
масиві фінансового законодавства та проблемах практики його реалізації, а й розробити науково обґрунтовані рекомендації
щодо його вдосконалення. Зокрема, «у результаті аналізу положень Податкового кодексу України (далі — ПК України) нами
було виявлено невідповідність їх назви та
змісту і запропоновано зазначені глави
об’єднати, назвавши «Фінансово-правова
відповідальність за порушення податкового
законодавства» [3, с. 28].
Серед методів, які широко використовуються у фінансово-правових дослідженнях
особливе місце посідає формально-догматичний метод. Цей метод, що заснований
на використанні правил лінгвістики, формальної логіки, сприяє з’ясуванню змісту
фінансово-правових приписів, що містить
фінансове законодавство, їх місця у системі
фінансового права і взаємозв’язку з іншими
структурними елементами. Його використання для дослідження як зовнішньої, так і
внутрішньої форми фінансового права дозволяє формулювати фінансово-правові
норми, фінансово-правові категорії, авторські дефініції відповідно до правил формальної логіки. Для прикладу, нами шляхом
логічного структурування базових фінансово-правових категорій та елементів фінансової системи будо запропоновано «авторську дефініцію категорії «публічні фінанси»
(public finance) — як сукупність державних і
місцевих (муніципальних) фінансів, які
формують державні, місцеві (муніципальні)
та інші публічні фонди, кошти яких спря-
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мовуються на задоволення публічних фінансових інтересів держави, органів місцевого самоврядування» [4, с. 20].
Таким чином, формально-догматичний
метод сприяє отриманню дослідником
комплексу знань про фінансово-правове
явище чи процес на основі формально визначених юридичних конструкцій, що містяться в законодавстві. Окрім того, він необхідний також для з’ясування як змісту фінансово-правових норм, так і виявлення певних
закономірностей їх функціонування в Україні та інших державах.
Оскільки не завжди зміст закріпленої в законодавстві фінансово-правової норми має
адекватний прояв на практиці, то не слід у
дослідженнях обмежуватися тільки формально-догматичним методом, який дає однобічне уявлення про створену в результаті
суб’єктивної діяльності законодавця статичну нормативну конструкцію, а поєднувати
його з практичним пізнанням реалізації фінансово-правових норм та визначенням їх
фактичного змісту у реальній дійсності. Зокрема, в Україні «до цього часу не прийнято
рамкового закону про фінансовий контроль, який би визначив його механізм,
суб’єктів та об’єкти. Цю проблему не вирішено перейменуванням Закону України
«Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні» на Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні». Навпаки, прийняття останнього законодавчого акту створило правову невизначеність щодо кола
суб’єктів, які здійснюють державний фінансовий контроль, та неузгодженість щодо
визначення понятійної бази у контрольній
сфері» [5, с. 101]. Тобто, наука фінансового
права і практика мають перебувати у постійному двосторонньому взаємозв’язку та
обов’язково взаємодоповнювати одна одну.
А тому під час досліджень із фінансово-правової проблематики має всебічно вивчатися
як нормативний матеріал, так і практика
правотворчої та правозастосовчої діяльності з урахуванням об’єктивно існуючої фінансово-правової дійсності. Лише шляхом
застосування загального методологічного
принципу єдності теоретичного й практичного можна одержати знання про дві сторони (де-юре та де-факто) в пізнанні фінансово-правових явищ.
Для розуміння змісту будь-якої фінансово-правової категорії особливе значення
має застосування історичного методу. Його
сутністю є показ динаміки розгортання про-
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цесу в часі, дослідження фінансово-правових категорій з урахування історичного досвіду їх становлення та розвитку. За допомогою історичного методу встановлюються
мотиви, мета та конкретно історичні умови,
у яких була прийнята фінансово-правова
норма, її смислове позначення в сучасних
умовах. Завдяки цьому можна визначити історичні основи фінансово-правових явищ,
виявити їх зв’язок із суспільними процесами, закономірності та тенденції регулювання фінансових правовідносин. Для прикладу, нами було проаналізовано становлення
законодавства України про юридичну відповідальність суб’єктів фінансового права
за певними періодами та з’ясовано, що «під
час 1990–1996 рр. було прийнято норми
про відповідальність за податкові правопорушення, правопорушення у сферах грошового обігу та розрахунків, державного
кредиту та обігу цінних паперів, валютного
регулювання; упродовж 1997–2000 рр. визначено механізм відповідальності суб’єктів
фінансового права за недотримання порядку проведення операцій з бюджетними
коштами, їх нецільове використання, виготовлення, збут та використання підроблених платіжних документів; протягом 2001 р.
і до сьогодні з прийняттям нової редакції
Бюджетного кодексу України та ПК України удосконалено механізм відповідальності
за порушення бюджетного та податкового
законодавства» [3, с. 13–14].
Іншою позитивною стороною історичного методу є можливість аналізу за його допомогою розвитку наукової думки з різних
аспектів фінансово-правової проблематики [3, с. 9–10].
Таким чином, доцільність використання у
дослідженні історичного методу зумовлена
насамперед існуванням певної хронологічної послідовності, соціально-економічної та
політичної зумовленості становлення досліджуваних фінансово-правових інститутів,
потребою виокремлення проблем, що існували та існують у сфері, що досліджується,
та формулювання відповідних висновків і
пропозицій.
Важливе значення у фінансово-правових
дослідженнях має порівняльний метод [6]
(компаративістський), за допомогою якого
вдається глибше пізнати процеси та явища в
фінансово-правовій сфері, краще зрозуміти
їх обсяг, характер та форми. Його використання дає можливість визначати загальні тенденції розвитку системи фінансового
права на основі порівняльного аналізу із

розвитком таких систем у різних державах світу. Це набуває особливої актуальності
у період євроінтеграційного напрямку розвитку України, адже застосування порівняльного методу дозволяє у повній мірі врахувати позитивні надбання та наявні недоліки у фінансово-правовому регулюванні. За
сучасних умов «порівняльне правознавство
дедалі більше стає дієвим інструментом усебічного дослідження проблематики будьякої галузевої чи спеціальної юридичної
науки, обов’язковим критерієм їх обґрунтованості і належної якості» [2, с. 292].
Метод компаративістики видається ефективним і доречним не лише при дослідженні системи фінансового права як неподільної єдності, а й у процесі пізнання властивостей окремих її елементів — фінансово-правових норм, фінансово-правових інститутів з метою з’ясування схожих або відмінних за відповідними ознаками фінансово-правових понять, явищ і процесів. Відповідно, застосування цього методу у дослідженні потребує використання належних
(відповідних) критеріїв для такого порівняння з урахуванням їх властивостей, що є важливим для подальшого розвитку фінансового права.
Іншою стороною використання порівняльного методу є врахування позитивного
зарубіжного досвіду і прийнятних моделей
із законодавства інших держав та визначення шляхів їх використання.
Таким чином, порівняльні дослідження
різних проблем фінансового права в сучасних умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів є перспективними для виявлення та аналізу позитивного досвіду різних
країн на предмет розробки відповідних рекомендацій щодо його практичного використання в Україні.
Порівняно новим для науки фінансового
права є інструментальний метод, що використовується під час розроблення фінансового законодавства, внесення змін та доповнень до нього.
Проведення досліджень з різних проблем
фінансового права передбачає також використання спеціальних (додаткових, допоміжних) методів, що ґрунтуються на досягненнях технічних і суспільних наук: соціологічного, статистичного, герменевтичного
(методу тлумачення), математичного, кібернетичного методів.
Таким чином, методологічний інструментарій є різноманітним за змістом та з характерними певними особливостями щодо
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його застосування під час фінансово-правових досліджень. З іншого боку — це органічна система відповідних методологічних засобів, структурні елементи котрої взаємопов’язані та взаємодіють між собою, що дозволяє
належно впливати на фінансово-правові

процеси та явища. Дослідження ролі методологічного інструментарію науки фінансового права у реформуванні сфери публічної
фінансової діяльності та удосконаленні фінансового законодавства може стати предметом подальших наукових публікацій.
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Завдяки активізації зовнішньоекономічної
діяльності, поширенню міжнародного співробітництва та інтеграції, інтернаціоналізації виробництва саме транзит у наш час перетворюється на один із найважливіших
митно-правових режимів.
Вигідне географічне положення України на
шляху основних транзитних потоків між Європою та Азією, наявність незамерзаючих
чорноморських портів, функціонування на її
території чотирьох міжнародних коридорів — складових єдиної транспортної системи TRACECA — створюють реальні умови
для комбінованої схеми перевезення вантажів найкоротшим шляхом у напрямку басейнів Балтійського, Чорного та Каспійського
морів і зумовлюють домінування України як
країни-транзитера енергоносіїв.
Митна обробка зовнішньоторговельних
вантажів, посідаючи провідне місце в діяльності митної служби, потребує й значних
трудових, фінансових, матеріальних та інших затрат. Під митною обробкою вантажів розуміється комплекс митних операцій,
пов’язаних із процесом фізичного переміщення вантажу через митний кордон держави. Митний кодекс України кваліфікує ці
операції як митні режими. Митний режим — це сукупність положень, що визначають статус товарів і транспортних засобів,
які переміщують через митний кордон
України з митною метою [1, с. 51]. Слід зазначити, що роль і значення митного режиму полягає в тому, що він встановлює:
1) порядок переміщення товару через митний кордон залежно від призначення товару;
2) умови перебування товару на митній території чи поза нею;

3) межі, у яких може використовуватись
товар;
4)права й обов’язки особи, котра переміщує товар;
5) вимоги до товару, що поміщається під
певний режим [2, с. 158].
У науковій літературі категорія «митний режим» використовується в різних значеннях,
які в цілому зводяться до вирізнення загального митного режиму та спеціальних митних
режимів. Загальний митний режим розуміється як постійний, загальнодержавний режим, який встановлює порядок переміщення
через митний кордон України товарів, транспортних засобів та інших предметів. Митний режим існує для позначення спеціальної
системи заходів та сукупності методів (прийомів), які забезпечують комплексне застосування інструментів митного регулювання, за
допомогою яких здійснюється державний
вплив на розвиток зовнішньоекономічних
відносин. Норми-принципи загального митного режиму охоплюють усю сферу митної
діяльності, поширюються на всю митну територію країни й обов’язкові для всіх суб’єктів, які підпадають під його дію.
До найважливіших компонентів загального
митного режиму в Україні після проголошення незалежності належать такі: єдина
митна територія, на якій діє загальний митний режим; загальні правила (загальний порядок) переміщення товарів, транспортних
засобів та інших предметів через митний
кордон України; встановлення на законодавчому рівні системи загальних обмежень і заборон щодо ввезення в Україну, вивезення за
її межі або транзиту через її територію окремих товарів чи інших предметів; засади мит-
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ного контролю; засади митного оформлення; закріплення на законодавчому рівні видів
митних платежів, якими обкладаються товари при переміщенні через митний кордон
України; загальні правила користування товарами та іншими предметами, що перебувають під впливом дії митного режиму, тощо.
Зовнішньоторговельна діяльність в Україні, як зазначено в Законі «Про Зовнішньоекономічну діяльність» [3], здійснюється в
таких формах: 1) експорт товарів (вивіз з
країни товарів, що виготовлені або вирощені, або здобуті в країні, а також товарів, які
були раніше ввезені з-за кордону і підлягали
переробці; вивіз товарів, що раніше були
ввезені та переробка яких здійснювалась під
митним контролем); 2) реекспорт товарів
(вивіз товарів, що завезені раніше, але які не
підлягали в країні експортера будь-якій переробці; операції, що здійснюються без завозу товарів у країну-експортер і не обчислюються в її митній статистиці; товари, що
були реалізовані на міжнародних аукціонах,
товарних біржах тощо); 3) імпорт товарів
(ввезення товарів в країну іноземного походження безпосередньо з країни-виробника
або країни-посередника для особистого використання, промислових, будівельних,
сільськогосподарських та інших підприємств або для переробки з метою споживання в країні-імпортері чи з метою вивозу з
неї; ввезення товарів з «вільних зон» або
«митних складів»; ввезення товарів для переробки під митним контролем, тобто для переробки з метою вивозу готової продукції,
що містить товар у переробленому вигляді);
4) реімпорт товарів (ввезення з-за кордону
раніше вивезених вітчизняних товарів, які
не підлягали там переробці; товари, що повертаються в країну в разі їх непродажу на
аукціонах, повернення з консигнаційних
складів тощо); 5) транзит товарів (митний
режим, відповідно до якого товари та/або
транспортні засоби комерційного призначення переміщуються під митним контролем між двома митними органами України
або в межах зони діяльності одного митного
органу без будь-якого використання цих товарів, без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності).
Кожному митно-правовому режиму притаманна внутрішня структура, яка розкриває
його зміст та визначає умови, вимоги та обмеження цього режиму. Під умовами розуміють обставини, що зумовлюють можливість розміщення товарів. Під вимогами —
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дії, зі здійсненням яких пов’язана можливість початку та завершення митного режиму. Водночас обмеженнями є прямі чи непрямі заборони на здійснення з товарами
певних дій [4, c. 15].
Аналіз системи джерел митно-правового
режиму транзиту дозволяє стверджувати,
що умовами розміщення товарів під нього є:
ввезення товарів у пункт пропуску на митному кордоні України; проходження санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, екологічного контролю, контролю служби
міжнародних автомобільних перевезень;
пред’явлення товарів митниці для митного
контролю; декларування товарів; сплата
єдиного збору; митне оформлення та отримання дозволу митного органу України на
розміщення товарів відповідно до обраного
режиму. Так, для отримання дозволу в митний орган необхідно подати Вантажну митну декларацію типу «транзит», яка має містити всю необхідну інформацію про переміщувані товари, мету переміщення, відправника, одержувача, перевізника транзитного
товару та інші. Не може бути отриманий
дозвіл на переміщення товарів, які не підлягають транзиту через митну територію
України. До такої категорії належать товари,
що можуть завдати шкоди здоров’ю чи загрожувати життю населення і тваринного
світу або призвести до порушення довкілля.
Крім цього, відповідно до Постанови КМУ
«Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків
відходів» від 13 липня 2000 р. № 1120, затверджено перелік речовин і матеріалів, які
віднесено до небезпечних відходів і ввезення яких на територію України заборонено.
Згідно із загальним правилом, переміщення
в режимі транзиту починається лише після визначення пункту (митниці) призначення на
митній території України та строку транзиту.
Визначення маршрутів транзиту є обов’язковим
при переміщенні окремих категорій товарів:
1) підакцизних товарів (пункти відправлення та призначення, маршрути транзиту
підакцизних товарів встановлено Постановою КМУ від 29 травня 2013 р. № 390);
2) товарів, які перевозяться із застосуванням книжки МДП (перелік митниць місця
відправлення і призначення цих товарів
встановлено Наказом Міністерством фінансів України від 31.05.2012 № 657) [5].
Ще однією додатковою умовою розміщення підакцизних товарів під режим тран-
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зиту в Україні є надання одного з видів гарантії доставки товарів до митниці призначення — фінансової гарантії; охорони і супроводження товарів підрозділами митної
варти із залученням у разі потреби підрозділів Міністерства внутрішніх справ України;
переміщення на умовах Конвенції МДП.
Митним кодексом України встановлено,
що транзит окремих видів товарів може
бути обмежений законодавством України.
Такі обмеження не повинні створювати невиправданих перешкод для здійснення
будь-яких видів діяльності, не пов’язаних
безпосередньо з обставинами, що стали
причиною обмеження. Прикладом обмеження режиму транзиту є положення, відповідно до якого операції навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, упакування та перепакування з товарами, розміщеними під розглянутий режим, можуть здійснюватися
лише з дозволу митного органу України.
Законами та підзаконними нормативними
актами України нині закріплені два види
транзиту:
1. Прохідний транзит — це переміщення
товарів під митним контролем від одного
пункту пропуску, розташованого на митному кордоні України, — пункту ввезення на
митну територію України, до іншого пункту
пропуску, розташованого на митному кордоні України, — пункту вивезення за межі
митної території України.
Цей вид транзиту закріплений Митним
кодексом України від 1 червня 2012 р. та Законом «Про транзит вантажів» від 20 вересня 1999 р. [6].
2. Внутрішній транзит — переміщення товарів під митним контролем:
– від пункту пропуску, розташованого на
митному кордоні України — пункту ввезення на митну територію України — до митного органу, розташованого на митній території України;
– від митного органу, розташованого на
митній території України, до пункту пропуску, розташованого на митному кордоні
України — пункту вивезення за межі митної
території України;
– від одного митного органу, розташованого на митній території України, до іншого митного органу, розташованого на митній території України;
– від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється
виключна юрисдикція України, до митного

органу, розташованого на території України,
зайнятій сушею, та у зворотному напрямку.
Отже, внутрішній транзит здійснюється,
коли процедура транзиту застосовується в
межах території однієї країни, а прохідний
митний режим — коли товари перетинають
один кордон або більше.
За ознакою об’єкта слід відокремити транзит
товарів, транспортних засобів, валюти, цінності, речей. За видами транспорту переміщення
виокремлюється транзит авіаційним, автомобільним, залізничним, морським, річковим,
трубопровідним транспортом, а також лініями
електропередач. Залежно від способів транспортування розрізняється транзит у прямому
або комбінованому сполученні.
Транзит становить суттєву частку (40,8 %)
у структурі зовнішньоекономічних вантажопотоків, що прямують через кордони України. Це зумовлено вигідним геополітичним
розташуванням України, активним розвитком на її території міжнародних транспортних коридорів (МТК), а також наявними
можливостями з переробки транзитних вантажів у морських торговельних портах, забезпеченням трубопровідним транспортом
транзиту вуглеводневої сировини Російської Федерації до європейських країн та
Туреччини, поступовим поліпшенням стану автомобільних доріг, відродженням авіаційної галузі. Проте на різних видах транспорту вказана частка варіює від 0–0,1 %
(річковий та інші види транспорту) до
78,4 % (трубопровідний транспорт) [7, с. 46].
Аналіз динаміки транзитних вантажопотоків територією України за останні роки за
видами транспорту свідчить, що без урахування трубопровідного транспорту обсяги
перевезень залізничним транспортом становлять левову частку вантажопотоків
(90,2 % у середньому за період). За аналізований період відбулось зменшення обсягів
перевезень вантажів залізничним транспортом на 33,5 %, що пов’язано з переключенням таких перевезень на морський та автомобільний види транспорту.
Так, обсяги перевезень, що здійснюється
автомобільним транспортом, зросли на 7,9 раз,
а їхня частка в структурі транзитних потоків
зросла більше ніж вдесятеро; обсяги перевезень, що здійснюються морським транспортом, зросли з 3,8 млн т до 3,9 млн т, їхня
частка в загальних обсягах транзитних перевезень вантажів збільшилась з 4,9 % до 6,7 %.
Україна на сьогоднішній день втрачає
прибутки від інституційної, технічної, технологічної та технологічної неготовності
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забезпечити транзит через свою територію
на міжнародному рівні. Перспективи посилення транзитних функцій держави потребують високої якості, регулярності та надійності транспортних зв’язків, збереження
вантажів і безпеки перевезень пасажирів,
зростання швидкості та зменшення вартості
доставки, тобто високого рівня функціонування транспортного комплексу.
Також залучення додаткового транзиту
потребує значних капітальних вкладень на
будівництво, реконструкцію та транспортне
обслуговування доріг.
Ми вважаємо, що віддача від залучення додаткових транзитних потоків буде значною,
насамперед це додаткові валютні надходження, можливість створити нові робочі
місця та підвищення конкурентоспроможності України на світовому ринку.
Вирішити цю проблему допоможе створення сприятливих умов для вітчизняних та
іноземних інвесторів для інвестування в
транзитну галузь та великі інфраструктурні
проекти, а також розвиток форм державно-приватного партнерства.
З огляду на існуючі проблеми, вважаємо ризиковим подальший розвиток переорієнтації
транзитних вантажопотоків в обхід України,
які призведуть до значних втрат надходжень
до державного бюджету України. Пріоритет-

ним, на нашу думку, є перехід до оновлення
основних фондів у транспортній галузі.
На основі викладеного вище можна
сформулювати висновок, що до основних
проблем, які гальмують розвиток транзитного потенціалу України, належать сис
темні недоліки транспортної інфраструктури перевезень; затягування долучення
України до конвенції про спільну транзитну процедуру; скасування митною службою України для Укрзалізниці статусу
митного перевізника тощо.
Базуючись на міжнародному досвіді, можна визначити такі стратегічні пріоритети
державної політики стосовно підвищення
ефективності використання транзитного
потенціалу України: прискорення адаптації
українського законодавства до норм міжнародного права; сприяння переключенню
частини транзитних перевезень на екологічні види контрейлерних перевезень, що
виконуються залізничним та водним транспортом; посилення транзитної ролі України; адаптація національного митного законодавства до митного законодавства ЄС;
розширення участі України в реалізації міжнародних проектів міжбасейнових з’єднань;
упровадження гнучкої тарифно-цінової політики, зокрема завдяки здійсненню заходів
тарифного стимулювання розвитку транзиту.
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Abstract. This article is devoted to the shareholder’s right to share in profits. The warranties of the
shareholder’s right to dividends are highlighted, such as: 1) setting the legal deadline and only cash
dividend payments, 2) the circle of individuals entitled to dividends is defined in law, 3) equal
shareholder’s rights to dividends, 4) dividend payments on preferred shares are guaranteed by
reserve and special fund for dividends payments, 5) the dividend payments of share in profits basic
norms allocations and the deadline for state share dividend payments are established by the Cabinet
of Ministers of Ukraine.
The dividend payments of share profits implementing procedure is studied. The shareholder’s right
to share in profits the general meeting date of dividend payment dissision occurs (ordinary shares)
or from January 1 the year next following (on preference shares). Attention is also given to
dividends payments order — through the depository system of Ukraine or directly to shareholder’s
bank account or by mail order. The shareholder’s general meeting is defined this order.
Key words: to share in profits, shareholder, dividends, shareholder’s rights.
Одним з прав акціонера — власника простих та/або привілейованих акцій акціонерного товариства (далі — АТ), гарантованим
ч. 1 ст. 88 ГК України, ч. 1 ст. 116 ЦК України, п. 8 ч. 1 ст. 2, ст. 25, 26, 30 Закону України від 17.09.2008 р. «Про акціонерні товариства», ст. 6, 6-1 Закону України від
23.02.2006 р. «Про цінні папери та фондовий ринок», є право на отримання дивідендів. Принципи корпоративного управління,
затверджені рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від
22.07.2014 р. № 955 (далі — Принципи корпоративного управління) визначають метою товариства максимізацію добробуту
акціонерів за рахунок підвищення ринкової
вартості акцій товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
Науково-теоретичну основу дослідження
становлять праці українських та зарубіжних
вчених, серед яких О. М. Вінник, Н. С. Глусь,
Є. М. Даниленко, В. В. Долинська, А. І. Камінка, В. В. Лаптєв, Д. В. Ломакін, Ю. А. Метелева,  О. Є. Молотніков,  І. Б. Саракун,
А. В. Сороченко, О. В. Щербина.
Метою дослідження є необхідність удосконалення дивідендної політики вітчизняних АТ і вивчення недоліків законодавства,

що регламентує порядок реалізації акціонером права на отримання дивідендів і судової
практики у корпоративних спорах, пов’язаних із захистом акціонерами права на отримання дивідендів.
Дивіденд — частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу (ч. 1 ст. 30 Закону «Про акціонерні товариства»). Акції корпоративного інвестиційного фонду можуть
надавати його власнику право на отримання
доходу у вигляді дивідендів, крім відкритого та
інтервального КІФ (ч. 4 ст. 6-1 Закону «Про
цінні папери та фондовий ринок», пп. 2 ч. 1
ст. 1 Закону України від 04.07.2012 р. «Про інститути спільного інвестування»).
На думку Ю. А. Метелевої, дивіденд можна визначити як дохід від членства в АТ
[1, с. 58]. Д. В. Ломакін розглядає дивіденд
крізь призму суб’єктивного права, визначаючи його як установлену законом можливість отримання акціонером або іншою
уповноваженою особою, наприклад номінальним утримувачем, частини прибутку
АТ, що розподіляється за підсумками його
діяльності за певний період [2, с. 25]. В іноземній літературі таке право визначається як
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право на частку в прибутку (to share in the
profits) [3, с. 158–159].
Дивіденди виплачуються винятково в грошовій формі (ч. 1 ст. 30 Закону «Про акціонерні товариства»). Вважаємо, що встановлення законом винятково грошової форми
виплати дивідендів є гарантією права акціонерів на отримання дивідендів. Однак
І. Б. Саракун зауважує, що зазначену норму
закону слід доповнити положенням про те,
що за рішенням загальних зборів дивіденди
можуть бути виплачені іншим майном, у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами товариства [4, с. 11],
що, на нашу думку, не сприятиме покращенню реалізації дивідендної політики та збільшить кількість корпоративних конфліктів в АТ.
За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів (ч. 1
ст. 30 Закону «Про акціонерні товариства»).
Всі власники простих акцій мають рівні
права на отримання дивідендів, якщо загальними зборами акціонерів прийнято рішення про спрямування прибутку (частини прибутку) на їх виплату. При цьому прибуток
(частина прибутку) розподіляється між усіма
акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій (п. 2.1.2 Принципів корпоративного управління). На кожну випущену товариством акцію одного типу/класу виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках одного типу/класу акцій
встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів (п. п. в
п. 2.2. Принципів корпоративного управління). Отже, рішення загальних зборів про нарахування і виплату дивідендів лише одному
або частині акціонерів, які не є власниками
привілейованих акцій, є таким, що порушує
права інших акціонерів на отримання частини прибутку товариства (п. 3.2. Постанови
Пленуму від 25.02.2016 р. № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин»).
Для реалізації права на отримання дивідендів необхідна одночасна наявність певних обов’язкових умов: 1) наявність джерела
для виплати дивідендів у вигляді прибутку;
2) прийняття загальними зборами учасників
відповідного рішення про розподіл прибутку, визначення строків та порядку виплати
дивідендів; 3) перебування у статусі учасника товариства на момент прийняття рішення
про виплату дивідендів, а в приватних і пуб
лічних АТ — зазначення суб’єкта в переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів, на дату його складання [5, с. 328–329].
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У більшості нормативно-правових актів,
що регламентують досліджуване питання,
право на одержання частини прибутку поєднане в одній нормі з правом брати участь у
розподілі прибутку. В юридичній літературі
така композиція пояснюється єдністю змісту
цих прав, що виражається в їхньому майновому характері та взаємозалежності. При цьому «право брати участь у розподілі прибутку
товариства» і «право отримувати частину (дивіденди) прибутку товариства» визначаються
як дві самостійні за своєю природою можливості учасників АТ [4, с. 11; 6, с. 130].
Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів АТ (за простими акціями) або
відповідно до статуту АТ (за привілейованими акціями) у строк, що не перевищує шість
місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (за простими акціями) або шість місяців після закінчення звітного року (за привілейованими
акціями). У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у
строк менший, ніж передбачений абзацом
першим цієї частини, виплата дивідендів
здійснюється у строк, визначений загальними зборами. Зазначена норма встановлює
граничний строк на здійснення виплати
оголошених дивідендів, що є вагомою гарантією права акціонера на отримання дивідендів. Однак з метою зменшення ризиків
невиконання зобов’язання щодо виплати
дивідендів та інфляційних ризиків підтримуємо пропозиції І. Б. Саракун та А. В. Сороченка щодо скорочення цього строку (до
трьох місяців) [4, с. 12; 7, с. 100].
У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата
дивідендів за привілейованими акціями
здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для
виплати дивідендів за привілейованими акціями (ч. 2 ст. 30 Закону «Про акціонерні то
вариства»). Акціонерне товариство, яке здійснює розміщення простих та привілейованих
акцій, зобов’язане формувати резервний
капітал у порядку, передбаченому частиною
першою статті 19 Закону «Про акціонерні
товариства», що є гарантією виплати дивідендів власникам привілейованих акцій.
Проте одна з головних проблем — гарантоване отримання акціонером дивідендів за
простими акціями при наявності прибутку
АТ Законом «Про акціонерні товариства»
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не вирішена. Набуваючи право власності на
акції, інвестор розраховує на отримання
прибутку за рахунок дивідендів та різниці
курсової вартості акцій при їх продажу. При
прийнятті рішення про виплату дивідендів,
слушно зазначає Г. С. Шапкіна, виникають
й іноді стикаються два протилежних інтереси [8, с. 126] (конфлікт інтересів) — міноритарних акціонерів, які зацікавлені в тому,
щоб значна частина прибутку була спрямована на виплату дивідендів, та менеджменту,
що представляє інтереси мажоритарного
акціонера, зацікавленого в тому, щоб більша частина прибутку була спрямована на
розвиток виробництва та покриття збитків
минулих років (за їх наявності).
Корпоративне законодавство країн з розвиненою культурою корпоративних відносин у даний час виходить з того, що господарське товариство, будучи повноцінним
суб’єктом права, має самостійні інтереси, які
багато в чому відрізняються від інтересів
його учасників, а іноді й протилежні [9, с. 156].
Дивідендна політика товариства має сприяти реалізації права акціонера на отримання
дивідендів, а також враховувати потреби та
доцільність у спрямуванні частини прибутку (дивідендів) на розвиток товариства
(п. 2.1.2 Принципів корпоративного управління). З метою захисту інтересів кредиторів
і забезпечення балансу інтересів акціонерів
та менеджменту товариства Закон «Про акціонерні товариства» визначає в статті 31
обмеження на виплату дивідендів.
Чистий прибуток АТ, який є джерелом виплати дивідендів, одночасно виступає і джерелом розвитку товариства. З метою забезпечення стійкого розвитку товариства частина прибутку повинна бути спрямована
на розвиток виробництва, оновлення фондів та інші потреби, тому виплата дивідендів
є правом, а не обов’язком товариства (ст. 30
Закону «Про акціонерні товариства»).
Підготовка порядку денного загальних
зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до
порядку денного, в тому числі рекомендації
про розподіл прибутку та розмір дивідендів,
визначення порядку та строків виплати дивідендів належить до компетенції наглядової
ради АТ (абз. 1 ч. 4 ст. 30, ч. 2 ст. 52 Закону
«Про акціонерні товариства»).
Відповідно до ч. 4 ст. 42 Федерального закону РФ «Про акціонерні товариства» та
ст. 85 Закону Республіки Білорусь «Про господарські товариства» розмір дивідендів не
може бути більше розміру дивідендів, що

рекомендовані радою директорів (наглядовою радою) товариства. Це, як зазначає
І. Маслова, дозволяє менеджменту АТ та мажоритарному акціонеру (акціонерам) реалізовувати дивідендну політику, обмежуючи
інтереси міноритарних акціонерів товариства [10]. Д. В. Ломакін вважає, що дії акціонерного товариства, які полягають в систематичному ухиленні від оголошення дивідендів
за наявності достатнього показника чистого
прибутку, можуть бути охарактеризовані як
зловживання правом [11, с. 168–169; 12].
Однак у вітчизняному законодавстві та судовій практиці немає критеріїв віднесення
дій мажоритарних акціонерів, спрямованих
проти виплати дивідендів, до категорії зловживання правом. Прийняття рішення про
спрямування частини прибутку на виплату
дивідендів за загальним правилом є правом,
а не обов’язком АТ. З метою встановлення
гарантії мінотарного акціонера на отримання дивідендів А. В. Сороченко пропонує:
1) внести зміни до ст. 30 Закону «Про акціонерні товариства» закріпивши обов’язок акціонерного товариства прийняти рішення
про виплату дивідендів у разі наявності чистого прибутку АТ за рік; 2) встановити кваліфіковану більшість у три четвертих голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій, для прийняття
загальними зборами рішення про невиплату дивідендів [7, с. 101].
Іншим аспектом проблеми зловживання
правом при ухваленні рішення про виплату
дивідендів є надмірне завищення дивідендних виплат. Систематична виплата завищених дивідендів за відсутності внутрішнього
фінансування проектів акціонерного товариства за рахунок його прибутку може привести до негативних показників фінансової
діяльності компанії, заподіяти шкоду самому
АТ. Здавалося б, навіщо акціонерам вести
себе таким чином, адже в разі фінансових
ускладнень у АТ вони не зможуть розраховувати на подальше отримання дивідендів.
Причина подібної поведінки криється в
тому, що мажоритарний акціонер прийняв
рішення про продаж свого пакета акцій і
його не цікавить подальша доля АТ [12].
Французька судова практика дотримується
позиції, згідно з якою в разі констатації
зловживання правом рішення про виплату
дивідендів визнається незаконним. При
цьому необхідно, щоб прийняте рішення
суперечило загальним інтересам АТ і його
єдиною метою було збагачення більшості
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акціонерів на шкоду меншості [13, с. 56].
В окремих юрисдикціях законодавчо передбачено право меншості зажадати розподілу частини прибутку (Швеція, Фінляндія),
обов’язок товариства розподілити частину
прибутку (ФРН). О. Р. Кібенко як спеціальний механізм захисту прав меншості було
запропоновано закріпити за міноритарними акціонерами право вимагати розподілу
певної частки чистого прибутку [14, с. 8].
Прикінцевими положеннями Закону Укра
їни «Про Державний бюджет України на
2010 рік» від 27.04.2010 р. № 2154-VI, було
внесено зміни, зокрема, до ст. 30 Закону
«Про акціонерні товариства» та встановлено
обов’язок АТ здійснювати виплату дивідендів з чистого прибутку у звітному році та/
або нерозподіленого прибутку в розмірі не
менше 30 %. Але зазначені зміни були визнані неконституційними.
Лише для господарських організацій, у
статутному капіталі яких є корпоративні
права держави частиною п’ятою статті 11 За
кону України від 21.09.2006 р. «Про управління об’єктами державної власності» передбачено обов’язок за підсумками календарного року спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів.
Господарські товариства з державною
часткою до 1 травня року, що настає за
звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 % чистого прибутку на
виплату дивідендів, які сплачуються до
Державного бюджету. Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток,
паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 %, сплачують
дивіденди безпосередньо до Державного
бюджету у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше
30 %, пропорційно розміру державної
частки (акцій, паїв) у статутних капіталах
господарських товариств, акціонером яких
є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій. Зазначені господарські товариства, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до встановленого терміну, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на
виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 %.
Порядок формування та реалізації дивідендної політики держави, затверджено По-
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становою Кабінету Міністрів України від
12.05.2007 р. № 702 (далі — Порядок). Згідно
з пунктом 8 Порядку, Кабінетом Міністрів
України щороку затверджуються базові нормативи відрахування частки прибутку, що
спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських організацій у поточному
фінансовому році. У 2012 році базовий норматив становив 30 %, у 2013 р. — 30 % для
господарських товариств — і тарифів, та
ПАТ «Державний ощадний банк України» та
50 % для решти господарських товариств з дер
жавною часткою; у 2014 та 2015 роках — 50 %.
Акціонер, беручи участь у роботі загальних зборів акціонерів, тим самим отримує
можливість долучитися до розподілу прибутку. Таким чином, зазначають В. А. Бєлов,
А. В. Майфат, йдеться про визначення умов
майбутнього (можливого) зобов’язання
[15, с. 136]. До прийняття рішення загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів у акціонера є лише можливість набути
право на отримання дивідендів [16, с. 209].
Аналогічної позиції дотримуються господарські суди, розглядаючи позови про стягнення заборгованості по виплаті дивідендів.
Так, рішенням Київського апеляційного
господарського суду від 12 березня 2014 р. у
справі № 910/14601/13 у справі за позовом
Компанії RAIFFEISEN ZENTRALBANK
OSTERREICH AG (РАЙФФАЙЗЕН ЦЕНТРАЛЬБАНК ЕСТЕРРАЙХ АГ) до ПАТ
«Укрнафта» про стягнення заборгованості
по сплаті дивідендів у сумі 4134894,37 грн за
2006 та 2007 роки в позові було відмовлено.
Суд установив, що рішенням загальних зборів акціонерів відповідача від 26.01.2010 р.
затверджено порядок виплати акціонерам
дивідендів за підсумками 2006, 2007 років,
відповідно до якого виплату дивідендів акціонерам-юридичним особам передбачено
здійснити на банківський рахунок за наявності достовірної інформації, необхідної
для своєчасної виплати дивідендів. Враховуючи наведене, судова колегія дійшла висновку, що зобов’язання відповідача з виплати дивідендів за 2006, 2007 роки виникають
під час реалізації учасниками господарського товариства (акціонерами) встановленого
законом права на отримання частини прибутку (дивідендів) господарського товариства. Відповідно акціонери, які обліковувались у реєстрі акціонерів відповідача станом
на 01.08.2010 р. та 29.01.2010 р. як власники
певної кількості акцій товариства, з метою
реалізації свого права на отримання диві-
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дендів за 2006, 2007 роки, повинні були звернутися до емітента з належно оформленою
вимогою про виплату дивідендів з повідомленням своїх банківських реквізитів та
підтвердженням права на їх отримання протягом строку, встановленого загальними зборами. Суд встановив, що позивач не звертався до відповідача з вимогою про виплату дивідендів у строки встановлені рішенням загальних зборів акціонерів від 26.01.2010 р., а
після закінчення строку виплати дивідендів
за 2006, 2007 роки не скористався своїм правом на звернення до компетентного органу — Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укрнафта» із заявами, пропозиціями щодо поновлення чи встановлення іншого строку
виплати дивідендів за 2006, 2007 роки, які не
були ним отримані у строк, встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ
«Укрнафта» від 26.01.2010 р. Враховуючи вищевикладене, колегія суддів дійшла висновку
про необґрунтованість позовних вимог про
виплату дивідендів за 2006, 2007 роки.
Аналогічна позиція викладена у Постанові
Київського апеляційного господарського
суду від 10.02.2010 р. у справі № 13/86, яка
була залишена без змін Постановою Вищого господарського суду від 09.06.2010 р.;
у Постанові Київського апеляційного господарського суду від 11.11.2010 р. у справі
№ 32/331-17/318, яка була залишена без
змін Постановою Вищого господарського
суду від 09.02.2011 р.; у Постанові Київського апеляційного господарського суду від
09.09.2010 р. у справі № 41/870, яка була залишена без змін Постановою Вищого господарського суду від 28.12.2010 р.
Однак, на нашу думку, така судова прак
тика має зазнати змін з дематеріалізацією
акцій, прийняттям Закону України від
06.07.2012 р. «Про депозитарну систему
України», трансформацією відносин з обліку
прав на акції, внесенням змін до ст. 30 Закону
«Про акціонерні товариства» щодо способу
виплати дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам та
вдосконаленням порядку її реалізації.
З моменту прийняття загальними зборами
АТ рішення про виплату дивідендів останнє
вважається таким, що оголосило про їх виплату. Рішення загальних зборів породжує
безумовне грошове зобов’язання АТ змістом
якого є зобов’язання АТ виплатити акціонеру
дивіденди у строк, розмірі та порядку, визначеному статутом та рішенням про виплату
дивідендів (ч. 1 ст. 509 ЦК України, ст. 30 Закону «Про акціонерні товариства»). Виконан-

ня цього зобов’язання не залежить від таких
обставин як подання заяви акціонера про виплату дивідендів, банківських реквізитів тощо.
У п. 3.3, 3.4 Постанови Пленуму Вищого
господарського суду України № 4 від
26.02.2016 р. «Про практику вирішення спорів, що виникають з корпоративних відносин» зазначено, що у разі прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про виплату дивідендів за простими акціями у АТ виникає обов’язок сплатити акціонеру відповідну суму коштів у строк, що не
перевищує шість місяців з дня прийняття
такого рішення, чи у менший строк, визначений загальними зборами. Щодо власників привілейованих акцій такий обов’язок
виникає у АТ у строк, що не перевищує
шість місяців після закінчення звітного року.
Невиплата дивідендів у строки, визначені
законом або установчими документами
юридичної особи, є порушенням грошового зобов’язання, у зв’язку з яким настають
правові наслідки, передбачені частиною
другою статті 625 ЦК України.
Про реалізацію корпоративних прав, зокрема, права на отримання дивідендів, у межах зобов’язальних правовідносин зазначають В. В. Долинська [17, с. 141], С. Д. Могілевський [18, с. 110], М. В. Телюкіна [19, с. 73],
В. І. Цікало [20, с. 159]. Д. Ломакін [21, с. 73]
та О. Белоусов [22, с. 21]. Вчені вказують,
що необхідно чітко розмежовувати корпоративне (членське) і кредиторське (зобов’язальне) право на дивіденд. Корпоративне
право на дивіденд виникає з моменту набуття статусу акціонера, діє безстроково і являє
собою надану законом абстрактну можливість отримання частини прибутку від діяльності акціонерного товариства. Зобов’язальним же право на дивіденд стає лише після
прийняття рішення загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів, і до цього
юридичного факту права вимагати від товариства виплати дивідендів акціонер не має.
Зобов’язання з виплати дивідендів припиняється виконанням, проведеним належним
чином (ст. 599 ЦК України, ч. 1 ст. 202, ст.
203 ГК України) та в інших випадках, визначених законом. Закінчення строків виплати,
визначених рішенням загальних зборів про
виплату дивідендів не є підставою для припинення зобов’язання.
В. В. Долинська вказує на строковий характер зобов’язання з виплати оголошених дивідендів, аналізуючи п. 5 ст. 42 ФЗ РФ «Про
акціонерні товариства», яка передбачає право акціонера звернутись з вимогою про ви-
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плату йому оголошених дивідендів протягом трьох років після закінчення строків виплати, якщо статутом товариства не визначено більш тривалий строк (проте не більше
п’яти років з дня закінчення строків виплати
дивідендів). Строк позовної давності за такими вимогами є присічним і відновленню не
підлягає. Після закінчення цього строку оголошені й не витребувані акціонером дивіденди поновлюються в складі нерозподіленого прибутку АТ [17, с. 147]. Проте законодавство України, що визначає два способи
виплати дивідендів — безпосередньо акціонерам або через депозитарну систему України — не дає підстав для таких висновків.
Порядок реалізації права на отримання
оголошених дивідендів було вдосконалено з
прийняттям Закону України від 07.04.2015 р.
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» [39].
По-перше, внесено зміни до абз. 1 ч. 4 ст. 30
Закону «Про акціонерні товариства», у якому
визначено, що для кожної виплати дивідендів
наглядова рада АТ встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
Дата складення переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради,
але не раніше ніж через 10 робочих днів після
дня прийняття такого рішення наглядовою
радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після
закінчення звітного року.
По-друге, внесено зміни до п. 5 ст. 30 Закону «Про акціонерні товариства», яким передбачено право АТ в порядку, встановленому
НКЦПФР, здійснювати виплату дивідендів не
тільки через депозитарну систему України,
але й безпосередньо акціонерам. Конкретний
спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку України рішенням від
12.04.2016 р. № 391 затвердила Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів
(далі — Порядок № 391), який встановлює
послідовність дій АТ, професійних учасників депозитарної системи України з виплати
АТ дивідендів безпосередньо акціонерам або
через депозитарну систему України, порядок
та строки перерахування дивідендів особам,
які мають право на отримання дивідендів.
Як слушно зазначає О. М. Вінник, реалізація акціонером права на отримання дивіден-
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дів значною мірою залежить від його поінформованості про прийняття рішення про
виплату дивідендів. Це особливо актуально
для акціонерів, які не брали участі у загальних зборах, на яких приймалося відповідне
рішення) [23, с. 100–101].
У разі виплати дивідендів безпосередньо
акціонерам Порядок № 391 визначає, що АТ
в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх
виплати. Така виплата здійснюється шляхом
переказу коштів АТ на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про
які зазначена в переліку осіб, які мають право
на отримання дивідендів) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у разі якщо перелік осіб, які
мають право на отримання дивідендів, не
містить інформації про банківський рахунок). У разі повернення АТ переказаних коштів, АТ має забезпечити виплату таких коштів акціонерам через депозитарну систему
України в порядку, визначеному розділом III
Порядку № 391. АТ, що здійснило дії, передбачені п. п. та 4 р. ІІ Порядку № 391, вважається таким, що виконало зобов’язання з виплати дивідендів безпосередньо акціонерам.
Центральний депозитарій забезпечує здій
снення виплати АТ дивідендів через депозитарну систему України на підставі договору про обслуговування випусків цінних паперів, укладеного з АТ, умовами якого передбачено надання відповідних послуг.
У разі прийняття рішення про виплату дивідендів через депозитарну систему України
Центральний депозитарій протягом наступного робочого дня після отримання розпорядження АТ щодо складення переліку осіб,
які мають право на отримання дивідендів, а
також інформації та документів щодо виплати АТ дивідендів, у порядку, встановленому
внутрішніми документами Центрального депозитарію, розміщує на своєму веб-сайті інформацію щодо виплати АТ дивідендів.
Порядок № 391 визначає етапи здійснення виплати дивідендів у разі обрання АТ
способу виплати через депозитарну систему
України та порядок виплати дивідендів у
разі припинення депозитарною установою
професійної діяльності на фондовому ринку. Виплата дивідендів власникам, рахунки у
цінних паперах яких обслуговуються на підставі договору з АТ, здійснюється депозитарною установою в порядку та на умовах,
визначених таким договором.

Kologoida O. V. The Shareholder’s Right to Share in Profits: Warranties and Implementing
Procedure under the Ukrainian Law

Висновки. Право на одержання дивідендів
виникає у акціонера з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів (за простими акціями) або з 1 січня року,
наступного за звітнім (за привілейованими
акціями) і діє протягом строку, визначеного
рішенням загальних зборів або статутом для
виплати дивідендів за відповідний рік.
Гарантіями права акціонера на отримання
дивідендів є: 1) встановлення законом винятково грошової форми виплати дивідендів (ч. 1 ст. 30 Закону «Про акціонерні товариства»); 2) встановлення законом граничного строку на здійснення виплати оголошених дивідендів (ч. 2 ст. 30 Закону «Про
акціонерні товариства»); 3) визначення законом кола осіб, які мають право на отримання дивідендів — особи, що є акціонерами на
дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів і внесені до нього (абз. 1 ч. 4 ст. 30 «Про акціонерні товариства»); 4) рівні права на отримання дивідендів, якщо загальними зборами акціонерів
прийнято рішення про спрямування прибутку (частини прибутку) на їх виплату (ч. 1
ст. 30 Закону «Про акціонерні товариства»);
5) гарантованість виплати дивідендів за привілейованими акціями за рахунок резервно-

го капіталу товариства або спеціального
фонду для виплати дивідендів (ч. 4 ст. 19,
ч. 2 ст. 30 Закону «Про акціонерні товариства»); 6) установлення Кабінетом Міністрів
України для господарських організацій, у
статутному капіталі якої є корпоративні права держави базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на
виплату дивідендів граничних строків виплати дивідендів на державну частку (ч. 5
ст. 11 Закону «Про управління об’єктами
державної власності»).
Спосіб виплати дивідендів визначається
рішенням загальних зборів акціонерів через
депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам на банківські рахунки,
інформація про які зазначена в переліку
осіб, які мають право на отримання дивідендів та/або шляхом поштових переказів на
адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб,
які мають право на отримання дивідендів
(у разі якщо перелік осіб, які мають право на
отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).
Акціонер має право вимагати виплати оголошених, але не виплачених, дивідендів із
закінченням строку, встановленого для виплати дивідендів.
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СИСТЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ
Tyurina O. V.
Methodological features of comparative legal research of system objects: certain aspects
Abstract. This article analyzes certain provisions concerning the possibility of adaptation of
methodological orientations of comparative law with respect to the specific comparative legal
study of objects which are systems itself.
It is noted that, usually, the definition of certain state legal fact as a system has a scientific basis, but
it is not a normative, and assumes, first of all, the identification of the core of the system which is
defined by functionality of the state legal fact and the implementation of it takes place in a specific
external environment. Possible means of selection of specific components in the methodology of
comparative legal research are identified; they are: conceptual, instrumental and applied-objective
components; their performance is also reviewed in this article.
The author pays attention to the fact that the purpose of comparative legal research of system
objects is not only identification of similarities and differences between compared objects, but also
their cognition focused on study of real reasons which are generating similarities and differences etc.
Key words: comparative law, methodology of comparative legal studies, methodological rules, system, functional
comparison.
За різних періодів накопичення юридичних знань процес пізнання державно-правових явищ супроводжується порівнянням,
що поступово призвело до формування відповідної системи наукових знань, сфери
спеціалізованих наукових досліджень — порівняльного правознавства, яке посіло поважне місце у сучасній юридичній науці.
Проблематикою порівняльного правознавства в її різноманітності цікавиться та займається на ґрунтовному науковому рівні
широкий загал вітчизняних та зарубіжних
вчених, зокрема Батлер В., Бехруз Х., Бигич О. Л.,  Варга С.,  Дамірлі М. А.,  Кресін О. В., Лафітський В. І., Лисенко О. М.,
Марченко М. М., Оксамитний В. В., Оніщенко Н. М., Осакве К., Саїдов А. Х., Саломатін О. Ю., Скакун О. Ф.,Тихомиров О. Д.,
Тихомиров Ю. О., Харитонов Є. О., Харитонова О. І. та інші.
Безперервний пізнавальний процес накопичення відповідних знань дають можливість представляти порівняльне правознавство як юридичну наукову дисципліну, що
має власний предмет і методологію пізнання, структуру та поняттєво-категоріальний
апарат, виконує відповідні функції для реалізації актуальних завдань юридичної науки

та практики. Водночас порівняльне правознавство може сприйматися й як сфера спеціалізованих наукових досліджень, що носить міждисциплінарний характер і дає
можливість виявляти загальне, особливе та
унікальне різноманітних правових явищ
шляхом їх співставлення, з урахуванням взаємозв’язку з політичними, соціальними,
культурними та іншими аспектами функціонування права в об’єктивно існуючих національному, міжнародному та загальносоціальному контекстах.
Виконання такого суттєвого пізнавального завдання потребує значної методологічної системи, що дозволяє отримувати приріст нового знання про схожість та відмінність, а також непорівнюваність різноманітних правових явищ, і, тим самим, пізнавати їх природу, сутність та закономірності
розвитку. Тому проблематика методології
порівняльного правознавства і як науки, і
як сфери спеціалізованих наукових досліджень привертає увагу наукової громадськості не одне десятиліття.
Проблеми методології порівняльного правознавства взагалі, і порівняльно-правових
досліджень зокрема, привертали увагу таких
відомих вчених, як М. Ансель, Г. Гатеридж,
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С. Л. Зівс, Р. Давид, Х. Кетц, Л.-Ж. Константинеско,  А. Х. Саїдов, А. А. Тіллє, Ю. О. Ти
хомиров, В. А. Туманов, М. М. Файзієв,
К. Цвайгерт, Г. В. Швєков та ін.
З розвитком порівняльного правознавства
методологічна проблематика не тільки не
втратила свою теоретичну актуальність, а й
набула практичної значущості у зв’язку з
розширенням міждисциплінарного характеру порівняльно-правових досліджень.
В Україні методологічними питаннями
порівняльного правознавства цікавиться
широке коло науковців, серед них є вчені,
популярність яких виходить далеко за
межі нашої країни, зокрема М. А. Дамірлі,
Л. А. Луць, М. В. Савчин, О. Д. Тихомиров
та ін. Фундаментальні розробки вказаних
вчених дають можливість суб’єкту порівняльно-правового дослідження керуватися
необхідними методологічними правилами,
настановами та рекомендаціями.
При цьому кожне окреме порівняльно-правове дослідження є унікальним, тому що
спрямоване на пізнання певного правового
явища або юридичного процесу, тим самим,
компаративісти у своїй дослідницькій діяльності стикаються з необхідністю адаптації
загальних методологічних положень до конкретного порівняльно-правового дослідження. У зв’язку з цим, вбачається теоретично і
практично значущим накопичення методологічних знань щодо проведення окремих
порівняльно-правових досліджень.
Структура і компоненти методології конкретного порівняльно-правового дослідження визначаються предметом пізнання
та дослідницькими завданнями. При цьому
на думку М. А. Дамірлі, у розвитку методології порівняльно-правових досліджень спостерігається подвійний процес: з одного
боку, росте спеціалізація у розробці методів
та методик, а з іншого — характерним стає
процес побудови нормативних теорій з розвинутим формальним апаратом і практично
універсальною сферою застосування. Наявність розгалуженої системи методичних
правил і процедур для керівництва у дослідницькій практиці сприяє забезпеченню максимальної ефективності результатів проведених порівняльно-правових досліджень. Хоча
ці дослідження підпорядковуються загальноприйнятій схемі проведення наукових досліджень, спеціальний предмет потребує певної
модифікації та конкретизації відповідних методичних правил і процедур [1].
Традиційно виділення, опис та вивчення
об’єкту і предмету дослідження є одним з
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вихідних та обов’язкових його етапів. У переважній більшості державно-правові явища являють собою певні цілісні утворення,
що набувають виміру системності. Розглядаючи певний предмет дослідження як систему, він може бути представлений: у змістовному відношенні — як сукупність певним чином виділених компонентів, якостей,
відносин і залежностей, що надають єдності
і стійкості певній системі, а також закономірностей і тенденцій її розвитку; з формального боку — у вигляді результатів раніше проведених наукових досліджень, сформованих теоретичних конструкцій, поняттєвого апарату, нормативно-правової основи, статистичних даних, а також інших даних, завдяки яким аналізується й узагальнюється організація та функціонування певної
системи. Поєднання змісту та форми предмету дослідження дає можливість виявити
стан наукової розробленості, нормативно-правового забезпечення та іншої інформації, в якій закріплюються та визначаються
характеристики певної системи як предмету
відповідного дослідження. Здебільшого визначення певного державно-правового явища системою має наукове, а не нормативне
підґрунтя і передбачає, перш за все, виділення системоутворюючого стрижня, що визначається функціональним призначенням
відповідного державно-правового явища,
реалізація якого відбувається у певному зовнішньому середовищі.
Так, прикладом, що підтверджує вищезазначене, є, зокрема, система правоохоронних органів, національна правова система
тощо. Система правоохоронних органів має
своїм функціональним призначенням й
водночас функціональним стрижнем, що
з’єднує різні складові (державні органи, недержавні структури) в єдину цілісну сукупність — правоохоронну діяльність, і функціонує у відповідному зовнішньому середовищі, а саме — національній правовій системі. Національна правова система як цілісна сукупність правових явищ та юридичних
процесів, що мають своїм функціональним
призначенням забезпечення правопорядку
та відповідним функціональним стрижнем,
перш за все, правове регулювання, існує в
рамках відповідного соціуму, відображає
його ментальність та існує у відповідному
зовнішньому середовищі, а саме — світовому співтоваристві (людській цивілізації).
Визначення функціональної основи та
призначення державно-правових явищ, що
є системами, є умовою вирішення такого
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дослідницько-методологічного завдання, як
правильний відбір об’єктів порівняння, що
є одним із аспектів більш масштабної проблеми — порівнянність/непорівнянність
об’єктів дослідження. Функціональна еквівалентність об’єктів порівняння є обов’язковою вимогою для їх можливого співставлення. У зв’язку з чим, для порівняльно-правового дослідження системних об’єктів доцільним є функціональне порівняння.
На сучасному етапі розвитку порівняльного правознавства одним з поширених видів
порівняння є функціональне, яке можливо
визначити як дослідження правових засобів
і способів вирішення схожих чи однакових
соціальних і правових проблем різними
правовими системами. Функціональне порівняння слугує як науково-теоретичним,
так і практико-прикладним цілям. Воно
було запропоновано німецьким філософом
права М. Соломоном, у подальшому підтримано німецьким вченим Е. Рабелем та його
послідовниками. Повноцінне обґрунтування функціонального порівняння в юридичній компаративістиці пов’язано з ім’ям відомого німецького компаративіста К. Цвайгерта. Тільки функціональна однозначність,
тільки виконання правовими інститутами
різних країн одного і того ж завдання, на
його думку, робить можливим і доцільним
будь-яке правове порівняння [2, c. 50].
Оскільки конкретні правові рішення певної соціальної проблеми передбачають в
подальшому аналіз відповідних правових
норм і інститутів, функціональне порівняння тісно пов’язане з нормативним. При цьому прихильники нормативного порівняння,
підкреслюючи, що юридичні тексти повинні вивчатися у контексті їх соціально-економічної мети, починають надавати більше
значення їх динаміці, ніж статиці, їх реальній
соціальній меті, а не суто юридичній формі.
Функціональне порівняння базується на
постановці проблемного питання, що супроводжується робочою гіпотезою, зборі
правового матеріалу зарубіжного права, виборі критеріїв їх дослідження і формулювання методики «автономного» тлумачення
обраної правової проблематики [3, c. 139].
Видається можливим виділення у методології порівняльно-правового дослідження
відповідних складових, зокрема концептуальної, що визначає межі (горизонти) і напрями пізнавального процесу, методологічні засади та правила; інструментальної, що
охоплює відповідні методологічні рівні, підходи, наукові методи порівняльно-правово-

го дослідження; предметно-прикладної, що
визначає методику конкретного (окремого)
дослідження.
Концептуальна складова є фундаментальною основою і початком будь-якого порівняльно-правового дослідження, хоча у процесі проведення дослідження може підлягати корегуванню. Дана складова методології
порівняльно-правового дослідження має
формуватися з урахуванням відповідних методологічних настанов («ноу-хау-право»),
якими доцільно користуватися у порівняльному правознавстві, що свого часу (у 1996 р.)
були представлені у роботі Ю. О. Тихомирова «Курс сравнительного правоведения»
[4, c. 54–67]. Дані методологічні настанови
визначають і відповідні методологічні правила порівняльно-правового дослідження.
На думку М. А. Дамірлі, методологічні правила — це розроблені наукою, суворо перевірені та такі, що пройшли апробацію на широкому досвіді дослідницької практики, приписи, вимоги, умови, рекомендації, які встановлюють порядок здійснення науково-дослідницької діяльності, шляхом визначення:
1) умови застосування того чи іншого методологічного інструмента, що входить у методологічний арсенал науки (інструментальні
правила); 2) порядок та послідовність дій
щодо їх застосування (процедурні правила),
дотримання яких в процесі дослідження виступає запорукою її якості [5, c. 19].
Інтерпретуючи фундаментальні розробки
вчених щодо порівняльно-правового дослідження системних об’єктів, особливу увагу
потрібно зосередити на:
1) вірному виборі об’єктів порівняльного
аналізу, розуміючи, що систему може бути
співставлено тільки з системою, тобто порівнювані державно-правові явища повинні
представляти собою цілісні об’єкти пізнання, що мають у своїй природі саме системність; коректній постановці цілей дослідження, обумовлених його природою і потребами суб’єкта;
2) проведення правового порівняння на
функціональному рівні як основному у поєднанні з іншими рівнями порівняння (нормативне, мікро, макро, внутрішнє, зовнішнє
тощо), з використанням широкого спектру
наукових підходів (основним з яких є системний підхід та його складові, зокрема структурно-функціональний) та наукових методів
(основним з яких є порівняльно-правовий)
для виявлення внутрішніх зв’язків елементів
відповідних державно-правових явищ та залежностей (детермінованостей) відповідних
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державно-правових явищ від зовнішнього
соціального середовища;
3) вірне визначення ознак об’єктів порівняння, що, у свою чергу, сприяє адекватному вибору критерію порівняння, а це виступає запорукою отримання якісних, науково
істинних результатів порівняльно-правового дослідження;
4) виявлення ступеню схожості і відмінності об’єктів порівняння, що з урахуванням
системності даних об’єктів може визначатися через співставлення статики систем, динаміки систем, детермінованості із зовнішнім середовищем;
5) розробка і застосування критеріїв оцінки схожості, відмінності державно-правових
явищ за різними показниками (організаційна побудова, реалізація функціональності,
ефективність діяльності, взаємозв’язок з іншими явищами тощо);
6) визначення результатів порівняльноправового дослідження і можливості їх вико
ристання у науковій та практичній сферах.

У зв’язку з викладеним, необхідно звернути увагу, що проведення порівняльно-правових досліджень системних об’єктів не
повинно зводитися до простого констатування схожості та відмінності між ними.
Цільове призначення таких досліджень полягає не тільки і не стільки у встановленні
схожості і відмінності порівнюваних об’єктів, скільки у їх пізнанні, що орієнтоване на
вивчення реальних причин, які породжують виявлені схожості й відмінності; причинно-наслідкових зв’язків між системними об’єктами; інтерпретацію специфічного досвіду і шляхів розвитку певного державно-правового явища; встановлення загальних тенденцій і закономірностей їх
розвитку; конструювання типологій, ідеальних моделей, зразків правових рішень.
Таким чином, порівняльно-правові дослідження системних об’єктів продукують
нове знання, що несе як теоретичне, так й
прикладне значення, маючи при цьому
певні методологічні особливості.
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legal system
Abstract. Issues on defining the term «legal protection of Constitution» are emphasized in the
article. Various conceptual approaches of the content of this definition are analyzed. Specific
issues on the process of Constitution realization are considered in the article.
Key words: Constitution, Constitution realization, legal protection of Constitution, constitutional legality regime.
Факт прийняття Конституції ще не є показником реалізації системи правових норм,
які складають зміст конституції. Реальність
Конституції (в доктрині конституційного
права усталеним є термін «фактична конституція») визначається забезпеченням належної реалізації конституції, відповідністю
конституції чинних правових норм, наявністю дієвого механізму захисту конституції
від можливих порушень, а також правового
інструментарію по усуненню порушень
конституції. Розходження юридичної та
фактичної конституції є свідченням фіктивності норм конституції. Серед найбільш
очевидних ознак перетворення Конституції
у фіктивний документ слід назвати незадовільний рівень дотримання та захисту прав і
свобод людини, хаотичні спроби пристосувати конституційні положення до соціальних, політичних та юридичних параметрів
суспільства, спроби виправдання конституційних змін політичною доцільністю, які є,
зокрема, наслідками гострих політичних
конфліктів у країні. Ефективність реалізації
Конституції обумовлюється наявністю дієвого конституційно-правового механізму
охорони та захисту Конституції як системи
засобів (заходів) правового характеру, спрямованих на забезпечення та збереження відносної стабільності конституції, а також
своєчасного та ефективного запобігання і
усунення порушень Основного Закону.
Поширений у доктрині конституційного
права термін «правова охорона Конституції» не є нормативно визначеним. Вагомий
внесок у вироблення концептуальних підходів щодо його сутності та змісту зробили та

кі вітчизняні та зарубіжні вчені, як Д. М. Бє
лов, Ю. М. Бисага, Ф. В. Веніславський,
О. В. Константий, З. І. Лунь, Н. М. Колосова, І. В. Корейба, П. М. Рабінович, М. Д. Савенко,
А. О. Селіванов,
П. Б. Стецюк,
Д. П. Таран, М. В. Тесленко, Ю. М. Тодика,
Т. Я. Хабрієва та інші.
Метою статті є з’ясування сутності та змісту категорії «правова охорона Конституцї»
та її співвідношення з такими суміжними
поняттями, як «охорона Конституції», «захист Конституції», «охорона конституційного
ладу», «режим конституційної законності».
Термін «правова охорона Конституції» не
є нормативно визначеним. У спеціальній
юридичній літературі відсутні єдині підходи
до визначення даного поняття: від вузького
розуміння — як сукупності засобів, гарантій
щодо забезпечення юридичної дії конституції, до широкого розуміння (у значенні
охорони Конституції) — як сукупності не
лише юридичних, але і соціальних, політичних, економічних, освітньо-виховних за
ходів щодо забезпечення реалізації конституції та запобігання її порушень [13, с. 201–203;
8, с. 50–51; 16, с. 18; 14, с. 212]. У працях вітчизняних та зарубіжних вчених можна
знайти наступні визначення правової охорони конституції: сукупність юридичних
засобів, за допомогою яких досягається виконання всіх встановлених в Основному Законі норм; неухильне забезпечення у всіх
сферах життя режиму конституційної законності [15, с. 290]; сукупність юридичних
засобів, що забезпечують дію юридичних
норм [11, с. 6–8]; сукупність правових заходів, встановлених державою та спрямованих
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на забезпечення найвищої юридичної сили,
верховенства й стабільності основного закону, а також неухильного виконання конституційних норм [2, с. 6].
Спільним для всіх визначень є розуміння,
що Конституція не є самозабезпечувальним
явищем, тому для гарантування її дії та убезпечення її від можливих порушень має
ефективно функціонувати правовий механізм охорони Конституції. У зв’язку з цим,
актуальним залишається питання про інституційну складову механізму правової охорони Конституції.
Окремі вчені вважають дискусійним висновок Ю. М. Тодики про те, що охорона і
захист Конституції України — це завдання
й обов’язок усіх державних структур і посадових осіб [15, с. 23]. Так, Ф. В. Веніславський зазначає, що в державному механізмі
існує ціла низка владних інституцій, які і не
можуть, і не повинні займатися цією діяльністю (наприклад, галузеві промислові міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади тощо) [3, с. 43–44].
У зв’язку з цим, вчиняються спроби виокремити основних (центральних) суб’єктів забезпечення правової охорони Конституції.
Так, вчена З. І. Лунь у цьому контексті виділяє Верховну Раду України, Президента
України, Кабінет Міністрів України, Раду
національної безпеки і оборони України,
Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини, Рахункову палату, суди загальної юрисдикції та правоохоронні органи [8, с. 103–104]. Подібну позицію висловлює у своїх працях вчений Д. П. Таран, наголошуючи, зокрема, на тому, що органи
влади та їх посадові особи можуть брати
участь в охороні конституції не всі, а лише
окремі й у конкретно визначених формах, а
не під час здійснення будь-якої своєї діяльності [14, с. 214].
Належний рівень реалізації норм Конституції суб’єктами правозастосування є свідченням відповідності базових конституційних цінностей і принципів соціальній дійсності, високого рівня конституційної культури, повноцінності механізму забезпечення верховенства права, внутрішньо узгодженої правової системи, наявності єдиного
ціннісно-системного розуміння соціальних
орієнтирів суспільного розвитку. Недотримання норм права вважається порушенням
права. На будь-яке порушення необхідно
реагувати наявними правовими засобами.
Отже, є підстави стверджувати, що охорона
Конституції, зокрема, полягає в убезпеченні
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від свавільного недотримання загальнообов’язкових приписів, що містяться в текстах Конституцій. Згідно ч. 1 ст. 68 Конституції України кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та
законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Нехтування та зловживання нормами Конституції
може призвести до деформації конституційних цінностей, що, в свою чергу, матиме
небезпечним наслідком сприйняття суспільством деформованих цінностей як визнаних реалій. У сучасній науковій літературі
звертається увага на важливу роль конституційної діагностики та конституційного моніторингу в своєчасному попередженні суспільства від тих негативних наслідків, про
які зазначалося вище [1, с. 33–53]. Дані дослідження особливо актуальні для країн євразійського простору у зв’язку з трансформаційними процесами, які переживають
правові системи цих країн.
При спробах формулювання та універсалізації визначення правової охорони конституції слід виходити з широкого та вузького підходів. Широке розуміння терміну
«правова охорона Конституції» охоплює
всіх суб’єктів правозастосування, а вузький
підхід передбачає наявність спеціальних
юридичних та інституційних механізмів.
Про збагачення конституційно-правової
доктрини у питанні розуміння сутності та
змісту поняття «правова охорона Конституції» свідчить використання даної термінології в окремій думці судді Конституційного
Суду України. Зокрема, в окремій думці судді Мельника М. І. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі щодо
відповідності законопроекту про внесення
змін до Конституції України щодо децентралізації влади вимогам статей 157 і 158
Конституції України № 2-в/2015 від
30.07.2015 р. вживаються терміни «правова
охорона Конституції» і «система правової
охорони Конституції». По-перше, правову
охорону Конституції суддя Мельник М. І.
розглядає як фундаментальну гарантію прав
і свобод громадян України. По-друге, зазначаючи недостатню обґрунтованість пропонованої законопроектом № 2217а редакції
статті 144 Конституції України в частині надання префекту права зупиняти дію акта
органів місцевого самоврядування з мотивів
його невідповідності Конституції та законам
України з одночасним зверненням до суду,
суддя Мельник М. І. вживає термін «система
правової охорони Конституцї»: «… право
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префекта зупиняти дію акта місцевого самоврядування з мотивів його невідповідності
Конституції України з одночасним зверненням до суду загальної юрисдикції (який, судячи з усього, має здійснити перевірку відповідності цього акта нормам Основного
Закону України) за наявності виключного
права глави держави звертатися до Конституційного Суду України з того самого приводу, створює загрозу для системи правової
охорони Конституції України (вид. — авт.),
уможливлює порушення виключної юрисдикції Конституційного Суду України, що
може мати наслідком обмеження певних
конституційних прав громадян» [4].
Окремі вчені розглядають дію Конституції
й убезпечення її від можливих порушень як
різні за своєю природою та змістом юридичні явища, що призвело до спроб розмежувати поняття «правовий захист Конституції» та «правова охорона Конституції».
Так, російська вчена Н. М. Колосова під
терміном «охорона конституції» розуміє
комплекс заходів щодо усунення перешкод
в реалізації Конституції і запобігання конституційних правопорушень, а під терміном
«захист конституції» — усунення конкретних
порушень конституційних норм [6, с. 74].
Згідно такого підходу охорона Конституції
має бути спрямована на майбутнє, на попередження конституційних правопорушень,
у той час як захист Конституції починається
лише при вчиненні конституційного делікту. У конституційних пропозиціях Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування
Національної академії правових наук України (далі — Лабораторія) за 2014–2015 рр.
також акцентується увага на принципово
різному смисловому значенні термінів «охорона» і «захист», про що свідчить вжиття цих
термінів у контексті однієї статті, зокрема у
пропозиціях з оптимізації положень ст. 8
Конституції України [10, с. 89]. Лабораторією була запропонована наступна редакція,
зокрема ч. 1 ст. 8 Конституції України:
«В Україні визнається і діє принцип верховенства права, відповідно до якого органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечують ефективну реалізацію,
охорону та захист (вид. — авт.) закріплених у
Конституції основоположних прав і свобод».
На думку вченого А. О. Селіванова, захист
як форма активного впливу конституційних
норм, коли їх застосовують у нормоконтролі, пред’являючи вимогу до усунення відхи-

лення в нормотворчості, має такі цілеспрямування: відновлення стану справ, який існував до порушення права, визнання оскаржуваного акта або дій владного суб’єкта неконституційними, припинення або зміна
правовідносин, незастосування судом, іншим суб’єктом державно-правових відносин акта, який суперечить конституції і визнаний неконституційним [12, с. 98].
Є наукові роботи, в яких терміни «правова
охорона Конституції» та «правовий захист Конституції» вживаються як тотожні [9, с. 9, 11]
або із застереженням, що ці терміни не відріз
няються у методологічному аспекті [8, с. 54],
у той час, як деякі науковці вбачають відмінність правової охорони від правового захисту у заходах попереджувального, профілактичного характеру [7, с. 11].
У цьому контексті слід звернути увагу на
твердження вітчизняних вчених про те, що,
по-перше, лише окремі органи влади та їх
посадові особи можуть брати участь в охороні Конституції у конкретно визначених формах та не під час здійснення будь-якої своєї
діяльності; а, по-друге, стосовно всієї правової системи доцільним є розгляд охоронної
функції права і того, як ця функція реалізується, а стосовно Конституції говорити саме
про «захист Конституції» [14, с. 213, 217].
Розглядаючи співвідношення термінів
«охорона Конституції» та «захист Конституції», слід виокремити ще одне суміжне поняття — «охорона конституційного ладу».
Захист Конституції пов’язаний із забезпеченням стабільності конституційного ладу.
Досягти цього, враховуючи, що Конституція не є самозабезпечувальною, неможливо
без охорони Конституції. У цьому контексті
термін «охорона Конституції» має більш вузьке значення і означає охорону і захист
норм Конституції як основного нормативно-правового акта держави і суспільства.
Міцність конституційного ладу залежить
від законослухняності суб’єктів суспільних
відносин та зокрема від виконання ними
приписів Конституції. Як зазначає З. І. Лунь,
недотримання, невиконання, порушення
норм конституції може реально позбавити
останню її юридичних властивостей та особливостей, привести до суттєвих змін у системі основних засад конституційного ладу
держави [8, с. 3].
Актуальними залишаються пропозиції
вчених щодо розкриття змісту поняття
«правова охорона Конституції» у нерозривному зв’язку з категорією «національна безпека». Так, вчений А. Єзеров, співставляючи
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поняття «конституційна безпека» і «правова
охорона Конституції», зазначає, що правова
охорона націлена лише на захист юридичної Конституції (тексту), а конституційна
безпека передбачає захист закріплених у
Конституції базових цінностей, конституційних інститутів, самого конституційного
ладу [5, с. 14–16]. Отже, вчений розуміє правову охорону конституції як засіб забезпечення конституційної безпеки.
Категорія «режим конституційної законності» широко використовувалася ще вченими-правознавцями радянської доби в значенні сукупності процесуальних засобів, якими
здійснюється правова охорона Конституції.

Режим конституційної законності є одним із
напрямків правової охорони Конституції.
Беззаперечним залишається той факт, що
ефективна реалізація Конституції неможлива без належних гарантій як охорони, так і
захисту Конституції. Оскільки Конституція
є особливим об’єктом охорони з боку суспільства та держави, доцільно виводити
поняття конституційно-правового механізму охорони і захисту Конституції, враховуючи, що охорона і захист — це відмінні
правові явища. Це завдання неможливо реалізувати без належних наукових пошуків з
питань елементного складу даного конституційно-правового механізму.
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Problems of legislative technique regulating the status of combatants person who
participated in the anti-terrorist operation
Abstract. The article analyzes the mechanism of war participant status to persons who participated
in the anti-terrorist operation. Deals with the shortcomings of legislative technique, described
problems existing legislation in the area of human combatants. The article also describes the
procedure for granting the status of combatants, highlights gaps legislation concerning the list of
documents required for acquiring such status. The specific features of the procedural status of
combatants. The article also describes the procedure for granting the status of combatants,
highlights gaps legislation concerning the list of documents required for acquiring such status. The
specific features of the procedural status of combatants. Characterized as ways to improve the
current zakonoavstva Ukraine, which regulates relations in the area of human uchansykiv fighting.
Revealed the most significant shortcomings of legislation in the above mentioned area.
Key words: combatant, anti-terrorist operation, legislative technique, soldier.
Пocтaнoвкa пpoблеми. Актуальним питанням сьогодні є захист прав та законних
інтересів осіб, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. Законодавство України передбачає особливі гарантії
для учасників АТО, зокрема ці гарантії
пов’язані з першочерговістю у наданні земельних ділянок цим категоріям осіб, пільговому проїзді тощо. Проте варто звернути
увагу на те, що більший ступінь соціальної
захищеності має особа зі статусом учасника бойових дій. Саме учасники бойових дій
відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» наділяються житлово-комунальними, медичними пільгами, а також пільгами
у сфері трудового, земельного, транспортного, податкового права.
Найбільш проблемним аспектом у сфері
захисту прав учасників антитерористичної
операції є проблема надання статусу учасникам бойових дій особам, які брали участь
у проведенні антитерористичної операції.
Aнaлiз ocтaннiх дocлiджень i публiкaцiй. Незважаючи на те, що проблема
захисту прав осіб, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, є актуальною, на сучасному етапі немає комплек-

34

сного дослідження питання надання учасникам АТО статусу учасника бойових дій.
Ж. O. Дзейкo [1; 2], досліджуючи проблеми законодавчої техніки, зocеpеджує увaгу
не лише нa зaгaльних пoлoженнях зaкoнo
дaвчoї технiки, a й виcвiтлює вплив icтopичнoгo фaктopу нa зaкoнoдaвчу технiку.
Особливості правого статусу учасників AТO
цiкaвлять cучacних укpaїнcьких вчених-пpaвo
викiв. Тaк, у М. П. Музики тa O. A. Шевчук [4],
узaгaльнили тa cиcтемaтизувaли тi пiльги, якi
мaють учacники AТO нa cучacнoму етaпi.
Пocтaнoвкa зaвдaння. Метoю статті є
дocлiдження проблемних аспектів надання
особам, які брали участь у проведенні антитерористичної операції статусу учасника бойових дій. Для досягнення поставленої мети поставлено наступні завдання: проаналізувати
особливості правового статусу учасника АТО
та учасника бойових дій, визначити загальний
порядок надання статусу учасника бойових
дій учасникам АТО, проаналізувати проблеми законодавчої техніки надання статусу учасника бойових дій та перспективи їх вирішення.
Ocнoвний виклaд мaтеpiaлу. Відповідно
до Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального статусу» учасником бойових дій визнаються:

Petrechenko S. А. Problems of legislative technique regulating the status of combatants
person who participated in the anti-terrorist operation

1) військовослужбовці (резервісти, війсь
ковозобов’язані) та працівники Збройних
Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи
рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в
районах антитерористичної операції у період її проведення;
2) особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до
складу Збройних Сил України, Міністерства
внутрішніх справ України, Національної
гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.
Варто зазначити, що статус учасника бойових дій надається у встановленому законом порядку. На нашу думку, можна виокремити два види механізмів надання статусу
учасникам бойових дій учасникам АТО:
1) загальний (коли документи на відомчу
комісію подаються командиром, начальником військової частини);
2) окремий (коли учасник АТО самостійно подає документи, цей варіант стає можливим у випадку неподання командиром у
визначений строк документів).
Розглянемо проблеми законодавчої техніки надання статусу учасника бойових дій
особам, які брали участь у проведенні Антитерористичної операції.
Відповідно до п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку

надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення» від
20 серпня 2014 р. № 413 для надання статусу
учасника бойових дій особам, командири
(начальники) військових частин (органів,
підрозділів) або інші керівники установ, закладів у місячний строк після завершення
особами виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення
(після видання відповідного наказу керівника Антитерористичного центру при СБУ)
зобов’язані подати на розгляд комісії, утвореної міністерством, центральним органом
виконавчої влади чи іншим державним органом, у підпорядкуванні яких перебували
військові частини (органи, підрозділи), установи та заклади, у складі яких проходили
службу чи працювали особи, довідки за
встановленою формою та передбачені законом документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.
Разом з тим згідно з п. 8 цього Порядку у
разі неподання командиром (начальником)
військової частини (органу, підрозділу) або
іншим керівником установи, закладу до комісії документів, необхідних для надання
статусу учасника бойових дій, особи, які
безпосередньо брали участь у проведенні
АТО, можуть самостійно звернутися до відповідної комісії.
З наведеного вище вбачається недосконалість чинного законодавства, оскільки з одного боку законодавець покладає на командирів військових частин обов’язок «передати документи на розгляд відповідної комісії», а з іншого боку — не передбачає механізму відповідальності командирів за невиконання такого обов’язку, оскільки з п. 8
виходить наступне положення: «у разі неподання командиром до комісії документів —
особи можуть самостійно звернутись до відповідної комісії».
Як бачимо, у розглянутому вище механізмі
надання статусу учасника бойових дій є недоліки законодавчої техніки, які спричиняють
проблеми практичної реалізації законодавчих норм. Так, через те, що командир не подає документи на розгляд комісії, учасник
АТО протягом місяця (такий строк встановлений для командирів військової частини) не
може самостійно звернутися до відповідної
комісії. Фактично учасник АТО втрачає один
місяць часу і процедура надання статусу учасника бойових дій затягується.
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Крім того є певні проблеми, які стосуються
переліку документів, що підтверджують
участь особи в АТО. Відповідно до п. 4 зазначеного вище Порядку, такими документами є: документи про безпосереднє залучення
до виконання завдань антитерористичної
операції в районах її проведення, направлення (прибуття) у відрядження до районів проведення антитерористичної операції, їх перебування в таких районах з метою виконання
завдань із захисту незалежності, суверенітету
та територіальної цілісності України шляхом
безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення (витяги з
наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення
антитерористичної операції, директив, розпоряджень, посвідчень про відрядження,
оперативних завдань, журналів бойових дій,
бойових донесень, дислокацій, книг нарядів,
графіків несення служби, звітів, зведень, донесень, матеріалів спеціальних (службових)
розслідувань за фактами отримання поранень, а також інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у
виконанні завдань антитерористичної операції у районах її проведення).
Фактично маємо широкий перелік документів, що підтверджують участь особи у
проведенні антитерористичної операції.
Проте у згаданому порядку немає вичерпного переліку документів, що дають можливість особі набути статусу учасника бойових
дій. Така ситуація зумовлює зловживання
уповноваженими особами своїми повноваженнями. Розглянемо це докладніше.
Відповідно до законодавства України демобілізовані особи подають звернення безпосередньо до відповідної комісії для отримання
статусу учасника бойових дій, а військовослужбовці — до військового комісаріату.
Часто процедура отримання статусу учасника бойових дій затягується на шість місяців, замість передбачених законом близько
чотирьох місяців.
Про наявність проблем у практиці надання особам, які брали участь в АТО свідчить
судова практика.
Так, розглянувши у відкритому судовому засіданні
справу за адміністративним позовом військового
прокурора в інтересах ОСОБИ_1 до військової частини — польова пошта В2278 про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити
певні дії…
…Розглянувши подані документи і матеріали,
всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини,
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на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши
докази, які мають юридичне значення для розгляду
справи і вирішення спору по суті суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що 24.04.2014 року позивач
був призваний на військову службу на виконання Указу Президента України від 17 березня 2014 року
№ 303/2014 «Про часткову мобілізацію» та проходив службу у військовій частині В2278, що підтверджується повідомленням та довідкою Чернігівського об’єднаного міського військового комісаріату
Чернігівської області № 3064 від 18.08.2014 року
та № 4/29 від 22.01.2015 року відповідно.
Починаючи з 10.05.2014 року військова частина
В2278 залучена до складу АТО у відповідності до
наказу керівника АТЦ при СБУ від 04.06.2014
року № 33/224т, що підтверджується довідкою
Чернігівського обласного військового комісаріату
№ 1936 від 18.08.14 року.
Як видно з матеріалів справи, у зв’язку з отриманням в ході бойових дій вогнепального осколкового поранення ОСОБИ_1, на підставі наказу командира
військової частини В2278 від 09.01.2015 року № 1
був звільнений з військової служби за станом здоров’я.
… Але разом з тим до цього часу, всупереч Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту», Порядку надання статусу
учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні їх проведення,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів
України від 20 серпня 2014 року № 413, військова
частина В 2278 не вчинила жодних дій з оформлення та подачі до комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій Міністерства оборони України відповідних документів
щодо участі в бойових діях ОСОБИ_1.
Як видно з матеріалів справи, про факт порушення
свого права ОСОБА_1 дізналась 16.04.2015 року,
звернувшись за захистом своїх прав до військової
прокуратури Чернігівського гарнізону.
Крім того, позивач неодноразово усно звертався до військової частини В2278 з проханням надати відповідні документи, на що отримував відповідь про обмеження часу на створення таких
документів…
…Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне
позовні вимоги у справі за позовом військового прокурора Чернігівського гарнізону в інтересах ОСОБИ_1 задовольнити в повному обсязі.
На підставі викладеного та керуючись ст. 160–
163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, —
П О С Т А Н О В И В:
Адміністративний позов задовольнити в повному
обсязі [3].
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Отже, як бачимо, на практиці військовослужбовцю важко довести свою участь у проведенні антитерористичної операції, а ще
важче — набути статусу учасника бойових
дій. Через бездіяльність органів державної
влади та недоліки законодавчої техніки особам доводиться через суд визнавати за собою
статус учасника бойових дій, а це тягне за собою додаткові матеріальні та часові витрати.
Висновки. Таким чином, захист прав і законних інтересів учасників бойових дій є актуальним на сучасному етапі. Процедура надання статусу учасника бойових дій особам, які
брали участь у проведенні антитерористичної
операції, не позбавлена практичних проблем.
Аналіз чинного законодавства, яке регламентує правовий статус ветеранів війни, показав,
що дане питання містить недоліки законодавчої техніки. Зокрема, чітко не визначено

обов’язок командира військової частини подати в установлений строк документи на розгляд
відповідної комісії з метою вирішення питання про надання статусу учасника бойових дій,
а також відповідальність за невиконання цього
обов’язку. Крім того явним недоліком законодавчої техніки є те, що в Постанові Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» від 20 серпня 2014 р. № 413 та інших законодавчих актах
немає вичерпного переліку документів які підтверджують участь особи у проведенні АТО,
наявні терміни «інші документи», що відкривають можливості для зловживання посадовими
особами своїми повноваженнями.
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ВИЯВЛЕННЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ
ЯК МЕТОД ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ
ТА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ
Filippov M. O.
Detection of misinformation as a method of resistance to criminal and administrative
offenses at the state border of Ukraine
Abstract. The specifics of the border guard professional activity are observed in this article. It is
in interaction, often conflicting, with different categories of citizens, especially, in situations of
professional communication with offenders who have taken the so-called defensive position while
investigating. This interaction requires the identification of professionally prepared lie, which is
expressed in the provision of inaccurate information about the event objectivity. Introduction in
the law enforcement practice of the officers’ competence development system in non instrumental
detection of false information field will enhance the efficiency of their professional activity.
Key words: investigation, non instrumental detection, unreliable information, offender, State border, administrative
offense.
Постановка проблеми. Відомо, що спeцифiкa прoфeciйнoї дiяльнocтi прикордонника пoлягaє у спілкуванні з рiзними
кaтeгoрiями осіб, які перетинають державний кордон, та виявлeннi фaктiв приxoвувaння aбo дoзувaння прaвдивoї інформації
потенційними або реальними правопo
рушникaми на державному кордоні України. Тaким чинoм, виявлення нeдocтoвiрнoї
iнфoрмaцiї є oдним із пріоритетних аспектів прoфeciйнoгo cпiлкувaння пeрcoнaлу
Державної прикордонної служби України
(далі — ДПСУ).
Аналіз останніх досліджень і публі
кацій. Учені О. І. Власов, В. В. Клименко, М. Ю. Коноваленко, М. О. Красников,
Д. А. Марданов, О. В. Нікітіна, С. Б. Олек
сієнко,   О. Д. Сафін,   І. А. Церковна,
В. А. Шимко у межах проведених ними
досліджень виявили показники нещирого
спілкування в межах здійснення правоохоронної діяльності, представлені у вигляді
системного опису залежно від рівня функціонування психіки та форм прояву цих
показників.
Метою статті є визначення особливостей
професійної діяльності прикордонників з
протидії кримінальним та адміністративним
правопорушенням на державному кордоні
та шляхи її вдосконалення.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Джерелом інформації (крім речових доказів, виявлених під час проведення
слідчих (розшукових) та негласних слідчих
(розшукових) дій) є особа, яка надає певні
відомості, що, так чи інакше, можуть вплинути на результати розслідування [1]. Необхідну інформацію офіцер, який здійснює
провадження в справі, одержує в ході реалізації процедури опитування, що є одним із
найважливіших способів одержання інформації у справі [2]. Предметом отриманих відомостей стають описи різних явищ, предметів, матеріальних об’єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також аналіз особливостей і дій
зацікавлених осіб.
У теорії кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності обґрунтовано
пропонується удосконалення правового
регулювання оперативно-розшукових заходів та їх організаційно-тактичного застосування, в тому числі й оперативного опитування, яке спрямоване на отримання вербальної інформації про кримінальне правопорушення [3].
Проблеми отримання вербальної інформації про злочини та кримінальні правопорушення досліджувалися у теорії криміналістики та кримінального процесу. Окремі
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аспекти співвідношення оперативного опитування та допиту у кримінальній справі
були також предметом дослідження українських і зарубіжних правників [4; 5].
Здiйcнюючи пcиxoдiaгнocтику нeдocтoвiр
нoї iнфoрмaцiї, щo мicтитьcя у повідомленнях особи, що перетинає державний кордон
України, персонал Держприкордонслужби
застосовує, як правило, oдин iз двox тaктичниx прийoмiв: при пeршиx cпрoбax потенційного правопорушника на державному
кордоні України ввecти oфiцeрa в oмaну, останнім виявляється нeщирicть, або нa пoчaтку потенційному правопoрушнику дoзвoляєтьcя пoвiдoмляти нeдocтoвiрну iнфoрмaцiю,
a пoтiм викривaється йoгo нeщирicть.
Рoзрoбкa прoблeми виявлення (детекції)
нeдocтoвiрнoї iнфoрмaцiї у прaвooxoрoннiй
дiяльнocтi прямo пoв’язaнa з дocлiджeнням
зaкoнoмiрнocтeй фoрмувaння i рoзвитку
прoфecioнaлiзму пeрcoнaлу ДПСУ. Прo
фecioнaлiзм кoнкрeтнoгo офіцeрa-прикoр
дoнникa дeтeрмiнуєтьcя цiлoю cиcтeмoю
кoмпeтeнтнocтeй, ceрeд якиx видiляють кoмунiкaтивну, iнтeрaктивну, coцiaльнo-пeрцeптивну, oргaнiзaцiйнo-прaвoву, a тaкoж
кoмпeтeнтнicть у cфeрi пoбудoви мiжoco
биcтicниx вiднocин з рiзними кaтeгoрiями
грoмaдян. Проте, виділивши певні елементи
з загальної системи, можна дійти висновку
щодо важливості розвитку компетентності
офіцера у сфері неінструментальної детекції
недостовірної інформації, метою якої буде
успішне виявлення протиправних проявів з
боку осіб, які перетинають державний кордон України. Дана можливість на сьогодні
має надзвичайно актуальний характер з огляду на події, що відбуваються на східних рубежах України, а також в зоні проведення антитерористичної операції, в якій активну участь
приймає персонал ДПСУ. Виконуючи службові обов’язки в пунктах в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій та володіючи
компетентністю у сфері неінструментальної
детекції недостовірної інформації, буде змога, в першу чергу, зберегти життя та здоров’я
особового складу, попередивши вчинення
злочинів та протиправних дій, а також, отримавши оперативну інформацію, — для майбутнього їх запобігання.
Отже, прoфeciйнo-пcиxoлoгiчнa кoмпe
тeнтнicть oфiцeрa-прикoрдoнникa у вияв
лeннi нeдocтoвiрнoї iнфoрмaцiї — цe прo
фeciйнo-iнтeгрaтивнa влacтивicть cуб’єктa
прaвooxoрoннoї дiяльнocтi, щo вирaжaєтьcя
у нaявнocтi у ньoгo знaнь, вмiнь, нaвичoк i
прoфeciйнoгo дocвiду, якi iнтeгруютьcя у

cиcтeмнo-cтруктурнe утвoрeння, рeaлiзoвaнe
у здaтнocтi зa дoпoмoгoю викoриcтaння пeв
ниx (а саме, нeiнcтрумeнтaльниx) пcиxoтex
нoлoгiй виявити нeдocтoвiрну iнфoрмaцiю
в прoцeci оперативно-службової дiяльнocтi,
результатом чого є виявлення кримінального або адміністративного правопорушення
на державному кордоні України.
Вчені і практики розрізняють різні пси
xoтexнoлoгiї виявлeння нeдocтoвiрнoї iнфoрмaцiї: пcиxoaнaлiтичнi, зacнoвaнi нa пo
рiвняльнoму aнaлiзi iнфoрмaцiї, oтримaнoї
пo вeрбaльнoму i нeвeрбaльнoму кaнaлax; а
також пcиxoкoмуникaтiвнi, щo cклaдaютьcя
з тaкиx мeтoдiв виявлeння нeдocтoвiрнoї iнфoрмaцiї, щo мicтитьcя у пoвiдoмлeнняx
людини. Виходячи з аналізу останніх, нами
було визначено критерії оцінки та пoкaзники нeiнcтрумeнтaльнoї дiагностики нeдoc
тoвiрнoї iнфoрмaцiї у прaвooxoрoннiй діяльності, які дозволяють визначити складові
компетентності прикордонників у зазначеній сфері — рeaльніcть пoкaзaнь (показники — рiвень знaнь i попередній досвід,
прoiнфoрмoвaніcть), рiвeнь мoвниx здiбнocтeй (показники — культурa мoви, мовна
пiдгoтoвкa oпитувaнoгo, йoгo прoфeciйнo-лiнгвicтичнi нaвички, здiбнocтi дo
oрaтoрcькoгo миcтeцтвa), унiкaльнicть
пoкaзaнь (показники — нeпoвтoрніcть, індивідуальність, нaявнicть вeликoї кiлькocтi
oпиcoвиx дeтaлeй), eмoцiйнa нacичeнicть
(показники — кiлькicть ocoбиcтoї та eмoцiйнoї iнфoрмaцiї прo caмoгo опитуваного) i
критeрiй нeвiдпoвiднocтi (показники —
кiлькicть cупeрeчнocтeй, вiдcутнicть бaжaння уcувaти виявлені нeвiдпoвiднocтi між сказаним і наявним станом речей). Aнaлiз цих
показників cтвoрює умoви для пoпeрeдньoї
oрiєнтaцiї oфiцeрa нa iндивiдуaльнo-пcи
xoлoгiчнi ocoбливocтi ocoбиcтocтi опитуваного з метою неінструментальної психодіагностики нeдocтoвiрнoї інформації, що
може міститися у його повідомленнях.
У прoфeciйній діяльності персоналу ДПСУ
доцільно визначити основні ocoбливocтi,
щo обумовлюють необхідність рoзвитку їx
кoмпeтeнтнocтi у зазначеній cфeрi прo
фeciйної діяльності. Перш за все, це взaємoдiя з рiзними кaтeгoрiями грoмaдян, у
тому числі прoфeciйне cпiлкувaння з особами, що перетинають державний кордон і,
зокрема, з тими, хто має намір приховати
свої протиправні наміри (контрабанда предметів, що становлять небезпеку інтересам
держави, незаконне переміщення культурних чи валютних цінностей, зброї, нарко-
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тичних, радіоактивних чи токсичних речовин, незаконне перетинання державного
кордону за недійсними (підробними) документами у пункті пропуску через державний
кордон або поза ним тощо). Ця взaємoдiя
вимaгaє виявлeння неправди, метою якої є
нaдaння нeдocтoвiрнoї iнфoрмaцiї щoдo
oб’єктивнocтi пoдiй, які є предметом вивчення з боку прикордонника. Причинaми
надання недостовірної інформації з боку
особи, що перетинає державний кордон,
можуть бути обумовлені різними чинниками — переживанням зa cвoю дoлю aбo
cвoїx близькиx, зaгaльнoю aнтигрoмaдcькoю
уcтaнoвкoю зaтримaнoгo, нeадекватною
oцiнкoю cклaднoї cитуaцiї, нeвiр’ям у справедливість зaкoну, cтрaxoм вiдпoвiдaльнocтi
пeрeд кримiнaльним cпiвтoвaриcтвoм. Друга особливість — це робота у полікультур-

ному середовищі, що вимагає від прикордонника не тільки вільного володіння однією з основних іноземних мов, але й знання
етнокультурних та релігійних звичок громадян іноземних держав. Наступна особливість — це загроза вчинення злісної непокори (опору), у тому числі збройного, з боку
потенційного правопорушника на державному кордоні, що вимагає завчасного виявлення цих протиправних намірів.
Висновки. Таким чином, для вирішення
проблем із виявлення та розслідування правопорушень на державному кордоні України
прикордонникам необхідно вoлoдiти пcи
xoтexнoлoгiями нeiнcтрумeнтaльнoї дeтeкцiї
нeдocтoвiрнoї iнфoрмaцiї, яка мicтитьcя у
пoкaзax прaвoпoрушникiв, що мoжливо зa
умoви рoзвитку у ниx відповідної прoфeciйнo-пcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi.
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Abstract. The author presents modern approaches to comprehensive assessment of the criminalexecutive system efficiency in Ukraine which are built on the basis of the general social and eco
nomic efficiency that characterizes the results and outcomes of its activity. The Efficiency Mana
gement System is a totality of objects, subjects and processes (planning, organization, motivation,
management accounting and control) that are in a particular relationship and relationships. This
provides the increasing of the efficiency of material, labor and financial resources use to achieve
defined goals. Social efficiency as a management subject assessment tool describes the quality
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Одним з головних завдань Державної кримінально-виконавчої служби України є підвищення ефективності її функціонування.
У сучасних умовах кримінально-виконавча
система як структурна складова правоохоронних органів акумулює новації в кримінальній політиці держави, що формує імідж
України за кордоном про ступінь її цивілізованості та демократичності.
Соціальні, організаційні й правові аспекти
модернізації органів державної влади є
об’єктом багатьох наукових досліджень.
Але, незважаючи на теоретичні розробки
даної проблеми, на сьогодні відсутній єдиний науково-обґрунтований підхід до визначення сутності й системної кількісно-якісної оцінки ефективності діяльності органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України, результативності і
сукупності інструментів, які забезпечили б
досягнутий рівень ефективності їх функціонування, включаючи вартісний вираз результатів діяльності.
Відштовхуючись від розуміння ефективності державного управління Г. Атаманчуком [1], визначимо ефективність управління
органів і установ кримінально-виконавчої
системи як комплексну і вимірювану власти-

вість роботи системи управління, яка виражається в середньому значенні сукупних
показників отриманого результату (результативності), ступеня співвідношення вартості результату до вартості затрачених ресурсів по досягненню мети (економічність) і
ступеня корисності результату на момент
його досягнення (корисність). Ефективна
діяльність передбачає максимальне збільшення даного співвідношення.
Історично домінуючим в оцінці ефективності управління органів і установ кримінально-виконавчої системи виступав критерій економічної ефективності. Сучасні підходи будуються на більш широкому, соціальному розумінні ефективності. При цьому виділяють загальну соціальну ефективність управління, яка характеризує результати і наслідки функціонування управлінської
системи Державної кримінально-виконавчої служби України в цілях якісного її розвитку загалом, і суспільства як об’єкту управління. Соціальна ефективність є інструментом оцінки якості організації суб’єкта управління з точки зору змістовних і структурно-функціональних характеристик, тобто
характеризує якість функціонування апарату
управління. Система управління ефектив-
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ністю діяльності виробничого комплексу
становить сукупність суб’єкта, об’єкта і
процесів (планування, організації, мотивації, управлінського обліку і контролю), які
знаходяться в певних взаємовідносинах і
взаємозв’язках з найбільш ефективного і
результативного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів
з метою досягнення поставлених цілей
(рис. 1). Не менш важливим показником,

який характеризує впровадження системи
управління економічної ефективності, є
результативність ресурсного забезпечення
установ виконання покарань. Під названим показником розуміється зекономлена
сума бюджетних коштів, яка повинна бути
спрямована на життєзабезпечення підрозділів за умови збереження і підвищення
якості та кількості наданих послуг і функцій, що виконуються.

Рис. 1. Система управління ефективністю діяльності органів та установ
кримінально-виконавчої системи України
Визначення економічного ефекту полягає
у визначенні різниці між запланованими ресурсами на життєзабезпечення структурних
підрозділів і фактичними витратами. У той
же час, дана система включає в себе не тільки виробничо-економічну складову, відображаючи тим самим «внутрішню» ефективність діяльності.
На думку дослідників, більш суттєвого значення повинні набути показники соціальної
ефективності, які дозволяють відповісти на
питання, наскільки кримінально-виконавча
система відповідає економічному, соціальному та правовому рівню розвитку українського суспільства.
Чи здатна вона досягати своїх вихідних результатів, повертаючи суспільству законослухняних і корисних для нього громадян,
які самі хотіли б соціально адаптуватися в
суспільстві і проявити громадянську зрілість
і активність в пошуку роботи? Г. Атаманчук
відмічає, що критерії соціальної ефективності, з одного боку, об’єктивно пов’язані з
потребами, інтересами і цілями суспільного
розвитку (як загальнонаціонального, так і
регіонального), а з іншого — дають можли-
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вість оцінити ефективність державного
управління щодо задоволення певних потреб, інтересів і цілей [2].
Слід зазначити, що необхідно розрізняти
оцінку ефективності діяльності органів і установ кримінально-виконавчої системи й оцінку ефективності управління ними. Розробка
системи показників дозволить враховувати
вклад органів управління в загальний результат діяльності кримінально-виконавчої системи. Незважаючи на простоту даної проблеми, її зміст є неоднозначним, а в сучасних
умовах розвитку держави і її виконавчих органів — до кінця не вивченим. Наприклад,
що необхідно розуміти під підсумковими,
суспільно і соціально значимими результатами діяльності кримінально-виконавчої системи, і чи здатні вони відповідати затратам, які
мають вартісний вимір? Чи аналогічні поняття «ефективність управління кримінально-виконавчою системою» і «ефективність
функціонування
кримінально-виконавчої
системи»? Нарешті, чим відрізняються за
змістом категорії «ефективність» і «результативність» стосовно функціонування служб і
структурних підрозділів кримінально-вико-
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навчої системи? Необхідно зазначити, що
навіть поверховий погляд на їх історію дозволяє зробити висновки, що всі вони давно
і неодноразово вивчались вченими ще в
1960–1980-ті рр. минулого століття.
На думку В. Селіверстова, головну увагу
пенітенціарної науки слід спрямувати на
розробку «критеріїв і показників її ефективності, які характеризують не внутрівідомчі
успіхи і досягнення, а вклад кримінально-виконавчої системи в забезпечення правопорядку в країні, захист прав і законних
інтересів особистості. Основними критеріями в вирішенні поставлених проблем буде
моніторинг пост пенітенціарного рецидиву» [6]. У той же час, існує об’єктивна обумовленість у конструктивному осмисленні
того, наскільки успішно чи, навпаки, не
успішно колишні засуджені інтегруються в
соціальне середовище, дотримуються суспільних норм, вимог, цінностей. У цьому
розумінні мова вже йде про так звану зовнішню ефективність кримінально-виконавчої системи, яка заснована на сучасних реаліях її системних властивостей.
Слід відмітити, що розробка системи показників, які характеризують зовнішню
ефективність кримінально-виконавчої системи, є самостійною науковою проблемою.
На нашу думку, названа система може включати в себе наступні показники: питому вагу
осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в
регіонах, до загальної чисельності зареєстрованих у цих регіонах безробітних; кількість осіб працевлаштованих, розміри їх заробітної плати тощо. Динаміка названих
показників допоможе усвідомити ефективність функціонування кримінально-виконавчої системи з позиції системного аналізу, коли оцінка суто «внутрішніх» результатів її діяльності, коригована з «зовнішнім»
ефектом, стає основою для моделювання
триєдиного механізму функціонування системи, що відображає політичний, господарський і соціальний аспекти поточного стану
і перспективних шляхів її розвитку. Наприклад, оцінка ефективності підрозділів ресурсного забезпечення стосовно специфіки
своєї діяльності переважно пов’язана з внутрішніми економічними показниками, тому
необхідно враховувати й їх вклад у зовнішню соціальну результативність, хоча даний
аспект можна оцінити лише опосередковано (наприклад, рівень продовольчого забезпечення визначає стан здоров’я засуджених,
що потім буде відображатися на продуктивності їх праці, виконання норм виробітку,

працевлаштування після звільнення з місць
позбавлення волі). Оцінка участі підрозділів
ресурсного забезпечення в соціальній ефективності діяльності кримінально-виконавчої системи також потребує самостійного
наукового дослідження.
Наведені визначення вчених дозволяють
дійти наступних висновків, що узагальнюючим результатом діяльності соціальної (соціально-економічної) організації, до числа
яких, власне, і входить кримінально-виконавча система, виступає той із них, який виходить за межі цієї організації (стосовно неї він
стає зовнішнім). Управління ним здійснюється об’єктом в інтересах зовнішнього середовища існуючої в організації системи
управління і самостійно оцінюється не тільки цією системою, але і зовнішнім середовищем (суспільством, державою). Відповідно, робота всіх служб і структурних підрозділів кримінально-виконавчої системи повинна бути націлена на такий результат.
При цьому про результативність (чи ефективність) функціонування цих підрозділів
можна буде зробити висновки за вкладом їх
персоналу в її досягнення. Тільки реалізуючи дану концептуальну тезу, вбачаємо дійсним ключовий напрямок удосконалення
системи управління установами і органами
виконання покарань, формування якої здатне привести до змін внутрішнього середовища і підвищення ефективності її діяльності. Ефективність відноситься до головних
категорій не тільки в теорії управління соціальними системами, але й економічної науки. У практиці діяльності ефективність часто вживається як синонім успішності, конкурентоздатності чи результативності функціонування. У багатьох випадках під ефектом розуміють результат чи наслідок будьякої діяльності. Дане трактування ефекту
розповсюджене, наприклад, в економіці підприємства. У ній також «ефект» і «кінцевий
результат господарювання» (обсяги виробництва, зниження собівартості продукції тощо)
розглядаються як тотожності [5]. Відповідно,
чим більший ефект (іншими словами, результат, виражений у відносних одиницях,
наприклад, для підприємства це може бути
продуктивність праці чи фондовіддача),
тим вище ефективність діяльності виробничо-господарської діяльності організації.
Разом з тим між ефективністю і результативністю (ефектом і результатом) є суттєві
відмінності, які випливають із самої природи економічної ефективності, перш за все,
як співвідношення затрат і відповідних їм
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конкретних, визначених у натуральних чи
вартісних одиницях, результатів. Саме цей
аспект досліджуваного нами поняття повинен мати найбільше наукове і практичне
значення для оцінки ефективності роботи
не тільки виробничих, але і державних
структур (органів державної влади, суб’єктів
правоохоронної діяльності, установ і органів кримінально-виконавчої системи). Виходячи з цього, результативність будь-якої
діяльності визначається ступенем досягнення її цілей, для оцінки якої необхідно спиратися на відповідні критерії (як правило, кількісні показники). Іншими словами, результат роботи за певний проміжок часу констатується ступенем її результативності у вигляді відсоткового (за той же період) відношення звітного показника досягнення цілі до
базового/планового, нормативного показника, який прийнято за вихідний орієнтир.
Якщо, наприклад, соціально-економічна
система вийшла на раніше встановлені або
самою системою, або органами її управління необхідні їй і суспільству підсумкові межі
свого розвитку (випадок самоуправління),
то діяльність даної системи й органів її
управління визнаються результативними.
Результативність діяльності — це «ступінь
досягнення цілі управління, очікуваного стану об’єкту управління. Результативність
управління визначається значеннями вихідних показників об’єкту управління» [4].
Перший висновок, який можна зробити,
стосується результативності управлінського
процесу (чи результативність роботи органу
управління) і результативність діяльності організації, що є наслідком цього процесу, — тісно взаємозв’язані поняття. Тільки наявність у
організації стовідсоткового вихідного результату дозволяє вести мову про якісну сторону
її досягнень, тобто про кількісне співвідношення між ним і затратами управляючого
суб’єкта на його забезпечення (незважаючи
на те, що в багатьох соціальних системах
співвимірність різнохарактерних показників і
приведення їх до єдиного оціночного масштабу є складним завданням). Це і буде називатися ефективністю управління організацією.
Другий висновок — результативне управління завжди ефективне. Однак міра подібної ефективності є похідною від затрат на
управління соціально-економічною системою, які, в свою чергу, є функцією форм,
методів, стилів, культури, нарешті, технології управління, а також маси інших чинників,
пов’язаних з її внутрішньою природою і
навіть зовнішнім середовищем. Вони пока-
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зують те, наскільки раціонально і за допомогою яких засобів досягаються кінцеві результати об’єкту управління, які відповідають його природі і потребам. Зрозуміло,
чим вище названий показник, який припадає на одиницю управлінських затрат (матеріалізована величина досягнутих системою,
які визначають сутність її діяльності цілей
управління, співвіднесена до затрат на нього, враховуючи і затрати часу), тим вище
ступінь ефективності управління цією системою. Позитивна динаміка питомої результативності того чи іншого об’єкту відображає той ефект, який прямо пов’язаний з
якістю управління даним об’єктом, тобто
різносторонніми механізмами впливу на
нього з боку суб’єкта управління.
Економічний результат, отриманий об’єктом управління за встановлений часовий проміжок, віднесений до витрат ресурсів на його
отримання, традиційно асоціюється з науковим поняттям економічної ефективності
функціонування даного об’єкта. Спеціалісти з
управління вимірюють ефективність «в узагальненому вигляді через використання методик оцінки того, наскільки результати, досягнуті на основі використання певного обсягу
ресурсів, відповідають прогнозованим досягненням, чи тим, яких можна було б досягти за
оптимального використання витрачених ресурсів» [3]. Ефективністю вони називають
«відношення корисного результату (ефекту)
до якоїсь основи, що дозволяє порівняти даний результат з витратами на нього» [7].
Виходячи з наведених визначень, нескладно помітити різницю в категоріях між ефективною діяльністю організації й ефективністю управління організацією. Вона визначається різними кількісними параметрами
матеріальних затрат, які використовуються
при розрахунку ефективності. У характерному для кримінально-виконавчої системи
випадку, коли витрати на управління входять до сукупних витрат на реалізацію діяльності управлінського об’єкту (що відповідає
приналежності органу управління (ДКВС
України) самому соціальному середовищу,
яке складають установи і органи кримінально-виконавчої системи), їх економія призводить до зменшення всієї маси затрат на
забезпечення результативності даної діяльності і, відповідно, до підвищення ефективності. Таке трактування «подій» призводить
до добре відомого в менеджменті постулату,
який розглядає більш високий рівень ефективності управління соціальними утвореннями (за Файолем — передбачення органі-
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зації, розпорядження, координація, контроль [8]) як дієвий інструмент підвищення
ефективності його функціонування. Диференціація джерел із забезпечення фінансування системи і суб’єкта управління, враховуючи його роль у досягненні системою
поставлених перед нею цілей, дозволяє
сформувати третій, більш конкретний з позиції практики висновок, зміст якого є справедливим стосовно до попередньої ситуації.
Оцінка рівня ефективності управління
кримінально-виконавчою системою повинна проводитись на основі аналізу результативності діяльності цієї системи загалом, і її
структурних підрозділів, зокрема: по-перше, виходячи з рівня ефективності діяльності кримінально-виконавчої системи, досягнутого в результаті реалізації функції управління (тобто який ефект має управлінський
вплив на установи і органи кримінально-виконавчої системи чи, інакше, в якій мірі
вони є керованими); по-друге, на основі
розміру матеріальних затрат на самоуправління, як вирішальний чинник, який забезпечує досягнення кримінально-виконавчою
системою цілей поставлених перед нею.
Таким чином, підвищення ефективності
управління кримінально-виконавчою систе-

мою — це створення належним чином обґрунтованих організаційних форм, методів,
техніки і технології управління, а також
сприятливих умов (соціального середовища) для виконання персоналом кримінально-виконавчої системи поставлених перед
нею завдань з найбільшими якісними та
кількісними показниками і за найменших
затрат ресурсів, які використовувались.
Передумовою для створення сучасної моделі управління є підхід, який визначає, що
людина, яка скоїла злочин та ізольована від
суспільства, не може бути обмежена в правах на участь у трудовій діяльності, тому перед ДКВС України стоїть завдання зі створення можливостей для професійного й
особистісного розвитку, трудової зайнятості
засуджених, забезпечення умов для відшкодування нанесеного матеріального збитку.
Тільки названий підхід буде сприяти соціальній реінтеграції названої категорії громадян у суспільство, тобто повернення в суспільство людини, здатної забезпечити себе
фінансовими коштами. Реалізувати названий
підхід можливо лише за умови організації
виробничо-господарської діяльності, яка
визначається завдяки правильно обраній
стратегії управління ресурсним потенціалом.
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ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ УЧАСНИКА
ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТИВНИХ ВІДНОСИН
ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ
Tikhonova M. A., Bortnik O. G.
The right to judicial protection of participants of professional sport relations and its
implementation
Abstract. The rights, freedoms and interests of persons, their guarantees are the basis of activity
direction of the state, its highest value, and their approval and provision are the main duty of the
state [1, p. 3]. In this article one of the main legitimacy of a person is examined — the right to
judicial protection of rights and law protected interests in general, and the ability of realization of
this right in particular by a participant of professional sport relationships. The purpose of this
article is to research the right to judicial protection of a subject of professional sport relationships
and the possibilities of realization of this right. Protection of the legitimacy provided by a state
(one of them is the right to judicial protection of rights and law protected interests) is one of the
main indicators of the legal and democratic state. The right to judicial protection is an important
social category that allows an individual or organization to take advantage of this right. As a legal
institute, this right provides a restoration of violated, unrecognized, disputed rights, freedoms or
interests. But the realization of this right by the subjects of professional sport relationships is
limited by the corporate standards. Under such circumstances, it becomes extremely urgent
problem of the analysis of the essence of the right to judicial protection of members of
professional sports relations, its semantic load, its restriction by the rules of statutory, regulated
documents of sports organizations. In addition, the legal regulation of the features of sports
disputes consideration, possibilities of a professional sports relations participant to apply to the
court and so on, are a relatively new phenomenon in a legal practice in Ukraine, and its scientific
research is absent practically. As a consequence, the creation and operation of an unlimited number
of the sports disputes committees in the each federation of the sport in the territory of Ukraine.
Key words: the right to protection, sport relationships, professional sport, sport federation, the court, CAS.
Постановка проблеми. Захист наданих
державою правомочностей (однією з яких є
право на судовий захист прав та охоронюваних законом інтересів) — це один з головних показників правової та демократичної
держави. Право на судовий захист є важливою суспільною категорією, яка дає можливість особі скористатися таким правом. Як
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правовий інститут дане право забезпечує
відновлення порушених, невизнаних, оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Але реалізація даного права учасниками професійних спортивних відносин обмежується корпоративними нормами. За таких обставин
стає надзвичайно актуальною проблема
аналізу сутності права на судовий захист
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учасників професійних спортивних відносин, його змістовного навантаження, його
обмеження нормами статних, регламентних
документів спортивних організацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській науці є окремі монографічні дослідження, присвячені праву на судовий захист: Т. М. Кучер «Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України» [1], Т. М. Підлубна «Право на
захист цивільних прав та інтересів» [2],
Я. В. П’янова «Судовий захист майнових
цивільних прав» [3]; але жодного дослідження права на судовий захист учасника професійних спортивних відносин.
Формулювання мети та цілей статті.
Метою статті є дослідження права на судовий
захист учасника професійних спортивних
відносин і можливості реалізації цього права.
Виклад основного матеріалу дослідження. Право на судовий захист — юридичний інститут як матеріального, так і процесуального права. Його процесуальна
форма — це цивільні процесуальні правовідносини, які виникають у разі звернення
особи до суду і передбачають межі дозволеної законом поведінки осіб, які беруть
участь у справі. Зокрема, в межах цивільних
процесуальних відносин визначають право
на звернення до суду за судовим захистом.
Матеріальний зміст цього інституту — це
право на задоволення цих вимог, тобто право на судовий захист охоронюваного законом інтересу та порушеного чи оспорюваного права [4, с. 12; 5, с. 435].
Науковці виділяють два можливих напрямки реалізації права на судовий захист:
1) звернення особою до суду за захистом і
фактично використання гарантованого державою права. В цьому аспекті може бути
три форми судового захисту: – звернення
до державних органів (суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України (Закон України «Про судоустрій і статус суддів»); – звернення до міжнародних органів
(Європейський суд з прав людини, як міжнародний судовий орган захисту прав і свобод людини в сфері Європейської конвенції
(1950 р.); – до недержавних органів — третейського суду (Закон України «Про третейські суди») за наявності укладення між сторонами третейської угоди;
2) незвернення особою за захистом, тобто
небажання скористатися таким процесуальним правом, утримання її від активних дій
щодо його реалізації. Тому, право на судовий захист надано та гарантоване державою,

проте вибір, щодо його застосування належить особі шляхом її волевиявлення, вчинення певних дій. При незверненні до суду особа може користуватися таким способом захисту, як самозахист, передбачений статтею 19
ЦК України. В будь-якому разі право на судовий захист гарантується, це є свободою вибору, навіть якщо використані інші способи
захисту. Ніхто не може обмежити особу в
такому праві, оскільки воно існує незалежно
від волі осіб і використаних способів захисту;
гарантує захист прав, свобод чи інтересів
кожній особі в разі їх порушення, оспорювання або невизнання [1, с. 21–23].
Частина 1 статті 55 Конституції України
встановлює, що права і свободи людини і
громадянина захищаються судом [6]. Частина перша статті 55 Конституції України
містить загальну норму, яка означає право
кожного звернутися до суду, якщо його права чи свободи порушені або порушуються,
створено або створюються перешкоди для
їх реалізації або мають місце інші ущемлення
прав та свобод [7]. Відповідно до статті 124
Конституції України правосуддя в Україні
здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих
функцій іншими органами чи посадовими
особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що
виникають у державі. Судочинство здійснюється Конституційним Судом України та судами загальної юрисдикції. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя
через народних засідателів і присяжних.
Судові рішення ухвалюються судами іменем
України і є обов’язковими до виконання на
всій території України.
Відповідно до ст. 3 ЦПК України кожна
особа має право в порядку, встановленому
ЦПК України, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. У випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні
інтереси. Відмова від права на звернення до
суду за захистом є недійсною.
Відповідно до ч. 1–2 ст. 5 Закону України
«Про судоустрій та статус суддів» правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.
Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи
посадовими особами не допускається. Особи, які привласнили функції суду, несуть
відповідальність, встановлену законом.
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Професійний спорт — комерційний напрям діяльності у спорті, пов’язаний з підготовкою та проведенням видовищних спортивних заходів на високому організаційному рівні з метою отримання прибутку. Діяльність у професійному спорті спортсменів, тренерів та інших фахівців, яка полягає
у підготовці та участі у спортивних змаганнях серед спортсменів-професіоналів, і є
основним джерелом їх доходів, провадиться
відповідно до Закону України «Про фізичну
культуру і спорт», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових
актів, а також статутних та регламентних документів відповідних суб’єктів сфери фізичної культури і спорту та міжнародних спортивних організацій. (ч. 1 ст. 38 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»).
Отже, специфічною ознакою правовідносин, які складаються у сфері спорту, буде те,
що регулювання діяльності суб’єктів цих
правовідносин буде відбуватись відповідно
до статутних та регламентних документів
спортивних організацій.
Розглянемо це більш детальніше на практичному прикладі.
Так, Публічне акціонерне товариство «Фут
больний клуб "Металіст"», згідно ст. 4 Статуту ПАТ «ФК "Металіст"» є колективним
членом Федерації футболу України через
Харківську обласну федерацію по футболу
та членом Об’єднання професіональних
футбольних клубів України «Прем’єр-Ліга».
Федерація футболу України, у свою чергу, є
колективним членом УЄФА.
Відповідно до пп. 4, 8 ст. 7 Статуту Харківської обласної федерації по футболу
(ХОФФ) її колективні члени зобов’язані підкорятись у своїй діяльності у сфері футболу
вимогам Статутів і регламентуючих документів ХОФФ (Харківської обласної федерації футболу), ФФУ (Федерації футболу
України), ААФУ (Асоціація аматорського
футболу України) та дотримуватись Правил
гри, які встановлені Радою міжнародної
футбольної асоціації; дотримуватись дисциплінарних вимог та правил спірних питань,
передбачених регламентуючими документами ХОФФ, ФФУ та ААФУ.
Треба зазначити, що в Україні словосполучення «дисциплінарні вимоги», «дисциплінарний регламент» окрім сфери спорту
майже не використовуються. Серед правознавців України прийнято використовувати
терміни «дисципліна праці» — заснований
на принципах моралі і закріплений в нормах права порядок взаємовідносин суб’єктів
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процесу суспільної праці, який виражається
у свідомому і точному виконанні працівником своїх трудових обов’язків, здійсненні
наданих прав та дотриманні встановлених
обмежень і заборон [11, с. 680–681], та «дисциплінарна відповідальність» — це передбачений нормами трудового права особливий правовий стан суб’єктів охоронних правовідносин, який виявляється в тому, що
роботодавець дає негативну оцінку протиправній поведінці працівника та реагує на
неї визначеними законом примусовими заходами [11, с. 681]. В спорті натомість дисциплінарним регламентом прийнято вважати правила поведінки, порядок взаємовідносин, але не тільки між працівником і роботодавцем, але й між організацією та її колективними членами (приклад — між ПАО
«ФК "Металіст"» та ХОФФ, ФФУ, між спортивним клубом та його учасниками, які можуть працювати у спортивному клубі не на
підставі трудового контракту, а цивільно-правового договору, між спортивною
секцією, тренером та його учнями, тощо).
Дисциплінарні регламенти зазвичай встановлюють дисциплінарну відповідальність
за порушення Правил гри, інших правил,
прийнятих спортивними організаціями (наприклад правил переходу спортсмена з одного клубу до іншого), тощо. Отже, можна
зробити висновок, що дисциплінарні регламенти в сфері спорту не обмежуються лише
сферою трудового права.
Відповідно до ст. 45 Статуту ХОФФ дисциплінарні міри покарання можуть прийматись у випадку неспортивної поведінки, невиконання Правил гри, порушення і не виконання діючого Статуту ХОФФ, регламентів, рішень і директив ХОФФ. Тільки наступні органи мають право застосовувати
дисциплінарні санкції: Контрольно-дисциплінарний комітет; Апеляційний комітет.
Ніякі правові дії (виділено авторами), що
регламентуються Статутом ХОФФ, не можуть подаватись до розгляду інших органів
ХОФФ та судів (виділено авторами). Відповідно до ст. 49 Статуту ХОФФ розгляд та
рішення по всіх спірних питаннях спортивного характеру1 в ХОФФ, які виникають між
ХОФФ, членами ХОФФ, клубами, гравцями
або керівниками, підпадають виключно під
Що є спірним «спортивним» питанням не є зрозумілим.
Чи відносяться сюди тільки питання щодо правил гри,
або сюди будуть відноситись також питання щодо трансферу спортсменів, дисциплінарні питання, або інші правові питання – ми на це питання відповіді не знайшли.
Але, враховуючи вище зазначене в Статуті ХОФФ, можна
припустити, що до «спортивних» питань будуть відноситись всі правові питання.
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юрисдикцію органів здійснення футбольного правосуддя ХОФФ.
Відповідно до п. 2.4 ст. 7 Статуту Федерації
футболу України (ФФУ), колективним членом якої є ХОФФ, її колективні члени повинні дотримуватися та забезпечувати дотримання всіма особами, які є їх членами:
Статуту, регламентів і рішень, ухвалених
органами управління ФФУ в межах їх компетенції; Статутів, регламентних документів,
директив УЄФА, ФІФА та рішення їх органів; Правил гри, прийнятих IFAB; а також
виконання дисциплінарних санкцій відповідно до рішень органів здійснення футбольного правосуддя. Відповідно до п. 2 ст.
48 Статуту ФФУ органи здійснення футбольного правосуддя вирішують усі внутрішні1 (виділено авторами) спори між
ФФУ, її колективними членами та іншими
особами, які задіяні або працюють у футболі. Крім цього, в рамках ФФУ створена Палата з вирішення спорів (ПВС ФФУ) (ст. 51
Статуту ФФУ) — незалежна, утворена згідно з вимогами ФІФА, інстанція розгляду та
вирішення справ або врегулювання спорів і
прийняття рішень між суб’єктами футболу у
відповідності з Регламентом ФФУ зі статусу
і трансферу футболістів. ПВС ФФУ має виключну компетенцію щодо вирішення спорів: між професійними клубами та футболістами, а також між професійними клубами
та тренерами, які стосуються питань працевлаштування і контрактних спорів, що
виникають із трудових правовідносин; між
професіональними клубами з питань виконання трансферних зобов’язань та виплати
механізму солідарності; між професіональними клубами та аматорськими клубами або
дитячо-юнацькими спортивними закладами
з питань виплат і обчислення компенсації за
підготовку футболістів (ст. 51 Статуту ФФУ).
Оскаржити рішення ПВС ФФУ можна
лише (виділено авторами) до Апеляційного
комітету (АК) ФФУ, та відповідно до п. 2 ст.
52 ФФУ рішення АК та ПВС ФФУ є остаточними та обов’язковими для виконання.
Вони можуть бути оскаржені лише (виділено авторами) в Спортивному арбітражному
суді у м. Лозанна (Швейцарія) у порядку,
передбаченому цим Статутом, Дисциплінарними правилами ФФУ, Регламентом
ПВС ФФУ та Кодексом CAS. Спортивний
арбітражний суд (CAS) (м. Лозанна, Швейцарія) має виключну компетенцію розглядати всі спори в межах діяльності ФІФА та
УЄФА, а також апеляції на рішення Апеля1
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ційного комітету ФФУ, як орган останньої
інстанції (ст. 53 Статуту ФФУ).
Таким чином, ми бачимо, що члени ФФУ
повинні дотримуватись правил, встановлених міжнародними спортивними організаціями, наприклад, такими як ФІФА (Міжнародна федерація футбольних асоціацій) або
УЄФА (Європейський союз футбольних
асоціацій), адже ФФУ в свою чергу є членом
ФІФА та УЄФА.
А чи не обмежують ці правила абсолютне право на судовий захист, встановлене
Конституцією України? З одного боку,
приймаючи за основу різноджерельну теорію права, в Статутах можуть бути встановлені подібні норми-правила поведінки
учасників таких правовідносин. Тим паче,
що спортивні організації є членами громадських об’єднань (ліг спорту, федерацій
спорту), які в свою чергу діють на території
України у відповідності з Конституцією
України, Законів України «Про об’єднання
громадян», «Про громадські об’єднання» та
«Про фізичну культуру і спорт» та інших
законів та нормативно-правових актів
України. А відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону
України «Про об’єднання громадян»2 втручання державних органів та службових осіб
у діяльність об’єднань громадян, так само
як і втручання об’єднань громадян у діяльність державних органів, службових осіб та
у діяльність інших об’єднань громадян, не
допускається. Відповідно до ч. 2 ст. 22 Закону України «Про громадські об’єднання»
втручання органів державної влади, органів
влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових
та службових осіб у діяльність громадських
об’єднань, так само як і втручання громадських об’єднань у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових
осіб, не допускається. Саме на підставі цих
положень ВССУ зробив висновок по справі № 6-27984св12 ВССУ, в якому підтвердив, що юрисдикція судів по втручанню у
внутрішню діяльність об’єднань громадян
(якими є спортивні організації) обмежується принципом невтручання будь-яких органів державної влади у внутрішню діяльність громадських організацій, що є винятково важливим фактором для вирішення
спорів між громадськими організаціями, їх
членами та структурними підрозділами.
На підставі цього Закону були створені та поки що діють
деякі федерації з відповідних видів спорту.
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Але з іншого боку є чітка норма Конституції як вищого нормативного акту, що
правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. А ПВС ФФУ не має статусу суду. І ми розглянули тільки сферу футболу. В баскетболі відповідно до Статуту
Федерації баскетболу України існує комісія
з правових відносин та соціального захисту
(п. 4.11.4 ст. 4.11 Статуту ФБУ). Крім того,
відповідно до п. 3.17.2 розділу ІІІ Статуту
ФБУ колективні її члени повинні визнавати юрисдикцію Спортивного арбітражного суду у м. Лозанна (Швейцарія), як це визначено у відповідних положеннях Статутів ФІБА та ФІБА-Європа. В хокеї правові
спори розглядає Дисциплінарний комітет
та Апеляційний комітет тощо.
На нашу думку, задля приведення до відповідності корпоративних норм спортивних організацій Конституції України, доцільно створити окремий орган — третейський суд — з розгляду усіх спортивних
спорів (цивільних, трудових, господарчих,
спортивних) з усіх видів спорту. Так, вищим органом, який розглядає спори у галузі спорту, є третейський суд — Спортивного арбітражного суду у м. Лозанна. Світовий досвід показує, що найбільш оптимальним способом створення третейського суду, що розглядає спори в галузі спорту, є спеціалізований спортивний некомерційний арбітражний центр, при якому і
створюється третейський суд. Виходячи зі
специфіки спортивних відносин, подіб-

ний спеціалізований арбітраж може існувати і функціонувати виключно всередині
самої спортивної галузі. За відповідною
схемою працюють практично всі відомі
спеціалізовані арбітражні центри в світі, до
яких слід віднести Бельгійську арбітражну
комісію   зі   спорту   (Comiss ion   Belge
d’arbitrage  pour  lesport), Національний
спортивний центр з вирішення спорів в
Австралії (National Sport Dispute Center),
Палата по вирішенню спорів у галузі
спорту в Італії (Cameradi Conciliazione e
Arbitratoperlo Sport) тощо. На міжнародному рівні діє Міжнародна спортивна арбітражна рада (International Council of
Arbitration for Sport), при якій був створений Міжнародний спортивний арбітражний суд (Court of Arbitration for Sport),
який уповноважений розглядати всі спори,
що виникають в галузі спорту на міжнародному рівні. Особливістю практично всіх
спортивних арбітражних центрів є їх особливе місце в системі третейських судів,
що обумовлюється характером справ і специфікою правовідносин, фахівцями (третейським суддям), яких необхідно залучати
для вирішення спорів; підставами при вирішенні спірних питань (враховуючи слабку правову базу в галузі спорту в Україні).
Таким чином, на нашу думку, з урахуванням міжнародного досвіду є необхідним
створення окремого спеціалізованого арбітражного центру — постійно діючого третейського суду.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
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Normative and legal regulation of medical aid emergency by central, local executive
authorities and local self-government institutions
Abstract. The article analyzes legal regulation of medical care emergency in Ukraine through a
detailed examination of regulations, rules which fix and regulate the provision of primary health
and social care that includes emergency medical assistance.
Key words: regulation, emergency, primary, medical and social assistance, medical assistance, regulations, laws,
regulations, orders of Constitution.
Метою статті є дослідження нормативно-правових актів, які видані центральними, місцевими органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування
щодо надання екстреної медичної допомоги в Україні.
Дану проблематику досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні науковці, а саме:
В. Б. Авер’янов, В. І. Акопов, А. А. Гудима,
З. С. Гладун, А. А. Глашев, А. М. Зелінський,
Л. О. Красавчикова, О. М. Креховська-Лепявко, Б. А. Локай, Ю. М. Когунь, Д. В. Козак,
Т. О. Коломоєць,
В. К. Колпаков,
О. В. Кузьменко, М. С. Малеін, М. М. Малеіна, Є. В. Маслов, В. Л. Попов, Н. П. Попова, О. О. Пунда, З. В. Ромовська, А. М. Савицька, І. Я. Сенюта, Р. О. Стефанчук,
О. Г. Стрельченко, А. В. Тихомиров, Є. О. Ха
ритонов, К. Б. Ярошенко та інші.
Виклад основного матеріалу. Сучасний
розвиток цивілізації, суспільства і правосвідомості вимагає вдосконалення нормативно-правового регулювання охороною здоров’я для забезпечення екстреною медичною допомогою населення в рамках правової медицини. Публічне адміністрування
соціальної сфери, в тому числі і в сфері
охорони здоров’я, здійснюється правовими,
адміністративними, економічними, соціально-психологічними механізмами. Нормативно-правове регулювання у сфері охорони здоров’я означає побудову чіткої системи правової вертикалі нормативних правових актів та їх правозастосування. При цьому закони є вищим імперативним виразом
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волі суспільства, а усі наступні підзаконні
нормативно-правові акти видаються на їх
основі і на виконання законів.
Найбільш якісне оновлення суспільства
неможливе без єдиного нормативно-правового регулювання, що забезпечує правову
інформованість всіх структур суспільства і
кожного громадянина окремо. На жаль, в
силу своєї специфіки, нормативно-правова
інформація не має достатньо добре налагоджених каналів її публікації та поширення.
В нормативно-правовій базі існуючого законодавства чимало протиріч і прогалин,
пов’язаних із соціально-політичними та
економічними змінами в країні, а своєчасні
зміни та доповнення, втрата чинності документів не здійснюється належним чином.
Практика показує, що відсутність численних нормативно-правових документів на
місцях (особливо на периферії) істотно знижує керованість системою охорони здоров’я
та її ефективність. Чинна нині нормативно-правова база охорони здоров’я створювалася десятиліттями, внаслідок чого для неї
є характерним нашарування кількох історичних пластів, що відображають різні етапи розвитку та реформування охорони здоров’я на різних її етапах розвитку.
Слід відзначити, що будь-яка діяльність, у
тому числі й надання екстреної медичної
допомоги, реалізується через систему правових настанов (юридичних норм), що містяться в актах різної юридичної сили і які
визначають параметри належної поведінки
суб’єктів цієї діяльності.
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Отже, нормативно-правову базу екстреної медичної допомоги становить система юридичних
норм, за допомогою яких держава зміцнює правосвідомість громадян, виховує у кожного почуття громадського обов’язку, підвищення дисципліни та організованості у сфері охорони здоров’я.
Додержання правил поведінки у правовій
державі здійснюється свідомо й добровільно, оскільки втілює в собі волю народу;
його норми є загальнообов’язковими, ґрунтуються на підтримці держави та громадській думці.
Такі норми містяться, як правило, у правових нормативних актах різної юридичної
природи і сили.
В адміністративно-правовій теорії існує
кілька підходів до поділу нормативних актів
на певні групи.
Так, В. К. Колпаков акти публічного уп
равління поділяє: за юридичними властивостями — на нормативні (правозастосовні,
загального характеру) та на ненормативні
(індивідуальні, правозастосовні, правовиконавчі, приватні адміністративні акти, акти
реалізації норм адміністративного права). За
межами дії (дія актів у просторі й часі): такі,
що діють у часі на всій території без обмежень; такі, що діють на території протягом
визначеного терміну; такі, що діють на частині території без обмежень у часі. За характером компетенції органів, що видають акти:
загального (акти Президента, Кабінету Міністрів України, місцевих державних адміністрацій); галузевого (акти управління галузевих міністерств, служб, агентств, інспекцій, а
також керівників відділів і служб місцевих
державних адміністрацій); функціонального
управління (акти функціональних органів
управління). За місцем органів, що приймають акти, в їх загальній ієрархії [1, c. 230].
Т. О. Коломоєць вважає, що акти державного управління — це владні, прийняті згідно з вимогами законів приписи органів виконавчої влади з питань компетенції усіх
органів (посадових осіб), що породжують
юридичні наслідки. Акти державного управління є засобами практичної реалізації завдань виконавчої влади.
Найбільш типовою, на думку Т. О. Коломоєць, є класифікація актів залежно від їх
юридичних властивостей та суб’єктів права
видання актів. Так, за юридичними властивостями акти державного управління поділяються на: нормативні (встановлюють загальні правила поведінки, норми права, регламентують однотипні суспільні відносини
в певних галузях, призначені на довгостро-

кове та багаторазове застосування), індивідуальні (вирішують конкретні питання управління і не містять у собі норм права, спрямовані на одноразове застосування щодо конкретних випадків, ситуацій, обставин, здійснюють безперервне оперативне вирішення органами виконавчої влади численних
справ) та змішані (містять і норми права, і
рішення щодо конкретних управлінських
справ та ненормативні приписи).
Залежно від суб’єктів прийняття актів уп
равління, виділяють: укази і розпорядження
Президента України; постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; накази,
інструкції, розпорядження міністрів; рішення місцевих державних адміністрацій; положення, правила, інструкції, накази, розпорядження, що видаються керівниками державних підприємств та установ [2, с. 176–177].
Також, щодо класифікації актів державного управління автор виділяє і дію актів
управління у просторі, часі та за колом осіб.
За територією дії акти виконавчої влади поділяються на акти, що діють у масштабі всієї
держави, та акти в межах адміністративно-територіальних одиниць. Як правило,
дія актів управління у просторі й часі здійснюється згідно з компетенцією відповідного органу виконавчої влади. Дія правових
актів управління у часі є більш складною,
оскільки передбачає неоднакові правила дії
для актів управління. У вимірах часу акти
управління діють від моменту набрання
ними чинності до їх припинення, а саме: закінчення строку, на який був прийнятий акт
(нормативні акти); припинення дії акта у
зв’язку з виконанням його приписів (переважно індивідуальні акти); прийняття нового акта з даного питання; з часу скасування
нормативного акта внаслідок його застарілості або незаконності (анулює правовий
акт як орган, що прийняв його, так і вищий
орган) [2, с. 176–177].
Оскільки здоров’я людини є найбільшою
суспільною та індивідуальною цінністю,
значною мірою впливає на процеси і результати економічного, соціального та культурного розвитку країни, демографічну ситуацію і стан національної безпеки, а також
є важливим соціальним критерієм ступеню
розвитку і благополуччя суспільства в цілому, проблеми охорони здоров’я та надання
екстреної медичної допомоги вимагають
постійної уваги держави, а їх розв’язання
має бути одним з пріоритетних напрямів соціальної політики. Щоб забезпечити ефективність системи охорони здоров’я, в тому
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числі надання екстреної медичної допомоги, держава зобов’язана забезпечити нормативно-правове регулювання її організації та
діяльності, оскільки в цивілізованому суспільстві право є необхідною умовою існування та розвитку будь-якої системи і галузі
публічного адміністрування [3, с. 260].
І. Я. Сенюта, здійснивши аналіз чинного
законодавства, вітчизняної та зарубіжної наукової літератури у сфері охорони здоров’я,
систематизував нормативно-правові акти
охорони здоров’я за предметом правового
регулювання і виділив такі групи, які стосуються питань: 1) надання медичної допомоги; 2) правового статусу пацієнтів; 3) правового статусу медичних і фармацевтичних
працівників; 4) фінансування охорони здоров’я; 5) оздоровчо-профілактичної діяльності; 6) забезпечення безпечних умов для
життєдіяльності; 7) організації та управління
охороною здоров’я; 8) біоетики [4, c. 62–63].
На нашу думку, та на підставі аналізу чинної законодавчої бази та наукових позицій
як у національній, так і зарубіжній літературі, доречно, обираючи за критерій систематизації предмет правового регулювання, виділити такі групи законів щодо надання екстреної медичної допомоги, як:
1) основні акти нормативно-правового
регулювання екстреної медичної допомоги, до яких слід віднести акти, що вирішують питання надання медичної допомоги: первинної, вторинної, третинної та паліативної допомоги;
2) додаткові акти нормативно-правового
регулювання екстреної медичної допомоги, до яких слід віднести акти, що вирішують питання: – правового статусу пацієнтів;
– фінансування охорони здоров’я; -забезпечення безпечних умов життєдіяльності; – організації та управління охорони здоров’я;
3) спеціалізовані акти нормативно-правового регулювання екстреної медичної допомоги, до яких слід віднести акти, що вирішують питання: – правового статусу медичних і
фармацевтичних працівників; – оздоровчопрофілактичної діяльності; – біоетики тощо.
З метою аналізу нормативно-правового регулювання екстреної медичної допомоги в
Україні доцільно детально розглянути закони,
норми яких закріплюють, регулюють надання
первинної медико-соціальної допомоги, яка
включає в себе екстрену медичну допомогу.
Акти місцевих органів виконавчої влади.
Розпорядженням Волинської обласної
державної адміністрації від 10 грудня
2012 р. № 523 «Про створення в області
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системи екстреної медичної допомоги»
[5] на виконання Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про екстрену
медичну допомогу» та, з метою забезпечення координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я у створенні системи екстреної медичної допомоги в
області, затверджено «План заходів щодо
створення в області системи екстреної медичної допомоги» та підготовлено «Проект
рішення обласної ради «Про утворення комунального закладу «Волинський обласний
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф». А також, розроблено та
подано на затвердження структуру, штатний
розпис Центру, станції, відділення екстреної
медичної допомоги відповідно до вимог
чинного законодавства управління охорони
здоров’я облдержадміністрації тощо.
Рішенням ХІІІ сесії шостого скликання від 14 листопада 2012 року було створено Комунальну установу «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
Полтавської обласної ради [6]. Ним підготовлений «План реформування екстреної
медичної допомоги», який був затверджений Міністерством охорони здоров’я України. Це дало змогу більш раціонально використовувати бюджетні кошти та ефективно
підвищувати якість надання екстреної медичної допомоги мешканцям області. З обласного бюджету було виділено 13,5 млн грн
на закупівлю санітарних автомобілів класу
«В». На 2013 рік збільшені видатки на екстрену медичну допомогу, у порівнянні з
2012 роком, з 72,3 млн грн до 132,5 млн грн
(72,3 %). Екстрена медична допомога області повністю забезпечена медикаментами
до кінця 2016 року. Комунальна установа
«Полтавський обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф» отримала необхідні для своєї діяльності ліцензії. Впроваджена електронна
система обміну інформацією про пацієнтів
між первинною ланкою та бригадами екстреної медичної допомоги [6].
Розпорядженням голови Полтавської
обласної державної адміністрації від
05 липня 2013 № 305 «Про стан реформування системи екстреної медичної допомоги та створення єдиної диспетчерської служби в області» відзначено, що,
проаналізувавши підсумки реформування
екстреної медичної допомоги та роботу по
створенню єдиної диспетчерської служби в
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області, слід зосередити зусилля Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, керівників закладів охорони здоров’я,
провідних фахівців системи екстреної медичної допомоги області на забезпечення
виконання Закону України «Про екстрену
медичну допомогу», постанов Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 р.
№ 1116 та 1118 та створити єдину диспетчерську службу екстреної медичної допомоги області [7]. В результаті чого було складено та затверджено в Держінвестпроекті
«План введення в експлуатацію єдиної оперативно-диспетчерської служби» та розроблена проектно-кошторисна документація
ремонту та реконструкції приміщення майбутньої єдиної оперативно-диспетчерської
служби екстреної медичної допомоги області. З обласного бюджету було виділено
1,2 млн грн на проведення ремонтних робіт
приміщення єдиної оперативно-диспетчерської служби. З обласного бюджету виділено 69 млн грн на ремонт та утримання в належному стані вулиць і доріг області, функціонування яких є пріоритетним для екстреної медичної допомоги. Для здійснення
контролю за якістю надання екстреної медичної допомоги, прийому звернень громадян організовано роботу регіональної «гарячої лінії». З 01 січня 2013 року в Комунальній установі «Полтавський обласний Центр
екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» було введено систему цілодобового моніторингу роботи системи екстреної медичної допомоги області з урахуванням загальної кількості викликів (місто,
село), своєчасності доїзду, кількості бригад
(лікарських, фельдшерських), евакуацій (з
них кількість госпіталізацій), летальних випадків, непрофільної роботи тощо. Дані
моніторингу свідчать про те, що система
екстреної медичної допомоги повістю забезпечує потреби жителів області в наданні екстреної медичної допомоги. За впровадженою дистанційною передачею електрокардіограм та програмою проведення
тромболізісу під час гострого інфаркту міокарда область має один з найкращих показників у державі [7].
Акти органів місцевого самоврядування.
Рішенням ХIV сесії Чернівецької обласної ради VI скликання від 25 грудня
2012 року «Про створення Обласної комунальної установи «Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» було створено Чернівецький обласний центр екс-

треної медичної допомоги та медицини
катастроф, який з 21 березня 2013 року отримав ліцензію на медичну практику, а також ліцензію на обіг наркотичних та психотропних засобів [8]. Наразі, Центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф є закладом охорони здоров’я,
що надає цілодобову екстрену медичну допомогу дорослому і дитячому населенню
Чернівецької області з приводу нещасних
випадків, раптових захворювань, пологів та
патології вагітності, загостренні хронічних
хвороб та перевезень хворих, що потребували медичного супроводу. В процесі реформування та реорганізації було створено
Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф — як координуючий заклад, що включає такі структурні
підрозділи, як Чернівецька міська станція
та Міжрайонна станція швидкої медичної
допомоги. До складу Міжрайонної станції
увійшли районні відділення та пункти
швидкої медичної допомоги, які реорганізовані в чотири відділення (підстанції) екстреної медичної допомоги: Прикарпатське
відділення (Заставнівський, Кіцманський
р-ни), Карпатське відділення (Сторожинецький, Вижницький, Путильський р-ни),
Прутське відділення (Новоселицький, Глибоцький, Герцаївський р-ни) та Дністровське відділення (Хотинський, Кельменецький, Сокирянський р-ни та м. Новодністровськ). У структурі Центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф працює 61 бригада швидкої медичної допомоги, з яких лікарських бригад —
29, фельдшерських бригад — 32. Цілодобову невідкладну медичну допомогу населенню області надають також спеціалізовані бригади екстреної медичної допомоги, а
саме: кардіологічна, неврологічна, психіатрична, чотири бригади інтенсивної терапії, та дві загальнопрофільні бригади по
обслуговуванню дитячого населення [8].
Рішенням ХХІІ сесії Сумської обласної
ради від 6 грудня 2005 року «Про невідкладні заходи щодо реформування системи екстреної медичної допомоги в
Сумській області» [9], з метою забезпечення ефективності впровадження заходів
щодо реформування системи екстреної медичної допомоги на території Сумської області відповідно до вимог Закону України
«Про екстрену медичну допомогу», своєчасного впровадження нових підходів в організації роботи закладів екстреної медичної
допомоги та їх фінансування, керуючись
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ст. 89, 90 Бюджетного кодексу України,
ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», обласна рада розробила та
затвердила «Регіональний план функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги». Водночас, визначила організаційно-методичний супровід реформування системи екстреної медичної допомоги в
області та затвердила «Проект нової редакції Положення про Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
та голови Кіровоградської обласної ради
від 13 листопада 2012 року [10] та Рішенням Кіровоградської обласної ради від
21 грудня 2012 року «Про створення та
забезпечення функціонування і розвитку системи екстреної медичної допомоги на території області» з метою поліпшення якості надання екстреної медичної
допомоги населенню району засновано Територіальне медичне об’єднання «Центр
екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф у Кіровоградській області» [11].
На основі рішень сесій міських і районних
рад проведено передачу майна Центру, який
успішно працює в новому форматі. На даний час екстрену медичну допомогу в області надають 3 станції екстреної медичної
допомоги, 2 підстанції та 42 пункти екстреної медичної допомоги, де працює 29,75 лікарських та 58,25 фельдшерських бригад

(всього 88 бригад). Обсяг фінансування системи екстреної медичної допомоги в прийнятому обласному бюджеті на 2013 рік
складає 63,3 млн грн (у т. ч. 7 млн грн за рахунок субвенції з державного бюджету) [11].
Висновок. Із вище визначеного постає
нагальна потреба та життєво необхідна
справа, виконання якої значно полегшить
професійну діяльність медичних працівників і, що найважливіше, буде гарантією здоров’я пацієнтів, а також самих медичних і
фармацевтичних працівників та працівників у наданні первинної медико-соціальної
допомоги, — це є створення Кодексу законів про охорону здоров’я.
Здійснивши ґрунтовний аналіз нормативно-правового регулювання екстреної
медичної допомоги вважаємо за доцільне, з
метою систематизації законодавства у сфері охорони здоров’я, запропонувати проект Кодексу законів про охорону здоров’я,
в якому регулюватиметься й екстрена медична допомога та який обов’язково включатиме порядок і процедуру розгляду конфліктних ситуацій з пацієнтами, незалежну
експертизу якості медичної допомоги і послуг (у тому числі й екстреної медичної допомоги), можливість компенсації заподіяного збитку в досудовому порядку та тарифи такої компенсації. Важливим також є
чітке закріплення порядку отримання інформованої добровільної згоди пацієнта
та форму її закріплення.
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Державні закупівлі (тендер, від англ. tend —
обслуговувати) має декілька як юридичних,
так і економічних значень: 1) заявка, оферта,
письмова пропозиція; 2) сповіщення про
намір поставити товар за строковим контрактом; 3) запрошення постачальникам на
конкурсній основі запропонувати товар або
обладнання, надати послуги певної якості
на основі розроблених улаштовувачами
торгів умов; 4) конкурентні торги відкритого
типу або закриті, для обмеженого числа
учасників, конкурсна форма розміщення замовлення; 5) ціна на товар, запропонована
його виробником, виходячи з рівня цін,
пропонованих його конкурентам; 6) інтернаціональні конкурси на право отримання
замовлень, пов’язаних із постачанням обладнання, будівництвом об’єктів, виконанням
інжинірингових послуг у різних країнах.
Постановка проблеми в закупівлях у загальному вигляді полягає в багатогранності
правової природи відносин (цивільних, господарських, організаційних, адміністративних), що виникають у зв’язку зі здійсненням
державних закупівель, та протиріччях серед
нормативних актів, які ці відносини регулюють. Тому, на наш погляд, слід врегулювати
ці правовідносини шляхом не змін законодавства, а належного регулювання процедури закупівель.
В національному законодавстві України
поняття «тендер» вперше з’явилось у розпорядженні КМ України від 12 серпня 1993 р.
№ 604-р «Про заходи щодо підготовки і
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проведення Міжнародного тендеру з розв’язання проблеми перетворення об’єкта
"Укриття" Чорнобильської АЕС в екологічно безпечну систему». Спочатку тендерні
процедури використовувались лише при
міжнародних закупівлях та регламентувались постановою КМ України «Про затвердження Положення про порядок організації
та проведення міжнародних торгів (тендерів) в Україні» від 21 жовтня 1993 р. № 871.
Відповідно до неї визначався порядок організації та проведення в Україні міжнародних
торгів (тендерів) для іноземних, а також
українських підприємств, установ і організацій, що гарантує замовникові виконання у
межах погодженої вартості необхідних поставок товарів, обсягів робіт і послуг.
Але вже з 1997 р. процедура закупівель запроваджується на внутрішньому ринку
України відповідно до постанови КМ України «Про організацію та проведення торгів
(тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)» від 28 червня 1997 р.
№ 694. Цією постановою були закладені
основні умови торгів, а саме:
1) по-перше, переказування коштів державного бюджету на оплату договорів (контрактів), укладених з постачальниками (підрядниками) — переможцями торгів (тендерів),
здійснюється через Головне управління та
територіальні органи Державного казначейства або уповноважені банки на підставі звіту
про результати проведення торгів (тендерів) при закупівлі товарів (робіт, послуг);
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2) по-друге, вартість закупівель повинна
дорівнювати або перевищувати суму, еквівалентну 100 тис. дол. США, затвердженого
Міністерством зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі, або протоколу — при закупівлі
товарів (робіт, послуг), вартість яких становить від 10 тис. грн до суми, еквівалентної
100 тис. дол. США. На сьогодні ця вимога
застосовується до всіх замовників і закупівлі
товарів, робіт та послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тис. грн,
а робіт — 1 млн 500 тис. грн.
З того часу щонайменше один раз на декілька років законодавство із закупівель докорінно змінювалося. До основних нормативних актів, які регулювали вказані відносини, належать Указ Президента України
від 18.11.1997 р. № 1283/97 «Про міжнародні торги (тендер) як спосіб приватизації державного майна»; Положення Фонду державного майна від 25.12.1997 р. № 1520 «Про
затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів
(тендеру)»; Постанова Кабінету Міністрів
України від 08.06.1998 р. № 841 «Про Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на
укладання контрактів на користування
надрами».
До законів, що регулювали означену сферу, слід віднести Закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань закупівлі товарів, робіт і
послуг за державні кошти» від 01.12.2006 р.
№ 424-V, «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 р. № 2289-VI, та аналогічний Закон від 10.04.2014 р. № 1197-VII;
«Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р.
№ 922-VIII; «Про приєднання України до
Угоди про державні закупівлі» від 16.03.2016 р.
№ 1029-VIII; «Про внесення змін до Закону
України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей використання окремих публічних коштів на території Донецької області»
від 12.04.2016 р. № 1078-VIII.
Незадоволення учасників торгів та безліч
корупційних схем змусили законодавця розпочати роботу над поліпшенням законодавства у сфері державних закупівель.
«Уряд неодноразово заявляв, що розпочинає цілеспрямовану боротьбу з корупцією, і
сьогодні на розгляд членів Кабінету Міністрів буде представлено принципово нову
редакцію закону України про здійснення
державних закупівель, в яку закладено прозорий механізм їх проведення. Прийняття

закону унеможливить здійснення корупційних схем у цій сфері та забезпечить ра
ціональне використання бюджетних коштів», — заявив Ярема [1].
Нова версія закону пропонує ряд сміливих
антикорупційних кроків. Зокрема, у 4 рази
зменшено кількість винятків з тендерного
законодавства та в декілька разів зменшено
поріг безтендерних закупівель для природних монополій. Жорсткішими стали і норми звітності для замовників тендерів: відтепер вони зобов’язані оприлюднювати інформацію про результати виконання тендерів, зміни в умови тендерних договорів, інформацію про субпідрядників тощо. Усі ці
кроки сприятимуть мінімізації корупційних
ризиків під час тендерних закупівель.
За словами співголови робочої групи та
експерта Центру Політичних Студій та Аналітики Андрія Марусова, цей закон є перехідним і створюється для швидкої оптимізації закупівель. «Загальна установка у робочі
групи така: зараз приймаємо «пожежний»
законопроект, а потім, до кінця року, розробляємо дійсно радикальний варіант реформування, — заявив Марусов, — Це відбудеться після широких консультацій зі стейк
холдерами, вивчення потреб і таке інше» [2].
Верховна Рада України ухвалила урядовий
закон про здійснення державних закупівель
(№ 4587). Закон було ухвалено з другої
спроби — спочатку ВР не підтримала документ: за прийняття його за основу та в цілому проголосували 222 народні депутати
із 291, зареєстрованого у сесійній залі. Як
зазначається у пояснювальній записці, законом передбачається скоротити перелік випадків, на які не поширюється дія закону
(з 44 до 10 випадків) з метою запобігання
безконтрольному використанню державних
коштів, прозорості та відкритості сфери
державних закупівель; визначити поняття
замовників згідно з принципами Директив ЄС; адаптувати процедури закупівлі в
одного учасника, згідно з практикою застосування подібної процедури в Європейських країнах; скоротити перелік підстав для
застосування неконкурентної процедури з
метою зменшення випадків її застосування.
Крім того, законом передбачається скасувати необхідність розміщення інформації в
державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та у
міжнародному інформаційному виданні з
питань державних закупівель, залишивши
при цьому обов’язковість оприлюднення
цієї інформації на веб-порталі Уповноваже-
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ного органу з метою спрощення доступності, розміщення інформації про державні
закупівлі, економії бюджетних коштів, що
витрачаються на опублікування такої інформації, та забезпечення прозорості доступу до інформації про державні закупівлі.
Також передбачається оприлюднення річних планів на веб-порталі Уповноваженого
органу без зобов’язання їх надсилання Мінекономрозвитку з метою забезпечення
економії державних коштів та спрощення
доступу громадськості до інформації про заплановані державні закупівлі; замовникам
надається можливість застосовувати електронні засоби під час здійснення процедур
закупівель, визначених ст. 12 закону.
Новий закон знімає ключові корупційні
ризики у тендерних закупівлях [3], але так це
чи ні, розглянемо на прикладах:
У чотири рази скорочує кількість винятків із
тендерного законодавства — одразу із 44 до 10
стандартно прийнятих винятків. Необхідність
внесення винятків у більшості випадків була
абсолютно об’єктивною, наприклад, при
закупівлі товарів, відповідно до комплектувальної відомості на літаки або вертольоти
та до специфікації матеріалів і агрегатів на
авіаційні двигуни. Навіть гвинт для літака
має бути придбаний на підприємстві, вказаному в специфікації, а не шляхом пошуку
«найвигіднішої пропозиції».
Забороняє учасникам, пов’язаним з членами
тендерних комітетів, брати участь у закупівлях — удар по зв’язках типу «кум-брат-сват».
Для цього, напевно, треба сповіщати всім
учасником процедур про коло родичів-свояків-знайомих?
Зобов’язує оприлюднювати інформацію про субпідрядників (захист проти «фірм-прокладок») та
звітувати про закупівлі за власні кошти — мільярдну корупційну діру, через яку гроші платників
податків осідали в кишенях корумпованих чиновників. Коли норми про комерційну таємницю будуть скасовані, лише тоді ми вправі
вимагати від контрагента інформації про
субпідрядників.
Фірми-фігуранти тендерних змов позбавляються можливості брати участь у аукціонах на три
роки, а робота Антимонопольного комітету, який
має визначати такі компанії, стане більш прозорою. АМК України планомірно перетягує на
себе роль суду в державних закупівлях, порушуючи навіть низку найголовніших
принципів, таких як верховенство права та
здійснення правосуддя виключно судом.
Закон також дозволяє громадським організаціям
бути присутніми при розкритті тендерних пропо-
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зицій і документувати на фото або відео те, що
відбувається. Давайте не будемо нехтувати особистими немайновими правами осіб, які беруть участь у розкритті пропозицій. Здійснення аудіо-, відео-, фотофіксації повинно
ґрунтуватися на нормах цивільного права, а
не дозволу на це в неспеціалізованому акті.
У кілька разів знижено пороги, після яких природні монополії зобов’язані проводити тендери і публікувати детальну інформацію при закупівлі за
власні кошти (було 5 млн грн для товарів та
10 млн грн для робіт, стає 1 і 5 млн грн відповідно). Також монополії зобов’язані звітувати про закупівлі, проведені без тендерних процедур. І як це
вплине на монополії? Проблема не в сумах
звітності, а в бажанні посадовців зберегти
монополії, навіть природні.
Окрім законів, державні закупівлі регулюються підзаконними нормативними актами.
Державні закупівлі розпочинаються із затвердження річного плану закупівель на засіданні комітету з конкурсних торгів. Форму
річного плану закупівель передбачено редакцією наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі від 27.12.2011 р. № 428.
Недосконалість процедури на цьому етапі
полягає в тому, що законодавець не передбачив часові рамки для ККТ щодо складання річного плану, відповідальності за нездійснення публікації, процедури погодження річного плану з основним розпорядником коштів тощо. Відповідно до річного
плану затверджується документація конкурсних торгів (далі — ДКТ). До ДКТ висуваються суворі формальні вимоги відповідно
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 26.07.2010 р. № 919. Річний план закупівель та зміни до нього оприлюднюються замовником шляхом розміщення на власному веб-сайті або за його
відсутності — на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів протягом п’яти
робочих днів з дня їх затвердження. Недосконалість процедури на цьому етапі полягає в тому, що атака на веб-сайт замовника з
метою знищення річного плану як наслідок
може мати скасування результатів уже проведених торгів.
Протягом усієї процедури закупівлі — від
її початку і до подання документів на оплату — замовник здійснює періодичні дії для
публічного інформування спільноти про
хід процедури із закупівлі. За загальним правилом, публікації здійснюються безкоштовно у «Віснику державних закупівель» та за
плату — в «Announcer of the public
purchasing» у друкованій та електронній
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works and services for state funds

формі. Порушення правил публікації, нездійснення публікації названої інформації
спричиняє відповідальність за ст. 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Основним недоліком законодавства, яке регулює цей етап, можна назвати:
скорочені строки для безкоштовних публікацій, неприпустимість помилок і складність їх виправлення, відсутність цивільно-правових наслідків недотримання процедури публікації замовником, відсутність
прямого доступу до публікації центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Як висновок можемо зазначити таке:
1) по-перше, автор вважає, що природа
відносин із закупівлі — цивільно-правова;
відповідно Цивільний та Господарський кодекси України повинні бути загальними
нормативними актами до наказів та інструкцій Міністерства економічного розвитку і
торгівлі з означених питань;
2) по-друге, законодавство з державних закупівель потребує уніфікації та удосконалення;
3) по-третє, автор розуміє, що вищенаведені висновки потребують ретельного аналізу та буде вдячний за раціональну критику
з озвучених питань. Адреса автора —
zal2207zal@ukr.net. Заздалегідь дякую.
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Mikhalskij Yu. A.
Doctrinal views on the understanding of the concept of «financial control»
Abstract. The article deals with the questions of doctrinal views on the concept of «financial
control». It notes that the financial control, performing an integral part of public financial activities,
not found their common understanding in the scientific community; control aims are maintenance
and providing of efficiency of the use of public finances. Scientists differently go near understanding
of both concept of financial control and its structural elements. Examined administrative
expression of financial control. It is found out, that control to the financial sphere means a scope
to them of all spheres of relations related to public financial activity.
Key words: control, finances, financial control, management, function, public financial activities.
Фінанси, які виступають інструментом
розподілу й перерозподілу внутрішнього
валового продукту та національного доходу
в процесі їх руху, забезпечують створення й
використання коштів грошових фондів для
задоволення економічних і соціальних потреб суспільства. Створення й використання грошових фондів здійснюються під
впливом різних об’єктивних і суб’єктивних
факторів, які в цілому зумовлюють об’єктивну необхідність фінансового контролю
як важливої сфери фінансової діяльності,
інструменту впливу на становище й розвиток усієї економічної системи держави.
Фінансовий контроль можна вважати універсальним явищем, оскільки він використовується у різних сферах суспільного
життя. Безумовно, фінансовий контроль
застосовується там і тоді, де і коли функціонують фінанси, обертаються кошти. Дослідження фінансового контролю у сфері
грошового обігу є актуальними для юристів та економістів.
Питання фінансового контролю в цілому,
а також його складових були предметом досліджень низки науковців серед яких можна
виділити: Л. М. Касьяненко, Г. Л. Губіну,
М. І. Саєнко, А. А. Коваленка, В. М. Дере
коня, О. В. Мандриченко, І. В. Ващенко,
О. О. Яковенко, Я. О. Берназюк, О. А. Кузьменко, О. М. Хольченкова, Ю. І. Пивовар,
Ю. В. Гаруст, А. М. Апарова, О. П. Пащенко, Л. А. Савченко, І. Б. Пробко, І. В. Па
нова, О. П. Гетманець, В. І. Стреляний,
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М. Ф. Базась, О. Ю. Грачова, І. Б. Стефанюк та інших.
Взагалі, поняття «фiнансовий контроль»
визначається по-рiзному. Таку неоднозначнiсть тлумачення, розумiння можна пояснити тим, що фiнансовий контроль є своєрiдним видом контролю, який має складну
структуру, а отже i проявляється у рiзних
аспектах [1, с. 36]. Так, стосовно фінансового аспекту контролю, то в ньому прослідковується подвійний підхід, на який, зокрема,
звертають увагу Л. А. Савченко, С. М. Клімова, Р. В. Косинський, поділяючи фінансовий контроль на функцію публічних фінансів та функцію управління.
На наявність контрольної функції фінансів
як окремої самостійної функції, поряд з іншими функціями, у своїх працях вказують
О. Ю. Грачова, А. О. Єпiфанов, О. П. Чернявський, П. В. Мельник, О. М. Александров,
Е. О. Вознесенський,
О. П. Чернявський,
Н. I. Хiмiчева, М. В. Карасьова та низка інших науковців. При цьому, категорично не
можна погодитися з думкою Б. М. Сабантi,
який заперечує наявність такої окремої функції фінансів, як контроль [2, с. 14–15]. Оскільки без реалізації належних контрольних процедур неможливо забезпечити нормальне
функціонування та обіг фінансів.
Враховуючи зазначене вище, слід погодитися, що контроль, виступаючи окремою
функцією фінансів, поєднує у собі функції
фінансів та управління, які нерозривно пов’язані між собою. При цьому, цілком слушною
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є думка професора М. П. Кучерявенка, який
зазначає, що при розгляді співвідношення
фінансового контролю і державного управління, стає ясним, що фінансовий контроль є
засобом досягнення конкретного завдання,
що стоїть перед державою, — установлення
правопорядку і законності [3, с. 53]. А за твердженнями французького вченого Поля-Марі
Годме, фінансовий контроль являє собою
точку перехрестя різних наук, а фінансове пра
во є своєрідною стиковою наукою [4, с. 35].
Тобто фінансовий контроль виступає не
складовою державного управління, а є самостійною складовою, яка лише поєднує функції з державним управлінням для досягнення
відповідного результату.
Вчений О. М. Козирiн стверджує, що пiд
фiнансовим контролем слiд розумiти здiйснювану з використанням специфiчних органiзацiйних форм i методiв дiяльнiсть державних органiв, а в певних випадках i недержавних органiзацiй, надiлених законом вiдповiдними повноваженнями з метою встановлення законностi i достовiрностi фiнансових операцiй, об’єктивної оцiнки економiчної ефективностi фiнансово-господарської дiяльностi i виявлення резервiв її
пiдвищення, збiльшення доходiв до бюджету
i збереження державної власностi [5, с. 48].
У свою чергу О. М. Горбунова позиціонує
його як діяльність, що здійснюється з використанням специфiчних органiзацiйних
форм i методiв державних органiв, а в певних випадках i недержавних органiв, надiлених законом вiдповiдними повноваженнями
з метою встановлення законностi i достовiрностi фiнансових операцiй, об’єктивної
оцiнки економiчної ефективностi фінансово-господарської дiяльностi i виявлення резервiв її пiдвищення, збiльшення доходiв
бюджету та збереження державної власності
[5, с. 48]. До наведеного варто додати, що чимало заходів фінансового контролю поширюються й на об’єкти комунальної власності.
Особливо яскраво це виявляється на прикладі управління місцевими фінансами, зокрема,
управління коштами місцевих бюджетів.
Науковці Л. I. Воронiна та С. О. Шохiн визначають його як багатоаспектну, мiжгалузеву систему нагляду надiлених контрольними
функцiями державних i громадських органiв
за фінансово-господарською дiяльнiстю
пiдприємств, установ i органiзацiй з метою
об’єктивної оцiнки економiчної ефективностi цiєї дiяльностi, визначення законностi
i доцiльностi господарських i фінансових
операцiй i виявлення резервiв доходiв дер-

жавного бюджету [6, с. 14]. За такого розуміння контролю (а саме — через нагляд)
виникає необхідність додаткового тлумачення поняття «нагляд» та його співвідношення із контролем. Недоліком наведеного
визначення є також і те, що поза межами
підконтрольних суб’єктів лишилися фізичні особи. Водночас, у сфері грошового обігу фізичні особи складають окрему групу
суб’єктів розглядуваних відносин і ігнорувати їх наявність є зовсім неправильним.
Професор М. П. Кучерявенко під фiнансовим контролем розумiє спецiальний державний контроль, дiяльнiсть фiнансових органiв
та їх посадових осiб по забезпеченню законностi, фiнансової дисциплiни i рацiональностi при мобiлiзацiї, розподiлi i використаннi
централiзованих i децент ралiзованих грошових фондiв та пов’язаних з ними матерiальних ресурсiв [7, с. 53]. Приблизне подібне
трактування розглядуваного поняття зустрічається й у більш сучасних працях вченого.
Широке визначення фiнансового контролю пропонує М. С. Малеїн, розглядаючи
його як дiяльнiсть фiнансових, кредитних i
господарських органiв (органiзацiй), що регулюється нормами права, спрямовану на забезпечення фiнансової, бюджетної, податкової, кредитної, розрахункової i касової дисциплiни у процесi виконання планiв i яка полягає у перевiрцi законностi, обґрунтованості i
рацiональностi грошових витрат [8, с. 103].
Ще далі в розширенні розуміння фінансового контролю йде Н. Д. Погосян, який зазначає, що контроль у сферi фiнансiв можна
визначити як сукупнiсть регулярних i безперервних процесiв, шляхом яких учасники у
легiтимнiй формi забезпечують ефективне
функцiонування державного сектора, а також
дiяльнiсть iнших господарських суб’єктiв незалежно вiд форм власності [9, с. 109].
Заслуговує також на увагу визначення
фінансового   контролю,   запропоноване
Л. А. Савченко, — це дiяльнiсть державних
органiв i недержавних органiзацiй, самих господарюючих суб’єктiв чи їх структурних
пiдроздiлiв, фiзичних осiб, надiлених вiдповiдними повноваженнями чи правами, що
спрямована на забезпечення законностi,
фiнансової дисциплiни, рацiональностi в
ходi мобiлiзацiї, розподiлу i використання
фiнансових ресурсів [1, с. 43]. Тобто, на її
думку, фінансовий контроль має охоплювати діяльність у всіх сферах господарювання
та всіх його фінансових аспектах.
Також, цілком поділяємо думку академіка
Л. К. Воронової, яка позиціонує фінансовий

63

Eurasian Academic Research Journal
2016. № 3 (03)

контроль як дiяльнiсть державних, мунiципальних та iнших публiчних органiв з перевiрки своєчасностi i точностi планування,
обґрунтованостi й повноти надходження
коштiв у вiдповiднi фонди, правильностi та
ефективностi їх використання [4, с. 14]. У запропонованому визначені особливо яскраво
виявляється управлінський прояв фінансового контролю, адже планування — це важлива
складова саме управлінської діяльності.
Важливим питанням стосовно фінансового
контролю є і співвідношення «контрольної
функції фінансів» та власне «фінансового
контролю». У наведених вище працях з цього приводу існують різні точки зору проте
їх можна поділити на дві окремі групи:
1) відсутність фактичного розподілу контрольної функції фінансів та фінансового
контролю, які розглядають у сукупності без
розмежування між собою;
2) розмежування функції фінансового
контролю та самого фінансового контролю.
Саме останній підхід, на нашу думку, є
найбільш обґрунтованим з огляду на наявність фінансової сутності контролю та діяльності по його здійсненню. У вказаному
контексті фінансовий контроль визначає
низка науковців. Зокрема, професор Л. К. Во
ронова вважає, що фінансовий контроль —
це регламентована правовими нормами діяльність державних і муніципальних та інших публічних органів з перевірки своєчасності й точності планування, обґрунтованості й повноти надходження коштів у відповідні фонди, правильності та ефективності
їх використання [4, с. 57].
Науковець Н. І. Хімічева зазначає, що фінансовий контроль — це контроль за законністю та доцільністю дій у галузі утворення,
розподілу та використання грошових фондів
держави і муніципальних утворень з метою
ефективного соціально-економічного розвитку країни та її регіонів [11, с. 23].
Підсумувати вказане вище, можна констатувати, що фінансовий контроль є складною, багатоаспектною категорією. З одного
боку, це функція управління, стосовно якої
фінансовий контроль виступає засобом, інструментом реалізації політики держави, а з
іншого — його можна розглядати як управлінську діяльність, що має власні методи,
засоби та форми реалізації [12, с. 74–75].
Тобто чітко прослідковується розуміння
поняття фінансового контролю саме як діяльності уповноважених суб’єктів (органів),
що забезпечують необхідний вплив на підконтрольні суб’єкти для дотримання остан-
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німи вимог фінансової діяльності передбачених законодавством, зокрема й у сфері
грошового обігу.
З іншого боку, контрольна функція фінансів передбачає її існування як об’єктивної основи публічної фінансової діяльності,
адже без контролю як такого неможливо
забезпечити таку діяльність взагалі. Як зазначає Л. А. Савченко, з чим цілком слід погодитися, поняття «фінансовий контроль» i
«контрольна функцiя фiнансiв» є рiзними,
оскiльки контрольна функцiя фінансів — це
прояв суспiльного призначення фiнансiв i
забезпечення економiчних умов для здiйснення контролю за формуванням, розподiлом i використанням публiчних фондiв
коштiв, державного i комунального майна, а
фiнансовий контроль — це дiяльнiсть вiдповiдних суб’єктiв, якi практично використовують контрольний характер фінансів [1, с. 21].
Відповідно слід чітко розмежовувати поняття контрольної функції фінансів, як загальнотеоретичного та родового для всього
фінансового контролю та фінансового
контролю як безпосередньої фінансової
контрольної діяльності.
З наведених визначень фінансового
контролю чітко простежується, що до його
суб’єктів належать як державні, так і недержавні організації, які наділяються відповідними повноваженнями чи правами, а отже
такий контроль не може бути виключно
державним, відповідно державний фінансовий контроль та фінансовий контроль не
можуть бути тотожними поняттями.
Як зазначає І. Б. Стефанюк, багато авторів
ототожнюють поняття «фінансовий контроль» і «державний фінансовий контроль»,
які є різними [13], з чим варто погодитися.
Проте в подальшому він зіставляє їх як суто
наукову дисципліну та вид діяльності певної
групи суб’єктів контролю, що є певною
міро дискусійним питанням та не розкриває
сутності їх реального співвідношення. На
нашу думку, ці поняття мають співвідноситися як частина з цілим.
Викликає питання і загальна будова інституту фінансового контролю, на яку у науковому середовищі немає єдиного узгодженого
погляду. Так, переважна більшість науковців, зокрема: О. М. Александров, В. П. Дьяченко, Н. О. Ковальова, А. І. Худяков,
Р. Й. Халфiна, Ю. А. Ровінський) вiдносять
iнститут фiнансового контролю до загальної частини фінансового права, що відображається передусім у змісті підручників з фінансового права, а також наукових публіка-
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ціях. Вказаний підхід є недостатньо обґрунтованим з огляду на те, що фінансовим
контролем пронизані практично всі сфери
фінансової діяльності, і він застосовується у
бюджетному, банківському, податковому
праві, зокрема і праві грошового обігу.
З цього приводу професор П. С. Пацурківський зазначає, що, оскiльки фiнансовий
контроль реально здiйснюється в конкретних напрямах фiнансової дiяльностi, слiд
говорити лише про його специфiчнi види
[14, с. 8–9]. Така думка має раціональне зерно, проте не дає відповіді на питання про
загальне об’єднуюче начало фінансового
контролю, який в такому випадку має обмежитися виключно окремими інститутами та
підгалузями фінансового права і говорити
про фінансовий контроль взагалі недоцільно.
Найбільш прийнятною з цього питання є
позиція О. Ю. Грачової, яка вважає, що
фiнансовий контроль є навiть не iнститутом
фiнансового права, а його пiдгалуззю, особливiсть якої полягає в тому, що вона має
складну структуру, оскільки складається з
фінансово-правових норм, що включенi як
в загальну, так i в особливу його частину
[15, с. 113]. Частково поділяє таку позицію і
В. Ф. Роль, зазначаючи, що фінансовий
контроль властивий усім етапам фінансової
діяльності, всім фінансово-правовим підгалузям та інститутам особливої частини фінансового права… До загальної частини
фінансового права слід віднести фінансово-правові норми, регулюючі загальні
принципи, мету і завдання, організацію і
порядок здійснення фінансового контролю, характеристику його видів та методів.
Що ж до фінансово-правових норм, що передбачають специфіку здійснення фінансового контролю в різних сферах фінансової
діяльності, то вони цілком справедливо відносяться до особливої частини. [16, с. 224].
Звичайно, позиціонувати фінансовий
контроль як окрему підгалузь у фінансовому
праві України на даний час немає достатніх
підстав. Проте якщо розглядати його як
складний фінансового-правовий інституту,
який має комплексний характер і складається з норм загальної та особливої частин, до
останньої з яких належать норми фінансового контролю в окремих сферах фінансової діяльності, то такий підхід є достатньо
обґрунтованим. Оскільки існує ціла низка
окремих контрольних норм у податковому,
бюджетному, банківському, емісійному праві, що поєднані єдиним контрольним фінансовим началом.

Загалом інститут фінансового контролю, бу
дучи реальним втіленням контрольної функції фінансів, через який вона реалізується на
практиці, передбачає проведення контрольно-фінансових процедур у сферах державного та недержавного публічного фінансового
контролю, водночас містить як загальні, так і
особливі норми, останні з яких спрямовані на
контроль в окремих сферах фінансової діяльності, в тому числі в емісійному праві.
Фінансовий контроль, виступаючи невід’ємною частиною публічної фінансової
діяльності, не знайшов свого єдиного розуміння у науковому середовищі. Так, на даний час науковці по-різному підходять до
розуміння як поняття фінансового контролю, так і його структурних елементів.
Однi вченi вважають, що фiнансовий контроль є діяльністю, iншi стверджують, що
вiн є функцiєю управлiння, третi при визначеннi поняття вживають не зовсiм зручну
термiнологiю, вказуючи, що фiнансовий
контроль — це контроль. До визначення
фiнансового контролю як виду дiяльностi
звертається бiльшiсть вчених, якi видiляють
його мету, суб’єктів тощо [1, с. 36].
Ринкові перетворення в Україні, удосконалення бюджетної, податкової, митної, банківської систем, грошового обігу з метою
інтегрування у світове співтовариство неможливе без збереження й підтримання
правового порядку у фінансовій діяльності
держави, органів місцевого самоврядування
[17, c. 11]. Разом із цим, невиконання приписів нормативно-правових актів щодо порядку формування, розподілу (перерозподілу) та використання публічних грошових
фондів можуть спричинити нестабільність
фінансових відносин, незабезпеченість фінансовими ресурсами різноманітних державних і місцевих програм у різних сферах
суспільного життя та інші негативні наслідки [10, c. 21]. Відповідно, вказані вище складові потребують належного і прискіпливого
контролю з боку уповноважених органів, у
тому числі як державних і муніципальних,
так і недержавних, які, проте, наділені законодавством відповідними повноваженнями.
Таким чином, науковці по-різному підходять
до поняття фінансового контролю, разом з
цим у їх визначеннях є і спільні риси. До яких
належать такі: 1) діяльність уповноважених органів (при цьому до них можуть належати як
виключно фінансові органи, так і інші органи
публічної влади, а в більш широкому розумінні й інші уповноважені, в тому числі, недержавні органи; 2) контроль здійснюється у фі-
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нансовій сфері, що означає охоплення ним
усіх сфер відносин пов’язаних з публічної
фінансовою діяльністю, яка опосередковує
значну частину грошового обігу (інша частина лишається поза межами публічно-правового, а, відповідно, фінансово-правового регулювання); 3) контроль спрямовується перш за

все на публічну фінансову діяльність, при
цьому не виключається і контроль недержавної фінансової діяльності; 4) метою контролю
є збереження та забезпечення ефективності
використання публічних фінансів, при цьому
також звертається увага і на відповідні ресурси
суб’єктів господарювання.
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Юридичні факти як явище правової дійсності виникли давно та мають тривалу історію
становлення і розвитку. В римському праві
розрізняли декілька підстав виникнення правових відносин. В Інституціях Гая закріплювалися такі, як договір та делікт. Пізніше, в Інституціях Юстиніана, підставою виникнення
правовідносин визнали договір, квазідоговір,
делікт, квазіделікт (неумисні вчинки, зобов’язання відшкодувати шкоду, завдану дитиною, рабом, відповідальність корабельників)
[1, с. 313–314]. Відомо, що втілення норми
права в життя здійснюється через юридичні
факти. Тому визначення останніх створює
можливість не тільки встановити момент, з
якого починається динаміка цивільних правовідносин, а й види таких динамічних процесів.
Проблема класифікації та систематизації
нематеріальних благ привертає увагу цивілістів достатньо давно. Однак якщо при обговоренні питань, пов’язаних з поняттям,
змістом, ознаками нематеріальних благ у
науці цивільного права поступово було вироблено єдиний підхід, то стосовно систематизації правочинів з нематеріальними
благами цього не сталося. Більше того, розробленість з теоретичного боку можливої
системи правочинів з нематеріальними благами значно відставала від ступеня розвитку
їх сутності. Правильне наукове уявлення
про систему правочинів з нематеріальними
благами має велике значення як для теорії,
так і для практики. Адже в доктрині права є

система юридичних фактів, також наявна
система договорів, а от система правочинів
залишилась поза увагою, хоча вона є тезаурусом. Виправлення такої ситуації дасть
можливість визначати прогалини в законодавстві та вибрати спосіб їх усунення, зміцнювати законність таких правочинів, що
сприятиме правильному застосуванню
норм права, оскільки будь-яка норма діє не
ізольовано, а в сукупності з іншими нормами.
Для того щоб побудувати систему правочинів з нематеріальними благами, спочатку
нам необхідно визначити місце таких правочинів у системі юридичних фактів.
Правочини посідають значне місце в системі юридичних фактів, що лежать в основі
настання, зміни та припинення цивільних
правовідносин.
За способом впливу на суспільні відносини або за характером наслідків юридичні
факти поділяються на:
1) правопороджуючі;
2) правозмінючі;
3) правоприпиняючі.
Е. М. Ворожейкін виділяв ще й правовідновлюючі юридичні факти (юридичні факти,
з настанням яких закон пов’язує відновлення
раніше втрачених прав і обов’язків) [2, с. 72].
Правопороджуючі юридичні факти є чи
не найбільш дослідженим їх різновидом.
Підвищена увага з боку науковців до цього
різновиду юридичних фактів зумовлюється
насамперед тим, що саме вони найбільш
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очевидно зв’язують норму цивільного права
та цивільні правовідносини, які складаються
на підставі загальної норми у зв’язку з появою таких юридичних фактів [3, с. 48].
Так, С. О. Погрібний обґрунтовано стверджує, що «цивільні права та обов’язки не можуть виникати безпосередньо на підставі
норм цивільного права, а вимагають кожного
разу наявності певного юридичного факту»
[4, с. 261]. Такої ж думки дотримується і
Н. С. Кузнєцова. Вона зазначає, що закон
лише закріплює юридичні факти, які, власне,
і є підставами виникнення правових наслідків,
тобто останні виникають не в силу наявності
самого нормативно-правового акта, а в силу
обставин реальної дійсності, з якими закон
пов’язує виникнення, зміну чи припинення
суб’єктивних прав та обов’язків [5, с. 29]. Більше того, О. О. Красавчиков у категоричній
формі стверджує, що поняття «правовідносини з законом» має бути повністю вилучене з
цивільного права. «Закон не є безпосередньою підставою динаміки конкретних правовідносин у спеціальному розумінні цього слова. Він стоїть над кожним правовідношенням,
визнаючи ті чи інші факти як підстави руху
правовідносин. Закон — це загальна та
обов’язкова передумова динаміки правових
зв’язків, але не сама підстава» [6, с. 181].
У теорії цивільного права поширеною є
думка, що особистісний характер особистих
немайнових правовідносин характеризується неможливістю вчинення будь-яких правочинів щодо їх нематеріальних об’єктів,
відсутністю правочинів у механізмі правового регулювання особистих немайнових відносин. Тому всі розпорядчі, в т. ч. і правостворюючі правочини з ними є недійсними
[7, с. 440]. Разом з тим в юридичній літературі висловлюється й інша думка. Зокрема,
деякі дослідники вважають, що на підставі
договору про надання послуг зв’язку виникає право на таємницю кореспонденції, на
підставі договору з адвокатом — право на
адвокатську таємницю [8; 9; 10], на підставі
договору банківського рахунка або вкладу — право на банківську таємницю тощо.
Як зазначає С. О. Сліпченко, наведені точки зору та зміст самих договорів дозволяють
зазначити, що з укладенням подібних правочинів дійсно, в однієї сторони договору
виникає обов’язок, а в іншої — право на таємницю (таємницю кореспонденції, адвокатську таємницю, банківську таємницю та ін.).
Водночас правочином визнається дія особи,
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків. Причо-
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му така правомірна дія завжди відбувається з
наміром досягнення визначеного волею особи правового результату. Притаманна правочину ознака спрямованості волі відрізняє її
від юридичних вчинків [11, с. 201].
При дослідженні мети договорів про надання адвокатських, банківських та інших
послуг, з яких виникають право та обов’язок
на таємницю, може скластися враження, що
воля учасників таких договорів спрямована
не на виникнення права та обов’язку стосовно таємниці, а тільки на надання (отримання) послуг (банківських, адвокатських, кореспонденції тощо). Права та обов’язки на
таємницю виникають незалежно від того,
чи була спрямована воля суб’єктів договору
на такі правові наслідки чи ні, а іноді навіть
і всупереч наміру цих осіб. Тому правомірні
дії, спрямовані на виникнення майнових
правовідносин з надання послуг (зв’язку, адвокатських, банківських тощо), є правочином лише стосовно правовідносин з надання цих послуг. Щодо особистих немайнових прав та обов’язків, ці ж дії необхідно
розглядати як юридичні вчинки. Разом з
тим, розглядаючи договір як узгоджену сукупність умов або вольову модель розподілу
прав та обов’язків [12, с. 46], можна зазначити, що при укладенні воля його учасників
спрямована на виникнення певних взаємних прав та обов’язків [12, с. 46], на узгодження умов, які визначають взаємні права та обов’язки сторін [13, с. 14]. При цьому
відомо, що умови будь-якого договору традиційно поділяються на істотні, звичайні та
випадкові. Обов’язковому узгодженню підлягають тільки істотні умови. Звичайні ж
умови, до яких, без сумніву, належать права
та обов’язки щодо таємниці (банківської, адвокатської, стосовно кореспонденції тощо)
не потребують узгодження сторін. Вони передбачені у відповідних нормативних актах
й автоматично діють з моменту укладення
договору. Тому, якщо сторони досягли згоди укласти певний договір, то тим самим
вони погодилися і з тими умовами, які містяться в законодавстві про цей договір. Таким чином, укладення договорів банківського рахунку чи вкладу, договору про надання
адвокатських послуг і т. ін. свідчить про наявність узгодженої сукупності умов, у т. ч. і
стосовно таємниці (банківської, адвокатської, кореспонденції тощо), про створення
вольової моделі розподілу певних особистих
немайнових прав та обов’язків [11, с. 195].
До правостворюючого правочину належить і договір про створення зображення
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(портрета) фізичної особи на замовлення
зображеної особи, наприклад, художником.
У цьому разі виникає об’єкт авторського права (твір) та об’єкт особистого немайнового
права (зображення фізичної особи). Права
на останній не входять до інституту авторського права [14, с. 146], але виникають на
підставі правочину. На підставі правочину
може виникнути «чисте» особисте немайнове
право при створенні на замовлення однієї
особи її фотозображення іншою особою
(фотографом), за умови, що фотограф виконує при цьому суто технічні дії, а фотографія
не містить елементів творчості [11, с. 202].
Наведене дає можливість стверджувати,
що правочин також розглядається як правостворюючий юридичний факт.
За певних умов зміст цивільно-правових
відносин, що склалися на підставі правопороджуючого юридичного факту (тобто
права та обов’язки суб’єктів таких відносин)
може бути змінений. Для того щоб цивільно-правові відносини змінилися, впродовж
їх існування має виникнути новий юридичний факт, як правило, відмінний від того,
який породив ці правовідносини. Тільки в
деяких випадках правозмінюючий юридичний факт за всіма своїми ознаками є ідентичним з правопороджуючим [3, с. 201].
О. О. Красавчиков зазначає, що під правозмінюючими юридичними фактами необхідно розуміти такі обставини реальної дійсності, з якими норми права пов’язують зміну конкретного права [6, с. 182].
В окремих випадках, правозмінюючим
юридичним фактом може бути дія або подія, що є абсолютно тотожною правопороджуючому юридичному факту, більше
того — навіть та сама [3, с. 49].
Так, відповідно до ч. 1 ст. 289 ЦК України,
фізична особа має право на особисту недоторканність. При цьому особиста недоторканність передбачає не тільки психологічну, а
й фізичну недоторканність (цілісність), як за
життя, так і після смерті людини. Після смерті
фізичної особи кожен зобов’язаний шанобливо ставитися до її тіла. Таким чином, законодавець установив абсолютну заборону вчиняти будь-які дії з тілом покійного. Разом з
тим, у ч. 4 ст. 289 ЦК України вказано, що
фізична особа за життя має право розпорядитися щодо передачі після її смерті органів та
інших анатомічних матеріалів свого тіла науковим, медичним або навчальним закладам.
Отже, вчиняючи односторонні правомірні
вольові дії, суб’єкт змінює правовий режим
щодо свого тіла після смерті. Очевидно, що

ці дії являють собою не що інше, як односторонній правочин [15, с. 26].
Вчинення подібного правочину передбачено і для носія права на розпорядження
особистими паперами. Так, відповідно до
ст. 304 ЦК України, фізична особа, якій належать особисті папери, може усно або у
письмовій формі розпорядитися ними, у
тому числі і на випадок своєї смерті. Як і в
попередньому випадку, управомочена особа
вчиняючи односторонні правомірні вольові
дії, змінює режим доступу до своїх особистих паперів. Причому зміна правового режиму може відбуватися як за життя особи,
так і на випадок смерті. Отже, і в цьому разі
має місце односторонній правочин [15, с. 26].
Право на своє благо та вільне його використання, як елемент змісту особистих немайнових правовідносин, виникає у носія
блага. Тільки за наявності договору (надання згоди) воно може виникнути в інших осіб
(наприклад, у фотографа або рекламного
агентства, автора літературного та інших творів, крім творів документального характеру
тощо). Тому не викликає сумнівів, що виникнення цих суб’єктивних прав в іншої особи
(в нашому випадку — сторони у договорі) і є
тими юридичними наслідками, настання
яких бажають сторони договору. Перш за
все це дає можливість визначитись із видом
правових наслідків укладеного правочину.
Очевидно, що це зміна особистих немайнових правовідносин. Отже, договір про надання права на використання об’єкта особистих
немайнових правовідносин — це правозмінюючий юридичний факт [15, с. 26].
Інакше кажучи, вчинення правочину з нематеріальними благами для носія права буде
правозмінюючим юридичним фактом, а для
особи, з якою вчиняється такий правочин, —
правопороджуючим юридичним фактом.
Правоприпиняючими юридичними фактами визнаються ті, з якими норми права
пов’язують припинення відповідних правовідносин. З моменту появи цих юридичних
фактів правовідносини, які виникли раніше,
припиняють своє існування як таке [3, с. 50].
Правоприпиняючими юридичними фактами можуть бути як дії, так і події. Як зазначає С. О. Погрібний, залежно від характеру
таких дій і подій та їх співвідношення з усталеним порядком припинення цивільних
правовідносин, правоприпиняючі юридичні факти можуть бути: 1) ординарні — такі
правоприпиняючі юридичні факти, якими
в ідеалі належить завершатися будь- яким
правовідносинам. До таких фактів відно-
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ситься належне виконання учасниками правовідносин своїх прав та обов’язків, після
чого правовідносини, будучи повність реалізованими, припиняються; 2) екстраординарні — такі юридичні факти, які припиняють правовідносини до повної і належної
реалізації їх суб’єктами своїх прав та обов’язків. До них, наприклад, належить розірвання договору за згодою сторін, за рішенням
суду або у разі односторонньої відмови від
договору у повному обсязі або частково,
якщо право на таку відмову встановлено договором або законом [3, с. 50].
А. О. Коструба розглядає правоприпиняючі юридичні факти у двох аспектах: власне
юридичні факти, спрямовані на припинення прав, обов’язків і правовідносин; властивість певних життєвих обставин, які дістали
своє відображення в моделях, закріплених у
нормах права. Правоприпинення можна
розглядати як мету — кінцевий результат
свідомої волі дії особи, а також як засіб досягнення мети, яка має правозмінюючий чи
правоприпиняючий характер. У цьому сенсі А. О. Коструба визначає правоприпинення проміжною ланкою між причиною та
наслідком [16, с. 104].
Припинення правовідносин з нематеріальними благами може мати місце і з волі їх
учасників. Наприклад, вчинення правочину
щодо знищення особистих паперів, кореспонденції, фотографій, правомірно зібраної інформації тощо. Отже, специфіка правоприпиняючих юридичних фактів повністю охоплюється загальними положеннями
про підстави припинення цивільних прав,
обов’язків, які закладені у ст. 11 ЦК України.
Правоприпиняючі юридичні факти можна
класифікувати за видом правових наслідків:
абсолютно правоприпиняючі та відносно
правоприпиняючі. Залежно від волі управомоченої особи, їх можна поділити на ті, що
не залежать від волі носіїв права, та ті, що
залежать від волі носіїв права. Смерть носія
права — це не тільки не єдина підстава припинення, а навіть і не головна. Серед право-

припиняючих юридичних фактів є не тільки ті, що пов’язані зі смертю (припиненням)
суб’єкта, а й ті що пов’язані зі зникненням
(знищенням) об’єкта. [17, с. 201].
Стосовно ж правовідновлюючих юридичних фактів, то цивільне законодавство пов’язує відновлення таких прав та обов’язків, які
суб’єкт цивільних правовідносин мав раніше,
але з тих чи інших причин втратив. Такі юридичні факти не породжують нових правовідносин, а відновлюють у межах їх колишнього
існування правовідносини, які раніше припинили існування (факт явки особи, яка раніше
була визнана безвісно відсутньою). У більшості випадків такі правовідновлюючі юридичні
факти починають діяти на підставі рішення
суду, а не правочину. Як зазначається в ч. 1
ст. 202 ЦК України, правочин — це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
Таким чином, твердження, що народження особи та закон є єдиними або навіть основними правостворюючими юридичними
фактами, є хибним. А зміна правовідносин
може полягати у зміні суб’єктного складу чи
змісту, а в деяких випадках — і зміні в об’єкті правовідносин. Сформульований висновок дозволяє стверджувати, що до правозмінюючих юридичних фактів належать ті, які
спричиняють зміну цивільних правовідносин. При цьому зміни можуть відбуватися у
будь-якому їх елементі (суб’єктному складі,
змісті, об’єкті). Що стосується правоприпиняючих юридичних фактів, то серед них є
не тільки ті, що пов’язані зі смертю (припиненням) суб’єкта, а й ті що пов’язані зі зникненням (знищенням) об’єкта. У сучасній правовій науці склався усталений погляд на те,
що правочини лише породжують майнові
правові наслідки. На наш погляд, у зв’язку з
розвитком суспільства з’являється багато нових правовідносин, які виникають з правочинів, які не лише спрямовані на набуття, зміну
або припинення майнових прав та обов’язків, але і є немайновими. Наведене свідчить
про актуальність подальшого дослідження.
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Abstract. This paper addresses the issue of the definition of the «mechanism of civil legal
regulation» term. The paper begins with analysis of the relevant publications. Recently, researchers
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Питання, пов’язані з дослідженням сутності механізму цивільно-правового регулювання, традиційно викликають підвищений
науковий інтерес. Це пов’язано з особливим
значенням досліджуваної правової категорії
для системи цивільного права та необхідністю детального пізнання сутності способів і
засобів, що безпосередньо впливають на
суспільні відносини.
Одним із найважливіших питань у вивченні механізму цивільно-правового регулювання є пізнання його сутності.
Вивчаючи механізм правового регулювання, науковці розглядають регулювання суспільних відносин, як правило, у двох аспектах. По-перше, як процес з властивою йому
протяжністю в часі, що включає в себе
діяльність компетентних органів по вста
новленню правових норм та їх реалізації.
У цьому випадку увага правознавців в основному зосереджується на правотворчій,
виконавчій і правозастосовчій діяльності
відповідних органів.
По-друге, як специфічний спосіб впливу
держави на поведінку учасників суспільних
відносин, тобто, прийому, використовуваного державою для цілей досягнення результату відповідної регуляції, що, в свою
чергу, переносить основну увагу дослідників на вивчення засобів правового регулювання та особливостей їх взаємодії [17].
Для позначення структурно-динамічних
аспектів нормативно-організаційного впливу
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права на суспільні відносини, що підлягають
регламентації, понятійний апарат теорії права доповнено категорією «механізм правового регулювання», що має міжгалузеве значення. Цю категорію було термінологічно сконструйовано і введено в правовий вжиток М.
Г. Александровим. Аналізуючи питання регулятивного впливу права на регламентовані
ним суспільні відносини, він запропонував
розглядати «механізм правового регулювання» як категорію, що опосередковує взаємодію комплексу правових засобів, котрі забезпечують динаміку правовідносин.
Підтримуючи в цілому ідею «механістичного» впливу права на суспільні відносини,
висунуту М. Г. Александровим в своїй роботі «Право і законність в період розгорнутого
будівництва комунізму» [1], і отримала подальшу розробку і розвиток в роботах
С. С. Алексєєва [2], юридична спільнота не
прийшла до єдиної думки щодо поняття та
структури механізму правового регулювання.
Перш за все, доцільно розглянути позицію С. С. Алексєєва щодо розуміння механізму правового регулювання. Зокрема, вчений визначав механізм правового регулювання як взяту в єдності всю сукупність юридичних засобів, за допомогою яких забезпечується правовий вплив на суспільні відносини. Пізніше С. С. Алексєєв вніс корективи
в дану дефініцію, основне значення якої про
являється в заміні слова «сукупність» словом
«система» при збереженні основного смис-
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лового навантаження [3, с. 9]. В цілому, слід
відзначити, що таке редагування є цілком
логічним, оскільки ті елементи, з яких складається механізм правового регулювання, у
своїй єдності дійсно утворюють систему.
В юридичній літературі можна зустріти
визначення механізму правового регулювання як своєрідного набору юридичного
інструментарію, за допомогою якого держава впливає на суспільні відносини [12, с. 53].
Так, наприклад, на думку М. Г. Шарце, механізм правового регулювання являє собою
сукупність взаємопов’язаних правових засобів, за допомогою яких забезпечується результативний правовий вплив на суспільні
відносини [16, с. 10]. Схожої позиції дотримується і С. О. Комаров, який визначає його
як результативний, нормативно-організаційний вплив на суспільні відносини спеціальної системи власне правових засобів
(норм права, правовідносин, актів реалізації
і застосування), так і інших правових явищ
(правосвідомості, правової культури, правових принципів, правотворчого процесу).
Широта поглядів С. О. Комарова на сутність механізму правового регулювання виявляється у тому, що вчений вводить в його
структуру не лише правові засоби, а й інші
правові явища, такі як: правосвідомість, правова культура і т. д. [9, с. 383–384].
Враховуючи те, що механізм правового регулювання виконує обслуговуючу роль по
відношенню до самого правового регулювання як процесу, то не можна погодитися з
С. О. Комаровим в частині визначення механізму правового регулювання як результативного, нормативно-організаційного впливу,
оскільки такий підхід знову повертає нас до
питання про сутність самого правового регулювання, співвідношення останнього з його
механізмом та, в кінцевому підсумку, веде до
термінологічної невизначеності.
Механізм не означає динаміку системних
елементів, як це вважають окремі дослідники [8, с. 8]. Механізм означає лише певну
відносно відокремлену систему елементів,
що мають функціональну здатність працювати в його складі, з метою «технічного» вирішення поставлених перед правом завдань.
Цим, по суті, й вичерпується поняття механізму правового регулювання.
На думку О. В. Малька, «механізм правового регулювання — це система правових засобів, організованих найбільш послідовно з
метою подолання перешкод, що стоять на
шляху задоволення інтересів суб’єктів права» [12, с. 426–427].

З аналізу наведених визначень випливає,
що загальним для них є розгляд механізму
правового регулювання як системи правових засобів, за допомогою яких здійснюється результативний правовий вплив на суспільні відносини з метою їх упорядкування
(власне їх правового регулювання).
О. М. Родіонова вважає, що механізм цивільно-правового регулювання являє собою
єдність норм цивільного права і заснованих
на них приватно-автономних положень, за
допомогою яких забезпечується здійснення
майнових та особистих немайнових інтересів суб’єктів суспільних відносин [15, с. 85].
На наш погляд, запропоноване О. М. Родіоновою визначення поняття механізму
цивільно-правового регулювання є абстрактно-суб’єктивним, оскільки не розкриває
його сутності та галузевих особливостей в
повній мірі.
Допустимість і доцільність використання
правовою наукою категорії «механізм правового регулювання» піддаються сумніву.
Зокрема, доцільність застосування в правових дослідженнях категорії «механізм правового регулювання» заперечує Л. Корчевна.
На обґрунтування своєї позиції відзначає, що
поява даної категорії була зумовлена ототожненням радянською наукою правознавства і природознавства. Авторка доходить
висновку про те, що «онтологічна революція в науці і пов’язана з нею гуманітаризація
теоретичних знань, включаючи і знання
про державу і право, спростовують механістичний підхід у правознавстві як спрощений, а отже, і недостатній» [10, с. 118]. Така
позиція не може не викликати заперечень.
Гуманістичний і механістичний підходи
до пізнання досліджуваних правових явищ
не є взаємовиключними і еклектичними; такими здаються лише на перший погляд.
Тому заклик Л. Корчевної до перегляду наших уявлень про природу науки слід підтримати, не беручи, однак, до уваги запропоноване нею ігнорування окремих напрямків загальної методології пізнання правової
реальності. Застосування різних загальнометодологічних підходів і напрямків забезпечує багатоаспектність дослідження більшості явищ у галузі права.
У зв’язку з цим слід відзначити обґрунтованість позиції С. Максимова, який множинність методологічних підходів до осмислення правової реальності розглядає як відображення її багатогранності і суперечливості.
Поряд із правовим позитивізмом він підкреслює значущість таких загальнометодо-
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логічних підходів до дослідження правової
реальності, як правові об’єктивізм, суб’єктивізм і інтерсуб’єктивність, особливо наголошуючи на значенні екзістенціально-феноменологічної концепції права [11, с. 130].
На думку С. О. Погрібного, механізм правового регулювання — це послідовний ланцюг зміни окремих правових явищ: норма
права, що регулює цивільні відносини, —
юридичний факт — права і обов’язки, що
існують у цивільних правовідносинах, які
виникли на його підставі — реалізація цих
прав та виконання обов’язків, а за необхідності — також і захист порушеного права
чи інтересу [14, с. 43].
Як аргумент на користь не визнання критики категорії «механізм правового регулювання», слід навести також і думку, яку висловлює
з цього приводу В. Л. Яроцький. Вчений зазначає, категорія «механізм правового регулювання» не може розглядатись як методологічно визначена і пов’язана лише з механістичним підходом, оскільки в літературі йдеться про те, що методологічні підходи до дослідження права, які ґрунтуються на виключно
однобічному аналізі, можуть бути оцінені як
невиправдані відхилення від науково виваженого розуміння змісту права [20, с. 194].
Таким чином, як бачимо, в юридичній літературі існує досить розгалужена система
поглядів на сутність механізму правового
регулювання суспільних відносин в цілому
та цивільних відносин зокрема.
Являючи собою цілісну систему елементів, механізм правового регулювання в цілому здатен спричинити наслідки, що не можуть бути спричинені окремими його елементами самостійно. У зв’язку з цим усі
елементи механізму правового регулювання
співвідносяться між собою певним чином і є
взаємопов’язаними.
Механізм правового регулювання, будучи
правовою категорією, являє собою конструкцію, що складається з певних елементів, за допомогою яких ми отримуємо уявлення про вихідні статичних характеристик
всього механізму в цілому. Створення (конструювання) механізму передбачає його використання. А функціонування всієї конструкції механізму правового регулювання в
цілому дає нам ефект процесу.
Тим часом, дослідження питання про поняття та структуру механізму цивільно-правового регулювання не може здійснюватися у
відриві від загальнотеоретичного вчення про
взаємодію правових засобів, що забезпечують правовий вплив на суспільні відносини.
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У юридичній літературі справедливо вказується, що «… в чинному праві функціонує безліч механізмів правового регулювання, як відносно відокремлених один від
одного, так і взаємодіючих. А характер,
місце окремих правових засобів, їх комбінація в конкретному механізмі правового
регулювання визначається тією роллю, яка
йому відведена в регулюванні суспільних
відносин» [16, с. 10–11]. Маючи суттєві галузеві особливості, механізм цивільно-правового регулювання як структурно, так і
функціонально не може не спиратися на
правові категорії, що становлять «фундамент» загальнотеоретичної конструкції механізму правового регулювання.
Під механізмом цивільно-правового регулювання суспільних відносин слід розуміти
сукупність засобів, що використовуються в
рамках даної галузі права, що забезпечують
результативно-правовий вплив на суспільні
відносини. Ефективність цього механізму
регулювання визначається низкою умов. До
них слід віднести:
1) механізм повинен включати в себе всі
необхідні елементи власної конструкції, які
функціонально здатні визначати його якісну роботу;
2) елементи механізму повинні перебувати
в тісному взаємозв’язку не тільки по відношенню один до одного, але й по відношенню до елементів, які входять до складу інших галузевих механізмів правового регулювання, що повинно забезпечити стабільність роботи всієї правової системи;
3) правові засоби загального характеру повинні ефективно поєднуватися з спеціальними правовими засобами регулювання цивільних правовідносин;
4) необхідне точне визначення правового
статусу суб’єктів цивільного права [6, с. 229].
За обґрунтованим твердженням В. О. Вітушка, особистісні характеристики учасників законодавчого процесу, що мають
суб’єктивний характер, а також активність
суб’єктів цивільного права в процесі правореалізації відіграють істотну роль у механізмі цивільно-правового регулювання. Він
відзначає, що «в механізмі цивільно-правового регулювання неоціненну роль відіграють свідомість, освіта, культура людей, як
тих, хто створює закони, так і тих, хто застосовує їх або зовсім нічого не знає про них.
У той же час при реалізації своїх прав важливим є прояв активності» [5, с. 32].
А. Бобильов відносить правову свідомість,
правову культуру, а також правотворчий
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процес до правових засобів, що становлять
структуру механізму правового впливу —
правової категорії, яку він цілком обґрунтовано вважає більш широкою, ніж досліджувана [4, с. 105].
Безперечно, правова свідомість, правова
культура і правотворчий процес мають помітний вплив на процес правового регулювання. Тому вони також можуть розглядатися як окремий різновид структурних елементів, що у сукупності забезпечують нормальний розвиток врегульованих правом відносин і, як наслідок, результативну дію механізму цивільно-правового регулювання у
відповідній сфері суспільних відносин.
Водночас на дослідження більшою мірою
заслуговують основні правові засоби, що
визначають структуру зазначеної категорії,
які у запропонованій В. Корельським класифікації мають матеріальний (точніше, об’єктивний) характер. Розгляд особливостей таких елементів механізму цивільно-правового регулювання як правосвідомість, режим
законності, правова психологія та ідеологія,
правова культура, освіта та досвід суб’єктів
цивільного права, що мають суб’єктивний
характер, виходять за межі предмета цивілістики. Як видається, вони підлягають віднесенню до елементів механізму правового
впливу як категорії більш широкої за змістом, ніж досліджувана [19, с. 66].
Виходячи з цього, видається, що аналіз
будь-якого з елементів механізма правового
регулювання взагалі та цивільно-правового
регулювання зокрема, повинен починатися
з оцінки його поведінкової складової,
оскільки саме нею і визначається в кінцевому підсумку склад елементів конкретного
механізму, їх взаємозв’язок, а також здатність приводити до прогнозованого результату в ході ефективної взаємодії.
Вплив цивільно-правових норм на поведінку його суб’єктів здійснюється за допомогою таких форм, як дозволи, приписи і
заборони [7, с. 323–324]. Враховуючи, що
цивільні права та обов’язки є змістовною
основою всіх зазначених форм, слід погодитися з тим, що вони, будучи універсальною формою впливу права на суспільні
відносини, являють собою основні елементи механізму цивільно-правового регулювання [5, с. 216–217].
Слід погодитися з думкою професора
В. Ф. Яковлева в тому, що саме в рамках цивільно-правового регулювання «… існує
об’єктивна можливість використання відповідних інтересів для стимулювання потріб-

ної суспільству активної поведінки, оскільки
правовим засобом задоволення інтересів
служить суб’єктивне право, оскільки наділення правом є найбільш ефективним шляхом активізації суспільно-корисної поведінки». Разом з тим, не можна не погодитися з
тезою, що «… саме такий комплексний
шлях стимулювання — покладання обов’язку з одночасним наділенням рівнозначним
правом є найбільш ефективним засобом
спонукання до бажаного активної поведінки» [18, с. 146–147].
Категорія «механізм правового регулювання» має міжгалузеве значення і може бути
використана всіма галузями права як у гносеологічному, так і в термінологічному аспектах. Тому використання категорії «механізм
цивільно-правового регулювання», що має
галузевий характер, для обмеження меж її
термінологічного застосування приватноправовою сферою видається методологічно
виправданим. З погляду широти охоплення
його регулятивним впливом усіх груп відносин, що становлять предмет цивільного
права, механізм цивільно-правового регулювання як цивілістична категорія має важливе галузеве значення. Воно виражається в
тому, що дія механізму цивільно-правового
регулювання поширюється на всі відокремлені групи відносин, які становлять предмет
цивільного права. Водночас, особливості
кожної групи відносин, що становлять
предмет цивільного права, визначають специфіку використання і взаємодії окремих
правових засобів, які забезпечують дію механізму цивільно-правового регулювання у
відповідній сфері.
Отже, конструкція механізму цивільноправового регулювання повинна бути орієнтована на стимулювання та забезпечення
можливості ініціативної правомірної поведінки людей, що має на меті настання соціально значущих результатів.
Механізм цивільно-правового регулювання характеризується універсальністю і, водночас, індивідуальністю його правового
впливу на суспільні відносини, на які поширюється його дія. В цьому сенсі правові засоби, які визначають його дієвість, забезпечують відносну одноманітність правового
регулювання всіх груп відносин, які складають предмет цивільного права. Разом з тим,
особливості окремих груп суспільних відносин визначають необхідність забезпечення
специфіки їх правового регулювання.
Особливості регулятивного впливу механізму цивільно-правового регулювання на
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відповідну відокремлену групу суспільних
відносин полягають в диференційованому
використанні необхідної сукупності правових засобів. Останні мають різноманітне
призначення у механізмі цивільно-правового регулювання і забезпечують специфіку
взаємодії окремих елементів його структури
— нормативної основи, правовідносин, актів реалізації прав і обов’язків і т. д.
У праві як системному явищі всі правові
засоби, що забезпечують процес правового регулювання (як елементи системи), пе-

ребувають у постійному зв’язку обумовленості і взаємодії.
Отже, можна запропонувати наступне визначення «механізму цивільно-правового
регулювання». Механізм цивільно-правового регулювання — це складна, комплексна система
об’єктивних (нормативна основа, правовідносини,
акти реалізації прав та обов’язків) та суб’єктивних (правосвідомість, моральність) правових елементів, які у взаємозв’язку і взаємодії сприяють
подоланню перешкод на шляху задоволення законних інтересів суб’єктів цивільних відносин.
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ЩОДО МОДЕЛЕЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА:
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Sushko Ye. O.
On the models of joint-stock companies: comparative legal analysis
Abstract. Joint-stock company is a company type in many legal systems of different countries. It
is a part of civil and corporate relations and, therefore, is a part of the mechanism of legal
regulation. The legal status of joint-stock companies outwardly remains the same in many countries.
Accordingly, the model of joint-stock companies should be analyzed with regard to its internal and
external manifestations.
Key words: model, legal status, legal entity, joint-stock company, structure.
Поняття юридичної конструкції (або моделі) є одним із ключових не тільки в юридичній техніці, але і юриспруденції в цілому.
В якості відправного розуміння цього явища можна використати визначення, сформульоване В. В. Чевичеловим, який визначає юридичну конструкцію як засіб правотворчої техніки, яка складається з моделювання, визначеного логічного будування
нормативного матеріалу, одночасно є методом пізнання та тлумачення норм права
[1, с. 8]. При цьому юридична конструкція
як модель має такі ознаки:
1) модель є відображенням дійсності;
2) модель створюється шляхом абстракції;
3) модель та реальні правові відносини не
тотожні, а знаходяться у відношенні відповідності [1, с. 61–62].
Отже, під правовою моделлю розуміємо
модель врегульованих правом суспільних
відносин або окремих елементів, яка направлена на вирішення мети правового регулювання і є її інструментом.
АТ як різновид товариства в багатьох правових системах тієї чи іншої держави світу є
учасником цивільних та корпоративних відносин, а отже є складовою механізму правового регулювання. Відмінною особливістю
цих правових систем є те, що концепт правового статусу у кожної держави має різний
правовий підхід та залежить від внутрішньої
структури АТ, що напряму залежить від моделі корпоративного управління, яка сприйнята та легалізована в механізмі правового
регулювання тієї чи іншої держави. Правова
модель корпоративного управління як осно-
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ва правового статусі АТ впливає на такі його
елементи, як: правосуб’єктність, прав, обо
в’язків, законні інтереси, на юридичну відповідальність цієї особи, а також на гарантії
правового статусу. При цьому важливим аспектом останнього є правове становище органів АТ та безпосередньо самих акціонерів
в АТ, що напряму впливає на процеси волеформування всередині АТ та волевиявлення — зовні. У сукупності цих елементів
можна зрозуміти концепт правового статусу
АТ, а отже і підходи до регулювання, а також правового встановлення.
За таких обставин правовий статус АТ слід
розглядати з огляду на його внутрішні та
зовнішні прояви.
Слід відзначити, що правовий статус АТ
зовні залишається однаковим у багатьох державах (за назвою, основними ознаками правового статусу), проте, як вже було зазначено
різницею, є внутрішня структура АТ її органів, яка напряму залежить від моделі корпоративного управління. А, відповідно, від цього залежать воля самого АТ через його процеси волеформування та волевиявлення.
Слід сказати, що волеформування в праві
має важливе значення. Воля формується
особою певним чином з урахуванням її
прагнень та бажань і їх виразу в такій формі,
щоб вони стали зрозумілими і сприйнятими іншими особами [2, c. 240]. Від усвідомлення волі залежить здійснення тієї чи іншої дії, в результаті чого дія отримує відповідну юридичну оцінку [3, c. 149].
Згідно з поглядом Г. В. Цепова процес
формування і вираження волі юридичної
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особи складається з трьох етапів: 1) прояв
волі суб’єктами управління, яку вони прагнули б видати за волю юридичної особи;
2) гіпотези, що воля є волею юридичної
особи; 3) вираження волі перед третіми особами як волі юридичної особи [4, c. 90–91].
При цьому юридична особа формує свою
волю шляхом прийняття рішення органом
цієї юридичної особи перед укладенням
будь-якого правочину. Прийняти рішення
означає сформувати волю юридичної особи [5, c. 235].
Тут слід сказати, що під часу аналізу внутрішньої моделі АТ в різних країнах у подальшій роботі ми побачимо, що процес
прийняття рішень органів АТ залежить від
того, якою є структура АТ.
Другим важливим аспектом є процеси волевиявлення АТ.
Згідно зі статтею 1 ЦК України цивільне
законодавство регулює особисті немайнові
та майнові відносини (цивільні відносини),
які засновані як на юридичній рівності, майновій самостійності їх учасників, так і вільному волевиявленні [6].
Воля виражається зовні у волевиявленні,
при цьому варто розрізняти волю, волевиявлення та узгодження між волею та волевиявленням [2, c. 242, 244].
Воля є визначальною для правочину, його
квінтесенцією [7, c. 113], про яку судити можна лише за її зовнішнім виявом — волевиявленням, завдяки чому вона і стає доступною
для сприйняття іншими особами [6, c. 243].
Воля полягає в детермінованому та мотивованому бажанні досягнення поставленої
мети, у виборі рішення, розробці шляхів,
засобів та докладанні зусиль для їх здійснення [8, c. 24]. Волю юридичної особі виражають її органи [2, c. 244].
Отже, органи АТ впливають як на процеси волеформування, так і на процеси волевиявлення в АТ. Органи АТ виражають
його волю зовні у відносинах з іншими особами, а їх дії є діями самого АТ. При цьому
волеформування АТ здійснюється його органами під час прийняття рішень, процес
прийняття яких залежить від внутрішньої
структури АТ, концепту правового статусу.
З урахуванням того, що відмінною особливістю всіх АТ у різних державах є внутрішня будова АТ, яка закладена в їх позитивному праві, то цей аспект впливає на
цивільно-правовий статус такого учасника,
а відповідно й на його елементи, від якої залежить обсяг прав та обов’язків органів АТ
та його акціонерів; процесів волеформуван-

ня та волевиявлення; інші фактори (наприклад, участь працівників АТ у здійсненні
контролю за виконавчим органом АТ), які
впливають на можливість задоволення майнових та немайнових інтересів учасників
акціонерних відносин.
Тому, вважаємо, що варто розрізняти зовнішній та внутрішній прояв моделі АТ, які
між собою не співпадають за змістом, але
мають тісний та взаємообумовлюючий зв’язок, бо у їх сукупності надають можливість
зрозуміти модель АТ, а отже і сам правовий
статус останнього.
Модель АТ у її внутрішньому прояві —
структурна будова АТ, що проявляється через «ієрархію» органів АТ та його акціонерів, тобто через визначення критеріїв субординації та координації між ними, що впливає на процеси волеформування та волевиявлення самого АТ.
Модель АТ у її зовнішньому прояві — це
прояв цивільно-правового статусу такого
учасника, що визначається через структурні
його елементи (правосуб’єктність, права та
обов’язки, законні інтереси, гарантії правового статусу, відповідальність тощо) та виражає його зв’язок з іншими учасниками
цивільних відносин.
З огляду на те, що модель АТ у її концептуальному прояві залежить від моделі корпоративного управління, а сама модель корпоративного управління — це економічна
категорія, яка у сфері права повинна бути
переведена у певну юридичну форму, то в
розумінні того, про яку модель АТ ми говоримо, застосуємо умовність та візьмемо в
основу існуючі назви моделей корпоративного управління. Тобто модель корпоративного управління умовно прирівняємо до
моделі АТ у частині її назви.
За таких обставин розглянемо підходи до
визначення моделі корпоративного управління АТ у науковій літературі, та аргументуємо, чому варто виділяти лише дві основні
моделі: однорівневу та дворівневу модель
корпоративного управління АТ.
У різних джерелах зустрічаються несхожі
назви моделей корпоративного управління
АТ. Зокрема:
1) однорівнева модель ради (one-tier board
model) [9, c. 79; 10, c. 221];
2) дворівнева модель ради (two-tier board
model) [9, c. 79; 10, c. 238];
3) аутсайдерська система (outsider system)
[9, c. 42];
4) інсайдерська система (insider system)
[9, c. 42];
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5) англо-американська модель [11, с. 15;
12, с. 1];
6) німецька модель [12, с. 9];
7) японська модель [12, с. 6];
8) німецько-японська модель [13, с. 3];
9) акціонерна модель [14, c. 6];
10) стейкхолдерська модель [14, c. 8];
11) модель скандинавських країн [15, c. 3];
12) ринково-орієнтована модель [16, с. 9];
13) банківсько-орієнтована модель [16, с. 9].
Однорівнева модель ради (one-tier board
model) передбачає об’єднання функцій
управління та нагляду в єдиному органі.
Дворівнева модель ради (two-tier board
model) — функції управління та нагляду виконуються різними органами, тобто різними радами [9, c. 79].
З одного боку, вчені-прихильники теорії
конвергенції вважають, що існує тенденція
до зближення однорівневої та дворівневої
моделей рад, а з другого — інші дослідники вважають, що різні культури, різні правові системи, окремі соціальні і політичні
аспекти історії унеможливлюють конвергенцію [11, с. 7].
Ми притримуємося позиції, що АТ у кожній країні світу мають у своїй основі структуру — однорівневу чи дворівневу — та притаманні кожній з них специфічні характеристики, властиві кожній правовій системі.
Далі — щодо понять «аутсайдерська система», «інсайдерська система»:
Г. Ф. Маассен виділяє аутсайдерську систему (outsider system) та інсайдерську систему (insider system), визначаючи, що перша притаманна англосаксонським державам, а друга — континентальній Європі та
Японії [9, c. 42].
Аутсайдерська модель називається так через існування суттєвого впливу фондового
регулятора та/чи інституційними акціонерами, тоді як інсайдерська модель свідчить
про існування суттєвого впливу банків на
управління в АТ.
Факт наявності істотного впливу аутсайдерів є, скоріше, характеристикою моделі АТ з
однорівневою структурою, тоді як наявність
істотного впливу інсайдерів — моделі АТ із
дворівневою структурою, а не окремими
аутсайдерськими чи інсайдерськими моделями. Якщо ми йдемо шляхом назви моделей аутсайдерська та інсайдерська, то втрачаємо з поля зору інші важливі аcпекти корпоративного управління, як, наприклад,
найбільший вплив на управління АТ акціонерів чи інших стейкхолдерів (робітників,
ін.), або менеджерів.
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Тому, скоріше, варто виділити характеристику істотного впливу інсайдерів чи аутсайдерів на управління в АТ.
Запозичені з англійської мови поняття «інсайдер» («insider») та «аутсайдер» («outsider»)
використовуються в українській мові та означають:
1) аутсайдер — дослівно означає «стороння
особа», «особа, яка не належить до компанії»,
тобто мова йде про осіб, які прямо не пов’язані з компанією та її правлінням. Аутсайдерами є, наприклад, інвестори, які не приймають участь в управлінні та діяльності АТ;
2) «інсайдер» — буквально означає «особа,
яка знаходиться всередині», тобто мова йде
про осіб, які мають доступ до конфіденційної інформації в компанії. Цими особами є
акціонери, керівники, інші посадові особи,
працівники, тощо.
Щодо акціонерів — вони можуть бути як
інсайдерами, так і аутсайдерами.
Якщо акціонери приймають участь в організації процесу виробництва та управління
АТ, то, скоріше, вони є інсайдерами. Якщо
ні — то аутсайдерами (міноритарні акціонери, наприклад, в моделі АТ в США).
У науковій літературі зустрічається словосполучення «англо-американська модель».
Для Великобританії та США спільним є
наявність однорівневої структури в моделі
АТ. Але варто звернути увагу на те, що у Великобританії у 1992 р. були прийняті «Фінансові аспекти корпоративного управління» (або «Кодекс Кедбері»). Наразі цей Кодекс має назву «Кодекс корпоративного
управління Великобританії» [17, c. 7]. Згідно
з його Секцією «А» посади Голови ради директорів та Головного виконавчого директора (CEO) відокремлені [18, c. 9], тобто
мають обіймати різні особи.
Тоді як у США зазвичай одна фізична особа виконує функції Голови ради директорів
та Головного виконавчого директора (CEO).
Тому, вважаємо, варто виділяти у моделях
АТ у Великобританії та США основу — це
однорівнева структура моделі АТ, але при
цьому необхідно звертати увагу на відмінності
у підходах до розподілення функцій контролю та управління в АТ у цих державах.
У науковій літературі зустрічається словосполучення «німецько-японська модель». Так,
дійсно, для внутрішньої структури моделі АТ
у Німеччині та Японії характерна наявність
спільної риси — це дворівнева структура.
Але існують відмінності, наприклад:
1) представники банків, обрані до наглядової ради АТ у Німеччині, здійснюють свої
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повноваження на постійній основі, тоді як в
Японії представники банків — у випадку виникнення фінансових проблем;
2) правове становище працівників АТ в
Японії визначається за звичаєм, у Німеччині — за законом.
Тому варто розмежовувати моделі АТ у
Німеччині та Японії, визначаючи різні специфічні характеристики, властиві кожній із
моделі АТ.
Розглянемо назву «акціонерна модель».
Згідно з акціонерною моделлю мета фірми
полягає у максимізації добробуту акціонерів
шляхом розподілу ресурсів, виробничої та
динамічної ефективності, тобто мета фірми
полягає в максимізації прибутку [14, c. 6].
Але тут варто зауважити, що окрім цього
аспекту — максимізації прибутку як основної мети АТ — існують такі характеристики моделі АТ, як, наприклад, рівень впливу
інсайдерів чи аутсайдерів, правове становище органів управління та нагляду АТ.
Щодо найменування «стейкхолдерська модель» варто зазначити, що воно походить
від англійського слова «stakeholder» і означає не тільки «акціонерів», але й інших зацікавлених осіб, що мають відношення до АТ.
Такими зацікавленими сторонами можуть
бути співробітники, постачальники, клієнти,
кредитори і соціальні компоненти, наприклад, члени співтовариства, в якому ця фірма
знаходиться, місцеві і національні уряди.
«Стейкхолдерська модель» відображає ситуацію в АТ, коли ці зацікавлені особи (а не
лише акціонери) можуть здійснювати контроль за управлінням в АТ. Наприклад, у
Німеччині, представники працівників обираються до наглядової ради та мають право
здійснювати контроль за управлінням АТ.
А в США та Великобританії «стейкхолдерський» підхід не отримав поширення, при
цьому деякі автори вказують на виключний
вплив менеджерів в США на прийняття
ними рішень, які приймаються не в інтересах акціонерів, а власних інтересах, і неможливість для акціонерів здійснювати ефективний контроль в АТ. Це можна вважати
ще однією особливістю моделі АТ в США.
Факт наявності суттєвого впливу акціонерів чи інших стейкхолдерів на контроль в
АТ є, скоріше, характеристикою однорівневої чи дворівневої моделі АТ в окремих державах, а не окремими моделями АТ.
Якщо ми йдемо шляхом назви моделей
або «акціонерна модель» (орієнтована на акціонерів), або «стейкхолдерьска модель», то
упускаємо з назви моделі інші важливу ха-

рактеристику моделі АТ, як, наприклад, наявність істотного впливу фондового регулятора чи банків на управління АТ.
Суттєвий вплив акціонерів чи інших
стейкхолдерів на контроль в АТ, точніше,
є відображенням характеристики істотного
впливу акціонерів чи стейкхолдерів на контроль в АТ.
«Модель скандинавських країн» відображає специфіку моделі АТ у скандинавських
країнах. Для моделі АТ у цих країнах, наприклад, характерно: захист міноритарних
акціонерів, впливове правове становище загальних зборів акціонерів [15, c. 3]. Але на
сьогодні не можна ставити «знак рівняння»
між моделями АТ в скандинавських країнах,
тому що, наприклад:
1) в Швеції модель АТ включає в себе елементи як однорівневої, так і дворівневої моделі АТ («скандинавська модель») [10, c. 5];
2) в Данії та Фінляндії публічні АТ можуть
вибирати як «скандинавську модель», так і
німецьку модель АТ [10, c. 4].
Найменування «ринково-орієнтована мо
дель» та «банківсько-орієнтована модель»
є відображенням характеристик впливу
банків чи фондового регулятора (та/чи
інституційними акціонерами) на управління в АТ відповідно, що має відношення
до назв «аутсайдерська модель» та «інсайдерська модель».
Підсумовуючи, всі моделі АТ у світі мають в своїй основі структуру — однорівневу чи дворівневу — та притаманні їм специфічні характеристики, властиві кожній з
юрисдикцій.
З урахуванням викладеного можна зробити висновок, що концепт правового статусу АТ у кожній державі має різні правові
підходи та залежить від моделі корпоративного управління. В той же час сам правовий
статус АТ зовні залишається однаковим у
багатьох державах: за назвою, основними
ознаками правового статусу, наявністю таких елементів, як правосуб’єктність, права,
обов’язки, законні інтереси тощо. Відповідно, за таких обставин модель АТ слід розглядати з огляду на його внутрішній та зовнішній прояви. З огляду на те, що нами
пропонується вдатися до певної умовності,
тобто прирівняти основні моделі корпоративного управління до моделі АТ в частині
їх назв, то, за таких обставин моделі АТ у
світі мають в своїй основі — однорівневу чи
дворівневу структуру, але при цьому — різні
специфічні характеристики, властиві кожній моделі АТ.
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
НЕПРАВОМІРНОЇ РЕКЛАМИ

Kiveljuk D. A.
Concept and types of illegal advertising
Abstract. In the article the problem of the definition of unfair advertising in the legislation of
Ukraine is investigated. The author proposes to determine the concept of illegal advertising and its
species. The article stressed the pointlessness of the use of value categories to determine the
contents of illegal advertising. Author distinguished concept unlawful comparative advertising.
The author considers it appropriate to single out illegal advertising rather unfair that it includes
such species as unreliable, such misleading, unethical, comparative, and other hidden. This
classification illegal advertising emphasizes the gravity of different advertising information for
consumers and competitors.
Key words: advertising, unfair advertising, illegal advertising, consumer, unfair competition.
Зростаюча кількість реклами, сила та особливості її впливу на суспільство призвели
до визнання її соціальної значущості в процесі не тільки просування товарів (робіт, послуг) на ринку, а й дотримання прав і законних інтересів споживачів такої реклами,
оскільки саме вона (реклама) є одним з найважливіших факторів, на основі яких формується бажання потенційного споживача придбати рекламований товар. При цьому споживачеві гарантується право на отримання
достовірної інформації про товари (роботи,
послуги), їх виробників (виконавців, продавців), захист його інтересів, а також визначається механізм реалізації цих прав.
Разом з тим, конкуренція за отримання
(збереження) сегмента ринку певних товарів,
робіт, послуг (надалі товару) нерідко «підштовхує» суб’єкти господарювання до вчинення дій, спрямованих на встановлення необґрунтованого виняткового положення для
себе або свого товару. При цьому можуть
використовуватися різні прийоми і способи
поширення інформації про товар, його виробника, продавця таких товарів, їх місцезнаходження, товарні знаки і фірмові найменування, а також інших відомостей, які, на думку учасника рекламного ринку, найефективніше посприяють просування товару.
Практика свідчить, що заради досягнення
поставленої мети поширювана інформація
найчастіше спотворюється, тобто містить
відомості про рекламований товар або його
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виробника, продавця, які не відповідають
дійсності або основані на некоректних порівняннях, тощо. Поширення такої реклами
порушує права і законні інтереси споживачів, а також є формою недобросовісної конкуренції. Законодавець, визнаючи її неналежною, тобто такою, що не відповідає закону, встановлює заборону на її виготовлення і поширення. Однак виробники і продавці, користуючись досягненнями науково-технічного прогресу, постійно «обходять» закон, вишукуючи нові шляхи і способи протиправного залучення уваги потенційного споживача до товару, таким чином
змушуючи законодавця регулярно оновлювати і вдосконалювати нормативно-правову
базу про рекламу.
Використання неналежної реклами для отримання необґрунтованих переваг перед
іншими конкурентами сьогодні є однією зі
значних соціально-економічних і правових
проблем. Ця ситуація ускладнюється найчастіше відсутністю у суб’єктів підприємницької діяльності морально-етичних блоків і меж, які в цивілізованих країнах відіграють роль бар’єрів при використанні реклами.
Окрім того, законодавче визначення недобросовісної реклами носить фактично
декларативний характер, оскільки містить
лише оціночні категорії, які потребують
постійного роз’яснення та дослідження в
правозастосовній практиці. У зв’язку із викладеним, важливим є визначення особли-
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востей неналежної реклами за законодавством України.
Питання особливостей правового регулювання реклами та її видів неодноразово були
в центрі уваги таких науковців: О. Ю. Димінська,   О. В. Звєрєва,   Л. М. Іваненко,
І. В. Кірюшина, Л. В. Мамчур, О. П. Письменна, М. В. Поплавська, Ю. В. Романець,
Р. О. Стефанчук, Р. Ю. Ханик-Посполітак,
Б. О. Шабля, Р. Б. Шишка, А. Є. Шерстобітов
та ін. Однак більшість праць стосується окремих ознак поняття недостовірної реклами
(реклами, що вводить в оману, прихованої
реклами та ін.), що водночас зумовлює необхідність наукової розвідки з комплексного
виокремлення поняття неналежної реклами.
Необхідно зазначити, що правове регулювання реклами в Україні можна звести до
трьох основних аспектів — захист інтересів
за умови конкуренції, захист прав споживачів, захист суспільної моралі. У цьому сенсі
види неналежної реклами, подані в Законі
України «Про рекламу» [1], є такими: недостовірна, неетична, така, що вводить в оману, порівняльна, прихована та інша реклама,
у якій допущені порушення вимог до її змісту, часу, місця і способу поширення.
Звісно, така конструкція неналежної реклами є не зовсім вдалою, особливо зважаючи на те, що вона у формулюванні тексту
Закону має назву недостовірної. Певні
ускладнення таке визначення має і у зв’язку
із тим, що окремою нормою визначено особливості порівняльної реклами (ст. 10).
Справа в тому, що у вказаному контексті
фактично відсутній чіткий критерій класифікації, який ускладнює розуміння закону.
Наприклад, згідно з текстом Закону, недостовірною визнається реклама, що вводить
або може ввести споживача в оману, а також
недостовірна реклама. Отже, у цьому випадку реклама, що вводить в оману, є неналежною в силу своєї недобросовісності, а не
через недостовірність, що, очевидно, виглядає досить дивно.
Така «своєрідність» вітчизняного Закону,
на нашу думку, пов’язана з відсутністю визначень неетичної, недобросовісної реклами і невдалим приведенням відповідних
прикладів, що вносить основну плутанину в
вітчизняне законодавство. Не обійшлося
тут, мабуть, і без сліпого копіювання термінів із закордонного права, головним чином
американського, яке будується на двох ключових поняттях — недостовірна (misleading) і
недобросовісна (unfair) реклама, а також законодавстві ЄС, що містить вимоги до по-

рівняльної реклами, встановлює заборону
на рекламу, що вводить в оману.
Зважаючи на особливості правового регулювання досліджуваної категорії, доцільніше
говорити про такі види неналежної реклами,
як недостовірна, неетична, така, що вводить в
оману, та іншу. При цьому недостовірну рекламу слід відрізняти від реклами, що вводить в оману, як це визначено в Директиві
№ 2005/29/ЕС Європейського парламенту
та Ради ЄС про недобросовісну комерційну
практику щодо споживачів на внутрішньому
ринку [2] та Директиві № 2006/114/ЄС
Європейського  Парламенту  та  Ради  від
12.12.2006 р. про оманливу та порівняльну
рекламу [3]. У зміст недостовірної реклами
ми вважаємо доцільним включати положення щодо порівняльної реклами.
На нашу думку, недоцільним є використання поняття недобросовісної реклами як
узагальнюючого поняття в Законі України
«Про рекламу». Справа в тому, що аналіз
чинного законодавства, в тому числі Закону
України «Про захист від недобросовісної
конкуренції» [4], свідчить, що з категорією
«недобросовісна конкуренція» тісно пов’язані категорії неправомірної реклами, реклами, що вводить в оману, а також порівняльної реклами. На нашу думку, поняття недобросовісності є оціночною категорією. Зважаючи, до прикладу, на визначення недобросовісної конкуренції, можна вказати, що
така категорія визначається через аналіз відповідності конкуренційних заходів торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності. Не вдаючись в подробиці
щодо наукової дискусії змісту та приналежності власне самих торгових звичаїв та чесних звичаїв у господарській діяльності до
джерел права [5, с. 61; 6, с. 12], можемо тільки відзначити, що поняття «чесність» є оціночним, так само, як і «добросовісність»,
«розумність», «справедливість». Наявність
таких конструкцій у вітчизняному законодавстві завжди спричиняє дискусії в науковій сфері та правозастосуванні, тому, на
нашу думку, коли є необхідним застосування таких категорій в законодавстві, вони потребують певного роз’яснення в межах нормативних актів. Так, до прикладу, у тексті
DCFR у додатку здійснено роз’яснення окремих понять, зокрема оціночних категорій,
що спрощує їх розуміння та правозастосування. До прикладу, добросовісність визначається як психічне ставлення, яке характеризується чесністю, відсутністю усвідомлення того, що реальний стан справ не відпові-
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дає видимому (удаваному) стану. Однак застосування такого пояснення добросовісності ускладнюється тим, що виробником та
поширювачем реклами, так само, як і суб’єктом господарської діяльності, в більшості
випадків є власне юридична особа, щодо
якої категорію психічного ставлення неможливо застосувати.
Повертаючись до вітчизняного законодавства, відзначимо, що, здається, законодавець
конструкцією «недобросовісності» хотів показати неетичність відповідної рекламної
практики в конкурентній боротьбі і зробив
це недоречно. У цьому сенсі логічніше було
б говорити про недобросовісну рекламу як
різновид неетичної реклами, маючи на увазі
аспект її несумісності з існуючими нормами
звичаїв ділового обороту.
У Законі «Про рекламу» визначення недобросовісної реклами потребує тлумачення
при застосуванні: у законодавстві немає визначення, наприклад, таких термінів, як «недостовірність», «двозначність», «перебільшення», «замовчування».
Додатковим підтвердженням доцільності
застосування в законодавстві поняття неправомірної, а не недобросовісної реклами можуть слугувати передбачені в Європейському Союзі вимоги щодо правомірності та
корисності реклами для споживача, які відведені в окрему статтю Директиви про недобросовісні комерційні практики [2]:
1) не вводить споживача в оману;
2) передбачає порівняння товарів (послуг),
на які існує приблизно однаковий попит або
які використовуються з однаковою метою;
3) передбачає порівняння змістовних, таких, що піддаються перевірці, еквівалентних (порівнюваних) і специфічних властивостей товарів і послуг;
4) не дискредитує і не поширює недостовірну інформацію про торгові марки, торгові найменування, товари, роботи і послуги
учасників конкурентного ринку;
5) не призводить до створення плутанини
між виробниками (постачальниками), між
споживачами та конкурентами, між торговими марками, торговими найменуваннями
рекламодавця та його конкурента.
Таким чином, використання категорії «недобросовісність» у законодавстві в різних
значеннях, в тому числі і без урахування
суб’єктивного елемента, дозволяє висновувати про недоцільність її використання в
Законі України «Про рекламу». Справа в
тому, що надзвичайно нечасті випадки
зловживання правом стосовно сфери рекла-
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ми можуть вирішуватися з посиланням на
ст. 13 ЦК України. У цьому плані в Закон
«Про рекламу» доцільно ввести норму щодо
недопустимості реклами, яка поширюється
виключно з наміром заподіяти шкоду, а також представляє собою зловживання правом в інших формах. Таке формулювання
охопить недобросовісну рекламу без виділення цієї категорії.
При детальному розгляді визначення деяких
конкретних видів неналежної реклами у вітчизняному законодавстві можна сформулювати висновок: усі вони формально не визнають, що реклама, яка може порушити вимоги
Закону, також є неналежною, крім реклами,
котра вводить або може ввести в оману.
На такі протиріччя також звертала увагу дослідник Є. В. Павловець, яка вважає, що під
дію законодавства про рекламу (російського)
повинна  потрапляти  тільки  та  реклама,
вплив якої призвів до «негативних наслідків»
[7, с. 1–18]. Така позиція, на нашу думку, видається хибною з певних міркувань.
Видається очевидним, що під дію законодавства про рекламу повинна підпадати і та
реклама, результати впливу якої (наприклад, шкода споживачам або конкурентам)
наявні і їх можна представити як докази неправомірності реклами; і та, поширення
якої поки не матеріалізувалося в результати, але, в кінцевому результаті, може призвести до такої шкоди споживачам або
конкурентам. Тільки таке тлумачення відповідає такій меті Закону, як захист від недобросовісної конкуренції в галузі реклами. Якщо поширювана реклама може призвести до недобросовісної конкуренції, то
її необхідно припиняти негайно. В іншому
випадку, якщо чекати появи результату
впливу реклами, то після встановлення
факту поширення неналежної реклами, доведеться не тільки припиняти таку рекламу,
а й ліквідувати її наслідки: відновлювати
нормальне конкурентне середовище, відшкодовувати шкоду тощо. Це водночас
призведе до додаткових витрат, пов’язаних
із діяльністю контролюючих органів, витратами на судових розгляд справи з метою встановлення факту та розміру шкоди.
Очевидно, що такий підхід суперечить інтересам і суспільства, і бізнесу, і держави.
Про доцільність цієї точки зору свідчить
практика законодавчого забезпечення захисту від неправомірної реклами в ЄС, де метою законодавства є зокрема і припинення
реклами, яка вводить в оману, може завдати
шкоди і т. д.
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Необхідно також наголосити на співвідношенні неправомірної реклами з іншими видами реклами, які є забороненими Законом
України «Про рекламу», — прихована та
порівняльна реклама. Викликає немало запитань доцільність виокремлення цих видів
неправомірної реклами за межами визначення, викладеного в ст. 1 Закону України
«Про рекламу».
На нашу думку, незважаючи на зміст відносин, що виникають щодо прихованої,
порівняльної та неправомірної реклами, між
ними існують тісні логічні зв’язки. Отже, ми
вважаємо, що неправомірна реклама є широким багатоаспектним поняттям, що включає у себе і поняття прихованої та порівняльної реклами.
Таким чином, можна зазначити, що техніко-юридична реалізація ідеї про регулювання рекламної інформації може набувати найрізноманітніших форм. Окремими фахівцями також висловлювалося певне нерозуміння чинного законодавства про рекламу з
точки зору виділення видів неналежної реклами. Наприклад, С. Є. Жілінський відзначав, що недостовірна реклама за своїми ознаками схожа з недобросовісною рекламою,

хоча і визнавав їх виокремлення в самостійні
різновиди цілком обґрунтованим. Також він
вказував, що неетичну рекламу слід розглядати як недобросовісну [8, с. 517–568].
Очевидно, що та чи інша трансформація
законодавства про рекламу завжди пов’язана із впливом традицій того чи іншого досвіду, який запозичується (на сьогодні ми
повинні відзначити однозначну одностайність у поглядах щодо доцільності та своєчасності узгодження вітчизняного законодавства відповідно до законодавства ЄС).
Однак слід визнати, що простота і логіка
законів полегшують їх розуміння усіма заінтересованими особами. І саме тому ми не
можемо просто переносити правові норми, передбачені в директивах ЄС до національного законодавства.
У зв’язку із викладеним, ми вважаємо доцільним виокремлювати неправомірну рекламу, замість недобросовісної, яка включатиме такі її види, як недостовірна, така, що
вводить в оману, неетична, порівняльна,
прихована та інша. Така класифікація неправомірної реклами підкреслює різний
ступінь небезпеки рекламної інформації для
споживачів та конкурентів.
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Nikityuk O. M.
Legal nature of relationship of spouses
Abstract. In the article the basis of an emergence of the marriage relations are investigated, special
signs of the legal facts in a family law are defined. The author concentrates attention on the
concept of marriage. The author specifies that the actual structure which generates emergence of
the legal relationship of spouses consists of a mutual consent of the persons marrying, achievement
by them of the established age, the act of registration of marriage. The attention is concentrated
on such signs of marriage as eternity and voluntariness. The author defends a position that not stay
in other registered marriage or absence between intending spouses of a certain degree of
relationship or adoption aren’t the legal facts, connected with the emergence of marriage legal
relationship. In the article the author investigates a question of the legitimacy of same-sex marriages
and their admissibility.
Key words: marriage, marital relations, marriage, registration of marriage, same-sex marriage.
Формування демократичної правової держави, розвиток інститутів громадянського
суспільства в сучасному світі можливі тільки
за умови зміцнення і стабілізації сімейних
відносин. У сфері правового регулювання
це, в першу чергу, означає створення законодавства, що регламентує шлюбно-сімейні
відносини, та забезпечення реалізації виданих правових актів системою чинних юридичних гарантій, найважливіше місце серед
яких відводиться гарантіям державним. При
цьому в сучасних умовах великого значення
набувають охорона прав, свобод і законних
інтересів громадян, зміцнення приватної
власності, захист інтересів власників, забезпечення прав і свобод суб’єктів майнових відносин. Законотворча та правозастосовча діяльність у даній соціально-юридичній сфері
неможлива без достатньої теоретичної бази,
що передбачає аналіз досвіду, накопиченого
як вітчизняною політико-правовою думкою,
так і зарубіжними аналогами у сфері регулювання майнових відносин подружжя.
Шлюб — це найважливіший юридичний
факт, що обумовлює виникнення сімейно-правових зв’язків і являє собою вільний
та добровільний союз чоловіка і жінки, що
укладається в установленому порядку з дотриманням вимог закону, спрямований на
створення сім’ї. У кожному випадку шлюб є
конкретними правовідносинами, що поро-

джує у подружжя певні суб’єктивні права і
обов’язки особистого та майнового характеру.
Підставами виникнення правовідносин
між подружжям є визначені в законі юридичні факти (складні фактичні склади), які
можуть вважатися одним із критеріїв, що
відмежовують сімейні правовідносини від
усіх інших правовідносин у сфері сім’ї, а також від тих відносин, наявних у цій сфері,
але які не піддаються правовому впливу.
Так, ще Л. І. Петражицький слушно зауважував, що правовідносини не залишаються
незмінними, а, навпаки, виникають, змінюються, припиняються, і що ці зміни викликаються такими фактами, яким об’єктивне
право привласнює здатність викликати ці
зміни, або які, за об’єктивним правом, обумовлюють ці зміни. Такі факти називаються
«юридично важливими (релевантними) фактами або юридичними фактами» [1, с. 359].
Юридичні факти тісно пов’язані з загальними передумовами правовідносин між подружжям: нормами права і правоздатністю. Проте в
цих зв’язках вони проявляються лише як абстрактні можливі юридично значущі явища.
Власне наявність юридичної норми конкретних правовідносин не створює. Щоб
конкретні відносини виникли, необхідне
настання чітко визначених обставин, які
фіксується в гіпотезах правових норм. Слід
погодитися з думкою В. Б. Ісакова, який

89

Eurasian Academic Research Journal
2016. № 3 (03)

стверджує, що саме в результаті юридичної
кваліфікації фактична обставина визнається
юридичним фактом, офіційно набуває якості юридичного факту [2, с. 109]. Отже,
юридичним фактом може бути визнано
лише таке явище об’єктивної дійсності, яке
підлягає юридичній оцінці, що слугує підставою для висновку про можливості використання або застосування норми права.
Таким чином, юридичні факти у правовідносинах подружжя можна назвати явищами
дійсності, осмисленими людьми (тобто
факти дійсності) з точки зору чинного сімейного права, і тому породжують певні
правові наслідки для подружжя.
Юридичні факти в сімейному праві несуть
на собі всі найважливіші риси, властиві
юридичним фактам взагалі. В юридичних
фактах також, як і в специфічних рисах правовідносин подружжя, виражаються особливості методу правового регулювання.
Необхідно принагідно зазначити, що спеціальними ознаками юридичних фактів у сімейному праві доцільно визнати такі:
1) шлюбно-сімейні відносини виникають
із шлюбу, споріднення, усиновлення, опіки
та піклування над неповнолітніми, прийняття дитини на виховання в сім’ю, тобто своєрідних юридичних фактів, у структурі яких
поєднуються біологічні та юридичні засади.
Ця особливість юридичних фактів сімейного права суворо персоніфікує учасників сімейних правовідносин, надаючи їм суто
особистісний характер;
2) на відміну від цивільного права, у якому
юридичні факти породжують самостійні
види правовідносин: регулятивні (встановлюються правочинами) і охоронні (встановлюються деліктами), охоронні сімейні
відносини завжди виникають з наявного
юридичною зв’язку як наслідок їх порушення суб’єктом сімейного права: порушення
одним із подружжя майнових прав іншого;
3) правові відносини найчастіше встановлюються за наявності не одиничного юридичного факту, а за допомогою сукупності
фактів, настання яких необхідно для виникнення передбачених законом юридичних
наслідків — фактичних складів. Наприклад,
склад, з яким норми сімейного права пов’язують виникнення аліментних правовідносин між колишнім подружжям, включає
факт непрацездатності, непрацездатності
одного з подружжя та наявність достатніх
майнових засобів у іншого.
Також необхідно визначити, що виникненню правовідносини подружжя передують:
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1) норма права, що регулює такі правовідносини, — нормативна передумова; 2) сімейна
правоздатність — передумова правосуб’єктності; 3) юридичні факти, з якими норми
права пов’язують виникнення таких правовідносин, — юридико-фактичні передумови.
В контексті нашого дослідження необхідно розглянути фактичний склад, який породжує виникнення правовідносин подружжя:
взаємна згода осіб, що вступають у шлюб
(ст. 24 СК України), досягнення ними вісімнадцятирічного віку (ст. 22 СК України) (за
винятком випадків, передбачених ст. 23 СК
України), акт реєстрації шлюбу (ч. 1 ст. 21
СК України). М. Т. Оридорога вважає, що у
такий фактичний склад слід віднести і такі
факти, як неперебування наречених в іншому зареєстрованому шлюбі і відсутність між
ними спорідненості зазначених у законі ступенів, а також у відносинах усиновлення
[3, с. 22]. Ця думка видається не досить переконливою, оскільки неперебування в іншому зареєстрованому шлюбі або відсутність
між нареченими певного ступеня споріднення або усиновлення саме по собі не є
юридичним фактом. Навпаки, якщо хоча б
одна особа перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі або дві особи знаходяться у
близькому спорідненні чи є усиновлювачем
та усиновленою, то це вже буде юридичним
фактом, що перешкоджає укладенню шлюбу. Саме тому законодавець перерахував ці
обставини в ст. 26 СК України як такі, що перешкоджають укладенню шлюбу, а не закріпив їх у ст. 21–24 СК України, які визначають
умови укладення шлюбу. Таким чином, зазначені факти не слід включати в фактичний
склад, який породжує правовідносини подружжя, навпаки, наявність цих обставин перешкоджає виникненню правовідносини
подружжя. Таким чином, правовідносини є
формою реалізації норми права. Правова
норма і правовідносини співвідносяться як
причина і наслідок. При цьому в юридичній
літературі неоднозначно оцінюють характер
взаємозв’язку норми права і правовідносини.
Згідно з однією позицією, правовідносини — це засіб регулювання суспільних відносин (послідовність тут вже інша: норма
права — правовідносини — суспільні відносини) [4, с. 334]. Більш вірною видається
інша позиція, що правовідносини — це результат впливу норми права на суспільні відносини (послідовність тут така: норма права — суспільні відносини — правовідносини).
Незважаючи на те, що шлюб є основою
подружніх правовідносин, особистих не-
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майнових та майновий прав подружжя, у
науці сімейного права вже тривалий час ведуться дискусії щодо поняття шлюбу. A. M.
Нечаєва вважає, що шлюб являє собою
союз жінки та чоловіка, укладений в принципі довічно з метою створення сім’ї [5, с. 5].
Однак не будь-яке співжиття чоловіка і жінки визнається шлюбом. На думку A. M. Белякова, шлюб — це юридично вільний і
добровільний союз чоловіка і жінки, спрямований на створення сім’ї і який породжує
взаємні права та обов’язки. Шлюб ґрунтується на почутті любові, справжньої дружби
і поваги, моральних принципах побудови
сім’ї в нашому суспільстві [6, с. 8]. Крім того,
зазначений автор вважає, що шлюб є довічним, юридично оформленим, добровільним і вільним союзом чоловіка і жінки,
спрямованим на створення сім’ї, породжує
для них взаємні особисті немайнові та майнові права і обов’язки та має на меті народження і виховання дітей.
На думку Л. В. Липець, шлюбні відносини
є широким соціально-правовим терміном,
який включає відносини між жінкою та чоловіком, які перебувають як у зареєстрованому шлюбі (подружні відносини), так й у
фактичних шлюбних відносинах, що починаються з моменту реєстрації шлюбу або з
першого дня спільного проживання (у разі
фактичних шлюбних відносин) і тривають,
як правило, довічно, а у разі припинення
шлюбу або співмешкання — до припинення майнових та особистих немайнових відносин колишнього подружжя або співмешканців [7, с. 5].
Вказані вище визначення мають право на
існування, разом з тим не повністю відображають правову природу шлюбу.
На нашу думку, для визначення цього поняття доцільно дотримуватись договірної
концепції шлюбу. Так, ще Г. Ф. Шершеневич зазначав, що з точки зору юридичної,
шлюб є союз чоловіка і жінки з метою
співжиття, заснований на взаємній угоді і
укладений у встановленій формі… В основі
шлюбу лежить угода між особа, які в нього
вступають, оскільки шлюб не може бути законно здійснений без взаємної згоди таких
осіб [8, с. 530]. Ми не можемо ототожнювати шлюб з цивільно-правовим договором
без певних пересторог, оскільки він має свої
специфічні ознаки щодо форми, визначення прав та обов’язків, а також визначення
сторін такого договору. Сучасній правовій
дійсності  повністю  відповідає  позиція
H. H. Тарусіної, яка вважає, що той час,

коли формула «шлюб-угода» прирівнювалась до страшного капіталістичного буття.
Такі елементи, як спеціальна форма, розгорнута система умов дійсності, мета і т. ін., цілком дозволяють розглядати шлюб як вид
немайнового сімейно-правового договору
[9, с. 13–14]. Разом із тим і з цією тезою ми
не можемо погодитись однозначно, оскільки укладення шлюбу спричиняє виникнення не тільки немайнових, але й майнових
відносин, тому ми з впевненістю можемо
говорити про те, що шлюб є специфічною
формою сімейно-правового договору, укладення якого спричиняє виникнення особистих немайнових та майнових прав та
обов’язків подружжя.
Закордонне законодавство також не дає
легального визначення шлюбу. Зазвичай
норми сімейного законодавства регламентують умови вступу в шлюб. Тим не менше за
змістом сімейно-правової доктрини, шлюб —
це або угода (договір), або добровільний
довічний союз, або просто партнерство між
суб’єктами. Поширеною є думка, згідно з
якою відносини між подружжям — це відносини «договірні», а «дії по зміні шлюбно-сімейних відносин» називаються «шлюбно-сімейними угодами» [10, c. 42].
У нашій державі до прийняття СК України
не існувало легальної дефініції шлюбу, хоча
при розробці проектів кодексів такі пропозиції були. Однак і викладена у ст. 21 СК
України дефініція швидше не тлумачить
поняття шлюбу, а викликає ще більше питань до того, які ж правовідносини породжує шлюб. Більшість вчених-цивілістів
солідарні з Н. В. Орловою, яка вважає, що
спроба закріпити дефініцію «шлюб» законодавчо була б марною, оскільки це комплексний інститут і юридичне визначення
неминуче було б неповним, бо воно не могло б охопити істотні ознаки шлюбу, що лежать за межами права [11, c. 23]. З такою тезою ми погодитись не можемо, зважаючи на
визначені в цивільному та сімейному законодавстві ознаки майнових та немайнових відносин, а також умов вступу у шлюб та наслідків, що наступають до осіб, які його уклали.
Тому вважаємо, що визначення шлюбу є
важливим елементом до унормування підстав
виникнення подружніх правовідносин.
Для того щоб викласти власну дефініцію
шлюбу, доцільно розглянути зміст окремих
її елементів.
В першу чергу, необхідно звернути увагу
на таку складову, яка притаманна всім визначенням шлюбу, як «союз чоловіка та жінки».
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Зважаючи на те, що відповідно до ч. 5 ст. 7
СК України учасники сімейних відносин не
можуть наділятись привілеями чи обмеженнями за ознаками раси, кольору шкіри, статі, політичних, релігійних та інших переконань, етнічного та соціального походження,
матеріального стану, місця проживання, за
мовними та іншими ознаками, зазначена
вище складова є сумнівною, оскільки питання можливості одностатевих шлюбів давно
стоїть на порядку денному демократизації
українського суспільства [12, с. 207–210].
Заборона дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації при доступі до інституту
шлюбу в переліку не значиться в силу того,
що шлюб ще раніше був визначений як
союз чоловіка і жінки. Таким чином, дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації в доступі до шлюбу можна назвати офіційно узаконеною, навіть, незважаючи на
відкритий перелік заборонених підстав дискримінації у вказаній вище нормі. Норми,
які прямо вказують на заборону одностатевих шлюбів, або ж такі, що визнають шлюбом тільки союз чоловіка та жінки знаходять своє втілення і в інших країнах. Наприклад, у Латвії забороняється укладення
шлюбу між особами однієї статі (ст. 35 ЦК
Латвії), у Франції співжиття осіб однієї статі
називається   позашлюбним   співжиттям
(ст. 515-8 ФГК) і законодавець надає можливість таким особам замість шлюбу укладати
договір про спільне життя (ст. 515-1 ФГК).
Однак, визнаючи цивільні права осіб, які
належать до сексуальних меншин, такі країни, як Данія, Швеція, Норвегія, Італія, Іспанія, Ірландія, а також деякі штати США, запровадили на різних рівнях нормотворчої
діяльності різної сили нормативні акти, які
дозволяють одностатевим парам створювати сімейні союзи.
На нашу думку, питання можливості запровадження та визнання одностатевих
шлюбів в Україні є вкрай гострим і дискусійним і потребує глибокого вивчення в усіх
сферах наукових поглядів, проте також потрібно не забувати про те, що народ як єдиний носій влади в Україні може визначитись шляхом голосування на референдумі
щодо доцільності чи недоцільності запровадження таких шлюбів. Така практика притаманна багатьом країнам ЄС, де за результатами референдумів було визначено дозвіл
або заборону на укладення одностатевих
шлюбів. Тому, на даному етапі розвитку законодавства вважаємо недоцільним однозначно в легальному визначенні шлюбу го-
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ворити про те, що це союз винятково чоловіка та жінки, або ж визнавати рівнозначність одностатевих шлюбів зі шлюбами
різностатевими. У цьому зв’язку в нагоді
можуть стати норми Конституції України,
які вказують, що і громадяни України, й іноземці, та особи без громадянства, якщо вони
знаходяться на території України на законних
підставах, користуються рівними правами і
свободами, а також норми ЦК України, які у
ст. 2 визначають учасниками цивільних правовідносин фізичних та юридичних осіб.
Дещо інше визначення учасників міститься
у ст. 2 СК України, де вказується конкретний
перелік суб’єктів, серед яких визнано також
подружжя. Разом із тим легального визначення подружжя немає, воно витікає із поняття шлюбу, викладеного у ст. 21 СК України.
У зв’язку з цим, вважаємо доцільним говорити про те, що шлюбом є союз двох осіб.
Укладення шлюбу у встановленому законом порядку передбачає чітку процедуру, яка
передує видачі свідоцтва про одруження.
Процедура реєстрації шлюбу передбачена
Главою 4 СК України, а також Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та іншими актами. Однак, неможливо погодитись з авторами, які дотримуються позиції законодавця щодо того, що
шлюб є сімейним союзом лише в силу реєстрації. Тут доцільно погодитись із Б. Левківським у тому, що термін «сімейний» засвідчує, що шлюб створює сім’ю, а не спрямований на її створення [13, с. 63–66]. Науковець
називає головним елементом волевиявлення
осіб спрямоване на виникнення у них взаємних прав та обов’язків подружжя.
Також потрібно дослідити такі ознаки
шлюбу, як добровільність та довічність.
Добровільність шлюбу, як його необхідна
ознака, встановлена нормами СК України.
Відсутність добровільності у діях осіб, що
вступають у шлюб тягне за собою його недійсність за рішенням суду відповідно до
ч. 1 ст. 40 СК України, а тому і може бути
визнано судом відсутнім факт набуття правового статусу подружжя.
Часто ознакою шлюбу визнають «в принципі довічність», обґрунтовуючи це тим, що
це дозволить привнести інформативності
та логічності мети шлюбу та його тривалості [13, с. 63–66].
Однак не можна однозначно стверджувати, що особи, які вступають у шлюб, не мають на меті визначити термін перебування у
ньому, оскільки це може бути передбачено
шлюбним або іншим сімейно-правовим до-
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говором, що не суперечить нормам СК
України та суті шлюбних відносин. Особливо недоцільною така ознака може видатись у сучасному суспільстві, коли третина
шлюбів припиняється вже у перший рік з
моменту їх укладення.
Також, зважаючи на те, що ми відстоюємо
позицію договірної природи шлюбу, необхідно визначити, що саме являють собою
сімейно-правові угоди (договори). Сімейно-правовий договір доцільно розглядати
як двосторонній юридичний акт, а саме
двосторонню   сімейно-правову   угоду,
оскільки це узгоджене волевиявлення двох
учасників сімейних правовідносин, спрямоване на досягнення певних сімейно-право-

вих наслідків, які настають лише у взаємодії
з іншими юридичними фактами. Відповідно, договори в сімейному праві, як двосторонні угоди, не є самостійною підставою
виникнення сімейних правовідносин, врегульованих нормами сімейного права, а є елемент складеного юридичного складу.
З урахуванням акумульованого досвіду дослідження поняття «шлюб» вітчизняними та
зарубіжними науковцями та нормами у сфері
сімейних правовідносин, можна запропонувати визначити шлюб як добровільний і рівноправний союз двох осіб, що заснований
на сімейно-правовому договорі, укладається
відповідно до порядку, визначеного законом,
основною метою якого є створення сім’ї.
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