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Необхідність адаптації податково-
го законодавства.

Одним із важливих першочергових 
завдань зовнішньої та національної 
внутрішньої політики України у ХХІ ст. 
є входження України до європейського 
політичного, економічного та правово-
го простору, а також утвердження її як 
впливової європейської держави та на-
буття повноправного членства в Євро-
пейському Союзі. Передумовою вступу 
нашої держави до ЄС є приведення на-
ціональної правової системи, включаю-
чи спільні принципи, цінності та пра-
вову культуру, у відповідність з актами 
ЄС. Окрім цього, адаптація законодав-
ства України до законодавства ЄС є зов-
нішньополітичним зобов’язанням Ук ра-
їни, яке наша держава взяла на себе від-
повідно до Угоди про партнерство про 
співробітництво між Україною і Євро-
пейськими Співтовариствами та їх дер-
жавами-членами від 14 червня 1994 р. 

Наближення українського податково-
го законодавства до законодавства дер-
жав-членів ЄС та адаптація цього зако-
нодавства до тих вимог, які містяться в 
законодавстві ЄС (у даному випадку під 
законодавством ЄС розуміється вся су-
купність нормативно-правових актів, 
що приймаються різними інститутами 

ЄС), вимагає пояснення (тлумачення) 
основних положень і принципів цих 
актів. При цьому вивчення існуючого 
європейського правового досвіду з пи-
тання податкового права являє значний 
інтерес як з позиції порівняльного (док-
тринального) правознавства, так і з 
практичної точки зору. Як слушно з 
цього приводу зазначає професор 
Г. П. Тол стопятенко, створений інсти-
туційний та правовий механізм ЄС доз-
воляє успішно вирішувати конфліктні 
ситуації, обумовлені так званим націо-
нальним егоїзмом держав-членів ЄС, і 
знаходити по можливості вигідні для 
всіх правові рішення з найбільш склад-
них фінансово-економічних питань, до 
яких належать, зокрема, і питання опо-
даткування [1, с. 2].

Дехто може зауважити, що така адапта-
ція порушує право держави на самостійне 
вирішення питань економічного та фі-
нансового характеру, що це свого роду 
опосередковане втручання в законотвор-
чу діяльність держави. Проте зазначене 
твердження буде не зовсім коректне. 

Справа в тому, що наша держава, як і 
належить демократичній та правовій 
державі, найвищою соціальною цінні-
стю визнала людину. Права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст 
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і спрямованість діяльності держави. 
Утвердження та забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком 
держави (ст. 3 Конституції України). 
Тобто все, що робиться, — все має бути 
на користь людини. При цьому запро-
вадження податків не можна вважати 
тим, що є корисним для людини, але це 
з одного боку. З іншого ж боку, всі до-
бре усвідомлюють те, що саме за рахунок 
податків функціонує держава та живе на-
род, адже сплачені податки та збори по-
тім повертаються у вигляді зарплат, пен-
сій, виплат, допомог, пільг тощо. Тому 
об’єктивна необхідність у податках є оче-
видною, а їхня сплата є обов’язковою. 
При цьому основний тягар сплати пря-
мих і непрямих податків покладається 
саме на фізичних осіб, у зв’язку із чим 
податкове законодавство має служити не 
лише фіскальним інтересам держави, а 
бути певним гарантом прав і свобод лю-
дини і громадянина. Тобто особа, яка 
сплачує той чи інший податок один раз в 
одній країні, не повинна повторно спла-
чувати його в іншому місці (для цього іс-
нують двосторонні угоди про уникнення 
подвійного оподаткування).

Адаптуючи вітчизняне податкове за-
конодавство до законодавства ЄС, ми 
тим самим враховуємо визнані в Європі 
підходи та принципи оподаткування, 
враховуємо те, що інші європейські 
країни вже давно закріпили в націо-
нальному законодавстві. 

Правове регулювання прямих подат-
ків у державах-членах ЄС багато в чому 
визначається підходом до проведення 
інтеграційної податкової політики та 
вибором найбільш ефективних право-
вих засобів досягнення цілей Співтова-
риства. Слід зазначити, що податковий 
суверенітет є частиною державного су-
веренітету щодо якого кожна країна ви-
являє найбільшу стриманість. Це пов’я-
зано не лише із тим, що податки є важ-
ливою складовою фінансової системи 
держави, але і тим, що вони встановлю-
ються, змінюються, скасовуються зако-

нодавчим органом, Європарламент же 
не наділений такими повноваженнями, 
оскільки це було би втручанням у дер-
жавний суверенітет.

При цьому, очевидно, що створення 
«загальноєвропейського» ринку товарів, 
робіт і послуг навряд чи можливе без 
розроблення та сприйняття єдиних 
стандартів у галузі прямого оподаткуван-
ня у державах-членах ЄС [2, с. 489–490].

Варто відмітити, що нині основу пра-
вового регулювання прямих податків у 
державах-членах ЄС складає саме націо-
нальне (внутрішнє) законодавство. За 
таких умов найбільш ефективним прин-
ципом правової політики ЄС у цій галузі 
є власне принцип адаптації національ-
ного, зокрема, українського податкового 
законодавства до європейських стандар-
тів і гармонізації з податковим законо-
давством держав-членів ЄС.

Нині ми з вами є свідками більш тіс-
ної правової інтеграції з нашими ближ-
чими сусідами — країнами СНД та з 
іншими постсоціалістичними країна-
ми. При цьому нове податкове законо-
давство більшості із цих країн розро-
бляється відповідно до вимог норма-
тивно-правових актів ЄС. Україна не 
повинна відставати у цьому напрямку 
від інших держав. Справді, навіщо тво-
рити нові податкові закони на якихось 
нових принципах, закладати в них якісь 
невідомі раніше елементи, якщо вся Єв-
ропа йде по шляху адаптації національ-
ного податкового законодавства до за-
конодавства ЄС. Саме для цього при-
ймаються певні директиви, регламенти, 
які використовують держави-члени ЄС.

Якщо ж якась країна не ввійшла до 
ЄС, то вона, реформуючи своє подат-
кове законодавство, не позбавлена пра-
ва враховувати існуючі рекомендації. 
Інше питання, як це буде враховано 
державами-членами.  Очевидно  од-
не, — якщо нормативно-правові акти 
хтось створює, значить це комусь по-
трібно, а Україні це потрібно не менше, 
ніж іншими державам.
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Отже, необхідність в адаптації вітчиз-
няного податкового законодавства є, але 
існуючий механізм для її проведення ви-
дається поки що не зовсім ефективним. 
Що ж треба робити в такому випадку?

По-перше, необхідно провести гли-
бокий аналіз чинного податкового за-
конодавства на предмет його відповід-
ності вимогам ЄС. Тут проблемою є 
недостатня кількість офіційно адапто-
ваних (перекладених українською мо-
вою) нормативно-правових актів ЄС. 
Це, у свою чергу, ускладнює та значно 
уповільнює проведення порівняння за-
конодавства.

Потреба у порівняльному подат-
ковому правознавстві.

Можна стверджувати, що порівняльне 
правознавство є теорією в ряді галузей 
юридичної науки, метою якої є вивчен-
ня та співставлення різних правових ма-
сивів і систем між собою та з нормами 
міжнародного права, а також визначення 
тенденцій загальноправового розвитку.

Базуючись на досягненнях відомого 
фахівця у галузі порівняльного правоз-
навства Ю. О. Тихомирова, можна 
сформулювати такі елементи порів-
няльного податкового правознавства:

1. Вивчення різноманітних норматив-
но-правових масивів з питань оподатку-
вання та існуючих правових систем.

2. Опанування прийомами їх спів-
ставлення та їхня оцінка.

3. Використання способів відобра-
ження та сприйняття зазначених нор-
мативно-правових масивів з питань 
оподаткування в тих чи інших право-
вих системах.

4. Знання загальних тенденцій і зако-
номірностей розвитку податкового за-
конодавства різних країн.

Для чого взагалі потрібно проводити 
порівняння податкового законодавства? 

У процесі реформування вітчизняно-
го податкового законодавства адаптува-
тись до європейського законодавства, 
не знаючи його та не вивчивши прак-
тику його реального застосування, без 

порівняльного правознавства та порів-
няльного методу просто неможливо. 

Далі. Визначення окремих термінів, а 
також термінологічних зворотів у по-
датковому законодавстві окремих країн 
досить часто не співпадають, що, в 
свою  чергу,  ускладнює  адекватне 
сприйняття та співставлення тих чи ін-
ших правових явищ. Яскравим прикла-
дом може бути той факт, що поняття 
обов’язкового платежу в чинному зако-
нодавстві не визначається. У зв’язку із 
цим варто підтримати положення, ви-
кладені в доповіді спеціальної проблем-
ної групи з правової реформи в СНД 
(1992 р.) Комісії ЄС, щодо підготовки та 
видання тлумачного словника юридич-
них термінів, що використовуються в 
законодавства  країн  Співдружності. 
В Україні варто підготувати енциклопе-
дію міжнародного оподаткування, по-
трібно проводити активнішу діяльність 
у цьому напрямі.

Порівняльне правознавство дуже ди-
намічна галузь, проблемами якої мають 
займатися, в першу чергу, вчені юристи 
і практики, які є спеціалістами широко-
го профілю та високого класу. Чому 
саме юристи? 

Закони «творяться» законодавчим ор-
ганом, у складі якого фахівців у галузі 
юриспруденції налічується одиниці, 
але це ще не означає, що юристи не ма-
ють ніякого відношення до законів. 
Адже спочатку розробляється проект 
закону, потім відбувається його обгово-
рення, внесення зауважень і пропози-
цій до нього. Саме на цих стадіях і вра-
ховуються ті чи інші пропозиції юрис-
тів, які можуть визначити чи не супере-
чить проект нормам чинних законів, чи 
відповідає він положенням міжнарод-
них договорів тощо. Отже, думка 
юриста в законодавчій діяльності має 
вагоме значення, адже хто, як не юрис-
ти, займається втіленням у реальне жит-
тя приписів нормативно-правових ак-
тів, тобто правозастосовчою діяльніс-
тю; саме юристи забезпечують дотри-
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мання правопорядку в державі і забез-
печують реалізацію регулятивної та 
охоронної функції права. Завдяки знан-
ням правових норм, що містяться в за-
конодавстві зарубіжних країн, саме 
представник юридичної професії (а не 
політолог, економіст чи філолог) може 
моделювати той тип правовідносин, 
який буде найбільш оптимальний, вра-
ховуючи національне та зарубіжне за-
конодавство. Незнання ж іноземного 
законодавства може спричинити певні 
порушення правовідносинах на міжна-
родному рівні, викликати колізії у пра-
возастосуванні тощо. Тому на юриста 
нині покладено дуже відповідальну мі-
сію — проводити порівняння законо-
давства для створення сприятливих 
умови життя та діяльності для «своїх» 
громадян; діяти в межах закону та між-
народних нормативно-правових актів.

Необхідність існування порівняльно-
го правознавства підтверджена десяти-
літтями і навіть століттями. Так, ще у 
1869 р. було створено французьке това-
риство порівняльного законодавства. 
У 1900 р. відбувся І Міжнародний кон-
грес порівняльного права, а в 1924 р. 
створено Міжнародну Академію порів-
няльного права. З 1947 р. діє Товари-
ство порівняльного правознавства Бель-
гії та Нідерландів. Є центри порівняль-
ного правознавства, наприклад, у 
Швейцарії та США. У Росії досить ак-
тивно провадить свою діяльність Інсти-
тут законодавства і порівняльного пра-
вознавства. В Афінах у 1994 р. відбувся 
XIV конгрес юристів Міжнародної Ака-
демії порівняльного права.

В Україні у 1998 р. заснована громад-
ська організація «Інститут проблем за-
конодавства ім. Я. Мудрого». Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 
15 травня 2003 р. на базі Центру порів-
няльного права та Центру перекладів ак-
тів європейського права при Міністер-
стві юстиції України створено Центр 
європейського та порівняльного пра-
ва — спеціальну урядову установу, по-

кликану забезпечити науково-експерт-
ний, аналітичний, інформаційний та 
методологічний супровід адаптації зако-
нодавства України до законодавства ЄС.

Про великий інтерес до порівняльно-
го правознавства свідчать також і різно-
манітні конференції, семінари тощо, які 
проводяться на базі юридичних вищих 
навчальних накладах і факультетах, на-
уково-дослідних установах України. 
Чимало зусиль для цього докладає відо-
мий вітчизняний фахівець у галузі по-
рівняльного правознавства О. В. Кресін.

Порівняльне правознавство має на 
меті досягнення таких, зокрема, цілей: 
пізнавальну, інформаційну, аналітичну, 
інтегративну, критичну, пропагандист-
ську [3, с. 39–41]. За допомогою порів-
няльного правознавства юристи-фахівці 
можуть досліджуються іноземне законо-
давство та порівнюють його із вітчизня-
ним. На підставі цього формулюються 
певні зауваження та пропозиції, які дуже 
часто враховуються законодавцем.

Коли йдеться про порівняльне подат-
кове правознавство, то тут варто також 
залучати і фахівців з інших галузей нау-
ки, зокрема, економічної. Це поясню-
ється тим, що податок виступає як еко-
номічна, так і юридична категорія. Але 
при цьому більшу увагу слід приділяти 
дослідженню правових норм, що регу-
люють податкові відносини. Тобто ос-
новний частину дослідження покладаєть-
ся саме на знавців законів — на юристів.

Взагалі, порівняльне правознавство 
корисне для взаємодії між народами та 
створення найкращого режиму подат-
кових правовідносин у міжнародному 
житті. Замість спроби уніфікувати колі-
зійні норми з практичної точки зору 
доцільніше виробити єдині матеріальні 
норми, що регулюють податкові право-
відносини. При цьому, звичайно, 
йдеться не про заміну різноманітних 
національних правових систем єдиним 
наднаціональним, зокрема, європей-
ським правом, а про створення реко-
мендацій тощо.
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Отже, об’єктом порівняльного подат-
кового правознавства є реальні загаль-
но правові явища, податкові правовід-
носини та процеси, що вимагають 
комплексного аналізу, оцінки, прийнят-
тя адекватних державно-правових захо-
дів і здійснення необхідних дій у галузі 
оподаткування.

Щодо податкових правовідносин, то 
тут ЄС по-різному підходить до їхнього 
врегулювання. Так, порівняно із непря-
мими податками (яким присвячено не 
один десяток директив ЄС), нормотвор-
чість інститутів ЄС у галузі прямого 
оподаткування є зовсім незначною. Це 
пов’язано із тим, що оподаткування, на-
приклад, доходів фізичних осіб не є 
умовою для створення єдиного євро-
пейського ринку, а законодавство дер-
жав-членів ЄС у зазначеному питання 
може містити різні підходи щодо опо-
даткування цих доходів. Що стосується 
оподаткування прибутку підприємств, 
то в окремих країнах, природно, є різні 
правила оподаткування, при цьому у 
бюджетах багатьох держав надходжен-
ня вид цих прямих податків є чи не най-
більшими серед усіх інших бюджетних 
надходжень. У такому випадку, якщо 
все добре, то для держави немає сенсу 
вносити якісь зміни.

Зважаючи на це, створення єдиного 
європейського законодавства з питань 
прямих податків є абсолютно неможли-
вим та й просто недоцільним. Проте 
благополуччя держави залежить від бла-
гополуччя її громадян і платників подат-
ків. Є необхідність у забезпеченні ста-
більності податкового законодавства, 
формулюванні гарантій захисту платни-
ків податків, у деяких випадках створен-
ня пільгових податкових режимів тощо.

Акти, які необхідно всебічно до-
слідити.

Як вже зазначалося вище, інститута-
ми ЄС розроблено зовсім незначну 
кількість актів у галузі прямого оподат-
кування. Так, до директив Ради, що ре-
гулюють прямі податки, належать такі:

1) 90/434/ЄЕС від 23 липня 1990 р. 
щодо спільної системи оподаткування, 
що застосовується у випадках злиття, по-
ділу, переведення активів та обміну акці-
ями, коли товариства знаходяться в ме-
жах юрисдикції різних держав-членів;

2) 90/435/ЄЕС від 23 липня 1990 р. 
щодо загальної системи оподаткування, 
яка застосовується до материнських та 
дочірніх компаній які знаходяться в ме-
жах юрисдикції різних держав-членів.

Стосовно постійного місця прожи-
вання та перебування як критерію ви-
значення статусу резидентства платни-
ка податку, то цьому питанню присвя-
чено Council Derective 90/364/EEC on 
the right of  residence of  28 June 1990.

Україна проводить активну політику 
у питанні протидії ухиленням від спла-
ти податків. На європейському рівні для 
кращого розв’язання та вирішення 
проб лем, що пов’язані з ухиленням від 
сплати податків прийнято директиву 
№ 77/799 від 19 грудня 1977 р. про вза-
ємну допомогу податкових органів дер-
жав-членів у галузі прямого оподатку-
вання з метою забезпечення необхід-
них умов для боротьби з ухиленням від 
сплати податків і найбільш ефективно-
го оподаткування доходів юридичних 
осіб. Також є Конвенція про уникнення 
подвійного оподаткування у зв’язку з 
коригуванням прибутків пов’язаних 
осіб (90/436/ЄЕС).

Окрім директив важливе значення 
мають рекомендації Комісії ЄС, зокрема:

1) 94/79/ЄС від 21 грудня 1993 р. 
щодо оподаткування деяких позицій 
прибутку, отриманих нерезидентами у 
державах-членах, інших, ніж ті, у яких 
вони є резидентами;

2) 94/390/ЄC від 25 травня 1994 р. 
стосовно оподаткування малих та се-
редніх підприємств;

3) 94/1069/ЄC від 7 грудня 1994 р. 
щодо переведення малих та середніх 
підприємств.

Саме наведені акти потребують най-
глибшого дослідження в процесі адап-
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тації податкового законодавства Украї-
ни до законодавства ЄС.

Далі. На відміну від деяких країн Єв-
ропи, зокрема, країн англосаксонської 
правової системи, в Україні судовий 
прецедент де-юре не є джерелом пра-
ва. Проте там, де судовий прецедент 
існує, його абсолютно правомірно вва-
жають значним джерелом податкового 
права, в судових рішеннях даються на-
віть визначення тих чи інших термінів. 
Можливо, і для нас було б корисно оз-
найомитися з деякими судовими рішен-
нями. Наприклад, у Справі № 102/86 
(Apple Case [1, с. 46]) Суд дав визна-
чення терміну «винагорода»; у Справі 
№ С-200/90 (Denkavit Case) Суд роз’яс-
нив, як слід розуміти положення ст. 33 
Шостої директиви, що передбачають 
право держав-членів  установлюва-
ти  будь-які види податків, за винятком 
тих, які можуть бути охарактеризова-
ні як податки з обороту; у Справі 
№ С-28/95 тлумачаться положення 
директиви № 90/434.

Також серед рішень Суду ЄС у право-
вому механізмі гармонізації законодав-
ства, що регулює прямі податки в краї-
нах-членах ЄС, варто відмітити такі: 
Case 305/87 Commission v. Greece, 
(1989) ECR 1461; Case 81/87 the Queen 
v. H. M. Treasury and Commissioners of  
Inland Revenue, ex porte Daily Mail and 
General Trust pls, (1988) ECR 5483; Case 
270/83 Commission v. France, (1986) 
ECR 273; Case C-330/91 the Queen v. 
Inland Revenue Commissioners ex parte 
Commerzbank, (1993) ECR I-4017; Case 
C-1/93 Halliborton Services BV v. 
Staatssecretaris van Financien, (1994) 
ECR I-1137; Darnel’s Case (The Five 
Knights’ Case), (1627) 3St. Tr. 1 [4, с. 83].

Як відомо, до актів, що приймаються 
Рада Європи, належать і регламенти, 
що є обов’язковими у всіх частинах і 
підлягають прямому застосуванню у 
всіх країнах-членах. Правова форма 
регламенту обирається для закріплення 
найбільш важливих рішень інститутів 

ЄС з питань, що не врегульовані чи не-
достатньо врегульовані податковим за-
конодавством країни-членів. Вважаємо 
за необхідне вивчити такі акти:

1) Регламент Ради Європи № 260/68 
від 29 лютого 1968 р. про прибутковий 
податок з фізичних осіб, які працюють 
в апараті ЄС;
2) Регламент Ради Європи № 1111/77 

від 17 травня 1977 р. про введення по-
датку на ізоглюкозу;

3) Регламент Ради Європи № 1079/77 
від 17 травня 1977 р. про введення «по-
датку загальної відповідальності» (co-
responsibility levy) на молоко та молоч-
ні продукти;
4) Регламент Ради Європи № 2137/85 

від 25 липня 1985 р. про європейське 
об’єд нання із загальною економічною 
метою, відповідно до якого ці об’єд-
нання звільняються від сплати корпо-
ративного податку; передбачає інші 
податкові пільги.

Окрім цього, варто ознайомитися із 
законодавством у галузі прямого опо-
даткування, що діє в окремих країнах 
протягом декількох десятиліть. Слід ви-
вчити наслідки впровадження на націо-
нальному рівні зазначених вище актів, 
тобто національне законодавство євро-
пейських країн, зокрема:

1) Федеральне Положення про по-
датки і збори Австрії 1961 р.;

2) Загальний податковий закон Іспа-
нії від 28 грудня 1963 р.;

3) Положення про податки та плате-
жі, прийняте Законом ФРН від 16 бе-
резня 1977 р.;

4) Закон Іспанії від 1991 р. «Про по-
даток з доходів громадян»;

5) Закон Іспанії від 1983 р. «Про по-
рядок уступки державних податків авто-
номним областям»;

6) Закон Великобританії від 1970 р. 
«Про управління податками» (Taxes 
Management Act);

7) Закон Великобританії від 1988 р. 
«Про прибутковий та корпоративний 
податок» (Income and Corporation Act);
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8) Закон Великобританії від 1984 р. 
«Про податок на спадщину» (Inheritance 
Tax Act);

9) Закон Великобританії від 1976 
«Про прогресивний поземельний пода-
ток» (Development Land Tax Act);

10) Закон ФРН 1997 р. «Про прибут-
ковий податок»;

11) Французький Загальний кодекс 
податків від 1948 р.;

12) Податкові кодекси країн СНД.
Отже, податкова реформа, що про-

водиться в Україні, безпосередньо зу-
мовлює об’єктивну необхідність у 
адаптації вітчизняного податкового за-
конодавства до законодавства ЄС. 
Адаптація будь-якої галузі законодав-
ства тісно пов’язана з порівняльним 
правознавством у цій галузі. Запору-

кою ефективної адаптації та позитив-
них наслідків впровадження в націо-
нальне законодавство положень ди-
ректив, рекомендацій та інших норма-
тивно-правових актів ЄС, є вивчення 
та проведення комплексного порів-
няння цих норм, тобто порівняльне 
податкове правознавство перебуває у 
нерозривному зв’язку з адаптаційними 
податковими процесами. За умови, 
якщо юристи — фахівці у галузі ві-
тчизняного законодавства (як науков-
ці, так і практичні працівники) співп-
рацюватимуть із юристами — фахів-
цями у галузі порівняльного правоз-
навства, то адаптація податкового за-
конодавства, що стосується прямих 
податків, до законодавства ЄС дасть 
бажані результати.
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Процес адаптації законодавства Украї-
ни до законодавства ЄС триває. Важли-
вим напрямом цього процесу є сфера 
кримінального судочинства. Змінюючи 
дещо застарілі, а подекуди й відверто ре-
пресивні підходи вітчизняної правоохо-
ронної системи та створюючи гарантії 
обмежень щодо застосування процесу-
ального примусу до обвинуваченого, ми 
непомітно для себе почали все менше 
уваги приділяти потерпілому, який і без 
того не отримував належної уваги з боку 
компетентних органів держави.

Але ж задекларований як завдання 
кримінального провадження в статті 2 
КПК України захист особи від кримі-
нальних правопорушень має бути реа-
лізованим не лише в площині справед-
ливого засудження та покарання винно-
го у вчиненні злочину, а й у напрямі 

захисту потерпілого від залякування та 
помсти як у ході кримінального прова-
дження, так і після його завершення.

На жаль, підстав для наголошення на 
значних успіхах у зазначеній сфері в 
Україні поки що немає. Користуючись 
закріпленою у вітчизняному законодав-
стві забороною використання судом на-
даних під час досудового слідства свід-
чень, злочинці самостійно або через ін-
ших осіб протиправно впливають на 
потерпілих та свідків. Застосовуючи фі-
зичну силу та погрози потерпілих зму-
шують до відмови від наданих раніше 
свідчень або просто вбивають. Без сум-
ніву, така ситуація призводить до зали-
шення багатьох правопорушників непо-
караними та до поширення в суспільстві 
тенденцій недовіри до системи кримі-
нального судочинства в цілому.
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Враховуючи викладене, процедура 
захисту потерпілих від залякування та 
помсти як у ході кримінального прова-
дження, так і після його завершення по-
требує суттєвої оптимізації, в тому числі 
й за рахунок удосконалення норматив-
ної бази та приведення її до сучасних 
європейських стандартів. Зазначений 
напрям реформування цілком відпові-
дає вимогами статті 14 Угоди про асоці-
ацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії та їх-
німи державами-членами, з іншої сто-
рони, де зазначається наступне: «в рам-
ках співробітництва у сфері юстиції, 
свободи та безпеки Сторони надають 
особливого значення утвердженню 
верховенства права та укріпленню ін-
ституцій усіх рівнів у сфері управління 
загалом та правоохоронних і судових 
органів зокрема. Співробітництво буде 
спрямоване, зокрема, на зміцнення су-
дової влади, підвищення її ефективнос-
ті, гарантування її незалежності та не-
упередженості та боротьбу з корупці-
єю. Співробітництво у сфері юстиції, 
свободи та безпеки буде відбуватися на 
основі принципу поваги до прав люди-
ни та основоположних свобод».

Питанням захисту потерпілих протя-
гом кримінального провадження у фа-
ховій літературі приділяли увагу Ба-
систа І. В., Бояров В. І, Гриньків О. О., 
Касько В. В., Панасюк Т. І., Томин С. В., 
Козій В. В. та багато інших науковців. 
Проте більшість наукових напрацю-
вань наведених авторів були побудовані 
на КПК України 1960 р. або стосува-
лись лише одного чи декількох заходів 
захисту. Водночас, сьогодні бракує саме 
комплексного погляду на проблему за-
хисту потерпілих.

Основною метою статті є проведен-
ня аналізу відповідності законодавства 
України у сфері захисту потерпілих за-
конодавству ЄС та з’ясування перспек-
тивних напрямів адаптації першого до 
останнього.

Вагома частка означених питань роз-
кривається у Директиві Європейського 
парламенту та Ради Європейського Со-
юзу щодо встановлення мінімальних 
стандартів забезпечення прав, підтри-
мання та захисту жертв злочинів від 
25 жовтня 2012 р. (далі — Директива). 

У ній, зокрема, йдеться про необхід-
ність захисту жертв злочинів від пов-
торної віктимізації, залякування та по-
мсти. Останні мають отримати під-
тримку для відновлення та забезпечува-
тись належним доступом до правосуддя 
(п. 9 Преамбули до Директиви). Жерт-
вам, котрі були визнані вразливими від 
повторної віктимізації, залякування та 
помсти мають бути запропоновані від-
повідні заходи захисту в ході кримі-
нального процесу. Точний характер 
таких заходів має визначатись індивіду-
ально з урахуванням побажань потерпі-
лого. Кожен захід має обиратись без 
шкоди правам захисту та оцінюватись 
судом (п. 58 Преамбули до Директиви).

Аналіз документа дозволяє виділити 
декілька важливих моментів, які мають 
бути враховані країнами при побудові 
власного законодавства та впроваджен-
ні певних організаційно-правових захо-
дів у розглядуваній сфері. 

Зокрема, статтею 18 Директиви пе-
редбачається, що без шкоди правам 
сторони захисту, країни-учасниці ма-
ють забезпечити доступність заходів 
захисту потерпілих та членів їх сімей 
від повторної віктимізації, залякування 
та помсти, в тому числі від ризику емо-
ційної та психічної шкоди, а також для 
захисту гідності під час допиту й при 
наданні свідчень. За необхідності, такі 
заходи мають містити процедури, вста-
новлені відповідно до національного 
законодавства для фізичного захисту 
потерпілих та членів їх сімей. 

Варто наголосити, що вітчизняне за-
конодавство, представлене низкою 
нормативно-правових актів, основними 
з яких є Закон України «Про забезпе-
чення безпеки осіб, які беруть участь у 
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кримінальному судочинстві» 1993 р. та 
Кримінальний процесуальний кодекс 
України, передбачає процедуру забезпе-
чення безпеки життя та здоров’я потер-
пілих та членів їх сімей (так само як і ін-
ших учасників кримінального судочин-
ства). Разом з тим, ризик спричинення 
емоційної та психічної шкоди до підстав 
застосування заходів захисту законом не 
віднесено. Отже, як бачимо, на відміну 
від європейського законодавства, вітчиз-
няне не спрямоване на захист вразливих 
учасників кримінального процесу від 
емоційного й психічного впливу.

В Директиві наголошується, що жін-
ки, котрі стали жертвами насильства за 
ознакою статі та їх діти потребують 
особливої підтримки та захисту через 
високий ризик повторної віктимізації, 
залякування та помсти (п. 17 Преамбу-
ли до Директиви). Також наголошуєть-
ся на потребі у застосуванні спеціаль-
них заходів захисту до жертв, які пере-
бувають у близьких стосунках із право-
порушниками та залежать від них. Це 
положення також переважно стосується 
жінок, котрі в економічному чи соціаль-
ному сенсі залежать від правопорушни-
ка (п. 18 Преамбули до Директиви). На-
томість законодавство України з питань 
забезпечення безпеки прописує проце-
дури захисту для всіх учасників кримі-
нального процесу (в тому числі й для 
потерпілих) уніфіковано, без виділення 
жодної категорії. Зазначений підхід до-
цільно розглянути в якості напряму по-
дальшого удосконалення вітчизняного 
законодавства.

Для прийняття рішення про застосу-
вання або про відмову у застосуванні 
процедури захисту українське законо-
давство передбачає з’ясування наявно-
сті підстав та приводів для вжиття захо-
дів забезпечення безпеки. Зокрема, від-
повідно до ч. 1 ст. 20 Закону України 
«Про забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у кримінальному судо-
чинстві» 1993 р., підставою для вжиття 
заходів щодо забезпечення безпеки 

осіб є дані, які свідчать про наявність 
реальної загрози їх життю, здоров’ю, 
житлу і майну.

Приводом для вжиття заходів щодо 
забезпечення безпеки учасників кримі-
нального судочинства, членів їх сімей 
та близьких родичів відповідно до ча-
стини 2 статті 20 згаданого закону може 
бути: а) заява учасника кримінального 
судочинства, члена його сім’ї або близь-
кого родича; б) звернення керівника 
відповідного державного органу; в) от-
римання оперативної та іншої інфор-
мації про наявність загрози життю, здо-
ров’ю, житлу і майну зазначених осіб.

Подальша індивідуалізація прийняття 
рішення про обрання конкретних захо-
дів захисту законом не регламентована. 
Передбачається лише, що орган, якому 
доручено здійснення заходів безпеки, 
встановлює перелік необхідних заходів 
і способів їх реалізації, керуючись при 
цьому конкретними обставинами спра-
ви і необхідністю усунення існуючої 
загрози (частина 3 статті 22 Закону 
України «Про забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві» 1993 р.).

В той же час, відповідно до статті 22 
Директиви, країни-учасниці зобов’язу-
ються забезпечити своєчасне індивіду-
альне з’ясування потреб жертви у захи-
сті для визначення необхідних спеці-
альних заходів, що мають бути ефек-
тивними протягом кримінального про-
вадження. Індивідуальна оцінка повин-
на, зокрема, враховувати: 1) особистісні 
характеристики потерпілого; 2) тип або 
характер злочину; 3) обставини вчи-
нення злочину. 

У ході індивідуальної оцінки, особли-
ва увага повинна приділятись жертвам, 
яким була нанесена значна шкода від 
тяжкого злочину. Йдеться про жертв, 
які постраждали від дискримінаційного 
злочину, за мотивами, що пов’язані з їх 
особистими характеристиками; жертв, 
які є особливо вразливими через залеж-
ність від злочинця. У зв’язку з цим, осо-
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блива увага має приділятись жертвам 
тероризму, організованої злочинності, 
торгівлі людьми, статевого насильства, 
експлуатації або злочинів на ґрунті не-
нависті, а також жертвам- інвалідам. 
Крім того, особливої уваги потребують 
діти-жертви через їх вразливість. 

Відповідно до п. 28 Преамбули до Ди-
рективи, країни-учасниці не мають бути 
зобов’язаними надавати інформацію, 
якщо її розкриття може спричинити 
шкоду цій справі або особі, або якщо 
вони вважатимуть, що це суперечить на-
явним інтересам її безпеки. Зазначене 
положення має своє відображення у ві-
тчизняному законодавстві. Зокрема, від-
повідно до п. Д статті 15 Закону України 
«Про забезпечення безпеки осіб, які бе-
руть участь у кримінальному судочин-
стві» 1993 р., у випадку застосування до 
особи такого заходу безпеки, як забезпе-
чення конфіденційності даних про осо-
бу, застосовується накладення тимчасо-
вої заборони на видачу відомостей про 
особу, взяту під захист, адресними бюро, 
паспортними службами, підрозділами 
державтоінспекції, довідковими служба-
ми АТС та іншими державними інфор-
маційно-довідковими службами.

Важливим, на наш погляд, є поло-
ження про необхідність повідомлення 
потерпілого за його проханням про ви-
падки втечі або виходу на волю право-
порушника у випадку, коли існує так 
званий «ідентифікований ризик спри-
чинення шкоди жертвам». Для з’ясуван-
ня наявності такого ризику мають вра-
ховуватись такі фактори, як характер й 
тяжкість вчиненого злочину та ймовір-
ність помсти (п. 32 Преамбули до Ди-
рективи). Відсутність аналогічного по-
ложення у вітчизняному законодавстві 
без сумніву є прогалиною, яка потребує 
якнайшвидшого заповнення.

Велику увагу в Директиві приділено 
питанням удосконалення взаємодії по-
терпілих із компетентними органами 
під час участі у кримінальному про-
вадженні. Йдеться про обмеження кіль-

кості викликів потерпілих для допиту (в 
тому числі шляхом проведення відеоза-
пису із подальшим використанням його 
в суді); облаштування окремих входів та 
зон очікування в поліцейських відділках 
та судах й застосування інших організа-
ційних заходів спрямованих на мінімі-
зацію контактування зі злочинцями по-
терпілих та членів їх сімей (п. 53 Преам-
були до Директиви та статті 19, 20 Ди-
рективи). Вітчизняне законодавство не 
приділяє належної уваги вирішенню 
зазначених питань як в організаційно-
му, так і в процесуальному напрямі. Ідея 
проведення відеозапису допиту потер-
пілого із подальшим його використан-
ням в суді не узгоджується із частиною 
4 статті 95 КПК України, згідно з якою 
«суд може обґрунтовувати свої висно-
вки лише на показаннях, які він безпо-
середньо сприймав під час судового за-
сідання або отриманих у порядку, пе-
редбаченому статтею 225 цього Кодек-
су. Суд не вправі обґрунтовувати судові 
рішення показаннями, наданими слід-
чому, прокурору, або посилатися на 
них». Отже, на наш погляд, цей напрям 
є досить перспективним для проведен-
ня подальших досліджень та розвитку 
вітчизняного законодавства.

Розглядуваний документ передбачає, 
що країни-учасниці мають забезпечи-
ти, щоб вже під час першого контакту із 
компетентним органом жертви отриму-
вали інформацію про те яким чином та 
на яких умовах вони можуть отримати 
необхідні заходи захисту (п. С статті 4 
Директиви). Вітчизняне законодавство 
передбачає інформування потерпілого 
про право за наявності відповідних під-
став — на забезпечення безпеки щодо 
себе, близьких родичів чи членів своєї 
сім’ї, майна та житла (частина 2 статті 
55 та п. 5 частини 2 статті 56 КПК Укра-
їни). Проте обов’язок роз’яснення того, 
яким чином та на яких умовах жертви 
можуть отримати необхідні заходи за-
хисту для компетентних органів Украї-
ни не прописаний. 
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Відповідно до статті 23 Директиви, без 
шкоди правам сторони захисту, згідно з 
правилами судового розгляду, держа-
ви-члени повинні створити умови для 
того, щоб жертвам, які в результаті інди-
відуальної оцінки ідентифіковані як такі, 
що потребують застосування захисту, 
була доступна в ході кримінального про-
вадження низка відповідних заходів.

У ході кримінального розслідування:
1) проведення опитування (допиту) 

жертви  в  приміщеннях,  спеціально 
при значених або пристосованих для 
цієї мети;

2) проведення опитування (допиту) 
жертви фахівцями, спеціально підго-
товленими для цієї мети;

3) проведення всіх опитувань (допитів) 
жертви одними й тими самими особами, 
якщо це не суперечить вимогам щодо на-
лежного відправлення правосуддя;

4) проведення опитування (допиту) 
жертв сексуального насильства, ген-
дерного насильства та насильства, за-
подіяного близькими особами (за ви-
нятком проведення допиту прокуро-
ром або суддею) особою тієї ж статі, 
що і жертва за її побажанням, за умови, 
що кримінальному провадженню не 
буде завдано шкоди.

У ході судового розгляду:
1) заходи, спрямовані на уникнення 

візуального контакту між жертвами і 
злочинцями в тому числі під час подан-
ня доказів, за допомогою відповідних 
засобів, включаючи використання ко-
мунікаційних технологій;

2) заходи, що надають можливість 
жертві бути почутій в залі суду без її при-
сутності, зокрема, шляхом використання 
відповідних комунікаційних технологій;

3) заходи, що дозволяють уникати 
непотрібного допиту щодо особистого 
життя потерпілого не пов’язаного з 
кримінальним правопорушенням;

4) заходи, що дозволяють проведен-
ня слухань за відсутності публіки.

Як бачиться, відповідь на запитання: 
«Чи може вітчизняне законодавство 

вважатись таким, що адаптоване до ви-
мог статті 23 Директиви?» — не є одно-
значною. З одного боку, ми можемо 
наполягати на тому, що всі наші слідчі, 
зважаючи на передбачений законодав-
ством тривалий термін їх підготовки 
(навчання у базовому юридичному 
ВНЗ) є особами, спеціально підготов-
леними для допиту жертв. Крім того, не 
без певної міри перебільшення можемо 
стверджувати, що вони проводять до-
пити в приміщеннях, спеціально при-
значених або пристосованих для цієї 
мети — їх робочих кабінетах (адже якість 
такого пристосування в Директиві не 
конкретизовано, а вітчизняні правоохо-
ронці цілком звикли бути задоволеними 
наявністю столу, стільців та мінімально 
необхідної комп’ютерної техніки).

З іншого боку, вимоги щодо прове-
дення всіх опитувань (допитів) жертви 
тими самими особами, а також щодо 
проведення опитування (допиту) жертв 
сексуального насильства, гендерного 
насильства та насильства, заподіяного 
близькими особами (за винятком прове-
дення допиту прокурором або суддею) 
особою тієї ж статі, що і жертва за її по-
бажанням в українському законодавстві 
відсутні. Їх можна побачити як рекомен-
дації у відомчих методичних матеріалах 
з окремих напрямів розслідування. Тому 
на практиці такі підходи реалізовуються 
лише в рамках розумного підходу до-
бросовісних правоохоронців.

Варто визнати, що вітчизняне зако-
нодавство переважно адаптоване до 
більшої частини запропонованих у ході 
судового розгляду підходів. Зокрема, 
положення статті 336 КПК України 
дозволяють проведення допиту в режи-
мі відеоконференції в суді, що може 
дозволити як уникати візуального кон-
такту між жертвами і злочинцями, так і 
надавати свідчення дистанційно. Крім 
того, КПК України передбачає можли-
вість проведення допиту в суді потерпі-
лого з використанням технічних засо-
бів з іншого приміщення чи в інший 
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спосіб, що виключає ідентифікацію 
особи, у разі потреби (в тому числі зі 
створенням акустичних перешкод (ча-
стина 9 статті 352, частина 2 статті 353 
КПК України)). Рішення про здійснен-
ня кримінального провадження у закри-
тому судовому засіданні впродовж усьо-
го судового провадження або його ок-
ремої частини, відповідно до частини 2 
статті 27 КПК України може бути при-
йнято судом або слідчим суддею у ви-
падках: 1) якщо обвинуваченим є непо-
внолітній; 2) розгляду справи про зло-
чин проти статевої свободи та статевої 
недоторканості особи; 3) необхідності 
запобігти розголошенню відомостей 
про особисте та сімейне життя чи об-
ставин, які принижують гідність особи; 
4) якщо здійснення провадження у від-
критому судовому засіданні може при-
звести до розголошення таємниці, що 
охороняється законом; 5) необхідності 
забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному провадженні.

Неадаптованими серед наведених у 
статті 23 Директиви судових заходів є 
положення, що має дозволяти уникнен-
ня непотрібного допиту щодо особи-
стого життя потерпілого не пов’язаного 
з кримінальним правопорушенням.

Особливостям забезпечення права на 
захист дітей-жертв в ході кримінально-
го провадження присвячена окрема 
стаття 24 Директиви. В ній йдеться про 
те, що на додаток до наведених у попе-
редній статті заходів, держави-члени 
повинні гарантувати, що у випадках, 
коли жертвою є дитина:

1) при проведенні кримінального роз-
слідування, всі допити дитини-жертви 
можуть бути аудіовізуально записаними 
й такі записи можуть бути використани-
ми як докази в судовому процесі (при 
цьому відзначається, що процедурні пра-
вила для здійснення аудіовізуального за-
пису та його використання, встановлю-
ються національним законодавством);

2) при проведенні кримінальних роз-
слідувань та судових розглядів, відпо-

відно до ролі потерпілих у відповідній 
системі кримінального правосуддя, 
компетентні органи мають призначити 
спеціального представника для дітей- 
жертв у випадках, коли особи наділені 
батьківськими повноваженнями є про-
тилежною стороною конфлікту або 
коли дитина-жертва не має батьківської 
опіки або відокремлена від сім’ї;

3) дитина-жертва має право на адво-
ката, юридичну допомогу та представ-
ництво у випадках наявності конфлікту 
інтересів між дитиною- жертвою і осо-
бами, наділеними батьківськими повно-
важеннями.

Зазначені положення далеко не пов-
ною мірою узгоджені із національним 
законодавством. З одного боку, відпо-
відно до ст. 59 КПК України до участі у 
кримінальному процесі разом із непо-
внолітнім обов’язково залучається за-
конний представник. З іншого боку, ві-
тчизняне законодавство не передбачає 
механізму вирішення конфлікту інтере-
сів між дитиною-жертвою і особами, 
наділеними батьківськими повноважен-
нями, які і є першими кандидатами на 
виконання повноважень законного 
представника. Крім того, КПК України 
не передбачає обов’язку держави забез-
печити дитину адвокатом. На неможли-
вості використання у кримінальному 
процесі України як докази в суді матері-
алів відеозапису допиту неповнолітньо-
го зробленого під час досудового слід-
ства вже наголошувалось раніше.

Викладене дає змогу дійти висновку 
про доволі невисокий ступінь адаптова-
ності українського законодавства у сфе-
рі забезпечення захисту потерпілої осо-
би у кримінальному процесі до законо-
давства ЄС. Серед основних положень 
законодавства ЄС, які насамперед ма-
ють бути розглянуті як перспективні 
напрями вдосконалення вітчизняного 
кримінально- процесуального законо-
давства, варто виділити наступні:

1) здійснення захисту вразливих учас-
ників кримінального процесу не лише 
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від фізичного, а й від емоційного та 
психічного впливу;

2) приділення особливої уваги необ-
хідності захисту певної категорії осіб: 
дітей-жертв через їх вразливість; жінок, 
котрі стали жертвами насильства за оз-
накою статі та їх дітей; жертв, котрі по-
страждали від дискримінаційного зло-
чину, за мотивами, що пов’язані з їх 
особистими характеристиками; жертв, 
які є особливо вразливими через залеж-
ність від злочинця; жертв-інвалідів, а 
також жертв тероризму, організованої 
злочинності, торгівлі людьми, статево-
го насильства, експлуатації або злочи-
нів на ґрунті ненависті;

3) виділення критеріїв індивідуаль-
ної оцінки (таких, як: особистісні ха-
рактеристики потерпілого; тип або ха-
рактер злочину; обставини вчинення 
злочину) для індивідуалізації потреб 
жертви у захисті та визначенні необ-
хідних спеціальних заходів, що мають 
бути ефективними протягом кримі-
нального провадження;

4) закріплення обов’язку компетентних 
органів повідомляти потерпілого за його 
проханням про випадки втечі або виходу 
на волю правопорушника у випадку, 
коли існує так званий «ідентифікований 
ризик спричинення шкоди жертвам»;

5) обмеження кількості викликів по-
терпілих для допиту (в тому числі шля-
хом проведення відеозапису із подаль-
шим використанням його в суді);

6) облаштування окремих входів та 
зон очікування в поліцейських відділках 
та судах й застосування інших організа-

ційних заходів спрямованих на мінімі-
зацію контактування зі злочинцями по-
терпілих та членів їх сімей;

7) закріплення обов’язку компетент-
них органів вже під час першого кон-
такту із жертвою повідомляти їй інфор-
мацію про те, яким чином та на яких 
умовах вона може отримати необхідні 
заходи захисту;

8) забезпечення проведення всіх опи-
тувань (допитів) жертви тими самими 
особами;

9) забезпечення проведення опиту-
вання (допиту) жертв сексуального на-
сильства, гендерного насильства та на-
сильства, заподіяного близькими осо-
бами (за винятком проведення допиту 
прокурором або суддею) особою тієї ж 
статі, що і жертва; 

10) забезпечення можливості уник-
нення непотрібного допиту щодо осо-
бистого життя потерпілого не пов’яза-
ного з кримінальним правопорушенням;

11) створення механізму забезпечен-
ня дитини-жертви адвокатом у кримі-
нальному провадженні;

12) створення процедури, що нада-
ватиме можливість використання у 
кримінальному процесі України як до-
казів у суді матеріалів запису допиту 
неповнолітнього зробленого під час 
досудового слідства.

Подальші наукові дослідження цього 
напряму, на наш погляд, доцільно зосе-
редити на розгляді зазначеної пробле-
ми через призму нормативно- правової 
бази Ради Європи, а також практики 
Європейського Суду з прав людини.
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Formulation of  the problem.
The history of  independent Ukraine is 

rich in its historical events that would fa-
cilitate its rapid and effective reflows into a 
modern state with a highly intellectual tech-
nologies and investments in all areas of  life, 
as well as transparent and high-quality ser-
vices for citizens, businesses, etc.

One of  the main factors of  the state is the 
effective operation of  fiscal authorities. 
However, the integration of  tax and cus-
toms authorities into one ministry, and later 
into the service agency to enhance their per-
formance has not brought the expected re-
sult. The advisory support for SFS provided 
by the international experts and specialists 
in the implementation of  the reforms to the 
wide circle of  employees of  SFS, to its ex-
perts and scientists is only in the format of  
news about the meetings and the signed 
memoranda, in fact, there is no real or tan-
gible progress deriving from these events, 
and the Strategic Plan of  Development of  
SFS of  Ukraine is rewritten by every new 
head of  the Service, despite the fact that the 
basic tasks and functions remain unchanged.

The analysis of  recent research and 
publications. B. Teremetskyy, K. Schwa-
biy, P. Pashko, I. Berezhnyuk, Yu. Kas-
perovich and others have been studying 
the issue, however, the institutional chang-
es in fiscal bodies in general and their sci-
entific support, in particular, remain 
scarcely researched.

The aim of  the article is an analysis of  
institutional changes in fiscal bodies and 
their scientific support.

The results of  the Research.
The issue of  integration of  the tax 

and customs services, the discussion of  
which began shortly before its imple-
mentation, had both many supporters 
and those who were skeptical of  the 
idea. Thus, V. Popova in her publication 
noted that «STS and SCS are so different 
in functions, administrative procedures, 
organizational structures, that the inte-
gration of  these departments is possible 
only at certain narrow levels of  activity. 
Against the background of  these bodies’ 
magnitude, it will result in creating the 
super ministry that will be, if  not impos-
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sible, extremely inefficient to manage it 
professionally» [1].

K. Liapina predicted that the division of  
the functions of  the Ministry of  Finance 
as the body of  the state financial policy in 
two parts - revenues and expenditures sep-
arately - would contribute to a complete 
collapse in the financial sector and to the 
approach to default [2].

At the same time, V. Teremetsky in his 
publication trying to analyse some aspects 
of  integration of  tax and customs servic-
es, calls this idea as a progressive one, 
though, defining the disadvantages of  
such optimisation, he, in our opinion, 
makes substantial errors [3]. Thus, the au-
thor writes, «for about 10 years customs 
has been trying to get the function of  the 
law enforcement body, but such attempts 
are in vain, because in all countries cus-
toms (except for units that combat drug 
trafficking and money laundering) is a 
rather fiscal body than a law enforcement 
one.» But in fact, according to the Cus-
toms Code of  Ukraine the purpose of  
customs is to create favourable conditions 
to develop the international economic ac-
tivity, to ensure public safety, to protect 
customs interests of  Ukraine, and in the 
developed countries a security function of  
the customs is the main one, and a fiscal 
function is secondary.

On 28.02.2014, the Parliament recom-
mended to «the Cabinet of  Ministers of  
Ukraine in reforming the system of  the 
central executive bodies to implement mea-
sures aimed at eliminating the Ministry of  
Income and Fees of  Ukraine and creating 
the relevant central executive bodies in the 
sphere of  tax and customs policy» [4].

The discussion was raised in relation to the 
error of  the decision to integrate two service 
agencies during the meeting of  the Govern-
ment in 2014, particularly in the explanatory 
memorandum to the Cabinet of  Ministers 
of  Ukraine dated 01.03.2014 as # 67 «On 
Liquidation of  the Ministry of  Income and 
Fees and Recovery of  Both Service Agen-
cies» it was stated that the creation and ac-

tivities of  the Ministry of  Ministry of  In-
come and Fees of  Ukraine revealed its im-
perfections, uncontrollability and possibili-
ties for usage of  corrupt components [5].

However, on 21.05.2014 the opposite 
decision «On Establishment of  the State 
Fiscal Service» and the loss of  effect of  
the previous one was taken [6].

Moreover, on 21.09.2015 the issue of  
elimination of  the State Fiscal Service was 
supported by N. P. Yuzhanina, Head of  
the Committee on Tax and Customs Poli-
cy, during the second public consultation 
on «Tax Reform: Analysis of  Government 
Policies» [7].

The reforming of  the tax and customs 
authorities are carried out, in our opinion, 
on the situational basis, without adherence 
to any logical sequence, transition period 
and appropriate economic and legal stud-
ies. M. V. Kobtseva, People’s Deputy and a 
member of  the Committee of  the Verk-
hovna Rada of  Ukraine on Taxation and 
Customs Policy also expressed the idea 
that nowadays there is no strategic vision 
of  tax reform [7].

The basis for this assertion is the com-
parison of  certain provisions of  the Tax 
and Customs Codes in terms of  making 
changes due to the results of  continuous 
reforming. Thus, in the Customs Code of  
Ukraine Chapter 79 has the title «Service 
Career in the Bodies of  Income and 
Fees» [8], while in the Tax Code of  Ukraine 
Chapter XVIII-1 is called «The Officials of  
the Supervisory Bodies and Their Legal 
and Social Protection» [9]. Moreover, spe-
cial ranks of  officials and supervising au-
thorities and bodies of  income and fees 
are the same, for example, «state advisor 
of  tax and customs». However, the Provi-
sions on special ranks and order of  their 
assignment, the ratio of  the ranks of  civil 
servants, the size of  bonuses for a special 
rank that was approved by the Cabinet of  
Ministers of  Ukraine and developed in ac-
cordance with paragraph 343.2 of  Article 
343 of  the Tax Code of  Ukraine and pur-
suant to part two of  Article 573 of  the 
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Customs Code of  Ukraine does not pro-
vide, first, the assignment of  special ranks 
to officials of  regulatory bodies, except 
only for the officials of  the bodies of  rev-
enue and charges, secondly, allows award-
ing a special title of  the chief  state adviser 
of  tax and customs, and does not provide 
assigning a special rank of  actual state 
councilor of  tax and customs (Table 1). 
Despite the fact that the creation of  the 
Ministry of  Income and Fees of  Ukraine 
took place in the late 2012 and its transi-

tion to the State Fiscal Service of  Ukraine 
was in 2014, up to the present time uni-
forms and insignia of  employees of  the 
bodies of  income and fees do not meet 
the Decree of  the Cabinet of  Ministry of  
Ukraine dated 12.02.2014 as # 61 «On ap-
proval of  the description and samples of  
uniforms for officials of  the Ministry of  
Income and Fees, the rules of  providing 
uniforms and wear life»[10].

Thus, these decisions lead to legal con-
flicts.

Table 1
Differences in the Tax Code of  Ukraine and Customs Code of  Ukraine  

related to Certain Concepts

Tax Code of  Ukraine Certain 
Concepts Customs Code of  Ukraine

Article 41. Supervisory Bodies and Collec-
tion Agencies

The Supervisory bodies are bodies of  in-
come and feess — the central executive body, 
that ensure the formation of  the unified state 
tax policy, the state customs policy in the part 
of  administering income and charges, customs 
duties and implement state tax policy, the state 
customs policy, provides development and 
implementation of  public policy as to adminis-
tration of  unified social tax, ensures the for-
mation and implementation of  state policy in 
the sphere of  combating crimes related to the 
application of  tax and customs legislation as 
well as legislation on the payment of  unified 
social tax (hereinafter — the central executive 
body ensuring the formation and implementa-
tion of  the national tax and customs policy), its 
territorial offices.

Bodies of 
Income 

and Fees

Article 4.1
34-1) bodies of  income and fees 

— central executive body to form 
and implement the national tax 
and customs policy, customs and 
customs posts;

Article 342. Officials of  the supervising 
bodies.

342.1. An official of  the supervisory au-
thority may be a person who has got a degree 
in speciality and meet the qualification re-
quirements established by the central execu-
tive body to form and implement the national 
tax and customs policy, unless otherwise pro-
vided by law and is entrusted with the tasks 
specified in this Code and the Customs Code 
of  Ukraine.

Article 4.1
Officials

Article 569. Officials of  the bodies 
of  income and fees.

1. Employees of  the bodies of  
income and fees, entrusted with 
the tasks set out in Article 544 of  
the Code, with the implementation 
of  institutional, legal, personnel, 
financial, logistical activities of  these 
bodies are officials. Officials of  the 
bodies of  income and fees are civil 
servants.

Article 343.1. Officials of  supervising bodies 
are assigned the following special ranks:

Chief  adviser of  tax and customs;

Special 
Ranks

Article 573. Special ranks of  offi ci-
als of  the boies of  income and fees:

1. Officials of  income and fees are 
assigned the following special ranks:

1) actual state adviser of  tax and 
customs;
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Another negative factor in the reform 
of  the State Fiscal Service is a permanent 
change in its structure. So SFS by decree 
dated 09.07.2014 as # 1 approved the 
framework that endured changes more 
than 10 times within 2014–2016 (decrees 
of  SFS dated 02.09.2014 # 101, dated 
14.10.2014 # 189, dated 05.12.2014 # 350, 
dated 16.12. 2014 # 373, dated 30.01.2015 
# 48, dated 10.03.2015 # 151, dated 
13.03.2015 # 168, dated 23.03.2015 # 195, 
dated 02.04.2015 # 233, dated 22.04.2015 # 290, 
dated 19.06.2015 # 440, dated 03.07.2015 # 463, 
dated 23.07.2015 # 535), and by Decree 
dated 30.12.2015 # 1022 a new structure 
was put into effect and the process of  
changes is continuing until now.

All these organisational and structural 
changes in the SFS influence the effective-
ness of  scientific support of  public ad-
ministration in the tax and customs sector, 
in particular, it leads to the inability to ef-
fectively plan scientific research in the part 
of  the determination of  the requestor, the 
expected results and the mechanism of  
their implementation according to the de-
fined objectives, regulations, etc. and rein-
force the negative trends of  low demand 
for the results of  scientific research.

For the long period of  time, there were 
debates as to the issue of  further activity of  
subordinate research institutions: the State 
Scientific Research Institute of  Customs 
(SSRIC) and the Research Institute of  Fi-
nancial Law as well as Scientific Research 
Center for National University of  Taxation 
of  the State Tax Service of  Ukraine.

The postponement to take the decision 
on this issue led to the deterioration of  
the provision by the regulations and oth-
er information resources for the imple-
mentation process of  research that con-
tradicts to para. 3.3.3 of  the Order of  the 
Organisation of  Research and Scientific 
and Technical Developments in the 
SFS, approved by Order # 410 dated 
30.12.2014 [11]. In addition, this created 
difficulties for the institutions to be regis-
tered in the State Register of  scientific 

institutions, that are supported by the sta-
te, and it would be additional evidence of  
their high statuses. So, SSRIC successfully 
passed the state certification in 2012, and 
only in 2015 it was able to exercise its right 
to inclusion in the State Register of  scien-
tific institutions, which receive the state 
support (Decree of  MES dated 17.09.2015 
# 950, series НГ 02052), for its outstand-
ing scientific achievements in the area of  
customs and for high scientific rating.

Another problematic issue of  scientific 
support for public administration in the 
tax and customs area was the existence of  
a large number of  draft decisions on the 
future legal status of  subordinate research 
institutions. So, draft regulations of  the 
Cabinet of  Ministers of  Ukraine provided 
various options:

1. Subordination of  the research institu-
tions of  Mindohodiv (SFS) without chang-
ing its legal status.

2. The establishment of  the National 
University of  the Ministry of  Income and 
Fees of  Ukraine by way of  merger of  the 
National University of  the State Tax Ser-
vice of  Ukraine and the State Scientific 
Research Institute of  Customs Affairs and 
by the accession of  the Scientific Research 
Institute of  Financial Law to them. 

3. The establishment of  the Scientific 
Research Institute of  Customs Affairs as a 
separate structural unit of  the National 
University of  the Ministry of  Income and 
Fees of  Ukraine.

4. Assignment of  the National Univer-
sity of  State Tax Service of  Ukraine (with 
subordinate research institutions) to the 
jurisdiction of  the Ministry of  Education 
and Science of  Ukraine.

5. The establishment of  the National 
University of  Finance of  Ukraine.

Only in November 2015 the Order of  
the Cabinet of  Ministery of  Ukraine was 
taken as to the establishment of  the Uni-
versity of  State Fiscal Service of  Ukraine 
through the merger of  the National Uni-
versity of  the State Tax Service of  Ukraine, 
the State Research Institute of  Customs 
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and the Scientific Research Institute of  Fi-
nancial Law, with its designation under the 
control of  the State Fiscal Service.

The uncertainty as to the legal status of  
scientific institutions and their subordina-
tion has brought to the situation that 
though SRICA (the Scientific Research In-
stitute of  Customs Affairs) at the time of  
the reorganisation 

1) firstly, was included in the State Reg-
ister of  scientific institutions, which are 
provided with the state support;

2) secondly, had the highest ratings by 
the results of  state certification compared 
with another academic institution;
3) thirdly, in SRICA the quality manage-

ment system in relation to scientific inves-
tigation and experimental development in 
the social sciences operated and it is certi-
fied at the national level and meets the in-
ternational standard ISO 9001: 2009;

4) fourthly, SRICA performed much of  
the scientific research ordered by SFS, etc., 
and became the structural division of  the 
Scientific Research Institute of  Fiscal Pol-
icy of  UDFSU (University of  the State 
Fiscal Service of  Ukraine) with a staffing 
level of  25 scientists (2 employees from 
the provision units) out of  81 persons of  
the staff  of  SRIFP (Scientific Research In-
stitute of  Fiscal Policy); 
but it had not received the status of  a sep-
arate structural unit, regardless of  the ac-

tual address that is different from the ad-
dress of  the main institution.

All this adversely affects the creative 
teams of  scientists, as the uncertainty of  
further working conditions, and possibly 
dismissals, is not conducive to focus on 
immediate activities, and makes employees 
look for the possible options of  new jobs.

Moreover, despite the fact that the Con-
cept of  Scientific Support for Public Ad-
ministration in Tax and Customs Sphere 
was approved by decree of  SFS dated 
17.04.2015 as # 281 [12], there was a fail-
ure to build a regulated model of  relations 
«central executive authorities - research in-
stitutions» by including researchers to the 
respective working groups of  SFS, the 
Ministry of  Economic Development, 
Ministry of  Finance and other institutions 
in the process of  taking management deci-
sions, in particular with the aim to develop 
regulations, to form and implement the 
programs, plans, to develop the strategic 
and operational activities of  SFS, etc.

Conclusion.
Thus, the state policy as to the institu-

tional reform of  fiscal authorities, as well 
as the topical issues of  scientific support 
for the State Fiscal Service of  Ukraine in-
dicate a lack of  a clear strategic vision for 
the development of  fiscal service and also 
result in reducing the impact of  scientific 
research findings on its growth.
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Under European Union — Ukraine As-
sociation Agreement [1] Ukraine takes the 
obligations to implement the European 
standards of  protection of  Human Rights 
into the national legislation in general and 
in the sphere of  Intellectual Property par-
ticularly. In present time as well as last 
20 years Ukraine has provided a wide hu-
manization of  national and EU legislation 
in different spheres. Ukraine has joined 
the Council of  Europe (1995) and adopt-
ed the Constitution (June 28, 1996). In 
1994, the Agreement on Partnership and 
Cooperation between Ukraine and the Eu-
ropean Communities and their Member 
States was ratified, and in 2005 the Cabi-
net of  Ministers of  Ukraine and the 
Council on Cooperation between Ukraine 
and the European Union approved an ac-
tion plan for advancing compatibility of  
legislative systems «Ukraine — European 
Union» (February 12, 2005). Ukraine has 
adopted a number of  international legal 
standards in the domains of  human rights 
and health care, has created conditions 
for integration of  international norms 
into its national legislation. 

Having become a member of  the Euro-
pean and World community, Ukraine si-
multaneously took a wide range of  obliga-
tions, aimed at promoting integration into 
«world territory». The mentioned obliga-
tions flow out from the ratified by Ukraine 
constituent documents of  such important 
organizations as United Nations (UN) and 
its specialized bodies, in particular World 
Health Organization (WHO), Council of  
Europe (CE), World Intellectual Property 
Organization (WIPO) etc. 

Ukraine also is a member-state of  Con-
vention for the protection of  Human 
Rights and Dignity of  the Human Being 
with regard to the Application of  Biology 
and Medicine: Convention on Human 
Rights and Biomedicine [2] (Convention 
on Human Rights and Biomedicine) which 
is a part of  Ukrainian national legislation. 
However, because of  the subject meter of  
this paper (ethical validity of  biomedical 
researches) it is important for us that 
Ukrainian Medical Association is a mem-
ber of  the World Medical Association 
which adopted Declaration of  Helsinki 
Ethical Principles for Medical Research 
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Involving Human Subjects (Helsinki Dec-
laration). This Declaration makes a great 
influence on the ethical norms which reg-
ulate the researches on human beings de-
spite that fact that Declaration belongs to 
the faxable law. 

According to the mentioned Convention 
the country-party should protect the dignity 
and identity of  all human beings and guar-
antee everyone, without discrimination, re-
spect for their integrity and other rights and 
fundamental freedoms with regard to the 
application of  biology and medicine. Each 
Party shall take in its internal law the neces-
sary measures to give effect to the provi-
sions of  this Convention. The interests and 
welfare of  the human being shall prevail 
over the sole interest of  society or science. 
Parties, taking into account health needs 
and available resources, shall take appropri-
ate measures with a view to providing, with-
in their jurisdiction, equitable access to 
health care of  appropriate quality.

The Ukrainian legislation in the sphere 
of  legal regulation of  providing the bio-
technological and medical (biomedical) 
researches on human beings has many 
ethical lacks that has negative influence on 
the criteria of  patentability of  them as the 
objects of  Patent Law. There are widely 
different views about the relevance of  so-
cial and ethical considerations in the as-
sessment of  patents. One view is that pat-
ents form part of  an economic system for 
encouraging investment in research and 
that the patent system should be con-
cerned primarily with assessing the inven-
tiveness and utility of  new inventions [3]. 
Social and ethical concerns are separate 
issues to be dealt with by other means [4]. 
It also has been argued that the patent sys-
tem may not be an effective mechanism 
for dealing with social and ethical consid-
erations because it was not designed to ad-
dress such issues [5]. In a 2002 report, the 
Organisation for Economic Co-operation 
and Development Working Party on Bio-
technology Report (OECD Report) stated 
that it was generally agreed that «in cases 

where fundamental ethical decisions are at 
stake, the debate needs to take place in so-
ciety at large rather than in the patent of-
fices, which have no special authority in 
moral matters» and that Intellectual Prop-
erty Law is «fashioned primarily to pro-
mote inventiveness and the disclosure of  
advances in technology» and it cannot be 
easily reformed to operate as an ethical-
legal instrument of  public policy at all and 
in the sphere of  biomedical researches in 
particular [6]. However, it is difficult for us 
to accept mentioned above positions. We 
undoubtedly trust that the instruments of  
Intellectual Property Law could be the 
proper mechanism for harmonization of  
science and morality. 

According to the Ukrainian Law «On 
Protection of  Rights on Invention and 
Utility Models» the legal protection shall 
be granted to an invention (utility model) 
that does not contradict the public order, 
humanity and morality and complies with 
the requirements of  patentability [7].

 So, Ukrainian patent system has social 
and ethical dimensions, which differ ac-
cording to the type of  invention. Actually 
in considering reforming of  the Ukrainian 
patent system (as it applies to the results 
of  biomedical researches, genetic materi-
als and technologies) the economic dimen-
sions of  the patent system cannot be di-
vorced from their social or ethical impact 
into the patent system and it also has social 
and ethical dimensions, which differ ac-
cording to the type of  invention. In 
Ukraine the lack of  the ethical norms in 
national legislation in the sphere of  pro-
tection of  human rights in biomedical re-
searches is a great obstacle to national bio-
medical researches and makes them invalid 
for international scientific community. 
Despite the fact that Ukraine is a member-
state of  major international legal docu-
ments in the sphere of  Human Rights and 
protection of  human beings in the field of  
biomedical researches, it has no proper 
domestic legislation with enough level of  
protection of  individuals in such sphere. 
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In Ukraine there is a lack of  such kind of  
scientific works which could be the doctri-
nal background which consolidate modern 
morality, ethics of  science and law on the 
basis of  the secular background. This prob-
lem arises in particular from the problem 
of  the governmental financial support of  
such kind of  researches and this gap in sec-
ular doctrine is filled by the representatives 
of  various religious denominations which 
try to have influence also on the law-mak-
ing procedure as well as to the social con-
sciousness. Ukrainian scientific community 
could reach the success in resolving of  this 
social and legal problem basing on the the-
ory of  «ethics of  social consequences» 
which is established by one of  the best 
modern scientist in the sphere of  modern 
ethics — Vasyl Glushman. 

The ethics of  social consequences is one 
means of  satisfying non-utilitarian conse-
quentialism. It is characterized by the prin-
ciples of  positive social consequences, hu-
manity, human dignity, legality, justice, re-
sponsibility, tolerance as well as moral obli-
gation [8]. We together with V. Glushman 
accepts the idea that human society has 
been founded through the idea of  social 
contract, and that its being is possible only 
due to that social contract performed on 
the international level, for example, like in-
ternational cooperation in trade, health and 
environmental care and so on.

It is very important to accept one of  the 
Glushman principle, that the essential prin-
ciple for the performing of  a social contract 
is a cooperative idea for the sake of  the pro-
tection of  human beings. It follows that 
one of  the aims of  humankind is a stable 
community as well as society, where the in-
dividual delegates a part of  itself  to rights 
and freedoms that benefit the social institu-
tion. That institution has the duty to protect 
and pursue its rights and justified interests 
in accordance with rights and justified inter-
ests of  other concerned people.

The fulfilling of  humanity, the imple-
mentation of  principles of  respect for hu-
man dignity in the sphere of  scientific re-

searches should be implemented into the 
national Ukrainian legislation on the basis 
of  common sense morality. 

The priority and absoluteness of  rights 
is often gist for ethical debates. There are 
differing views on the extent to which pat-
ent law itself  should recognise social and 
ethical  considerations,  for  example, 
through new criteria for patentability. One 
view is that social and ethical consider-
ations are better addressed through direct 
regulation of  the use or exploitation of  
patented inventions, rather than through 
the patent system directly. In contrast, it 
has been suggested that we should change 
the way we think of  the patent system, so 
that patent law is seen as a regulatory 
mechanism for a number of  economic 
and social ends — including investment in 
innovation, access to medicine, protection 
of  the environment, and the acknowledg-
ment of  indigenous knowledge [9]. 

On the way of  reforming of  national 
patent system the experience of  other 
countries in the sphere of  implementation 
of  ethics norm into the patent legislation 
should create the legal arguments to de-
velop common attitudes. 

Under the Patents Act of  Australia does 
not contain an explicit mechanism to allow 
social and ethical considerations to be tak-
en into account by patent examiners in as-
sessing the patentability of  a particular in-
vention. Section 6 of  the Patent Act of  
Australia determines that an invention 
should «be not contrary to the law, nor 
mischievous to the state by raising prices 
of  commodities at home, or hurt of  trade, 
or generally inconvenient». It is arguable 
that the term «generally inconvenient» in-
cludes social and ethical considerations 
within its scope [10]. Decisions of  the 
High Court and the Federal Court contain 
obiter dicta suggesting that the «generally in-
convenient» exception incorporates public 
policy considerations and may provide a 
basis upon which the grant of  a patent 
could be refused [11]. It very interesting 
for us that Australian courts have generally 
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declined to rely solely upon matters of  
public policy or ethics under this excep-
tion in considering whether an invention is 
inappropriate subject matter for the grant 
of  a patent. The courts have suggested 
that such issues are for Parliament to de-
termine, not judges.

The TRIPS Agreement in Article 27(2) 
provides that member-states may exclude 
inventions from patentability if  preven-
tion of  the commercial exploitation of  an 
invention is necessary to protect «ordre pub
lic or morality» including «to protect hu-
man, animal or plant life or health or to 
avoid serious prejudice to the environ-
ment» [12]. The same provisions have 
been included in Australia and United 
States, Australia–United States Free Trade 
Agreement, 18 May 2004, art 17.9.2(a) [13].

European law also provides an exclusion 
from patentability on the basis of  «ordre pub
lic or morality» in similar terms to the 
TRIPS Agreement. The exclusion is set out 
in Article 53(a) of  the European Patent 
Convention (EPC) [14] establishes the ex-
ceptions of  patentability, beyond them are 
the followings: inventions the commercial 
exploitation of  which would be contrary to 
«ordre public» or morality, such exploitation 
should not be deemed to be so contrary 
merely because it is prohibited by law or 
regulation in some or all of  the Contracting 
States; plant or animal varieties or essen-
tially biological processes for the produc-
tion of  plants or animals (except microbio-
logical processes or the products thereof); 
methods for treatment of  the human or 
animal body by surgery or therapy and diag-
nostic methods practiced on the human or 
animal body (except products, in particular 
substances or compositions, for use in any 
of  these methods). The issues of  EPC are 
also implemented in European Parliament’s 
Directive on the Legal Protection of  Bio-
logical Inventions (EU Biotechnology Di-
rective) [15]. In Article 39 of  Directive it is 
determined that whereas ordre public and 
morality correspond in particular to ethical 
or moral principles recognized in a mem-

ber-state, respect for which is particularly 
important in the field of  biotechnology in 
view of  the potential scope of  inventions in 
this field and their inherent relationship to 
living matter; whereas such ethical or moral 
principles supplement the standard legal ex-
aminations under patent law regardless of  
the technical field of  the invention.

Summarizing  mentioned  above  we 
could resolved that scientific researches of  
human beings should be ethical valid only 
if  they fulfill the demands which are deter-
mined in Standards and Operational Guid-
ance For Ethics Review of  Health Related 
Researches with Human Participants [16]. 

Firstly it is respect for person which incor-
porates two main ethical considerations. 
The first one is that respect for autonomy 
of  person, which requires that individuals 
those are capable of  deliberation about 
their personal choices should be treated 
with respect for their capacity for self-de-
termination. The second one is that pro-
tection of  individuals with impaired or di-
minished autonomy which requires that 
those who are dependent or voluntary be 
afforded security against harm or abuse. 

Secondly, it is beneficence refers to the eth-
ical obligation to maximize benefit and to 
minimize harm. This principle gives rise to 
norms requiring that the risks of  research 
be reasonable in the light of  the expected 
benefits, that the research design be sound, 
and that the investigators be competent 
both to conduct the research and to safe-
guard the welfare of  the research subjects. 
Beneficence further proscribes the delib-
erate infliction of  harm on persons; this 
aspect of  beneficence is sometimes ex-
pressed as a separate principle, nonmalefi-
cence (do no harm).

Thirdly it is justice refers to the ethical 
obligation to treat each person in accor-
dance with what is morally right and prop-
er, to give each person what is due to him 
or her. In the ethics of  research involving 
human subjects the principle refers pri-
marily to distributive justice, which re-
quires the equitable distribution of  both 
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the burdens and the benefits of  participa-
tion in research. Differences in distribu-
tion of  burdens and benefits are justifiable 
only if  they are based on morally relevant 
distinctions between persons; one such 
distinction is vulnerability. «Vulnerability» 
refers to a substantial incapacity to protect 
one’s own interests owing to such impedi-
ments as lack of  capability to give in-
formed consent, lack of  alternative means 
of  obtaining medical care or other expen-
sive necessities, or being a junior or subor-
dinate member of  a hierarchical group. 
Accordingly, special provision must be 
made for the protection of  the rights and 
welfare of  vulnerable persons [17].

Ukrainian Law «Principles of  Ukrainian 
Health Care Legislation» [18] established 
the mentioned above principles. However, 
these norms have not enough level of  its 
realization on practice in reality of  re-
search process. Despite that fact that 
Ukrainian legislation demands to establish 
the local ethics committees in every insti-
tutions providing the biomedical research-
es, national legislation does not determine 
the methods of  control and responsibility 
for the violation of  ethical such norms. 
We do not mean the criminal responsibili-
ty for torture, first of  all we stress that it 
has to be strong public control and wide 
circle of  subjects responsible for the ethi-
cal aspects of  process of  biomedical re-
searches and for the ethical aspects of  its 
result: for ex., expert board of  scientific 
journals, publishing houses etc.  

 Ukrainian scientific society clearly un-
derstands the necessity to harmonize the 
national legislation to the EU norms and 
standards especially in the sphere of  Biolaw 
and Intellectual Property Law on the prin-
ciples of  Helsinki Declaration and Conven-
tion on Human Rights and Biomedicine.

For the achievement of  such important 
goal it has been established the Center for 
Harmonization of  Human Rights and In-
tellectual Property Rights of  Intellectual 
Property Research Institute of  National 
Academy of  Law Sciences of  Ukraine 

(Center for Harmonization of  Human 
Rights and IP Rights) [19]. 

Actually in Ukraine Center for Harmo-
nization of  Human Rights and IP Rights 
has the following background for its re-
searches:  

1) the Ukrainian Governmental Program 
on Providing of  the Biotechnological Re-
searches in Ukraine demands the profes-
sionals with international experience in the 
field of  legal regulation of  such researches 
to work out the national legislation; 

2) the participation of  the Intellectual 
Property Research Institute of  the Nation-
al Academy of  Law Sciences of  Ukraine in 
the drafting process of  national legislation 
in the sphere of  biotechnologies, medicine 
and pharmacy in the following fields:

– the obtaining, saving and using the hu-
man genetic information;

– the protection of  human rights while 
providing the prognostic genetic researches;

– the implementation of  ethical norms 
into the intellectual property law legisla-
tion (the ethical responsibility of  the ob-
jects of  intellectual property);

– the protection of  the human beings in 
the field of  biotechnologies and medicine;

– the establishing of  ethical review 
committees and ethical responsibility of  
protocol designs. 

 Center for Harmonization of  Human 
Rights and IP Rights has the scientific pri-
orities which are determined in the Con-
ception of  the Development of  Scientific 
Direction: «Harmonization of  Human 
Rights and Intellectual Property Rights in 
the Sphere of  Medicine and Pharmacy» [19]. 
The main actual scientific direction of  the 
Center’s researches is «Ethical Standards 
and Legal Regulations for the Researches 
with Human Beings» which is providing 
from the point of  analyses of  ethical as-
pects of  the priority and absoluteness of  
Human Rights in the sphere of  biomedical 
researches and its scientific results (Intellec-
tual Property objects) on the basis of  social 
contract which will be implementing in dif-
ferent norms of  the national legislation. 
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The research of  the ethical aspects of  
biomedicine researches includes the fol-
lowing issues:

1) ethical justification and scientific va-
lidity of  biomedical researches involving 
human beings (ethical responsibility in a 
protocol design); the social and law-mak-
ing role of  ethical review committees;

2) ethical review of  external sponsored 
research including the ethics of  ensuring 
risks and potential benefits;

3) ethical and psychological aspects of  
individual informed consent (comprehen-
sion, renewing, cultural consideration, use 
medical records and biological specimens 
collected for other purposes, wave of  con-
sent requirements, consent of  vulnerable 
individuals);

4) ethics of  using identifiable and non- 
identifiable materials of  human beings;

5) ethics of  researches using health-re-
lated registries (databanks of  genetic, can-
cer registries etc.);

6) ethical and moral requirements of  the 
patentability of  the intellectual property 
objects. 

Summarizing mentioned above we de-
clare our openings for all scientific discus-
sions regarding the experience of  imple-
mentation of  ethical norms and moral 
standards into the legislation in the sphere 
of  harmonization of  Human Rights and 
Intellectual Property Rights, legal regula-
tions of  biomedical researches on Human 
Beings with the purpose of  legitimization 
of  such scientific results.
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Все частіше у публікаціях зустрічаєть-
ся інформація, що у людей виникають 
проблеми у зв’язку з тим, що їх вну-
трішнє сприйняття самих себе не відпо-
відає тій статі, яка їм визначена при на-
родженні. Цих людей називають «тран-
сгендерами» або «транссексуалами».

Термін «трансгендер» об’єднує різні 
явища й ідентичності. Транссексуа-
лізм — це відчуття власної приналеж-
ності до протилежної статі. Вроджена 
безповоротна аномальність особистості, 
суть якої укладена в полярній розбіжно-
сті і грубій альтернативній розбіжності 
біологічної і громадянської статі з тією, 
що формується статтю психічною [1].

Транссексуалами називають людей, 
чия гендерна ідентичність відрізняється 
від їх біологічної статі та які, як прави-
ло, змінюють або хочуть змінити своє 
тіло за допомогою гормонотерапії, опе-
рацій або інших засобів, щоб наблизи-
ти вигляд і функції свого тіла до тих, які 
притаманні іншій статі. Цей процес 

зміни тіла за допомогою медичних 
втручань часто називають зміною статі 
або гендеру, або транзішеном, або «пе-
реходом». Людей, чию стать при на-
родженні було визначено як жіноча, але 
вони відчувають себе чоловіками, вико-
нують традиційну для чоловіків своєї 
культури соціальну роль і змінюють 
(або хочуть змінити) своє тіло за допо-
могою медичних втручань, щоб воно 
більше відповідало їх гендерної іден-
тичності, називають чоловіками — 
трансгендерними чоловіками, або FTM 
(з англійської — female-to-male, «з жін-
ки в чоловіка»). Людей, чию стать при 
народженні було визначено як чолові-
ча, але вони відчувають себе і живуть як 
жінки, і змінюють (або хочуть змінити) 
своє тіло за допомогою медичних втру-
чань, щоб воно більше відповідало їх 
гендерної ідентичності, називають 
трансгендернимі жінками, або MTF 
(з англійської — male-to-female, «з чо-
ловіка в жінку») [2]. 
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Отже, термін «female to male» (FTM) 
стосується особи, яка народилася жін-
кою, проте ідентифікує та виражає 
себе як чоловік. Того, хто народився 
чоловіком, проте у свідомому віці іден-
тифікує і виражає себе як жінка, нази-
вають «male to female» (MTF). Для по-
значення своєї гендерної ролі FTM 
використовують термін «трансмен», а 
MTF — «трансвуман» [3].

Стать — це визначення особи при 
народженні як чоловіка або жінки згід-
но з їх анатомічними (первинними і 
вторинними статевими ознаками) та/
або їх біологією (гормонами). Гендер 
стосується традиційних або стереотип-
них ролей, поведінки, занять та атрибу-
тів, які в певному суспільстві вважають-
ся притаманними чоловікам і жінкам.

Як правило, внаслідок зміни статі ви-
никають правові наслідки, які можуть 
зачіпати права та інтереси інших членів 
сім’ї: другого з подружжя, дітей та ін-
ших близьких родичів. На даний мо-
мент чинним сімейним законодавством 
України питання забезпечення прав і 
законних інтересів досліджуваних осіб 
належним чином не врегульовані.

Актуальність окресленої проблеми 
підтверджується роботами вчених, які 
присвятили свої праці питанням ген-
дерної ідентичності: Бреус С. В., Гори-
ної А. А., Грозового В. В., Гудима Ко-
пьєвого А. А., Гредновської Є. В., Ка-
мінської Н. В., Кондратенко З. К., Пет-
рова О. О., Пунди О. О., Стефанчу-
ка М. О., Стефанчука Р. О., Шалигано-
вої А. С. та деяких інших.

Саме тому не випадковими є численні 
суперечки в наукових колах щодо змісту 
права на шлюб, права бути батьком 
(батьками), права на сім’ю з гендерною 
особою. Зрозуміло, що право можливе 
покращення стану здоров’я гарантується 
низкою договорів, у тому числі Міжна-
родним пактом про економічні, соціаль-
ні і культурні права та Європейською 
соціальною хартією. Але, виходячи з 
аналізу міжнародної судової практики, в 

Європі існує певна дискримінація в до-
ступі до послуг охорони здоров’я.

Головний аспект, який потрібно вра-
ховувати при обговоренні питань охо-
рони здоров’я для трансгендерів, поля-
гає в тому, що в міжнародній і націо-
нальній медичній класифікації транс-
сексуальність визначається як психіч-
ний розлад. На сьогодні існують дві 
прийняті міжнародні системи кваліфі-
кації психічних захворювань: діагнос-
тичний і статистичний посібник з пси-
хічних розладів (DSM), який включає 
термін «розлад гендерної ідентичності» 
як психічний розлад. Цей термін вико-
ристовується для опису тих осіб, які від-
чувають значну гендерну дисфорію, 
тобто незадоволеність тією біологічною 
статтю, з якою вони народилися [4].

Такого роду класифікації можуть ста-
ти перешкодою на шляху до повної ре-
алізації прав трансгендерів, особливо в 
тих випадках, коли ці класифікації за-
стосовуються для обмеження дієздатно-
сті або вибору медичного лікування.

З точки зору прав особи та охорони 
здоров’я, немає необхідності встановлю-
вати діагноз психічного розладу для за-
безпечення доступу до лікування в умо-
вах, коли потрібна медична допомога [5].

Право на повагу до приватного і сі-
мейного життя — це одне з найважли-
віших загальновизнаних прав людини, 
захист якого передбачається більшістю 
міжнародних документів і національ-
них законодавчих актів. Пункт 1 ст. 8 
Європейської конвенції про захист 
прав людини та основних свобод закрі-
плює право людини на повагу до її 
приватного і сімейного життя. Доктри-
на невтручання з боку держави полягає 
в тому, що вона чітко закріплює право 
на недоторканність приватного життя. 
У демократичному суспільстві індивід 
має право на повсякденне життя без 
нагляду або контролю за його діяльніс-
тю з боку держави.

Європейський суд з прав людини 
встановив в якості позитивного зо-
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бов’язання для держав надання можли-
вості хірургічного втручання для повної 
зміни статі та гендеру. Прецедентне 
право Європейського суду з прав люди-
ни чітко вимагає від держав не тільки 
надати можливість проведення операції 
щодо повної зміни статі, але й передба-
чити в системах страхування загальне 
«необхідне з медичної точки зору» ліку-
вання, частиною якого є хірургічна ко-
рекція тіла [5]. На рішення Суду з успі-
хом посилалися трансгендери в низці 
країн, наприклад, у Литві та Бельгії, 
щоб розширити сферу свого медично-
го страхування.

В європейській практиці останнім ча-
сом зникла умова «хірургічного втру-
чання особи» як підстава зміни статі. 
Зокрема, 27 лютого 2009 року Вищий 
адміністративний суд Австрії постано-
вив, що обов’язкове хірургічне втручан-
ня не є необхідною умовою для зміни 
статі (та імені). А Німеччина є першою 
країною в ЄС, яка дозволила трансген-
дерам змінювати в офіційних докумен-
тах стать без проведення операції [7]. 
Вищий федеральний суд Німеччини 
зазначив в ухвалі, що «хірургічне втру-
чання в якості умови зміни гендеру все 
частіше розглядається як проблематич-
не і вже не визнається прийнятним се-
ред експертів», і зобов’язав державу вне-
сти зміни до законодавства.

На цьому ж підході засновані іспан-
ські норми «Ley de Identidad de Género» 
і британський «Акт про огляд статі» [8]. 
Досить прогресивним є Аргентинський 
Закон «Про гендерну ідентичність», 
який дозволяє громадянам офіційно 
змінювати ім’я та їх гендерну ідентич-
ність, якщо вони цього хочуть, без спе-
ціального дозволу суду [9].

Українське законодавство не містить 
спеціальних положень, що регулюють 
сімейні права трансгендерних осіб, у 
зв’язку з чим до таких відносин застосо-
вуються загальні правила, закріплені в 
СК України та інших нормативно-пра-
вових актах у сфері сімейного права.

Відповідно, неврегульованим зали-
шається питання щодо правових на-
слідків зміни статі одним із подружжя 
під час шлюбу, які можуть зачіпати пра-
ва і законні інтереси неповнолітніх ді-
тей, народжених у подібному шлюбі. 
При цьому в таких сім’ях діти можуть 
народитися до зміни статі одним із по-
дружжя або навіть після, з використан-
ням методів штучного запліднення.

Бухановський О. О. та Простоєв С. В. 
зазначають, що при зміні статі людина 
як біологічна одиниця продовжує існу-
вати, утім багато прав, обумовлених 
статевою належністю, змінюються або 
втрачаються, внаслідок чого виникає 
проблема правонаступництва [10].

Гелич А. О. визначає правонаступ-
ництво як «перехід суб’єктивного права 
від однієї особи (праводавця) до іншої 
(правонаступника) в порядку похідного 
правонабуття. Характерною ознакою 
правонаступництва є зв’язок між набу-
тими правами та обов’язками і право-
відносинами, які продовжують існувати 
у зміненому вигляді» [11, с. 177].

На думку М. О. Стефанчука, жодним 
нормативно-правовим актом не регла-
ментовано зміну статі як підставу пра-
вонаступництва, що, безумовно, є іс-
тотним недоліком, оскільки сьогодні 
зміна статі — це відносно поширений 
вид хірургічного втручання. Таким чи-
ном, зміна статі обумовлює необхід-
ність правонаступництва щодо 
майнових і немайнових особистих 
прав, а також регламентації «нового» 
правового статусу особи, що змінила 
стать, а саме — необхідно вирішити 
питання про те, чи може після операції 
зі зміни статі чоловік називатися бать-
ком, а жінка — матір’ю [12].

В юридичній літературі висловлю-
ється кілька точок зору з приводу юри-
дичної долі шлюбу в разі зміни гендер-
ної приналежності одним із подружжя. 
Так, одні автори пропонують зміну ста-
ті розглядати як соціальну смерть і, від-
повідно, оголошувати такого громадя-
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нина померлим у судовому порядку, 
встановленому цивільним законодав-
ством [13, с. 70]. Але ст. 46 ЦК України 
чітко визначає підстави оголошення 
особи померлою, а отже, мета і наслід-
ки виникнення подібної ситуації є зов-
сім іншими.

Інші автори пропонують визнавати 
шлюб із трансгендерною особою не-
дійсним із моменту набрання законної 
сили рішенням суду про встановлення 
факту зміни статі [14, с. 4]. Іноді пропо-
нують такий варіант вирішення про-
блеми, як припинення шлюбу шляхом 
розірвання з причин неможливості збе-
реження сім’ї [15].

Деякі автори пропонують ще більш 
радикальне вирішення ситуації — збе-
реження подібного шлюбу. Так, 
М. Н. Малеїна наголошує на необхід-
ності кардинальної зміни сімейного за-
конодавства в тій частині, в якій шлюб 
трансформувався б в інший союз між 
одностатевими людьми, які ведуть 
спільне господарство, виховують спіль-
них дітей, але не виконують ролей чо-
ловіка та дружини по відношенню 
один до одного [16, с. 53].

Перший аспект сімейних прав для 
трансгендерної особи є право на шлюб 
і гарантування поваги до приватного 
життя становлять справи за звернення-
ми трансгендерів.

За ст. 21 СК України шлюбом є сі-
мейний союз жінки та чоловіка, зареє-
стрований в органі державної реєстра-
ції актів цивільного стану. Отже, закон-
ну силу мають тільки шлюби, укладені 
між чоловіком і жінкою.

Відповідно до ст. 26 СК України від-
сутня умова щодо зміни вказівки про 
стать у документах трансгендерної осо-
би, тим паче вона не зазначена як 
обов’язкова.

Внесення змін до актового запису 
про народження у зв’язку зі зміною 
статті за бажанням може здійснюватися 
на підставі медичного свідоцтва про 
зміну (корекцію) статевої належності, 

яке видається Комісією після проведен-
ня хірургічної корекції.

Трансгендерна особа може звернути-
ся до суду із заявою, в якій викладено 
прохання встановити факт зміни (ко-
рекції) статевої належності. Встанов-
лення зазначеного факту необхідно та-
кій особі для внесення змін до актового 
запису про народження в частинах 
«стать» і «по батькові». Прикладом  
встановлення такого факту є справа 
№ 520/5166/13-ц [17].

При зміні статі особою, заява про 
внесення змін до актового запису про 
народження у зв’язку зі зміною статі 
(гермафродитів і транссексуалів) також 
може бути подана до відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану за міс-
цезнаходженням Комісії з питань зміни 
(корекції) статевої належності, що вида-
ла медичне свідоцтво про зміну (корек-
цію) статевої належності (п. 2.1 «Про 
затвердження Правил внесення змін до 
актових записів цивільного стану, їх по-
новлення та анулювання» [18]).

Отже, українське законодавство пев-
ною мірою відповідає рекомендаціям 
міжнародних організацій про встанов-
лення норм, які дозволяють визнавати 
зміну статі особи з юридичної точки 
зору і приводити у відповідність доку-
менти цієї особи.

Вимога про припинення шлюбу, що 
виходить від лікарів або працівників ор-
ганів РАЦС, не ґрунтується на законі. 
Отже, чинне законодавство не передба-
чає обов’язкового нав’язуваного державою 
припинення шлюбних відносин для 
зміни вказівки про стать у документах.

Логічно, що визнавати шлюби з ген-
дерними особами недійсними також не 
є можливим із юридичної точки зору. 
Це пов’язано з тим, що шлюб визнаєть-
ся недійсним за наявності порушення 
вимог, установлених статтями 22, 24–26 
СК України. Але ця проблема виникне 
в тому випадку, якщо в момент держав-
ної реєстрації шлюбу особи, які уклада-
ли шлюб, були протилежних статей. 
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Зміна ж статі одним із подружжя стала-
ся пізніше, вже під час шлюбу. Тому 
немає законних підстав для визнання 
такого шлюбу недійсним, тому що до 
зміни статі одним із подружжя шлюб 
повною мірою відповідав чинному сі-
мейному законодавству.

Але СК України у ст. 30 передбачив 
можливість для осіб, які одружуються, 
до укладення шлюбу провести медичне 
обстеження, що спрямовано на вияв-
лення можливих спадкових захворю-
вань, небезпечних для народжуваних у 
шлюбі дітей, а також серйозних захво-
рювань самих чоловіка та жінки. Але 
якщо один із наречених приховав відо-
мості про зміну статі, тобто стан здо-
ров’я, наслідком чого може стати (ста-
ло) порушення фізичного або психіч-
ного здоров’я іншого нареченого чи їх 
нащадків, то чи має право другий із по-
дружжя звернутися до суду з вимогою 
про визнання шлюбу недійсним?

У рішенні по справі «I. проти Вели-
кобританії» (I. v. the United Kingdom) [19] 
Європейський суд зазначив, зокрема, 
що держава не може позбавляти тран-
ссексуала можливості вступати до 
шлюбу через зміну статі, а ступінь 
розсуду держави, про яку говорить 
ст. 12 Європейської конвенції про за-
хист прав людини та основних сво-
бод, включає в себе можливість пе-
редбачити обо в’язковість інформу-
вання майбутнього чоловіка (дружи-
ни) про відповідні обставини.

Чинне українське сімейне законодав-
ство навіть не розглядає приховування 
відповідної інформації від майбутнього 
чоловіка (дружини) як підставу для ви-
знання шлюбу недійсним. Але при змі-
ні статі ставиться діагноз «Трансексуа-
лізм». Якщо змоделювати ситуацію: 
чоловік став жінкою, але така «жінка» за 
фізіологією не зможе мати дітей. На 
наше переконання, якщо вона уклада-
тиме шлюб, то обов’язково має повідо-
мити про стан свого здоров’я, в першу 
чергу про зміну статі.

Можна припустити, що внесення змі-
ни до СК України стосовно питання 
припинення шлюбу в разі зміни статі 
одним із подружжя може призвести до 
певного обмеження прав гендерної 
особи та виникнення вимог щодо при-
пинення шлюбних відносин.

Ситуація з правами трансгендерів у 
Європі не є позитивною. Однак деякі з 
проблем визнаються і кількість пози-
тивних випадків збільшується. В юри-
дичній сфері останнім часом конститу-
ційні суди визнають порушення націо-
нальними законодавствами прав транс-
гендерів. Зокрема, Закон Великобрита-
нії «Про визнання гендеру» значною 
мірою і за винятком вимоги про припи-
нення шлюбних відносин може розгля-
датися як приклад гарної практики [20].

Комітет міністрів Ради Європи надав 
рекомендацію державам — членам 
Ради Європи — зняти будь-які обме-
ження на право трансгендерів залиша-
тися в існуючому шлюбі після визнаної 
зміни цивільної статі. Така рекоменда-
ція викликана тим, що в деяких країнах 
існує юридичний припис, що транс-
гендер, який перебуває у шлюбі з парт-
нером протилежної статі, повинен при-
пинити шлюбні відносини до того, як 
буде визнана нова стать цієї особи. Це 
викликає особливі проблеми в тих дер-
жавах, які не визнають одностатеві 
шлюби і де зміна громадянської статі 
дійсно може привести до одностатево-
го шлюбу. Оскільки одностатеві шлю-
би можливі лише у п’яти державах — 
членах Ради Європи (Бельгія, Нідер-
ланди, Іспанія, Норвегія та Швеція), то 
трансгендерні особи, які перебувають у 
шлюбі, змушені припинити шлюбні 
відносини до того, як їх нова стать буде 
офіційно визнана.

У країнах, які нещодавно прийняли 
або переглянули закони про гендерну 
ідентичність або одностатеві шлюби, 
спостерігається суттєвий прогрес у пи-
таннях, пов’язаних із правами трансген-
дерних осіб укладати шлюб або не при-
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пиняти його при зміні документів у ви-
падку зміни статі. Наприклад, для зміни 
паспортної статі не потрібне припи-
нення шлюбних відносин у таких краї-
нах, як Уругвай, Аргентина, Мексика, 
Австрія, Данія, Великобританія, Німеч-
чина, Ісландія, Люксембург, Нідерлан-
ди, Норвегія, Португалія, Шотландія, 
Іспанія, Швеція, Швейцарія та Уельс.

Австрійський Конституційний суд 
надав транссексуальній особі право змі-
нити свою громадянську стать на жіно-
чу і при цьому залишитися у шлюбі зі 
своєю дружиною. Суд постановив, що 
«шлюб не може перешкодити зміні за-
пису про стать у свідоцтві про народ-
ження». Конституційний суд Німеччи-
ни виніс аналогічну постанову, юри-
дично зобов’язавши уряд цієї країни 
внести зміни до законодавства до кінця 
серпня 2009 року [21; 22]. В обох поста-
новах міститься заклик до держави по-
годитися з тим, що захист усіх осіб без 
винятку від нав’язуваного державою 
припинення шлюбних відносин пови-
нен розглядатися як щось більш важли-
ве, ніж досить рідкісні випадки, коли 
зміна юридичної статі призводить до 
одностатевого шлюбу.

ЄСПЛ також розглядав справи, пов’я-
зані з укладенням і припиненням шлю-
бу транссексуальних осіб. Значної ево-
люції зазнала практика ЄСПЛ у питан-
ні про можливість укладення шлюбу 
транссексуалами, які операційним шля-
хом змінили стать. Спочатку ЄСПЛ не 
визнавав порушення статті 12 Європей-
ської комісії з прав людини (далі — 
ЄКПЛ), погоджуючись із широкими 
межами оцінки, наданими державі, а 
також визначенням статі за біологічни-
ми (в тому числі хромосомними) фак-
торами (справи «Ван Оостервійк проти 
Бельгії» (1980 р.) [23], «Різ проти Вели-
кобританії» (1986 р.) [24], «Коссе проти 
Великобританії» (1990 р.) [25]). При цьо-
му зверталася увага на необхідність пері-
одичного перегляду необхідності зміни 
законодавства в цій сфері. У 2002 році з 

прийняттям рішень у справах «I. проти 
Великобританії» [19] та «Христина Гуд-
він проти Великобританії» [26] практи-
ка ЄСПЛ змінилася.

Зокрема, у справі «Ван Остервійк 
про ти Бельгії» (Van Oosterwijck v. Bel gi-
um), рішення від 6 листопада 1980 ро ку 
(серія А, № 40) [23] Суд встановив неви-
черпання заявником всіх національних 
засобів юридичного захисту і не роз-
глянув звернення по суті. Однак перед 
цим Комісія висловила думку, що, хоча 
в Конвенції та у національних правових 
системах поняття шлюбу та сім’ї фак-
тично тотожні, ніщо не свідчить на ко-
ристь такого висновку. Комісія не ви-
знала як те, що здатність до відтворення 
є основною умовою шлюбу, так і те, 
що саме відтворення є головною метою 
шлюбу. Крім того, вказала, що сім’я 
завжди може бути заснована шляхом 
усиновлення дітей. 

У рішенні по справі «Різ проти Вели-
кобританії» (Rees v. the United Kingdom) 
(1986 р.) [24] Суд, зіславшись на «тради-
ційну концепцію шлюбу», засновану на 
біологічних критеріях визначення статі, 
відмовив транссексуалам у захисті прав, 
зокрема, прав на шлюб і на повагу до 
приватного життя.

У справі «Перрі проти Великобрита-
нії» (2006 р.) [27] обидва з подружжя не 
хотіли припиняти шлюбні відносини, в 
тому числі з релігійних причин, після 
того, як чоловік-транссексуал хірургіч-
ним шляхом змінив стать. ЄСПЛ ви-
знав скаргу неприйнятною, оскільки 
вимога про розірвання шлюбу в цьому 
випадку випливала із заборони одно-
статевих шлюбів в англійському зако-
нодавстві. Наявність же інституту зареє-
строваного партнерства була визнана 
чинником, який сприяє досягненню 
належного балансу між суспільним ін-
тересом та інтересом заявників. 

У рішенні по справі «Христина Гуд-
він проти Великобританії» [26] ЄСПЛ 
зазначив, що стать визначається не 
тільки за біологічними критеріями, од-



Розгон О. В. Порушення сімейних прав трансгендерної особи  
у контексті доктрини прав людини

39

нак стаття 12 ЄКПЛ, як і раніше, не засто-
совується до одностатевих шлюбів, які, до 
того ж, заборонені у Великобританії.

У справі «H. проти Фінляндії» (H. v. Fin-
land) [28] заявниця вказала, що одружила-
ся до операції, будучи біологічно чолові-
ком. Вона скаржиться на відмову в юри-
дичному визнанні жіночої статі без при-
пинення шлюбу (відповідний закон Фін-
ляндії вимагає, щоб для зміни статі особа 
не перебувала у шлюбі або було отрима-
но згоду чоловіка (дружини), а в цій спра-
ві чоловік заявниці не бажає трансфор-
мації шлюбу в цивільне партнерство).

Неоднозначним є також положення 
транссексуальних  батьків.  У  справі 
«X., Y. і Z. проти Великобританії» [29]. 
У рішенні в справі X, Y і Z проти Спо-
лученого Королівства (1997), в якій 
транссексуал Х (жіночої статі від народ-
ження) проживав спільно з Y та її дити-
ною Z, зачатою шляхом штучного за-
пліднення від донора, Суд вказав, що в 
Європі немає інституту надання бать-
ківських прав транссексуалам, і держава 
має широкі межі розсуду в цій сфері 
(§ 44). Суд встановив, що для Х не було 
перешкод діяти як батько Z у соціаль-
ному сенсі: він жив з дитиною, забезпе-
чуючи їй та Y емоційну і фінансову під-
тримку; він був вільним представляти 
себе дитині та іншим особам батьком і 
дати їй своє прізвище. Крім того, згідно 
з англійським законом Х разом з Y мог-
ли подати заявку на спільне проживан-
ня із Z, що автоматично покладало би 
на них повну батьківську відповідаль-
ність за дитину (§ 50). З огляду на це, а 
також на відсутність у державах-учасни-
цях Конвенції єдиного підходу до вирі-
шення наукових, юридичних, мораль-
них і соціальних проблем, породжених 
транссексуальністю, Суд не вбачав 
обов’язку відповідача формально ви-
знати батьком дитини особу, яка не є її 
біологічним батьком.

Зауважимо, що трансгендерні особи 
можуть перебувати у фактичних шлюб-
них відносинах. Крім того, шлюб і фак-

тичні шлюбні відносини (цивільне пар т-
нерство, наприклад, у Німеччині та Ве-
ликобританії) можуть надавати різні 
привілеї. Однак цивільне партнерство 
може не визнаватися в іншій країні. При 
цьому дозвіл одностатевим парам одру-
жуватися не означає, що трансгендерні 
особи, які перебувають у шлюбі, можуть 
домогтися визнання своєї ідентичності. 
Наприклад, у Швеції одностатеві шлю-
би дозволені з 2009 року, але вимога до 
шлюбних відносин для трансгендерів 
була скасована лише в 2012 році.

В Україні розірвання шлюбу через 
зміну статі одним із подружжя, так само 
як і зміна ним паспортної статі, не є пе-
решкодою для поділу майна, нажитого 
у шлюбі. За ст. 69 СК України дружина 
і чоловік мають право поділити майно, 
що належить їм на праві спільної суміс-
ної власності, зокрема, зробити це за 
взаємною згодою.

Договір про поділ такого майна може 
бути укладений у будь-який момент піс-
ля розірвання шлюбу. Що стосується 
поділу майна в судовому порядку, то 
при поданні позовної заяви про поділ 
спільно нажитого майна до суду необ-
хідно буде надати, крім доказів фактів 
укладання та розірвання шлюбу, також 
документи, які підтверджують зміну 
паспортної статі одним із подружжя.

Другим аспектом сімейних прав для 
трансгендерної особи є захист прав і 
законних інтересів дітей, що народи-
лися в подібному шлюбі або в осіб, які 
зареєстрували шлюб після зміни статі, 
при  застосуванні  методів  штучного  
запліднення.

Трансгендерні особи після зміни вка-
зівки про стать у документах зберігають 
весь комплекс батьківських прав та 
обов’язків по відношенню до дітей, на-
роджених до зміни документів. Уста-
новлення діагнозу «транссексуалізм» і 
юридична зміна статі не є підставами 
для позбавлення чи обмеження батьків-
ських прав. Як зазначає О. Ю. Горська, 
зберігаються юридичні зв’язки грома-
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дянина з дітьми до та після зміни статі і 
не обмежується його правоздатність 
щодо дітей [14, с. 6].

За загальним правилом, після зміни 
паспортної статі будь-кого з батьків до 
документа, що посвідчує особу його 
неповнолітньої дитини, зміни не вно-
сяться, а представництво інтересів ди-
тини здійснюється при пред’явленні 
свідоцтва про її народження та доку-
мента, який підтверджує зміну пас-
портної статі. Але можливість народ-
ження дітей у трансгендерної особи 
після зміни паспортної статі законо-
давством не встановлена.

СК України не передбачає відібрання 
дитини від трансгендерної особи. Ра-
зом із тим, обмеження батьківських 
прав є можливим лише в судовому по-
рядку. Так, суд може ухвалити рішення 
про відібрання дитини від батьків або 
одного з них, не позбавляючи їх бать-
ківських прав, у випадках, передбаче-
них пунктами 2-5 частини першої стат-
ті 164 цього Кодексу, а також в інших 
випадках, якщо залишення дитини у 
них є небезпечним для її життя, здо-
ров’я та морального виховання.

Таким чином, на підставі судового рі-
шення особа, яка змінила стать, може 
бути обмежена в батьківських правах, 
виходячи з частини першої статті 164 
СК України, і втрачає право на особи-
сте виховання дитини, а також право на 
пільги та державні допомоги, встанов-
лені для громадян, які мають дітей, але 
така особа зберігає всі майнові обов’яз-
ки щодо дитини.

В інших країнах у багатьох випадках 
насильницьке (примусове) припинення 
шлюбних відносин суперечить очевид-
ній волі сімейної пари, яка хотіла б, як і 
раніше, залишатися юридично визна-
ним сімейним союзом, особливо в тому 
випадку, якщо під їхньою опікою пере-
бувають діти.

Дійсно, насильницьке припинення 
шлюбних відносин може мати негатив-
ний вплив на дітей у шлюбі. У низці 

країн батько, який здійснив зміну генде-
ру, втрачає право опіки над дітьми. 
В інших державах законодавство має 
розпливчастий характер, і при цьому 
практично не приділяється увага най-
кращим інтересам дитини [30].

Нагадаємо, що стаття 12 Конвенції 
про права дитини передбачає, що дер-
жава забезпечує дитині, яка у змозі фор-
мулювати свої погляди, право вільно 
висловлювати їх з усіх питань, які сто-
суються її інтересів. До того ж, погля-
дам дитини приділяється належна увага 
відповідно до її віку та зрілості. Таким 
чином, у цих нормах зазначаються не 
«інтереси дітей», а «найкращі інтереси», 
які необхідно забезпечувати.

Забезпечення найкращих інтересів 
дитини — це задоволення індивідуаль-
них потреб дитини відповідно до її віку, 
статі, стану здоров’я, особливостей роз-
витку, життєвого досвіду, родинної, 
культурної та етнічної належності з ура-
хуванням думки дитини [31].

Це може призвести до серйозних 
труднощів у тих випадках, коли обоє з 
подружжя хочуть залишатися у шлюбі, 
щоб партнер-транссексуал не втратив 
право опіки над дитиною. Оскільки опі-
ка, як правило, надається матері, а закон 
про транссексуалів уточнює, що відно-
сини з дітьми, які народилися до зміни 
статі одним із подружжя, залишається на 
основі раніше зареєстрованої статі.

Питання щодо невідповідності інтер-
есам дитини її виховання трансгендер-
ними батьками є досить поширеним у 
наукових дискусіях про допоміжну ре-
продукцію та усиновлення.

Дослідження, які стосуються дітей, 
чиї батьки змінили стать, не фіксують 
негативного впливу на розвиток дити-
ни у випадку одного лише факту транс-
сексуальності батька (матері). Діти бать-
ків-транссексуалів не відчувають труд-
нощів стосовно власної гендерної іден-
тичності, а їх проблеми з однолітками 
нічим не складніші за проблеми між 
дітьми зі звичайних сімей, що виника-
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ють із багатьох інших причин. Якщо 
щось і суперечить інтересам дітей, так 
це спроби припинити контакти дитини 
з батьком чи матір’ю транссексуалом, 
які вживаються другим із батьків або ро-
дичами [32, с. 23].

ЄСПЛ визнав, що відмова держави ви-
знати транссексуала, який змінив стать 
на жіночу, як батька дитини, зачатої за 
допомогою штучного запліднення та 
народженої партнеркою цієї особи, не 
складає порушення статті 8 Конвенції. 
Суд зазначив, що з цього питання між 
державами-учасниками немає консенсу-
су і кожна держава наділяється широки-
ми межами власного розсуду. ЄСПЛ за-
уважив, що незручності, які відчуває за-
явник, не є настільки істотними, щоб 
складати порушення статті 8 ЄКПЛ.

Зокрема, до 1997 року існувала не-
можливість внесення даних про транс-
сексуала до свідоцтва про народження 
дитини, яка не означала, що держава не 
поважає сімейне життя заявника, оскіль-
ки правові норми і практика їх застосу-
вання дозволяють заявникам жити 
спільно, прізвище дитини може бути 
змінене, його соціальний батько може 
представлятися батьком перед третіми 
особами та самою дитиною, а повне 
свідоцтво про народження, в якому не-
має даних про заявника, має обмежену 
сферу застосування. Однак, по-перше, 
рішення по справі «X., Y. і Z. проти Ве-
ликобританії» [29] було винесено ще у 
1997 році, коли право на вступ до шлю-
бу транссексуалів, які хірургічним шля-
хом змінили стать відповідно до їх ген-
дерної ідентичності, в державах-учасни-
цях Ради Європи не визнавалося, а 
ЄСПЛ ще не розглядав справ про обме-
ження можливостей гомосексуальних 
осіб бути батьками. По-друге, пізніше у 
справах «I. проти Великобританії» [19] і 
«Христина Гудвін проти Великобрита-
нії» [26] ЄСПЛ зазначив: «Якщо держава 
дозволяє лікарські засоби і хірургічні 
операції, що полегшують стан транссек-
суала, фінансує або співфінансує опера-

ції та дійсно допускає штучне запліднен-
ня жінки, яка мешкає із транссексуалом, 
який перетворився з жінки на чоловіка, 
відмова визнавати правові наслідки того 
результату, на який було спрямоване лі-
кування, видається нелогічним».

У скаргах, розглянутих ЄСПЛ, пору-
шувалися також питання: невизнання 
державою відносин, що склалися між 
одним із партнерів і дитиною іншого 
партнера; трактування інтересів дитини 
в контексті гомосексуальності її батька 
або потенційного усиновителя; випла-
ти аліментів на дітей від попереднього 
гетеросексуального шлюбу в умовах 
подальшого створення стабільного од-
ностатевого союзу.

Отже, перше питання, поставлене пе-
ред ЄСПЛ, — чи порушує норми 
ЄКПЛ відсутність у національному за-
конодавстві можливість визнання бать-
ківських прав біологічного батька дити-
ни за одностатевим партнером в умо-
вах, коли дитина з народження вихову-
ється в одностатевій сім’ї (справа «Кер-
кховен і Хінк проти Нідерландів», 
1992 р. [33]). Визнаючи скаргу неприй-
нятною, Європейська комісія зазначи-
ла, що позитивні зобов’язання держави 
в межах статті 8 ЄКПЛ не поширюють-
ся настільки, щоб вимагати від неї наді-
лення жінки, яка мешкає з матір’ю ди-
тини, батьківськими правами. Комісія 
практично не аргументувала це твер-
дження, однак зауважила, що законо-
давство не перешкоджає спільному 
проживанню партнерок і дитини, а 
єдиним практичним наслідком відсут-
ності формального батьківського статусу 
в однієї з жінок є складності, які можуть 
виникнути в разі смерті біологічної ма-
тері або припинення відносин колиш-
нього подружжя з інших причин.

Однак сім років потому, в 1999 році, 
ЄСПЛ ухвалив інше рішення за анало-
гічною справою — «Салгуейро да Сіль-
ва Моута проти Португалії» [34]. 

У цій справі заявник скаржився на те, 
що національні суди надали опіку над 
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його донькою колишній дружині, а не 
йому, на тій підставі, що він жив спіль-
но з чоловіком.

Національні суди, обґрунтовуючи 
своє рішення, посилалися на сумнів-
ність забезпечення інтересів дитини в 
умовах її виховання в тому середовищі, 
в якому живе батько (спільно з іншим 
чоловіком), а також зазначали, що ди-
тина потребує «традиційної португаль-
ської сім’ї», а гомосексуальність — це 
відхилення, і дитина не повинна пере-
бувати в аномальних умовах. Отже, у 
практиці Суду було встановлено дис-
кримінацію за ознакою сексуальної орі-
єнтації у зв’язку з правом на повагу до 
приватного життя. ЄСПЛ досліджував 
питання, чи мала місце дискримінація 
заявника за ознакою сексуальної орієн-
тації. Було визнано наявність законної 
мети встановлення відмінностей щодо 
охорони здоров’я і прав дитини, проте 
не була встановлена наявність розумної 
пропорційності між використовувани-
ми для досягнення мети засобами і са-
мою метою. Подібний висновок був 
зроблений ЄСПЛ у справі «E. B. проти 
Франції» (2008 р.) [35], де в діях влади, 
що відмовила в усиновленні дитини 
жінці, яка проживає у стабільних відно-
синах з іншою жінкою, також було ви-
явлене порушення статті 8 в поєднанні 
зі статтею 14 ЄКПЛ.

Як зазначив суд, у випадку, якщо 
держава надає певні правові можливо-
сті, які не гарантовані безпосередньо 
ЄКПЛ, однак потрапляють до сфери 
дії однієї з її статей (у зазначеному 
вище випадку — право на індивідуаль-
не усиновлення дитини), не повинна 
допускатися дискримінація при їх 
здійсненні. Оскільки Франція дозволяє 
усиновлення дитини тільки однією 
особою, реалізація цієї можливості по-
винна забезпечуватися і для гомосексу-
альних осіб, а посилання на відсутність 
у сім’ї батьківської рольової моделі не 
може бути виправданням. Суд також не 
отримав вагомих підстав, які виправдо-

вують постійні посилання з боку наці-
ональної влади на «стиль життя» заяв-
ниці (її гомосексуальність), що є різни-
цею у зверненні на підставі сексуаль-
ної орієнтації.

Але шістьма роками раніше ЄСПЛ не 
знайшов порушень норм ЄКПЛ у май-
же аналогічній справі «Фретте проти 
Франції» (Fretté v. France) (№ 36515/97), 
скарга № 36515/97, рішення від 26 лю-
того 2002 р.) [36]. Суд чотирма голоса-
ми проти трьох встановив, що пору-
шення ст. 14 у поєднанні зі ст. 8 Кон-
венції допущено не було. У цій справі 
національні органи відмовили заявнику 
у наданні дозволу на усиновлення дити-
ни з огляду на «спосіб його життя», а 
також на неможливість забезпечити на-
лежні з освітнього, психологічного та 
сімейного погляду гарантії такого уси-
новлення. Тому заявник вважав себе 
дискримінованим за ознакою сексуаль-
ної орієнтації. Суд встановив факт такої 
дискримінації, але визнав наявність для 
неї законної мети — захисту здоров’я та 
прав дітей, яких могла торкнутися про-
цедура усиновлення. Суд також зазна-
чив, що наукові кола — особливо фа-
хівці з питань дитячої опіки, психіатри 
та психологи — не мають єдиної думки 
щодо можливих наслідків виховання ді-
тей одним чи кількома гомосексуальни-
ми батьками (§§ 32–34, 37–38, 42). 

Однак у цій справі обставини все ж 
від різнялися від справи «E. B. v. Fran-
ce» [35]. Національними органами 
було встановлено, що заявник не ціл-
ком уявляє серйозність наслідків, які 
спричинить усиновлення дитини, 
тоді як у справі E. B., навпаки, адміні-
стративні органи по годжувалися з по-
зитивними якостями заявниці, її здат-
ністю виховувати дітей.

Слід ураховувати, що ці дослідження 
стосуються дітей, батьки яких змінили 
стать вже після їх народження, тому по-
тенційні проблеми пов’язані, насампе-
ред, з адаптацією дитини та її оточення 
до ситуації, що змінилася. Якщо ж гово-
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рити про допоміжну репродукцію в 
сім’ї, створеній після зміни статі одним 
із партнерів або обома з подружжя, то 
твердження про протиріччя інтересам 
дитини виховання її в такій сім’ї стає ще 
більш необґрунтованим [32, с. 24].

Ще одне рішення було ухвалене 
ЄСПЛ у 2010 році. Стосувалося воно 
розміру аліментів, які виплачуються ді-
тям, народженим у гетеросексуальному 
шлюбі. Влада Великобританії відмови-
лися знизити заявниці розмір відповід-
них виплат у зв’язку зі зміною її сімей-
ного стану — в неї сформувалися ста-
більні одностатеві відносини. У справі 
«J. M. проти Великобританії» [37] влада 
країни посилалася на положення зако-
ну, що допускає зниження розміру алі-
ментів лише в разі створення платни-
ком аліментів різностатевих сімейних 
відносин (із реєстрацією шлюбу або 
без такої). При розгляді справи в ЄСПЛ 
представники Великобританії наголо-
шували на широкій свободі розсуду, на-
даній державі стосовно визнання або 
невизнання одностатевих союзів.

Здійснене дослідження дозволяє зро-
бити такі висновки:

1. Українське законодавство не 
містить спеціальних положень, які регу-
люють сімейні права трансгендерних 
осіб, що обумовлює певні складнощі у 
сфері правонаступництва стосовно 
майнових і немайнових особистих прав 
у сімейних правовідносинах.

2. СК України не визнає шлюби з 
гендерними особами недійсними, якщо 
до зміни статі одним із подружжя шлюб 

повною мірою відповідав чинному сі-
мейному законодавству.

3. СК України не розглядає прихову-
вання перед укладанням шлюбу відпо-
відної інформації щодо зміни статі від 
майбутнього чоловіка як підставу для 
визнання шлюбу недійсним. 

4. У СК України відсутня вимога при-
пинення шлюбу із трансгендерною 
особою. Якщо до цього Кодексу будуть 
внесені положення щодо питання при-
пинення шлюбу в разі зміни статі од-
ним із подружжя, то це може призвести 
до певного обмеження прав гендерної 
особи та вимоги про припинення 
шлюбних відносин.

5. Хоча СК України не передбачає ві-
дібрання дитини від трансгендерної осо-
би, але, розглядаючи справу, зважаючи 
на інтереси дитини, може його здійсни-
ти без позбавлення батьківських прав.

6. У своїх рішеннях щодо порушень 
сімейних прав трансгендерної особи 
ЄСПЛ визначає порушення статті 12 
ЄКПЛ, оскільки межі розсуду держав 
можуть поширюватися на окремі аспек-
ти здійснення права на укладення шлю-
бу, однак позбавлення транссексуалів, 
які змінили стать, права на укладення 
шлюбу є неприпустимим. При цьому 
ЄСПЛ зазначає у своїх рішеннях, що 
відмова держави визнати транссексуала, 
який змінив стать, як один із батьків ди-
тини, зачатої за допомогою штучного 
запліднення і народженої партнеркою 
цієї особи, не складає порушення стат-
ті 8 Конвенції на підставі недостатньої 
істотності такого порушення.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими на-
уковими та практичними завдання-
ми. У зв’язку з постійним рухом соціаль-
но-економічних процесів, впроваджен-
ням у життєдіяльність людства досяг-
нень науки (розповсюдження Інтер-
нет-мережі, доступ до ІР-технологій, ви-
користання web-грошей і т. ін.) здійс-
нення та захист суб’єктивних цивільних 
прав фізичних осіб потребує нового 
правового осмислення. З цього приводу 
можна цілком покластися на досвід 
Я. М. Шевченко, яка вважає, що поло-
ження суб’єктів цивільного права Украї-
ни визначається організацією економіки 
України, розвитком суспільних відно-
син, іманентних цьому суспільству, вра-
хуванням програм щодо інтеграції Укра-
їни до Європейського Союзу, розвитку 
громадянського суспільства, упорядку-
ванню і вирішенню проблем співвідно-
шення цивільного та інших споріднених 
галузей законодавства тощо [1, с. 39]. 
Тому важливим є питання визначення 
особливостей правосуб’єктності окре-
мих учасників цивільного обороту, зо-

крема малолітніх, неповнолітніх осіб, 
осіб з обмеженою дієздатністю тощо. 
Колишні поняття «правосуб’єктності», 
«правоздатності», «дієздатності», вико-
ристовувані в законодавстві та практиці, 
з часом «de facto» змінюються, наповню-
ються новими елементами.

Мета дослідження полягає в з’ясу-
ванні обсягу дієздатності малолітніх 
осіб за цивільним законодавством 
України «de jure» та відповідності такого 
обсягу фактичним умовам сьогодення, 
а саме тим соціальним відносинам, які 
складаються у суспільстві за участю 
осіб віком до 14 років «de facto».

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій, в яких започатковано роз-
в’я зання даної проблеми і на які спи-
рається автор, виділення невиріше-
них раніше частин загальної про-
блеми. Природу та обсяги часткової 
дієздатності у цивільно-правовій науці 
розглядали такі вчені, як І. А. Бірюков, 
Ю. О. Заїка, З. В. Ромовська, І. В. Спа-
сибо-Фатєєва, Є. О. Харитонов, Я. М. Шев-
ченко та інші провідні науковці. На під-
ґрунті загальних засад цивілістичної 
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науки більш предметні дослідження ді-
єздатності малолітніх осіб здійснювали 
Т. В. Водоп’ян, Д. С. Прутян, С. Я. Ре-
меняк, Ж. Л. Чорна. Проте, еволюція 
соціально-економічних відносин, інте-
грація дітей молодшого віку у цивіль-
но-правові стосунки роблять зазначену 
тематику актуальною і дотепер. Тому і 
сьогодні, завданням науковців має бути 
аналіз відповідності чинного цивільно-
го законодавства потребам суспільства 
та формулювання на основі цього ана-
лізу пропозицій щодо удосконалення 
Цивільного Кодексу України (далі — 
ЦК України) та інших законів, що регу-
люють цивільно-правові відносини.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів. 
Міру можливої (дозволеної) поведінки, 
тобто можливість діяти визначеним 
державою способом визначає зміст 
права, яким наділений суб’єкт цивіль-
но-правових відносин. Зокрема таку 
можливість отримують фізичні особи. 
Проте одна лише можливість стати но-
сієм права по суті нічого не означає. 
Для перетворення такої можливості на 
дійсність необхідно, щоб суб’єкт права 
був наділений здатністю мати це право 
і можливістю розпоряджатися ним. 
Саме тому в юридичній літературі та за-
конодавстві й існують взаємопов’язані 
правові категорії «правоздатність» та 
«дієздатність» [2].

Цивільна правоздатність фізичної 
особи — здатність мати цивільні права 
та обов’язки (ст. 25 ЦК України). На за-
конодавчому рівні закріплено, що ци-
вільну правоздатність мають усі фізичні 
особи. Поряд з цим створювати фактич-
но для себе цивільні права та обов’язки 
особа може лише у межах наділеної дієз-
датності. Відповідно до ст. 30 ЦК Украї-
ни повну цивільну дієздатність має фі-
зична особа, яка усвідомлює значення 
своїх дій та може керувати ними. Слід 
підтримати Г. Резнік у тому, що дієздат-
ність юридично забезпечує активну 

участь особи в економічному обороті, 
реалізації своїх майнових прав, і, у пер-
шу чергу, права власності, а також осо-
бистих немайнових прав [2]. Обсяг ци-
вільної дієздатності фізичної особи ви-
значається виключно ЦК України і може 
бути обмежений на підставах і у порядку, 
чітко визначених у законі. Як відзначає 
С. М. Попова, «дієздатність припускає 
усвідомлену і правильну оцінку люди-
ною скоєних нею дій, що мають право-
ве значення, тобто ця властивість суб’єк-
та цивільного права залежить від ступе-
ня психічної зрілості особи [3, с. 75–76]». 
Дійсно, на даний час ЦК України чітко 
визначає вік, після досягнення якого гро-
мадяни набувають дієздатності в повно-
му обсязі, не залишаючи можливості 
правозастосувачу для відступу від цього 
правила, навіть у тих випадках, коли це 
об’єктивно було б необхідно.

Враховуючи особливості психічного 
розвитку та становлення дитини як осо-
бистості, законодавець у сучасному 
ЦК України встановлює часткову ци-
вільну дієздатність для фізичних осіб 
віком до 14 років (малолітніх). 

У структурі цивільної дієздатності вче-
ні (наприклад, Я. М. Шевченко [4, с. 142]) 
традиційно виокремлюють два основ-
них елементи: а) здібність до здійснен-
ня правомірних дій та б) здатність до 
несення цивільно-правової відповідаль-
ності (втіленням цього є закріплене у 
законі визначення (ст. 30 ЦК України). 
Перший елемент поділяється на здат-
ність здійснювати операції (правочи-
ноздатність) та інші правомірні дії, а 
другий — на здатність нести договірну 
та позадоговірну відповідальність. Пе-
реважну більшість прав осіб віком до 
14 років здійснюють їх батьки (усинов-
лювачі) або опікун, які є її законними 
представниками та діють від її імені та в 
її інтересах. Однак у ст. 31 ЦК України 
визначено низку прав, які малолітня 
особа уповноважена здійснювати само-
стійно. На сьогодні закон встановлює, 
що часткова дієздатність малолітньої 
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особи  обмежується  можливостями: 
1) самостійно вчиняти дрібні побутові 
правочини; 2) здійснювати особисті не-
майнові права на результати інтелекту-
альної, творчої діяльності, що охороня-
ються законом (ст. 31 ЦК України).

В. Д. Фролов правочиноздатність роз-
глядає як надану нормами законодавства 
можливість вчиняти правомірні дії, 
спрямовані на встановлення, зміну, при-
пинення тощо цивільних прав і обов’яз-
ків (з бажаними для особи юридичними 
наслідками) [5, с. 10]. Серед загальних 
вимог, додержання яких є необхідним 
для чинності правочину, ч. 2 ст. 203 
ЦК України передбачає умову, що осо-
ба, яка вчиняє правочин, повинна мати 
необхідний обсяг цивільної дієздатності. 
При цьому автори науково-практичного 
коментарю до Кодексу підкреслюють, 
що самі малолітні можуть самостійно 
вчиняти лише правочини, зазначені у 
ч. 1 ст. 31 ЦК України [6, с. 285].

Частковий рівень дієздатності мало-
літніх дітей означає, що вони можуть 
самостійно вчиняти лише незначний 
перелік правочинів. Ознаками таких 
правочинів є: а) спрямованість на задо-
волення особою своїх побутових по-
треб; б) відповідність фізичному, духов-
ному чи соціальному розвиткові особи; 
в) невисока вартість предмета правочи-
ну. При цьому, важливо, щоб усі ці оз-
наки характеризували даний правочин 
у сукупності [7]. Наведені критерії дріб-
ного побутового правочину у законі 
встановлені у загальних рисах. Такі ка-
тегорії, як «побутові потреби», «відпо-
відність розвитку особи», «невисока 
вартість» є доволі оціночними, і у кож-
ному окремому випадку можуть тракту-
ватися досить різноманітно. 

Т. В. Водоп’ян вважає, що для сімей з 
різним рівнем матеріального забезпе-
чення поняття невисока вартість буде 
набувати різного значення [7]. Тому, як 
зазначають І. А. Бірюков та Ю. О. За-
їка, у разі виникнення спору, в кожному 
конкретному випадку необхідно буде 

вирішувати питання щодо «невисокої» 
вартості предмету правочину, оцінюва-
ти «ступінь» фізичного, духовного та 
соціального розвитку малолітнього. 
Крім того, в законі не враховано такої 
загальновизнаної ознаки дрібного по-
бутового правочину, як те, що він має 
виконуватись при його укладанні [8, с. 73]. 
Одні автори науково-практичних ко-
ментарів до ЦК України вважають, що 
такі правочини малолітня особа має 
здійснювати за рахунок коштів, що на-
дані їй на такі цілі її законними пред-
ставниками; як правило, такі угоди ви-
конуються при їх здійсненні [6, с. 52]. 
Інші доповнюють, що дрібний побуто-
вий правочин має повністю виконува-
тися сторонами в момент його вчинен-
ня, а тому він може вчинятися або усно 
(ч. 1 ст. 205 ЦК України), або шляхом 
здійснення конклюдентних дій (ч. 2 
ст. 205 ЦК України) [9, с. 100]. Окремі 
науковці, пояснюючи, як вони розумі-
ють дрібний побутовий правочин, на-
водять приклади: купівля шкільних сні-
данків, квитків у кіно, підручників [10, с. 32]. 
Ж. Л. Чорна пропонує для визначення 
вартості вчинюваного малолітнім пра-
вочину відштовхуватись від конкретної 
межі, наприклад, взяти за основу неопо-
даткований мінімум доходів грома-
дян [11, с. 61]. Таким чином вчені при-
ходять до висновку, що «у разі спору 
суд, виходячи з оцінки фактичних об-
ставин справи, повинен кваліфікувати 
правочин як дрібний побутовий або як 
такий, що не відповідає вказаним озна-
кам» [12, с. 137].

Вихід за межі дієздатності не таке вже 
й рідкісне явище. Однак дії можуть набу-
ти юридичного значення, якщо не бу-
дуть оскаржені самими учасниками ци-
вільних правовідносин. В останньому 
випадку, питання визнання недійсними 
правочинів доводиться вирішувати суду. 

Згідно зі ст. 221 ЦК України, право-
чин, який вчинено малолітньою осо-
бою за межами її цивільної дієздатності, 
може бути згодом схвалений її батьками 
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(усиновлювачами) або одним з них, з 
ким вона проживає, чи опікуном. При 
цьому позиція законодавця з того при-
воду, що правочин поза межами дієз-
датності малолітньої особи вважається 
схваленим, якщо ці особи, дізнавшись 
про його вчинення, протягом одного 
місяця не заявили претензії другій сто-
роні, усуває зайві формальності та не-
визначеність у часі. Теоретично, зазна-
чені положення закону авансують особі 
віком до 14 років додатковий обсяг дієз-
датності (правочиноздатності). Законо-
давець встановлює презумпцію добро-
совісності, пріоритету інтересів дитини 
у здійсненні нею своїх суб’єктивних 
цивільних прав у правовідносинах, що 
виникають з приводу укладання право-
чинів. Поряд з цим, зміст ст. 221 ЦК Ук-
раїни ніяким чином не нівелює вимоги 
ст. 31 цього ж Кодексу. По-перше, за-
кон висуває вимогу про гласність такого 
правочину для зацікавлених осіб, тобто 
хоча б один з батьків (усиновлювачів) 
або опікун були проінформовані про 
такий правочин. По-друге, у разі відсут-
ності схвалення правочину він таки 
буде вважатися нікчемним. Лише якщо 
буде встановлено, що правочин вчине-
ний на користь малолітньої особи, то 
на вимогу зацікавленої особи суд може 
визнати його дійсним.

Заслуговує на увагу позиція росій-
ських науковців С. В. Осипової, О. В. Ос-
тапенка з приводу надання права мало-
літнім самостійно здійснювати операції 
щодо розпорядження коштами, нада-
ними ним законним представником 
або, за згодою останнього, третьою 
особою задля певної мети або для віль-
ного розпорядження. Автори підтриму-
ють висловлену в російській науковій 
літературі точки зору про те, що до угод 
з розпорядження малолітніми грошови-
ми коштами слід віднести будь-які ци-
вільно-правові угоди, крім тих, які потре-
бують нотаріального посвідчення або 
державної реєстрації [13, с. 14; 14, с. 18]. 
Угоди, спрямовані на безоплатне отри-

мання вигоди, які не потребують нотарі-
ального посвідчення або державної реє-
страції, мають дві ознаки: а) вони повин-
ні бути безоплатними для малолітнього 
(тобто повинні дозволяти йому отриму-
вати вигоду, не перекладаючи на нього 
відповідних зобов’язань); б) не повинні 
супроводжуватися нотаріальним посвід-
ченням або державною реєстрацією.

Українська цивілістична наука доте-
пер не виносила це питання на розсуд. 
Проте, зазначені відносини, знову ж 
таки «де-факто» мають поширення. Ві-
рогідно, що на сьогодні, у випадку ви-
никнення подібної ситуації, правоза-
стосувач розв’язує її керуючись вимога-
ми ст. 221 ЦК України. Але у такому 
випадку дієздатність малолітньої особи 
все ж таки перебуває у залежності від 
схвалення (згоди) батьків (усиновлюва-
чів, опікуна).

Наступним питанням, яке, на наш по-
гляд, потребує вивчення та подальшого 
врегулювання у вітчизняному законо-
давстві, є здійснення малолітніми опе-
рацій з ініціювання переказу коштів, а 
також виконання інших операцій з ви-
користанням функціональних можли-
востей платіжних пристроїв та терміна-
лів. Використання подібних пристроїв 
у багатьох випадках фактично не об-
межує можливості здійснення цих опе-
рацій малолітніми. Наприклад, про-
грамно-технічний комплекс самообслу-
говування — пристрій, що дає змогу 
користувачеві здійснювати операції з 
ініціювання переказу коштів, а також 
виконувати інші операції відповідно до 
функціональних можливостей цього 
пристрою без безпосередньої участі 
оператора (касира) [15], а отже не вима-
гає ідентифікації особи, зокрема її віку 
та дієздатності.

На сьогодні можна констатувати пев-
ну залежність дітей віком до 14 років від 
комп’ютерних ігор, Інтернету, онлайн- 
розваг. За соціальним опитуванням у 
межах нашого дослідження було з’ясо-
вано, що приблизно 75 % респондентів 
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(це діти — школярі віком від 8 до 14 ро-
ків) 1/3 частину свого вільного часу 
проводять за розвагами в Інтернеті (пе-
регляд фільмів-онлайн, спілкування у 
соціальних мережах, ігри-онлайн). 

До основи багатьох Інтернет-ігор, 
сайтів покладено отримання їх провай-
дерами від користувачів прямого або 
«прихованого» грошового прибутку. 
Так геймеру надаються додаткові пере-
ваги, ігрові квести за так звану «валюту 
гри», яка отримується шляхом перера-
хування готівки на певні рахунки. Такі 
перерахування можуть бути вчинені за 
допомогою банківської картки, мобіль-
ного телефону, платіжного терміналу 
(оплата послуг «соціальні мережі»), 
електронних  грошей  (наприклад, 
Webmoney.ua — системи розрахунків 
online) тощо. Провайдери онлайн-по-
слуг висувають фактично публічну 
оферту до необмеженого кола осіб 
(адресатів). Вікових обмежень або не іс-
нує, або вони окреслені лише формаль-
но (фактичного контролю за їх дотри-
манням не здійснюється). 

Серед опитуваних респондентів (діти 
різних вікових категорій) зазначили, 
що вони самостійно витрачають гроші 
на розваги в Інтернеті (з використан-
ням комп’ютерів, планшетів, телефо-
нів), які їм дають батьки або інші дорос-
лі особи у таких пропорціях на місяць: у 
віці від 8 до 10 років понад 50 грн — 
18,6 %, понад 100 грн — 5,4 %; у віці від 
11–12 років понад 50 грн — 23,4 %, по-
над 100 грн — 10 %; у віці від 13–14 ро-
ків понад 50 грн — 64 %, понад 
100 грн — 30 %. У свою чергу, з 240 
дорослих осіб — батьків малолітніх ді-
тей фактично 70 % відсотків зазначили, 
що вони особисто поповнюють для ді-
тей віком 11–12 років рахунки на їх те-
лефонах, в Інтернеті тощо. А для дітей 
віком 13–14 років — лише до 30 % 
батьків, або осіб, які виконують їх 
обов’язки. При цьому 10 % батьків осіб 
віком 13–14 років зазначили, що такі 
гроші їх діти або заробляють особисто, 

або отримують від інших близьких ро-
дичів (баби, діда і т. ін.).

У контексті розширення часткової ді-
єздатності малолітніх осіб треба зверну-
ти увагу та підтримати наступні пропо-
зиції О. В. Остапенка. Останній аргу-
ментує висновок про те, що у випадках, 
коли малолітній, ще не досягнувши 
14-річного віку, тим не менш, працює 
за трудовим договором (наприклад, у 
відповідних сферах мистецтва — кіно-
індустрії, цирку тощо), йому має бути 
надано право вільного розпорядження 
своїми доходами (виняткова дієздат-
ність) [14, с. 19]. Сформулювати це пра-
вило пропонується аналогічно нормі 
про емансипацію неповнолітніх (див. 
ст. 35 ЦК України), проте без надання 
малолітнім повної дієздатності, а саме: 
«малолітній, що досяг дванадцятиріч-
ного віку, якщо він працює за трудовим 
договором, у тому числі за контрактом, 
зокрема за акторською професією або у 
цирку (циркові династії), займається 
професійно спортом, в праві самостійно 
розпоряджатися сумою свого заробітку 
та несе самостійну відповідальність за 
свої зобов’язання у межах цієї суми (ви-
ключна дієздатність). У разі нестачі ко-
штів малолітнього, субсидіарну деліктну 
відповідальність за його зобов’язаннями 
несуть його законні представники».

Відповідно до Конституції України, 
фізична особа має право на життя, пра-
во на охорону здоров’я, право на без-
печне для життя і здоров’я довкілля, 
право на свободу та особисту недотор-
канність, право на недоторканність 
особистого і сімейного життя, право на 
повагу до гідності та честі, право на та-
ємницю листування, телефонних роз-
мов, телеграфної та іншої кореспон-
денції, право на недоторканність житла, 
право на вільний вибір місця прожи-
вання та на свободу пересування, право 
на свободу літературної, художньої, на-
укової і технічної творчості. Зміст осо-
бистого немайнового права становить 
можливість фізичної особи вільно, на 
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власний розсуд визначати свою пове-
дінку у сфері свого приватного життя.

Як визначає закон (ст. 418 ЦК Украї-
ни) право інтелектуальної власності — 
це право особи на результат інтелекту-
альної, творчої діяльності або на інший 
об’єкт права інтелектуальної власності, 
визначений ЦК України та іншим зако-
ном. До структури права інтелектуаль-
ної власності входять особисті немай-
нові права інтелектуальної власності та 
(або) майнові права інтелектуальної 
власності. До об’єктів права інтелекту-
альної власності, зокрема, належать: лі-
тературні та художні твори; комп’ютер-
ні програми тощо.

Особистими немайновими правами 
інтелектуальної власності є: а) право на 
визнання людини творцем (автором, 
виконавцем, винахідником тощо) об’єк-
та права інтелектуальної власності; 
б) право перешкоджати будь-якому по-
сяганню на право інтелектуальної влас-
ності, здатному завдати шкоди честі чи 
репутації творця об’єкта права інтелек-
туальної власності; в) інші особисті не-
майнові права інтелектуальної власно-
сті, встановлені законом. Особисті не-
майнові права інтелектуальної власно-
сті належать творцеві об’єкта права ін-
телектуальної власності, вони не мо-
жуть відчужуватися (передаватися), за 
винятками, встановленими законом.

Попередньо нами було зазначено, 
що до часткової дієздатності малолітніх 
осіб належить право здійснювати осо-
бисті немайнові права на результати ін-
телектуальної, творчої діяльності, що 
охороняються законом (ч. 2 ст. 31 
ЦК України). Закон закріплює право 
осіб віком до 14 років самостійно здійс-
нювати лише немайнові права, отже усі 
майнові права інтелектуальної власно-
сті малолітніх можуть здійснюватися 
лише їх законними представниками. 
Зокрема до таких прав належать: а) пра-
во на використання об’єкта права інте-
лектуальної власності; б) виключне пра-

во дозволяти використання об’єкта пра-
ва інтелектуальної власності і т. ін. 
(ст. 424 ЦК України).

Висновки. Отже, проаналізувавши 
обсяг дієздатності дітей віком до 14 ро-
ків за цивільним законодавством Украї-
ни, можемо прийти до висновку, що, 
загалом, норми, які на сьогодні регулю-
ють дані питання, здатні створити до-
статні правові умови для здійснення та 
захисту суб’єктивних цивільних прав 
малолітніх осіб. Можна констатувати, 
що на сьогодні ми маємо ситуацію роз-
ширення випадків самостійної участі 
малолітніх осіб у цивільно-правових 
відносинах, що фактично виходить за 
межі наданої їм законом часткової дієз-
датності. Поряд із цим, з метою розши-
рення можливостей даної категорії у 
сучасних цивільних правовідносинах, а 
також вирішення деяких проблемних та 
спірних питань, ми вважаємо, що по-
требують удосконалення вимоги зако-
нодавства щодо встановлення мінімаль-
ного віку набуття часткової дієздатності, 
розширення обсягу правочиноздатно-
сті малолітніх осіб, а також надання їм 
можливості самостійно звертатися по 
безоплатну правову допомогу з метою 
захисту своїх суб’єктивних прав та інте-
ресів, зокрема й цивільних.

На підставі чого ми наводимо наступ-
ні пропозиції до чинного законодав-
ства: доповнити зміст ст. 31 ЦК Украї-
ни додатковою частиною наступного 
змісту: «Крім того, фізична особа, віком від 
дванадцяти до чотирнадцяти років, має право: 

1) самостійно здійснювати операції щодо 
розпорядження коштами, наданими їй закон
ним представником або за згодою останнього 
третьою особою задля певної мети або для 
вільного розпорядження; 

2) здійснювати операції з ініціювання пере
казу коштів, а також виконання інших опера
цій у невеликих розмірах з використанням 
функціональних можливостей платіжних 
пристроїв, платіжних терміналів, програмно 
технічних комплексів самообслуговування».
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Abstract. The author of  the article analyses the procedural rights abuses institute. He 
studies the historical origins of  this legal category, compares it with the institute of  
substantive law abuse; in particular, the assessment is given to a possibility of  applying 
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Звертаючись до історичних витоків 
виникнення юридичних категорій, 
важко встановити, яка з них з’явилася 
раніше: зловживання матеріальним 
правом чи зловживання процесуаль-
ним правом. Достеменно відомо лише 
те, що вони обидві виникли за часів 
римського права.

Так, римський юрист Ульпіан наво-
див вирішення наступних спірних ситу-
ацій. Власник мав річ для продажу, його 
супротивник порушив судовий спір 
про власність на річ, а після того, як 
ним було усунуто можливість продажу 
речі покупцеві, який хотів її купити, 
припинив спір. Слід думати, що влас-
нику на цій підставі належить [actio in 
factum про відшкодування збитків] 
(D. 4.3.33). Якщо ти дозволив мені до-
бувати камінь з твоєї ділянки або копа-
ти крейду чи пісок, і я зробив витрати 
на цю справу, а потім ти не допустив 

мене вивозити ці матеріали, то немає 
ніякого іншого позову, крім позову про 
злий намір (D. 4.3.34) [1, с. 449].

Можна констатувати, що в обох випад-
ках мова йде по суті про зловживання 
правом, однак у першому —  у сфері су-
дового процесу, а у другому — у сфері 
матеріальних правовідносин. Інша спра-
ва, що римське право будувалося як си-
стема позовів, а не система суб’єктивних 
прав [2, с. 64] , тому з точки зору римсько-
го юриста не мало значної ваги питання 
про те, яким саме правом зловживають.

Тим не менш, слід визнати, що після 
відокремлення матеріального права від 
процесуального первісно наукову роз-
робку отримала саме категорія зловжи-
вання суб’єктивними цивільними пра-
вами. Про це свідчить вже той факт, що 
під терміном «зловживання правом» в 
переважній більшості випадків апріорі 
розуміють саме зловживання матеріаль-
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ними правами, а для подібних дій у 
процесуальній сфері прямо на це вказу-
ють й уточнюють, що мова йде саме 
про «зловживання процесуальним пра-
вом». Це може свідчити передусім про 
те, що уявлення про зловживання про-
цесуальними правами в науці сформу-
валося на основі та під істотним впли-
вом вчення про зловживання ма те 
рі альними правами. Методологічним 
обґрунтуванням може слугувати той 
факт, що процесуальні права виступа-
ють, до певної міри, формою існування 
та реалізації матеріального права у стані 
та на стадії його захисту. Відтак просте-
жується нерозривний зв’язок між здійс-
ненням процесуальних прав (а отже і 
зловживанням ними) із самим матері-
альним правом. Водночас виокремлен-
ня зловживання процесуальними пра-
вами в самостійну категорію свідчить 
про наявність певних особливостей, 
дослідження яких має теоретичне й 
практичне значення.

Вочевидь, специфіка даного явища 
полягає вже в тому, що воно існує в ме-
жах судового процесу, тобто має визна-
чену процесуальну форму. Незважаючи 
на принципи диспозитивності та зма-
гальності, особливу роль суду виключно 
як арбітра між двома сторонами спору, 
приватні процесуальні відносини істот-
ним чином обтяжені пуб лічним елемен-
том. У зв’язку з цим, особливої ваги на-
бувають чіткість та повнота їх норматив-
но-правового регулювання нормами 
відповідного галузевого законодавства 
України. Іншими словами, важливим є 
всебічне врегулювання процедури на-
дання судового захисту.

Це разом з тим не дає підстав погоди-
тися з думкою А. І. Приходька про над-
мірність категорії «зловживання проце-
суальними правами», яка ґрунтується на 
тому, що процесуальний регламент по-
винен містити вичерпні правила здійс-
нення всіх процесуальних дій, у тому 
числі правила щодо кола осіб, уповно-
важених вчиняти ті чи інші дії, строків 

та послідовності їх вчинення [10, с. 13]. 
Навпаки, можна стверджувати, що по-
треба в цій категорії та належному вирі-
шенні відповідних практичних ситуа-
цій є значно вищою у порівнянні зі 
зловживанням матеріальними правами. 
Навіть при доволі повній регламентації 
процедури здійснення процесуального 
права немає жодних гарантій того, що 
суб’єктивне право може бути вико-
ристане в інших цілях, ніж ті, які перед-
бачені законом. Процедурні правила 
спроможні врегулювати лише порядок 
вчинення, але не мету фактичних дій 
особи. Відтак з позицій сторони у судо-
вому процесі сфера можливих зловжи-
вань є аналогічною тій, що існує і в ме-
жах матеріальних правовідносин. Нато-
мість суд, виступаючи учасником про-
цесуальних правовідносин, як орган 
державної влади повинен діяти ви-
ключно на підставі, в межах повнова-
жень та у спосіб, що передбачені Кон-
ституцією та законами України (ч. 2 
ст. 19 Конституції України). Таким чи-
ном, з огляду на свій правовий статус, суд 
обмежений у засобах реагування на про-
яви зловживання процесуальними права-
ми тільки тими, які передбачені нормами 
процесуального законодавства. 

Викладене підтверджує, що одна з 
практичних проблем, пов’язаних з не-
добросовісним здійсненням процесу-
альних прав, полягає в необхідності за-
безпечення належних заходів реагуван-
ня суду на відповідні дії учасника судо-
вого процесу. Водночас оскільки перед 
судом спершу постає питання кваліфі-
кації дій учасника процесу як зловжи-
вання процесуальним правом, а вже в 
подальшому – про застосування заходів 
реагування, доцільно проаналізувати 
ситуацію саме у такій послідовності.

Як і в сфері здійснення суб’єктивних 
матеріальних прав, у процесуальних 
правовідносинах головною пробле-
мою є пошук універсального критерію, 
розумно достатнього для висновку про 
зловживання особою належними їй 
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процесуальними правами. З іншої сто-
рони, визначення цього критерію для 
здійснення процесуальних прав усклад-
нене особливостями середовища існу-
вання цих прав. Увесь судовий процес 
можна розглядати як форму захисту 
суб’єктивного матеріального права. 
Більше того, нерідко поразка у судово-
му процесі для сторони означає втрату 
належного суб’єктивного матеріально-
го права або принаймні відмову з боку 
держави у його підтвердженні. Відтак 
отримання позитивного судового рі-
шення практично набуває вирішально-
го значення для реалізації особою тих 
можливостей, які закладені у суб’єктив-
ному матеріальному праві. З цього од-
нозначно випливає, що навіть добросо-
вісна особа буде використовувати всі 
можливі засоби для одержання перемо-
ги у судовому процесі. За таких обста-
вин питання про те, чи є дії учасника 
судового процесу у кожному конкрет-
ному випадку недобросовісними, здій-
снюються «на шкоду», чи вони вчиня-
ються з дійсним наміром захистити свої 
права, набуває надзвичайно важливого 
значення і водночас є доволі складним. 
Цей висновок підтверджується числен-
ними судовими рішеннями.

Так, в одній зі справ ТОВ «Дон-
спецпром» звернулося до Вищого госпо-
дарського суду України з касаційною 
скаргою на ухвалу господарського суду 
Донецької області та постанову Доне-
цького апеляційного господарського су-
ду. Проте суд касаційної інстанції ухва-
лою від 11.03.2013 року відмовив у задо-
воленні клопотання про відновлення 
ТОВ «Донспецпром» пропущеного про-
цесуального строку для подання каса-
ційної скарги. Крім того, ухвалами Ви-
щого господарського суду України від 
24.04.2013 року та від 06.06.2013 року суд 
касаційної інстанції відмовив у прийнятті 
касаційної скарги ТОВ «Донспецпром» 
на вказані судові акти з тих самих підстав.

Відмовляючи в черговий раз у при-
йнятті касаційної скарги, суд касаційної 

інстанції виходив з того, що представ-
ники ТОВ «Донспецпром» своїми дія-
ми, спрямованими на подання числен-
них необґрунтованих і безпідставних 
скарг, перешкоджають розгляду справи 
і вирішенню спору в строки, передба-
чені процесуальним законодавством, 
чим фактично порушують принцип 
оперативності господарського процесу.

Як вже зазначалося, відповідно до 
ст. 12 ЦК України особа здійснює свої 
цивільні права вільно, на власний роз-
суд, проте її поведінка повинна бути до-
бросовісною та розумною. Добросовіс-
не здійснення особою свого цивільного 
права передбачає реалізацію правомоч-
ностей відповідного права з урахуванням 
інтересів інших учасників відносин, пу-
блічних інтересів держави тощо.

Згідно з ч. 3 ст. 22 ГПК України сто-
рони зобов’язані добросовісно кори-
стуватися належними їм процесуальни-
ми правами, виявляти взаємну повагу до 
прав і охоронюваних законом інтересів 
другої сторони, вживати заходів до все-
бічного, повного та об’єктивного дослі-
дження всіх обставин справи.

Дії представників скаржника у зазначе-
ній справі були спрямовані на штучне 
затягування судового процесу і суперечи-
ли, зокрема, вимогам ст. 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод стосовно права кожного на роз-
гляд його справи судом упродовж розум-
ного строку. За таких обставин вони 
були кваліфіковані колегією суддів Ви-
щого господарського суду України як зло-
вживання процесуальними правами [15].

Повністю погоджуючись з виснов-
ком суду касаційної інстанції щодо на-
явності ознак зловживання процесуаль-
ними правами, тим не менш, слід звер-
нути увагу на мотивувальну частину су-
дового рішення. Показово, що суд 
посилався на норми права, які вимага-
ють здійснення суб’єктивного права з 
урахуванням інтересів інших учасників 
відносин, але в кінцевому рахунку, кон-
статуючи наявність права кожного на 
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розгляд його справи судом упродовж 
розумного строку, несподівано вказав 
на  спрямованість  дій  представника 
скаржника. Принагідно зазначимо, що 
в жодній з наведених судом норм права не 
йдеться про спрямованість дій особи.

В цій частині можна погодитися з 
думкою А. Смітюха про те, що оскільки 
процесуальні права, принаймні у по-
зовному провадженні, завжди здійсню-
ються, по-перше, у стані правового 
конфлікту, а по-друге — за умов неоче-
видності наявності та меж матеріальних 
прав сторін, виникає сумнів щодо до-
речності використання такого крите-
рію кваліфікації зловживання процесу-
альними правами, як порушення прав 
інших осіб при здійсненні власного 
процесуального права [12, с. 56].

Проблема визначення критерію для 
кваліфікації зловживання процесуаль-
ними правами, в тому числі у співвідно-
шенні із свободою у захисті свого мате-
ріального права, може бути наочно 
проілюстрована прикладом із практики 
Верховного Суду України. 

За обставинами справи сільськогос-
подарський виробничий кооператив 
(надалі — «СВК») «Агрофірма "Зоря"» 
звернувся до суду з позовом про стяг-
нення з ВАТ «Комерційний банк "Сла-
вутич"» 5 026 505,00 грн. Свої вимоги 
позивач обґрунтовував тим, що внаслі-
док порушення за заявою відповідача 
справи про банкрутство СВК «Агро-
фірма "Зоря"» останньому було відмов-
лено у наданні кредитів для виконання 
невідкладних робіт з пересіву загиблих 
урожаїв. Це призвело до матеріальних 
збитків позивача від недобору врожаїв 
зерна та цукрової продукції. Також у 
зв’язку з відкриттям виконавчого прова-
дження зі стягнення з позивача на ко-
ристь ВАТ «Комерційний банк "Славу-
тич"» заборгованості виконавцем було 
описано майно позивача, яке зберігало-
ся на території Орендного підприєм-
ства «Васильківський завод продтова-
рів» та зникло після процедури бан-

крутства орендного підприємства, що 
заподіяло позивачеві матеріальні збит-
ки від втрати товару. В подальшому по-
зивачем було збільшено позовні вимо-
ги, зокрема, додатково заявлено вимоги 
про відшкодування моральної шкоди.

Рішенням господарського суду м. Ки-
єва від 21.02.2005 року, залишеним без 
змін постановою Київського апеляцій-
ного господарського суду від 13.04.2005 
року та постановою Вищого господар-
ського суду України від 21.07.2005 року, 
позов було задоволено частково, стяг-
нуто з відповідача моральну шкоду та 
матеріальні збитки.

Задовольняючи позов, суд першої ін-
станції, з висновком якого погодилися 
суди апеляційної та касаційної інстан-
цій, послався на неправомірність дій 
банку як на одну з підстав відшкодуван-
ня шкоди. Суд зазначив, що неправо-
мірність виявилась у зверненні банку з 
заявою про порушення провадження у 
справі про банкрутство кооперативу за 
відсутності безспірних вимог, як того 
вимагають статті 1, 6, 7 Закону України 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкру-
том». Таке звернення було кваліфікова-
не судом як зловживання правом зі сто-
рони відповідача в розумінні ч. 3 ст. 13 
ЦК України, яке заподіяло позивачу 
матеріальні збитки та моральну шкоду. 

Верховний Суд України з обґрунту-
ванням такого висновку не погодився, 
зазначивши наступне. 

Згідно з ч. 3 ст. 13 ЦК України не до-
пускаються дії особи, що вчиняються з 
наміром завдати шкоди іншій особі, а та-
кож зловживання правом в інших фор-
мах. Судами не наведено правового об-
ґрунтування висновку, що звернення від-
повідача до суду з заявою про порушення 
провадження у справі про банкрутство 
позивача мало метою завдання шкоди 
СВК «Агрофірма "Зоря"» або є зловжи-
ванням правом в інших формах, а не було 
наслідком наміру захистити свої поруше-
ні права (курсив мій — О. К.). 
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Право на звернення до суду гаранто-
ване Конституцією України. Це право 
може бути реалізоване, коли особа вва-
жає, зокрема, що її права порушені 
(курсив мій — О. К.). Особа, зазвичай, 
не є такою, що діє неправомірно і тоді, 
коли суд відмовляє їй в задоволенні по-
зову, заяви, скарги чи припиняє прова-
дження у справі про банкрутство, пору-
шеній за її заявою. Негативні наслідки 
для такої особи у наведених випадках, 
як правило, охоплюються покладенням 
на неї судових витрат, відповідно до ви-
мог процесуального законодавства. 

За наведених у судових рішеннях об-
ставин, зокрема й з урахуванням припи-
нення провадження у справі про банкрут-
ство СВК «Агрофірма "Зоря"», поруше-
ної за заявою банку, не можна погодитися 
з обґрунтованістю висновку судів, що дії 
ВАТ «Комерційний банк "Славутич"» є 
неправомірними в розумінні положень 
Цивільного кодексу України.

Аналізуючи та критично коментуючи 
наведене судове рішення, А. Смітюх вка-
зував на те, що «на думку Верховного 
Суду України, єдиною формою зловжи-
вання процесуальними правами є шика-
на» [5]. Однак, із таким твердженням ав-
тора навряд чи можна погодитися, 
оскільки рішення судів попередніх ін-
станцій у даній справі були мотивовані 
саме висновком про звернення банку до 
суду з наміром завдати шкоди СВК 
«Агрофірма "Зоря"», і саме ці висновки 
стали предметом перевірки Верховним 
Судом України. Більш того, у своїй по-
станові суд прямо вказав на відсутність 
обґрунтування судами висновку про те, 
що звернення відповідача до суду мало 
метою завдання шкоди або є зловживан-
ням правом в інших формах.

На нашу думку, при аналізі цієї поста-
нови основну увагу слід звернути на інші 
обставини: Верховний Суд України в 
процесі перевірки попередніх судових 
рішень сформулював сутнісні ознаки 
підходу, який має використовуватися су-
дами при встановленні факту зловжи-

вання процесуальними правами учасни-
ком судового процесу. У загальному ви-
гляді вони зводяться до наступного.

По-перше, як і щодо матеріальних 
прав, питання про зловживання проце-
суальними правами повинне обговорю-
ватися лише в контексті конкретного 
процесуального права, яке має належати 
відповідній особі. Відтак відсутність на-
даного процесуальним законом права на 
вчинення тих чи інших процесуальних 
дій виключає можливість висновку про 
зловживання процесуальним правом.

По-друге, головною ознакою злов-
живання процесуальним правом є мета 
його здійснення. Якщо для зловживан-
ня матеріальними правами, як було за-
значено вище, здійснення суб’єктивно-
го права всупереч меті, для якої це пра-
во надано, виступає лише одним з про-
явів недобросовісною поведінки, то у 
сфері юридичного процесу порядок 
здійснення суб’єктивних прав достатньо 
«жорстко» регламентований. Відтак пи-
тання про свободу реалізації процесу-
ального права може існувати лише в 
площині прийняття рішення управомо-
ченим суб’єктом про реалізацію права 
або навпаки – про відмову від реалізації 
наданого йому законом процесуального 
права, а не в площині обрання свободи 
способу реалізації права (конкретних 
дій). Отже, у сфері юридичного процесу 
мета, з якою здійснюється процесуальне 
право, залишається, по суті, єдиним кри-
терієм для виявлення зловживань.

По-третє, мета здійснення процесу-
ального права як такого повинна оці-
нюватися не лише у вузькому розумінні 
— в  контексті мети даного конкретно-
го або суб’єктивного процесуального 
права. Наприклад, маючи на меті затяг-
нути судовий процес, сторона може за-
являти численні відводи складу суду. 
Метою процесуального права на заяв-
лення відводу у вузькому розумінні є за-
міна складу суду, який розглядає справу. 
І, заявляючи відвід, недобросовісна сто-
рона може в дійсності мати на меті таку 
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заміну складу суду. Однак, будучи 
системно пов’язаними з захистом спір-
ного матеріального права, всі суб’єктив-
ні процесуальні права, окрім, так би мо-
вити, свого прямого призначення, 
об’єднані спільною ціллю, яка відпові-
дає цілі правосуддя — справедливий, 
неупереджений та своєчасний розгляд і 
вирішення справ з метою захисту пору-
шених, невизнаних або оспорюваних 
прав, свобод чи інтересів фізичних 
осіб, прав та інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави (ст. 1 ЦПК України, 
ст. 1 ГПК України). 

Відтак навіть якщо дії особи по реалі-
зації конкретного процесуального пра-
ва спрямовані на досягнення тих цілей, 
що обумовлені метою даного процесу-
ального права, однак суперечать загаль-
ній меті сукупності всіх процесуальних 
прав та правосуддя в цілому, це може 
бути підставою для висновку про злов-
живання особою належними їй проце-
суальними правами.

По-четверте, достатньою підставою 
здійснення права на звернення до суду та 
інших процесуальних прав є не офіцій-
но підтверджений факт порушення прав 
особи, а лише переконання такої особи 
(допущення), що її права порушені. 
Тому сама лише видима необґрунтова-
ність позовних вимог, доводів клопотан-
ня чи заяви не свідчить про зловживання 
особою своїми процесуальними права-
ми. Навпаки, по аналогії з матеріальним 
правом, у процесуальному праві також 
повинна існувати презумпція добросо-
вісності особи, хоча вона не закріплена 
нормативно, внаслідок чого висновки 
Верховного Суду України в цій частині 
нормативно не підкріплені.

Саме з огляду на вказані засади має, на 
наш погляд, вирішуватися питання про 
зловживання процесуальними правами у 
кожній конкретній справі, що, втім, не завж-
ди враховується національними судами.

Так, у вітчизняному процесуальному 
праві прийнято підхід, за яким особа 
має право на апеляційне та касаційне 

оскарження судових актів, якщо це пе-
редбачено процесуальним законом. Зо-
крема, як наголошувалося у п. 12 поста-
нови Пленуму Верховного Суду Украї-
ни №8 від 13 червня 2007 року «Про 
незалежність судової влади», оскаржен-
ня судових рішень допускається у ви-
падках, порядку та з підстав, визначе-
них законом. Оскарження ухвал або ін-
ших процесуальних актів суду, якими 
не завершується провадження у справі 
(про прийняття заяв і скарг до розгляду, 
про призначення судових засідань, про 
виклик осіб, про витребування доку-
ментів та інших доказів тощо), крім ви-
падків, прямо передбачених процесу-
альним законом, не допускається [9].

В одній із судових справ ЗАТ  «Буді-
вельно-монтажна фірма "Азовсталь-
буд"» звернулося до Вищого господар-
ського суду України з касаційною скар-
гою на ухвалу Донецького апеляційно-
го господарського суду, якою в порядку 
ст. 98 ГПК України було порушено 
апеляційне провадження у справі.

Колегія суддів Вищого господарсько-
го суду України зазначила, що згідно ч. 1 
ст. 11113 ГПК України ухвали місцевого 
та апеляційного господарського суду мо-
жуть бути оскаржені в касаційному по-
рядку у випадках, передбачених ч. 1 
ст. 106 цього Кодексу. Отже, оскаржен-
ню підлягають лише ті ухвали, про мож-
ливість оскарження яких прямо зазначе-
но у відповідній статті ГПК України. Ра-
зом з тим, приписи ст. 106 ГПК України 
не передбачають можливості окремого 
оскарження ухвали суду про прийняття 
апеляційної скарги до провадження.

З урахуванням наведеного, Вищий гос-
подарський суд України дійшов виснов-
ку, що дії особи, яка всупереч положень 
процесуального закону оскаржує судові 
акти, які не підлягають оскарженню, мо-
жуть бути розцінені як такі, що підпада-
ють під визначення ст. 13 ЦК України 
«зловживання правом». З наведених мо-
тивів скаржнику було відмовлено у при-
йнятті касаційної скарги [16].
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В іншій справі відповідач ТОВ «Тор-
говий дім "Чорномор"» оскаржував ух-
валу господарського суду Автономної 
Республіки Крим від 17.08.2009 року, 
винесеною з посиланням на ст. 38, 77, 
86 ГПК України, якою було відмовлено 
в задоволенні клопотання відповідача 
про зупинення провадження у справі, 
відкладено розгляд справи, витребува-
но визначений перелік документів та 
визнано явку представників сторін у су-
дове засідання обов’язковою.

Севастопольським апеляційним гос-
подарським судом було прийнято апе-
ляційну скаргу відповідача на вказану 
ухвалу. Проте, ухвалою зазначеного 
апеляційного господарського суду, за-
лишеною без змін постановою Вищо-
го господарського суду України від 
17.03.2010 р., апеляційне провадження 
по апеляційній скарзі ТОВ «Торговий 
дім "Чорномор"» на ухвалу господар-
ського суду Автономної Республіки 
Крим від 17.08.2009 р. було припинено, 
оскільки ГПК України не передбачає 
можливості оскарження та перегляду в 
апеляційному порядку ухвал про відкла-
дення розгляду справи.

Утім ТОВ «Торговий дім "Чорно-
мор"», подавши касаційну скаргу на по-
станову Вищого господарського суду 
України від 17.03.2010 р., намагається 
оскаржити її всупереч приписам ч. 3 
ст. 22 ГПК України стосовно добросо-
вісного користування належними йому 
процесуальними правами. За таких об-
ставин Вищий господарський суд Укра-
їни встановив, що касаційна скарга на 
оскаржену ухвалу була подана з метою 
затягнути вирішення спору по суті, окре-
мо зазначивши, що зловживання проце-
суальними правами за вказаних обста-
вин можливо розцінювати як перешкод-
жання правосуддю. Вказані мотиви ста-
ли підставою для відмови відповідачу у 
прийнятті касаційної скарги [17].

Подання апеляційних та касаційних 
скарг щодо процесуальних документів, 
яких взагалі не існує, Вищий господар-

ський суд України також кваліфікує в 
якості зловживанням процесуальними 
правами [2].

Утім, як вже зазначалося, кваліфікація 
дій учасника процесу як зловживання 
процесуальним правом можлива лише 
за умови наявності у учасника такого 
права. Зокрема, якщо суд у відповідних 
випадках вважає, що учасник судового 
процесу взагалі не має процесуального 
права на подання відповідної апеляцій-
ної чи касаційної скарги, то виключає 
можливість зловживання ним відповід-
ним процесуальним правом (хоча й такі 
дії учасника процесу, поза всякими сум-
нівами, є недобросовісними).

Аналіз судової практики дає підстави 
для висновку про те, що у судових рі-
шеннях нерідко змішуються поняття 
«здійснення процесуальних прав» та 
«виконання процесуальних обов’язків».

Так, в одній зі справ окремою ухва-
лою Харківського апеляційного госпо-
дарського суду від 21.11.2013 року було 
повідомлено керівника Державної по-
даткової інспекції у Солом’янському ра-
йоні Головного управління Міндоходів 
у місті Києві про недоліки в роботі від-
повідальних осіб для вжиття організа-
ційно-правових заходів щодо їх усунен-
ня та зазначено про необхідність пові-
домити Харківський апеляційний гос-
подарський суд протягом одного місяця 
про вжиття відповідних заходів.

Підставою для винесення окремої ух-
вали в порядку ст. 90 ГПК України ста-
ло встановлення апеляційним госпо-
дарським судом обставин затягування 
відповідальними посадовими особами 
ДПІ у Солом’янському районі Головно-
го управління Міндоходів у місті Києві 
судового апеляційного розгляду внаслі-
док зловживання процесуальними пра-
вами, яке проявилося у неявці без по-
важних причин у судові засідання апе-
ляційного суду від 07.11.2013 року та від 
21.11.2013 року, явка у які визнавалася 
судом обов’язковою, та ненаданні дока-
зів, витребуваних судом, без повідом-
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лення поважності причин неможливо-
сті їх подання (курсив мій — О. К.).

Постановою Вищого господарського 
суду України касаційну скаргу ДПІ у Со-
лом’янському районі Головного управ-
ління Міндоходів у місті Києві на окрему 
ухвалу апеляційного господарського 
суду було залишено без задоволення [7]. 

Подібний підхід закріплений також у 
п. 3.14 постанови Пленуму Вищого гос-
подарського суду України від 26.12.2011 
року №18 «Про деякі питання практики 
застосування Господарського процесу-
ального кодексу України судами пер-
шої інстанції», згідно якого нез’явлення 
представників учасників судового про-
цесу в судові засідання без поважних 
причин та без повідомлення причин, 
якщо їх явку судом визнано обов’язко-
вою, також може розцінюватися судом 
як зловживання процесуальними права-
ми. Відповідна практика, спрямована на 
умисне затягування судового процесу, 
порушує права інших учасників судово-
го процесу та суперечить вимогам стат-
ті 6 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 року, 
учасником якої є Україна, стосовно пра-
ва кожного на розгляд його справи 
упродовж розумного строку [9].

В цій частині слід враховувати, що 
згідно ч. 2 ст. 22 ГПК України і ч. 1 
ст. 27 ЦПК України сторони мають 
право, зокрема, брати участь у засідан-
нях суду та подавати докази. Відповідні 
положення процесуального закону по-
кликані забезпечити учасникам судового 
процесу можливість вчинення відповід-
них дій. Їх призначення полягає в тому, 
що суд не повинен відмовити особі у 
допуску в судове засідання та долученні 
доказів до матеріалів справи, поданих в 
належному процесуальному порядку.

Водночас, у певних випадках вчинен-
ня відповідних дій має розглядатися як 
обов’язок учасників судового процесу. 
Зокрема, згідно ч. 1 ст. 33 ГПК України 
і ч. 1 ст. 60 ЦПК України кожна сторо-
на повинна довести ті обставини, на які 

вона посилається як на підставу своїх 
вимог і заперечень. Отже, якщо сторо-
на, обґрунтовуючи свою правову пози-
цію у спорі, стверджує про існування 
певних обставин, вона зобов’язана нада-
ти належні та допустимі докази на під-
твердження цих обставин. Аналогічний 
обов’язок виникає у будь-якої особи (не 
тільки сторони), якщо суд витребовує у 
неї певні докази. Як обов’язок повинна 
кваліфікуватися також явка учасника 
процесу у судове засідання, якщо вона 
визнана судом обов’язковою. 

Таким чином, у вказаних випадках 
невчинення особою відповідних дій не 
повинно кваліфікуватися як зловживан-
ня процесуальним правом, оскільки в 
цьому разі таке право відсутнє, нато-
мість є порушенням покладеного на 
особу процесуального обов’язку.

При наявності в учасника судового 
процесу певного суб’єктивного проце-
суального права, висновок про зловжи-
вання ним можливий, якщо це право 
здійснюється не з тією метою, для якої 
воно надане процесуальним законом. 
При цьому, зважаючи на важливість за-
безпечення можливості захисту матері-
ального права учасником судового про-
цесу, висновок про зловживання ним 
процесуальними правами повинен 
бути підтверджений належними доказа-
ми з огляду на презумпцію добросовіс-
ності процесуальної особи.

В багатьох випадках свідченням злов-
живання особою процесуальними пра-
вами є багаторазовість вчинення певної 
дії. Так, Вищим господарським судом 
України була розглянута касаційна 
скарга відповідача по справі за позовом 
ВАТ «Дніпрошина» до ВАТ  «Енерго-
постачальна компанія "Дніпрообленер-
го"» про визнання відсутності обов’язку 
сплачувати нараховані суми за елек-
тричну енергію.

В день проведення судового засідан-
ня Вищого господарського суду Украї-
ни представники позивача подали заяву 
про відвід судді з тих підстав, що він є 
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упередженим, оскільки у ряді справ за 
участю відповідача у справі рішення 
приймалися на його користь. Вказана 
заява про відвід була залишена без задо-
волення як безпідставна.

Незважаючи на це, у судовому засідан-
ні представниками позивача була подана 
заява про відвід всієї колегії суду. Заява 
була мотивована тим, що Верховним Су-
дом у 2005 році була скасована постанова 
Вищого господарського суду України у 
справі №33/66 за участю ВАТ «Дніпро-
шина». Ця заява про відвід також була за-
лишена без задоволення як безпідставна.

Незважаючи на наведене, представни-
ками позивача втретє була подана заява 
про відвід, на цей раз висловлювалася 
недовіра головуючому судді, оскільки 
він надто швидко розглядає заяви про 
відвід, що на думку представників, ви-
кликає сумнів в його неупередженості. І 
ця заява була залишена без задоволення.

Оскільки у заявах відповідача про від-
від судді, головуючого судді, всієї коле-
гії суддів не були надані докази і належ-
не обґрунтування, що підтверджувало 
упередженість суду, Вищим господар-
ським судом України було винесено 
окрему ухвалу, якою було зобов’язано 
орган управління ВАТ «Дніпрошина» 
вжити заходів щодо недопущення у 
майбутньому зазначених в окремій ух-
валі порушень процесуального законо-
давства з боку позивача в особі його 
представників. Ухвала була мотивована 
тим, що основним завданням судочин-
ства в господарських судах є захист еко-
номічних прав та охоронюваних зако-
ном інтересів учасників господарських 
відносин, сприяння зміцненню закон-
ності у цій сфері та розгляду справи у 
встановлені строки незалежним та неза-
цікавленим судом. Необґрунтоване за-
тягування процесу перешкоджає своє-
часному здійсненню правосуддя, що не 
узгоджується із засадами господарсько-
го судочинства. За таких обставин про-
цесуальні дії представників позивача, 
що виражались в неодноразовому по-

данні заяв про відвід, які були визнані 
безпідставними, суперечать засадам 
господарського судочинства, а такі дії 
розглядаються процесуальним зако-
ном, як зловживання належними суб’єк-
ту процесуальними правами [13].

В іншій справі Вищим господарським 
судом України було встановлено, що 
провадження у справі було порушено 
господарським судом Черкаської області 
15.04.09 року, однак протягом п’яти міся-
ців спір судом першої інстанції не було 
вирішено, а у справі фактично не відбу-
лось жодного судового засідання. У ма-
теріалах справи були численні клопо-
тання та заяви відповідача, які унеможли-
влювали проведення судового засідання. 

Такі обставини, на думку колегії суд-
дів, були зумовлені зловживанням 
скаржником своїми процесуальними 
правами, яке полягає у штучному та без-
підставному оскарженні всіх без виклю-
чення ухвал суду про призначення 
справи до розгляду, що фактично не 
має на меті встановлення справедливо-
сті шляхом скасування таких ухвал, а 
слугує лише підставою для затягування 
розгляду справи по суті [3].

Водночас, принагідно слід зазначити, 
що сама по собі багаторазовість вчи-
нення тієї чи іншої процесуальної дії не 
є беззаперечним доказом зловживання 
процесуальним правом, на що вже 
звертав увагу Європейський суд з прав 
людини у своїй практиці [4]. Як слідує з 
наведених вище судових рішень, пов-
торюваність вчинення однієї й тієї ж 
процесуальної дії може бути підтвер-
дженням зловживання процесуальними 
правами лише за умови вчинення цих 
дій всупереч меті правосуддя, як прави-
ло, для затягування строків розгляду 
справи. Інша річ, що наявність цієї 
мети легше встановити в разі багатора-
зових і вочевидь безпідставних дій 
учасника процесу.

Водночас про наявність зловживання 
процесуальними правами може свідчи-
ти і одноразова дія особи. Так, до Ви-
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щого господарського суду з касаційною 
скаргою звернувся сільськогосподар-
ський виробничий кооператив «Бать-
ківщина» (відповідач у справі), який 
оскаржив ухвалу суду першої інстанції 
про відкладення слухання справи, а та-
кож ухвалу апеляційного суду про від-
мову у прийнятті до розгляду відповід-
ної апеляційної скарги.

Відмовляючи у задоволенні касацій-
ної скарги, Вищий господарський суд 
України відзначив, серед іншого, що 
заявлене відповідачем клопотання від 
29.07.2009 року про відкладення розгля-
ду справи, яке було задоволене ухвалою 
господарського суду Полтавської об-
ласті від 30.07.2009 року, та подальше 
безпідставне апеляційне оскарження 
цієї ухвали переконливо свідчать про 
свідоме вчинення представниками СВК 
«Батьківщина» дій, спрямованих на 
штучне затягування розгляду справи по 
суті, що, в свою чергу, є проявом злов-
живання процесуальними правами сто-
рони та порушує вимоги ч. 3 ст. 22 
ГПК України, згідно якої сторони зо-
бов’язані добросовісно користуватися на-
лежними їм процесуальними правами, 
виявляти взаємну повагу до прав і охоро-
нюваних законом інтересів другої сторо-
ни, вживати заходів до всебічного, повно-
го та об’єктивного дослідження всіх об-
ставин справи [6] (курсив мій — О. К.). 

З наведеного стає цілком очевидним, 
що оскарження учасником судового 
процесу ухвал, якими задоволені його 
заяви чи клопотання, беззаперечно 
свідчить про спрямованість відповідних 
дій на затягування строків судового роз-
гляду справи, а відтак і про недобросо-
вісність поведінки учасника такого су-
дового процесу. Проте, наведена спра-
ва також може слугувати підтверджен-
ням того, що наявність у скаржника 
такої мети може вважатися зловживан-
ням правом тільки у сукупності з іншим 
критерієм – наявністю самого процесу-
ального права на оскарження. Якщо 
особою оскаржується ухвала, що вине-

сена на підставі клопотання (заяви) цієї 
ж особи і можливість оскарження якої 
передбачено процесуальним законом, у 
даному випадку дії такого учасника судо-
вого процесу безумовно мають ознаки 
зловживання процесуальним правом. 
Якщо ж оскарження відповідної ухвали 
не передбачено процесуальним зако-
ном, подання відповідної апеляційної чи 
касаційної скарги може за певних умов 
свідчити про недобросовісність учасни-
ка процесу, однак не може вважатися 
зловживанням процесуальним правом, 
адже право в такому разі відсутнє.

У цьому контексті вважаємо, що з 
точки зору логіки розвитку процесуаль-
ного законодавства та його спрямова-
ності на забезпечення права кожного на 
розгляд його справи упродовж розум-
ного строку недобросовісна поведінка 
учасників процесу, зокрема невиконан-
ня покладених на останніх процесуаль-
них обов’язків, вчинення дій, спрямова-
них на затягування розгляду справи су-
дом, які формально не підпадають під 
критерії зловживання процесуальним 
правом, також має вважатися порушен-
ням процесу і, у зв’язку з цим, суду ма-
ють бути надані дієві інструменти, 
спрямовані на недопущення або при-
пинення вказаних дій несумлінних 
учасників судового процесу.

Є підстави вважати, що категорію 
«зловживання процесуальним правом» 
слід розглядати як складову частину 
більш широкого поняття — «процесу-
альне правопорушення», розгляд якого 
виходить за межі предмету нашого до-
слідження. Утім варто наголосити, що з 
практичної точки зору вкрай важливою 
є правильна кваліфікація дій учасників 
судового процесу в якості зловживання 
процесуальним правом або в якості ін-
шого процесуального правопорушення, 
передусім для цілей правильного засто-
сування відповідних процесуальних 
санкцій — встановлених в процесуаль-
них нормах наслідків, що настають за їх 
недодержання та порушення [18].
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Важливою гарантією права на судо-
вий захист прав, свобод та інтересів фі-
зичних осіб, прав та інтересів юридич-
них осіб у сфері публічно-правових 
відносин від порушень з боку органів 
державної влади, органів місцевого са-
моврядування, їхніх посадових і служ-
бових осіб, інших суб’єктів при здійс-
ненні ними владних управлінських 
функцій на основі законодавства у адмі-
ністративному судочинстві є набрання 
судовим рішенням законної сили. 

Ухвалене судове рішення в адміні-
стративному судочинстві після завер-
шення встановленого процесуального 
строку апеляційного оскарження з мо-
тивів його незаконності або необґрун-

тованості набирає законної сили, стає 
стабільним, остаточно врегульовує пра-
вовідносини між учасниками адміністра-
тивного процесу, не підлягає зміні або 
запереченню з боку будь-яких суб’єктів, 
зокрема суду, надалі може бути скасова-
не судом лише з виняткових підстав, у 
зв’язку із його незаконністю або наявніс-
тю нововиявлених обставин чи обста-
вин, за яких можливий перегляд рішен-
ня Верховним Судом України.

Темі набрання законної сили судови-
ми рішеннями, в тому числі постановле-
ними у формі ухвали, в Україні був при-
свячено немало наукових публікацій, 
дисертацій та монографій, таких учених 
як, З. К. Абдулліна, І. В. Андронов, 
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С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, Г. В. Во-
ронков, М. А. Гурвич, О. В. Де м’янова, 
А. А. Князєв, В. В. Комаров, В. М. Крав-
чук,  Ю. В. Навроцька,  С. Я. Фурса, 
С. Л. Червякова, В. Н. Чуйков, О. М. Ши-
манович, М. Й. Штефан та ін. 

Однак, в юридичній доктрині адміні-
стративного процесу питання законної 
сили судових ухвал, постановлених у 
справах про оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб’єктів владних повнова-
жень, не набуло належного дослідження. 
Лише окремі вчені, такі як Є. Ф. Дем-
ський,  В. В. Кравчук,  М. І. Труш, 
В. А. Сьоміна, М. І. Цуркан та інші здій-
снювали дослідження окремих особли-
востей законної сили судових ухвал в 
адміністративних справах. Проте комп-
лексне дослідження цього питання в 
науці адміністративного процесу Укра-
їни відсутнє. 

В той же час, оскільки судова ухвала 
також є актом застосування правових 
норм, має певні наслідки для сторін та 
інших осіб, які беруть участь у справі, 
вирішення питання про наявність у су-
дової ухвали законної сили, і її елемен-
тів, має велике теоретичне і практичне 
значення, зокрема в частині регламен-
тації термінів на оскарження ухвали, 
з’ясування можливості пред’явлення 
повторної вимоги, вирішеної судом у 
постановленій ухвалі.

У зв’язку із цим, виникає необхідність 
визначення критеріїв набуття законної 
сили судовими ухвалами, які постанов-
лені в адміністративних справах.

При цьому, на нашу думку, слід взяти 
за основу визначені у юридичній док-
трині загальні положення про законну 
силу судових рішень у цивільних спра-
вах, з урахуванням норм Кодексу адміні-
стративного судочинства України (на-
далі — КАСУ), положень, викладених у 
постанові Пленуму Верховного Суду 
України «Про судове рішення в адміні-
стративній справі» та особливостей су-
дових рішень, ухвалених в адміністра-
тивному судочинстві.

Метою статті є визначення юридич-
них властивостей та правових наслідків 
законної сили судових ухвал, постанов-
лених у справах щодо оскарження рі-
шень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень, судових рішень 
адміністративних судів, критеріїв, за 
яких можна стверджувати про можли-
вість її набрання судовою ухвалою.

Питання набрання законної сили су-
довими ухвалами в адміністративних 
справах, з одного боку, є нормативно 
визначеним, оскільки ст. ст. 254 та 255 
КАСУ, визначаючи порядок набуття 
судовим рішенням законної сили та її 
правові наслідки, не використовує тер-
мін саме «набуття судовим рішенням 
законної сили», тобто визнає, що за-
конної сили набувають не тільки судові 
постанови суду першої інстанції, а й су-
дові ухвали. Зазначене випливає також 
із змісту ст. 14 КАСУ, відповідно до 
якої, постанови та ухвали суду в адміні-
стративних справах, що набрали закон-
ної сили, є обов’язковими до виконання 
на всій території України [9]. 

В юридичній доктрині питання про 
те, чи притаманна законна сила судо-
вим ухвалам є дискусійним.

На думку З. К. Абдулліної, С. Л. Чер-
вякової, Г. В. Воронкова, М. А. Рожко-
вої законна сила притаманна усім судо-
вим постановам, в тому числі судовим 
ухвалам [1, с. 13–14; 3, с. 23; 4, с. 113; 13; 
16, с. 20–21]. Такої ж точки зору дотри-
мують українські вчені-процесуалісти — 
М. І. Штефан [19, с. 426], В. В. Комаров 
[12, с. 217], О. В. Дем’янова [6], О. В. Ши-
манович [18, с. 112–113] та ін.

М. А. Гурвич вважає, що критерієм на-
явності законної сили у судової ухвали є 
можливість його перегляду судом, який 
постановив це визначення. Тобто, якщо 
судовій ухвалі притаманна властивість не-
змінності, то в такому випадку вона на-
брала законної сили, якщо ні — то такій 
ухвалі законна сила не притаманна [5, с. 54].

Трохи іншої точки зору дотримує 
В. Н. Чуйков. На його думку усі судові 
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ухвали, для яких передбачена процеду-
ра касаційного перегляду, набувають 
законної сили, інші судові ухвали за-
конної сили не набувають [2, с. 20–21].

Н. О. Чечина як критерій наявності 
законної сили у судової ухвали виокрем-
лює застосування судом при її поста-
новленні норм матеріального і проце-
суального права. В такому випадку су-
дова ухвала володіє законною силою. 
У разі якщо судова ухвала вирішує тільки 
процесуально-правові питання і не ви-
рішує вимоги позивача, то така ухвала 
законною силою не володіє [10, с. 234].

М. Б. Зейдер вважає, що законної си-
ли набирають усі ухвали суду, оскільки 
і вони, і рішення суду є актами право-
суддя, тобто актами, якими вирішується 
судова справа [7, с. 66–67].

Ю. М. Чуйков пов’язує набрання за-
конної сили ухвалами суду із тим, чи їх 
можна оскаржити в передбаченому за-
коном порядку (окремо від судового рі-
шення, чи ні) [17, с. 20–21]. Якщо їх 
можна оскаржити, то після завершення 
строків на їх оскарження, якщо оскар-
ження не відбулося, або після залишен-
ня їх без змін судом апеляційної інстан-
ції у разі їх оскарження, вони набира-
ють законної сили і, відповідно, пов-
ною мірою набувають тих властивос-
тей, що становлять зміст законної сили.

О. О. Князєв критерієм наявності чи 
відсутності в ухвали суду законної сили 
вважає те, чи є вона актом правосуддя, 
чи є актом застосування норм процесу-
ального права [8, с. 58]. У першому ви-
падку дослідник говорить про можли-
вість набрання ухвалою законної сили, 
оскільки суттєвої різниці між нею і су-
довим рішенням у наслідках для сторо-
ни немає. В другому випадку ухвала 
суду розглядається лише як проміжний 
судовий акт, що не має самостійного 
значення для сторін і, відповідно, її 
може скасовувати або змінювати суд, 
який її постановив. Суд в такому випад-
ку не обмежений ухвалою суду, може у 
разі зміни обставин справи постанови-

ти ухвалу, протилежну за змістом рані-
ше постановленій.

Т. В. Сахнова в цілому заперечує на-
явність в ухвал суду законної сили, од-
нак визнає, що ухвала про закриття 
провадження у справі у зв’язку із укла-
денням мирової угоди сторонами наби-
рає законної сили, оскільки в такому 
випадку спір між сторонами також вирі-
шений, однак не судом, а самими сто-
ронами, а суд в ухвалі лише фіксує 
це [14, с. 446–447, 448]. Таким чином 
Т. В. Сахнова підтверджує, що законна 
сила притаманна саме тим судовим рі-
шенням, які є актами правосуддя.

Деякі вчені-процесуалісти взагалі за-
перечують можливість набрання закон-
ної сили ухвалами суду [11, с. 245].

На нашу думку, основним критерієм у 
вирішенні питання, чи володіє закон-
ною силою судова ухвала, є не прина-
лежність судового акту до актів право-
суддя, оскільки зокрема судовою ухва-
лою про закриття провадження у справі 
у зв’язку з відмовою позивача від адміні-
стративного позову або досягнення при-
мирення між сторонами, суд не вирішує 
спір фактично вирішується сторонами 
самостійно, а суд лише фіксує наявність 
вирішеного спору. Тому говорити про 
приналежність цих ухвал до актів право-
суддя не можна. У той же час, наявність у 
цих ухвал законної сили, у зв’язку з їх за-
конодавчою регламентацією (у ст. 109 
КАСУ), сумнівів не викликає.

Таким чином, слід уточнити, що за-
конної сили набирають ті судові ухва-
ли, які фіксують вирішення спору між 
сторонами.

Іншим основним критерієм наявності 
у судової ухвали законної сили вважаємо 
критерій визначеності правових відно-
син, врегульованих судовою ухвалою. 
Оскільки правова визначеність є ос-
новним правовим наслідком набрання 
судовою постановою законної сили, то 
крім властивостей обов’язковості (про-
явом якої є виконуваність), така судова 
ухвала повинна володіти властивістю 



Гаврік Р. О. До питання про законну силу ухвал, що постановляються у справах 
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень

71

виключності, а факти, нею встановлені, 
повинні мати преюдиційне значення.

Тільки у випадках збігу цих критеріїв 
можна говорити про наявність у судової 
ухвали законної сили.

Судові ухвали про закриття прова-
дження у справі, у зв’язку з відмовою 
позивача від адміністративного позо-
ву, або примирення сторін, такими 
властивостями володіють повною мі-
рою після закінчення строків на їх 
оскарження. Що стосується інших су-
дових ухвал про закриття провадження 
у справі, то фактично ними спір судом 
також не вирішується, однак в ухвалі 
фіксується його вирішення в іншому 
процесі (якщо підставою для поста-
новлення ухвали була наявність іншо-
го судового рішення, яке набрало за-
конної сили), або потенційну можли-
вість такого вирішення в порядку ци-
вільного або господарського судочин-
ства. В даному випадку судова ухвала 
буде додатковою (і в той же час само-
стійною) підставою для визнання не-
можливості подачі позивачем тотож-
ного позову, а факти по даному позову 
матимуть преюдиційне значення.

Що стосується судових ухвал про за-
лишення позовної заяви без розгляду, 
то в цьому випадку вирішення позову 
або можливість його вирішення в іншо-
му судочинстві, відмінному від адміні-
стративного, не фіксується. Суд фіксує 
лише наявність тимчасових перешкод 
для вирішення справи, які можуть бути 
подолані пізніше.

Відповідно до вищевикладеного, мож-
на сказати про наявність законної сили 
у судових ухвал, про відмову в прийнят-
ті позовної заяви в разі, якщо підставою 
для цього стали вирішення спору в ін-
шому процесі або можливість його ви-
рішення в іншому судочинстві. У разі 
відмови від прийняття позовної заяви з 
інших підстав, вважаємо, що хоча 
КАСУ передбачає наявність у таких ух-
вал властивості виключності, проте за-
конної сили вони не набирають, оскіль-

ки не відповідають по суті заявленим 
вимогам позивача.

Вищевикладені судові ухвали є незмін-
ними з моменту постановлення, а з мо-
менту набрання ними законної сили та-
кож володіють усіма іншими ознаками, 
які становлять статичний та динамічний 
елементи законної сили судового рішення.

Ухвали суду про залишення позовної 
заяви без розгляду на підставі ст. 155 
КАСУ, а також про відкриття прова-
дження у справі законної сили не наби-
рають, оскільки лише фіксують наяв-
ність або відсутність тимчасових пере-
шкод для подання адміністративного 
позову. Однак такі ухвали є обов’язко-
вими як процесуальний документ, їм 
притаманна неспростовність, яка вини-
кає для ухвали про відкриття прова-
дження у справі з моменту проголо-
шення, а щодо ухвал про залишення 
заяви без розгляду — після завершення 
встановлених строків для їх оскарження 
(або розгляду відповідної апеляційної 
скарги на таку ухвалу суду судом апеля-
ційної інстанції), а також незмінність.

Що стосується ухвал суду, що їх поста-
новляє суд у процесі розгляду справи, то 
слід визнати, що такі ухвали суду закон-
ної сили не мають, оскільки вирішення 
позову вони не фіксують, а права і 
обов’язки, що виникають у зв’язку з їх-
нім постановленням, не стосуються 
власне позовних вимог позивача, а є 
процесуальними. Такі ухвали є незмін-
ними з моменту їх постановлення, не-
спростовними після завершення строків 
апеляційного оскарження, однак власти-
востями виключності та обов’язковості 
як акту правосуддя не володіють (хоча є 
обов’язковими як процесуальний доку-
мент) і не впливають на визначеність у 
правах осіб, які брали участь у справі.

Виняток становлять ухвали, якими 
встановлюються певні факти та право-
відносини між особами, котрі беруть 
участь у справі, що надалі стають під-
ставою, наприклад, для припинення 
провадження у справі, забезпечення по-
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зову, забезпечення доказів. В таких ви-
падках зазначені факти надалі стають 
преюдиційними. Однак такими їх не-
обхідно вважати тільки після завершен-
ня строків на апеляційне оскарження 
зазначених ухвал. До того моменту ці 
факти спростовні і їх можуть бути запе-
речити особи, які беруть участь у справі 
як у суді, що постановив ухвалу, так і в 
суді апеляційної інстанції.

З огляду на це можна стверджувати, 
що в частині визнання фактів, встановле-
них ухвалою суду з моменту завершення 
строків на апеляційне оскарження ухвали 
суду або перегляду ухвали судом апеля-
ційної інстанції, виникає правова визна-
ченість, а висновки, яких дійшов суд при 
постановленні такої ухвали, стають оста-
точними. Відповідно, такі ухвали суду 
набирають законної сили, однак не в ча-
стині спірного правовідношення, а в ча-
стині того факту, що його встановив суд 
під час розгляду спору в суді.

Таку саму природу мають і окремі ух-
вали. Окремі ухвали є обов’язковими 
для своїх адресатів (відповідних осіб 
або органів, що здійснили порушення в 
частині виконання ними дій щодо усу-
нення виявлених порушень), незмінни-
ми та неспростовними, а в частині фак-
ту наявності порушень закону — і ви-
ключними. Факти, встановлені судом у 
такій ухвалі, є такими, що не підлягають 
доведенню при розгляді іншої цивіль-
ної справи, тобто преюдиційними. 
У зв’язку із цим, можна стверджувати, що 
в частині визнання таких фактів пору-
шення закону з моменту завершення 
строків на оскарження окремої ухвали 
виникає правова визначеність, а висно-
вки, яких дійшов суд при винесенні такої 
ухвали, стають остаточними. Відповідно, 
окремі ухвали, так само як і ухвали про 

закриття провадження у справі, набира-
ють законної сили, однак не в частині 
спірного правовідношення, а в частині 
того порушення закону, яке що його ви-
явив суд під час розгляду спору в суді.

На основі проведеного дослідження 
доходимо наступних висновків:

1. Законної сили набирають ухвали 
адміністративного суду, якими фіксу-
ється вирішення адміністративного 
спору з ініціативи сторін, вирішення 
його в іншому процесі в межах адміні-
стративного судочинства або неможли-
вість вирішення спору в адміністратив-
ному судочинстві, за наявності такої 
можливості в цивільному, господар-
ському чи іншому, відмінному від адмі-
ністративного, судочинстві. Такими ух-
валами суду є ухвали про закриття про-
вадження за адміністративним позовом, 
а також про відмову у відкритті прова-
дження у справі у випадку наявності та-
кого, що набрало законної сили, судо-
вого рішення щодо тотожного адміні-
стративного позову, або неможливості 
вирішення спору за правилами адміні-
стративного судочинства.

2. Окремі ухвали та інші ухвали, які 
постановляються у зв’язку із настанням 
певного факту, набирають законної 
сили, однак тільки щодо того факту, 
що встановлений ухвалою адміністра-
тивного суду.

3. Властивість незмінності притаманна 
усім заключним ухвалам, властивість не-
спростовності ухвали адміністративного 
суду набувають після завершення строків 
на їх оскарження в суді апеляційної ін-
станції за умови, якщо апеляційне оскар-
ження ухвали передбачається адміністра-
тивним процесуальним законодавством. 
В іншому випадку ухвала є неспростов-
ною з моменту її постановлення. 
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Постановка проблемы. Одним из 
актуальных вопросов, которому уделяет-
ся значительное внимание исследовате-
лями, является уголовное преследова-
ние. В современных условиях на поня-
тие и содержание этого правового ин-
ститута высказываются различные взгля-
ды. Поэтому актуальным является изуче-
ние различных проблем уголовного 
преследования в период зарождения 
этого понятия в Российской империи в 
результате судебной реформы 1864 года.

Вопросы уголовного преследования 
исследовали многие дореволюцион-
ные ученые и практические работники, 
среди них: Н. А. Буцковский, А. Ф. Ко-
ни, А. А. Квачевский, П. И. Люблин-
ский, Н. В. Муравьев, П. В. Макалин-
ский, Н. Н. Розин, В. К. Случевский, 
А. А. Соколов, Я. Трусов, И. Я. Фой-
ницкий, И. Г. Щегловитов, А. Чебы-
шев-Дмитриев и др. В советский и сов-
ременный периоды вопросам исто-
рии прокуратуры посвящены работы 

З. И. Анирова, В. И. Баскова, В. Г. Бес-
сарабова, А. В. Верещагиной, Ю. М. Го-
рячковской, С. М. Казанцева, А. В. Ка-
рякина, О. А. Кожевникова, В. А. Ни-
конова, Р. В. Савуляка, В. В. Сухоноса, 
Е. А. Филипповой и др. На роль прокура-
туры в общем аспекте судебной рефор-
мы обращалось внимание в работах 
В. Б. Виленского, М. Г. Коротких, К. П. Кра-
ковского, С. В. Лонской, М. В. Немыти-
ной, В. С. Павлова, А. Н. Ярмыша и др. 

После проведения в Российской им-
перии судебной реформы 1864 г. про-
куратура была одним из субъектов воз-
буждения уголовного преследования. 
Возбуждение прокуратурой преследо-
вания осуществлялось двумя способа-
ми: 1) предложением судебному следо-
вателю провести предварительное 
следствие и 2) внесением в суд обвини-
тельного акта без проведения предва-
рительного следствия. На практике вто-
рой способ применялся в редких случа-
ях. Поэтому основные практические 
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вопросы возникали при возбуждении 
прокуратурой уголовного преследова-
ния путем предложения судебному сле-
дователю провести предварительное 
следствие. В тоже время современными 
исследователями данному вопросу уде-
лено недостаточное внимание.

Цель статьи. В связи с этим, целью 
статьи является анализ законодательно-
го регулирования вопросов, связанных 
с предложением прокурором судебно-
му следователю провести предвари-
тельное следствие, а также практики 
применения данного правового инсти-
тута в Российской империи после су-
дебной реформы 1864 г.

Изложение основного материала. 
В отличие от дореформенного перио-
да, когда для начала следствия закон 
требовал только наличие законного по-
вода [1, с. 716], Устав уголовного судо-
производства 1864 г. (УУС) дополни-
тельно требовал наличие основания 
[2, с. 128–129], предварительное следст-
вие не могло быть начато судебным 
следователем без законного повода и 
достаточного основания (ст. 262 УУС). 

Поводы могли быть законными и не-
законными (например, безымянные па-
сквили и подметные письма, молва), 
достаточными и недостаточными. Ин-
струкция прокурора Московской судеб-
ной палаты 1881 г. разъясняла, что под 
законным поводом к началу следствия 
понималось «получение судебным сле-
дователем, указанным в уставе уголов-
ного судопроизводства путем, известия 
о событии, вызывающем проявление 
следственной власти» [3, с. 1], т.е. под 
законным поводом понимался тот 
предусмотренный в законе источник, 
из которого судебному следователю 
становилось известно о совершенном 
преступлении.Под «достаточным осно-
ванием» для начала следствия понима-
лось наличие признаков преступления, 
действительность его совершения [4, с. 3], 
«известная фактическая достоверность 
сделанных в законном поводе указаний 

на преступление» [5, с. 314]. Законный 
повод являлся внешней формальной 
причиной, которая вызывала производ-
ство следствия, а достаточное основа-
ние было материальной причиной для 
начала следствия [6, с. 253].

Одним из законных поводов для на-
чала следствия было возбуждение дела 
прокурором в форме предложения су-
дебному следователю провести предва-
рительное следствие. При этом закон 
установил, что прокурор имел право 
предложить следователю провести 
предварительное следствие только при 
наличии достаточных оснований, а в 
сомнительных случаях он обязан был 
собрать сведения «посредством неглас-
ного полицейского разведывания» 
(ст. ст. 278, 297, 312, 314 УУС).

Устав уголовного судопроизводства 
не говорил о возбуждении дела проку-
роромкак о достаточном поводе для на-
чала следствия.Однакомногие ученые и 
практические работники предложения 
прокурора относили именно к таким 
поводам (А. Квачевский, И. Г. Щегло-
витов, И. Я. Фойницкий, Н. Н. Розин, 
А. С. Лыкошин и др.) [5, с. 314; 7, с. 169; 
8, с. 421–422; 9, с. 78].

Инструкции некоторых прокуроров 
судебных палат, а также проект Наказа 
судебным следователям 1890 года, кото-
рые были составлены с учетом сенат-
ской практики и циркуляров министер-
ства юстиции, указывали, что всякий 
повод к производству предварительного 
следствия должен был обсуждаться су-
дебным следователем как со стороны его 
законности, так и со стороны достаточ-
ности заключающихся в нем оснований 
для начала следствия. В случае незакон-
ности повода или недостаточности 
оснований следователь должен был ос-
тавить его без последствий, независимо 
от того, ктопредъявил такой повод для 
начала следствия [2, с. 416–417; 3, с. 1–2].

В Инструкции прокурора Москов-
ской судебной палаты С. С. Гончарова 
1881 г. указывалось, что все поводы для 
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начала следствия, перечисленные в 
ст. 297 УУС, назывались одинаково «за-
конными поводами», и ни один из них 
нигде не назывался и не считался обяза-
тельным для судебного следователя. 
В Инструкции было прямо указано, что 
предложения лиц прокурорского надзо-
ра о производстве следствия не счита-
ются обязательными для судебных сле-
дователей и что относительно этих 
предложений действуют общие правила 
об оценке законности и достаточности 
повода для начала следствия. Например, 
предварительное следствие не могло 
быть начато по предложению прокуро-
ра, если это предложение относилось к 
частному или частно-общественному 
преступлению, по которому не подана 
жалоба потерпевших лиц, или если 
определение преступности данного дея-
ния зависело от разрешения в установ-
ленном порядке преюдициальных во-
просов (ст. 27 УУС) и т.п. [3, с. 2–3].

На практике неоднократно возникал 
вопрос о праве судебного следователя, 
получившего предложение прокурора 
о производстве следствия, оцениватьза-
конность требования прокурора и на-
личие достаточного основания для на-
чала следствия, а также вопрос о поряд-
ке разрешения разногласий, возникав-
ших между прокурором и следовате-
лем. Однозначного ответа на эти во-
просы не было.

Данная проблема обсуждалась еще 
при подготовке судебной реформы. 
Правительственная комиссия, которая 
подготовила проект Устава уголовно-
го судопроизводства, исходила из 
того, что «требования прокурора, как 
представителя обвинительной власти, 
должны быть признаваемы во всяком 
случае достаточным поводом к нача-
тию следствия», возбуждение которого 
без надлежащих оснований лежит на 
ответственности не следователя, а са-
мого прокурора [10, с. 176]. Именно на 
эту позицию подготовительной ко-
миссии ссылались теоретики и пра-

ктики при обосновании своего взгляда 
об обязательности для следователя пред-
ложений прокурора о начале следст-
вия [11, с. 22–23; 12, л. 15].

В юридической литературе были вы-
сказаны мнения о том, что следователь 
обязан исполнять даже незаконные тре-
бования прокуратуры, которая одна 
должна нести ответственность за них 
[6, с. 260]. О. Левенсон в 1867 г. утвер-
ждал, что закон не допускал пререка-
ния между прокурором и судебным сле-
дователем (за исключением предложе-
ния прокурора об аресте лица); поэто-
му «всякое предложение прокурора о 
производстве следствия обязательно 
для следователя», а в случае незаконно-
сти требования вся ответственность 
возлагалась на прокурора [13, с. 912].
Однако господствовавшим было про-
тивоположное мнение о необязатель-
ности для следователей предложений 
прокурора, признаваемых ими незакон-
ными (А. Квачевский, П. Макалинский, 
В. Случевский, В. Волжин, В. Жданов, 
И. Щегловитов) [6, с. 260]. Например, 
А. Квачевский указывал, что предложе-
ние прокурора о производстве следст-
вия обязательно настолько, насколько 
оказывается законным; судебный следо-
ватель не обязан подчиняться убежде-
нию прокуратуры о законности требо-
вания, когда очевидна его незакон-
ность. Поэтому для следователя не обя-
зательны предложения прокурора о 
производстве следствия по такому делу, 
возбуждение которого предоставлено 
не ему, а частным лицам; если в сведе-
ниях, сообщенных прокурором, не ока-
зывается противозаконного деяния; 
если прокурорское требование о про-
изводстве следствия основывается на 
незаконном поводе (на ничем не под-
твержденных слухах, молве, безымян-
ных пасквилях, подметных письмах); 
если прокурор предлагает провести 
следствие по делу, неподсудному судеб-
ному следователю; если уголовное пре-
следование до начала следствия погаси-
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лось смертью обвиняемого, истечени-
ем давности и т.п. [7, с. 83–85].

Относительно оценки следователем 
наличия в предложении прокурора до-
статочного основания для начала след-
ствия теория и практика не признавали 
такого права следователя. В юридиче-
ской литературе утвердился взгляд о 
том, что следователь не имел права 
оценивать обоснованность предложе-
ний прокурора, достаточность в них 
оснований для начала следствия, одна-
ко он имел право и обязан был оцени-
вать законность предложения прокуро-
ра о начале следствия.

Один из разработчиков Устава уго-
ловного судопроизводства Н. Буцков-
ский в 1867 г., обосновывая свой взгляд 
об обязательности предложений про-
курора следователю о начале следст-
вия, отметил, что в случае, если следо-
ватель на предложение прокурора отка-
зался бы отпроизводства следствия, ру-
ководствуясь законом о начале следст-
вия не иначе, как подостаточному для 
того основанию, то он «нарушил бы 
свои отношения к прокурорскому над-
зору». Н. Буцковский указывал, что в 
случае проведения следствия по пред-
ложению прокурора ответственность за 
уголовное преследование лежит на по-
следнем; поэтому следователь не имеет 
никакого основания отказаться от нача-
ла следствия по предложению проку-
рора и тем самым парализовать предо-
ставленную последнему власть возбу-
ждать уголовные дела [11, с. 22–23]. 

А. Квачевский в 1869 г. отмечал, что 
прокурорское предложение о производ-
стве следствия обязательно и следова-
тель не имеет права отказаться от начала 
следствия; следователь не должен вхо-
дить в разбор достаточности оснований 
к началу следствия (т. е. в какой мере 
удостоверена действительность пре-
ступления), должен подчиняться убе-
ждению прокуратуры о том, что достав-
ленные судебному следователю данные 
достаточны для подтверждения преступ-

ности указанного деяния [7, с. 83–84]. 
В 1875 году А. Чебышев-Дмитриев ука-
зывал, что прокурору принадлежала ре-
шающая роль в оценке достаточности 
повода для начала уголовного дела, а 
следователю — в оценке законности 
этого повода [14, с. 420].

Такой практики придерживались и 
суды. Например, при рассмотрении 
«пререканий» прокурора и судебного 
следователя Одесский окружной суд 
18 марта 1878 года указал, что судебный 
следователь не вправе отказать в испол-
нении законного требования лица про-
курорского надзора под предлогом его 
фактической неосновательности, не 
вправе отказать ему в производстве 
предварительного следствия под пред-
логом недостаточности основания, так 
как исполнение правила, установлен-
ного ст. 262 УУС (о начале предвари-
тельного следствия только приналичии 
законного повода и достаточного осно-
вания) лежит на ответственности той 
власти, от которой зависит возбужде-
ние уголовного преследования. Следо-
вательно, в том случае, когда судебный 
следователь приступает к предвари-
тельному следствию по предложению 
прокурора, эта ответственность возла-
гается напоследнего, как на это прямо 
указывает закон (ст. 312 УУС). Если же 
ответственность за уголовное пресле-
дование, осуществляемое по предложе-
нию прокурора, лежит на нем, то оче-
видно, что судебный следователь не 
может иметь никаких оснований отка-
заться от начала следствия по предло-
жению прокурора и парализовать тем 
предоставленную последнему власть 
возбуждать уголовные дела (ст. 278 
УУС) [12, л. 15-15об.].

В то же время некоторые другие суды 
и прокурорыпридерживались иного 
взгляда. Указанная выше Инструкция 
прокурора Московской судебной пала-
ты 1881 г. определила, что следователь 
оценивает предложение прокурора, как 
и другие поводы для начала следствия, 
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не только с точки зрения законности, 
но и с точки зрения его достаточно-
сти [3, с. 3]. Общее собрание отделений 
одного из судов в 1883 году отметило, 
что «предложение прокурора о нача-
тии следствия обязательно для судебно-
го следователя лишь в том случае, если 
в этом предложении следователь усмо-
трит достаточные основания к возбу-
ждению дела» [15, с. 22].

В практической деятельности при-
знавалась обязательность для следова-
теля предложений прокурора о произ-
водстве следствия. В то же времяпракти-
ка подчинения требованиям прокурора 
подвергалась критике со стороны су-
дебных следователей. При обсуждении 
в 1880 г. необходимых изменений в 
процессуальном законодательстве со-
вещание судебных следователей Санкт-
Петербургского окружного суда по во-
просу возбуждения уголовных дел от-
метило «ненормальность отношений, 
установленных законом между следова-
телем и обвинителем». Следователи 
указывали, что в поданных жалобах ча-
сто не усматривалось ясных признаков 
преступления, а иногда прямо было 
видно, что жалоба подается по такому 
обстоятельству, которое требует пред-
варительного разрешения вопроса гра-
жданским судом. Однако товарищи 
прокурора не возвращали такие жало-
бы заявителям с объяснением причин 
возвращения, не направляли жалобы 
для производства дознаний, а почти 
всегда пересылали их судебному следо-
вателю с предложением о производст-
ве следствия. Указанное совещание от-
метило, что судебный следователь обя-
зан был подчиниться такому предложе-
нию и провести следствие, несмотря на 
сознание того, что он этим только уве-
личивает количество подлежащих пре-
кращению дел [16, с. 155]. 

Вопросы обязательности для следо-
вателя предложений прокурора о про-
изводстве следствия неоднократно рас-
сматривались Сенатом. В 1873 г. уго-

ловный кассационный департамент Пра-
вительствующего Сената разъяснил, 
что следователь не имеет право входить 
в обсуждение правильности требова-
ния прокурорской власти о начале 
предварительного следствия [17, с. 265]. 
6 марта 1889 г. общее собрание касса-
ционных департаментов Сената рас-
смотрело вопрос об обязательности 
для судебных следователей требований 
прокурора о проведении предваритель-
ного следствия, и принятое определе-
ние разослано 30 ноября 1889 г. в су-
дебные палаты и окружные суды в виде 
циркулярного указа Сената за № 3720 
[2, с. 97–101]. В этом указе дан анализ 
права следователя обсуждать закон-
ность требования прокурора и наличие 
достаточного основания для начала 
следствия, а также определен порядок 
разрешения разногласия, возникшего 
между прокурором и следователем.Се-
нат указал, что по закону (п. 4 ст. 297 
УУС) возбуждение дела прокурором 
признается законным поводом для на-
чала предварительного следствия. Од-
нако, независимо от предложения про-
курора, начало предварительного след-
ствия по некоторым видам преступле-
ний закон обусловил целым рядом 
особых требований(наличие в деянии 
признаков преступления или проступ-
ка, подсудного общим судебным учре-
ждениям; отсутствие указанных в ст. 16 
УУС законных причин, погашающих 
уголовную ответственность, и т.п.).

Сенат разъяснил, что указанные тре-
бования закона являлись обязательны-
ми и для прокуратуры. Поэтому пред-
ложение прокурора о производстве 
предварительного следствия могло 
иметь значение законного повода для 
начала следствия только в том случае, 
когда оно отвечало установленным за-
коном условиям для возбуждения след-
ствия. А в связи с тем, что закон запре-
щал следователю начинать предвари-
тельное следствие без законного пово-
да и достаточного основания (ст. 262 
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УУС), он, по разъяснению Сената, по-
лучив предложение прокурора о про-
изводстве следствия, не только вправе, 
но и обязан обсуждатьналичие установ-
ленных законом условий для начала 
следствия. И если следователь «по все-
стороннему и тщательному обсужде-
нию» этого предложения прокурора не 
признавал возможным его исполнить, 
потому что имеются законные причи-
ны, в силу которых следствие не может 
быть начато, то он обязан составить об 
этом постановление и представить дело 
через прокурора в суд для разрешения 
возникшего «разномыслия». При этом 
прокурор, получив такое постановле-
ние следователя, обязан был, «не входя 
со следователем в пререкания», напра-
вить дело в суд. Разрешение разногла-
сия, возникшего между прокурором и 
следователем, зависело от суда.

Во 2-й половине 90-х годов ХIХ ст. 
правительственная комиссия, создан-
ная для пересмотра законов по судеб-
ной части, полагала, что обязатель-
ность прокурорских предложений в 
отношении приводимых в них факти-
ческих оснований не может подлежать 
сомнению, и следователь не должен 
уклоняться от исполнения этого требо-
вания по той причине, что указываемые 
прокурором обстоятельства не имеют 
значения улик или достаточно веских 
доказательств.Однако законность пред-
ложения подлежала всецело оценке 
следователя. Поэтому указанная подго-
товительная комиссия полагала, что по-
рядок разрешения возможного в этих 
случаях пререкания судебного следова-
теля с прокуратурою должен быть точ-
но определен в законе, а независимость 
следственной власти от власти обвини-
тельной требовала, чтобы указанное 
пререкание разрешала судебная, а не 
обвинительная власть [6, с. 261–262].

В результате в подготовленном ко-
миссией проекте новой редакции Уста-
ва уголовного судопроизводства 1900 г. 
закреплено, что предложение прокуро-

ра признавалось достаточным основа-
нием для проведения предварительно-
го следствия. Если же судья, уполномо-
ченный на проведение следствия, не 
усматривал в предложении прокурора 
указаний на законные признаки уголов-
но-наказуемого деяния или признавал 
наличие законных причин, препятство-
вавших возбуждению уголовного пре-
следования, то о своем разномыслии с 
прокурором представлял на решение 
суда (ст. 201) [18, с. 53].

В конце 90-х годов ХIХ — начале 
ХХ ст. общепризнанным было то, что 
для судебного следователя предложе-
ния прокурора о начале следствия были 
обязательными, и он имел право оце-
нивать эти предложения прокурора 
только с точки зрения их законности.

Одним из практических вопросов 
был вопрос о том, как должен посту-
пать следователь, если признавал пред-
ложение прокурора о начале следствия 
незаконным, и как должен поступать 
прокурор в случае невыполнения сле-
дователем его предложения о начале 
следствия.Закон этот вопрос не регули-
ровал, поэтому однозначного ответа на 
него не было.

По поводу действий судебного сле-
дователя в юридической литературе и 
на практике высказывались такие пред-
ложения:

1. П. В. Макалинский и А. Квачев-
ский отмечали, что в случае признания 
следователем предложения прокурора 
незаконным он должен оставить его без 
исполнения и сообщить об этом проку-
рору. К этому А. Квачевский добавлял, 
что следователь должен возвратить 
дело и объяснить причины неисполне-
ния требования [5, с. 307; 7, с. 85]. А и.о. 
старшего председателя Санкт-Петер-
бургской судебной палаты В. Р. Завад-
ский в 1880 г. предложил установить 
правило о том, что в указанных случаях 
следователь не просто возвращал дело 
в прокуратуру, а составлял мотивиро-
ванное постановление [16, с. 156]. Ин-
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струкция прокурора Московской судеб-
ной палаты 1881 г. указывала, что сле-
дователь, оставляя без последствий 
предложение прокурора, составляет об 
этом постановление и всю переписку 
направляет прокурору [3, с. 3].

2. Некоторые авторы предлагали воз-
никающие «пререкания» решать на ос-
новании указанной выше ст. 282 УУС, 
которая предусматривала, что, если в 
исполнении требования прокурора 
или его товарища при производстве 
следствиявстретится препятствие, то 
судебный следователь, принимая меры 
к исполнению требуемого, насколько 
это возможно, уведомляет о том предъ-
явившего требование и ожидает его 
разрешения [12, л. 15об.; 13, с. 912].

3. Некоторые авторы полагали, что 
единственным способом решения пре-
реканий, возникающих по вопросу воз-
буждения следствия, является обраще-
ние следователя к начальству предста-
вителя обвинительной власти (т.е. ве-
домственный порядок разрешения пре-
реканий) [5, с. 306–307]. П. И. Люблин-
ский отмечал, что «большинство ком-
ментаторов (Макалинский, Случевский, 
Волжин, Щегловитов) предлагало в та-
ких случаях путь обращения следователя 
к начальству прокуратуры» [19, с. 687]. 
Такой взгляд был распространен до 
1889 года, когда Правительствующий 
Сенат признал право следователя обра-
щаться в суд для разрешения разногла-
сий с прокурором по вопросу начала 
предварительного следствия. Оценивая 
значение этого разъяснения Сената, 
П. И. Люблинский утверждал, что оно 
положило «конец сомнениям практи-
ки» и «всецело было принято … лите-
ратурой, несмотря на некоторые его 
неудобства» [19, с. 687].

4. Распространенным (а после 1889 г. 
— господствующим) был взгляд, пред-
усматривающий право следователя об-
ращаться в суд, т.е. на случай пререка-
ний по вопросу возбуждения преследо-
вания предлагалось распространить 

правила, которые действовали в случае 
возникновения пререканий по вопросу 
указаний прокурора об аресте лица 
[5, с. 306–307]. 

По поводу действий прокурора в слу-
чае невыполнения следователем его 
предложения о начале следствия также 
высказывались различные предложения:

1. В этом случае прокурор должен на-
править следователю вторичное требо-
вание.

2. По мнению А. Квачевского, если 
прокурор призналнеправильным отказ 
следователя начать следствие, то он не 
должен обращаться к следователю со 
вторичным требованием, «так как вто-
ричное предложение … имело бы вид 
вынуждения следователя к действию 
незаконному». Он указывал, что в этом 
случае прокурор мог только опротесто-
вать в суд распоряжение следователя в 
общем порядке, предусмотренном 
ст. 491 УУС для обжалования любых 
следственных действий [7, с. 85]. Ис-
полнявший обязанности старшего 
председателя Санкт-Петербургской су-
дебной палаты В. Р. Завадский предла-
гал закрепить в законе правило о том, 
что прокурор, получив от следователя 
постановление с обоснованием при-
чин неисполнения предложения про-
курора начать следствие, или соглашал-
ся с постановлением, или мог обжало-
вать его в окружной суд [16, с. 156].

3. В. Жданов полагал, что по дейст-
вовавшему законодательству в случае 
неисполнения следователем предложе-
ний прокурора последнему «остается 
лишь сообщить о действиях следовате-
ля председателю суда в порядке надзо-
ра» по ст. 253 УУС [15, с. 33].

Практика свидетельствует, что проку-
роры обращались в суд в связи с тем, 
что следователи не выполняли их пред-
ложения о начале предварительного 
следствия. Деятельность Одесского ок-
ружного суда свидетельствует о том, 
что в случае несогласия судебного сле-
дователя с предложением прокурора 
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начать следствие он возвращал матери-
алы прокурору, а последний за разре-
шением возникшего «пререкания» об-
ращался в суд [12, л. 10–12]. 

Как свидетельствуют ревизионные 
отчеты, например, в 1894 году проку-
рорские предложения о начале следст-
вия по делам, возбуждаемым по непо-
средственному усмотрению прокурату-
ры, являлись обоснованными, был 
только один случай неосновательного 
предложения [20, с. 32]. 

На практике были случаи прекраще-
ния дел, начатых по непосредственно-
му усмотрению прокуратуры.В то же 
время в ревизионном отчете по округу 
Воронежского окружного суда отмеча-
лось, что отсутствие прекращенных 
дел, расследованных по предложени-
ям прокурора, не означало, что эти 
предложения всегда основательны.
Если в сообщении полиции судебный 
следователь не находил достаточных 
оснований к производству следствия, 
то должен был немедленно сообщить 
об этом прокурору (ст. 309 УУС). Эти 
материалы очень часто направлялись 
прокурором для производства следст-
вия, однако не потому, что факт пре-
ступления твердо установлен, а только 
для проверки, не заключается ли в дея-
ниях, обнаруженных дознанием, пре-
ступления. В таких случаях предложе-
ние о производстве следствия явля-
лось «продуктом неуверенности про-
курора, его сомнения, нерешительно-
сти прекратить сомнительную пере-
писку». Такие же примеры были и по 

поступавшим в прокуратуру жалобам. 
Если в этих жалобах было хотя бы от-
даленное указание на признаки пре-
ступления, прокурор часто не отказы-
вал в производстве следствия «в над-
ежде, что оно может выяснить налич-
ность наказуемого деяния» [20, с. 35].

Выводы.Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что:

1. Возбуждение прокурором дела (уго-
ловного преследования) в форме пред-
ложения судебному следователю было 
одним из законных поводов для начала 
предварительного следствия. При этом 
закон установил, что прокурор имел 
право дать такое предложение только 
при наличии достаточных оснований. 
В результате юридических дискуссий и 
практики применения закона к концу 
ХIХ ст. общепризнанным стал взгляд о 
том, что письменное предложение про-
курорасудебныйследователь имел пра-
во не исполнять только в случае, если 
признавал его незаконным. Обосно-
ванность такого предложенияпрокуро-
ра, наличие в нем достаточных основа-
ний для начала следствияследователь 
оценивать не имел права и обязан был 
исполнить его.

2. При наличии различных взглядов 
теоретиков и практиков на порядок 
разрешения разногласий между следо-
вателем и прокурором в вопросе возбу-
ждения уголовных дел постепенно об-
щепризнанным стал взгляд о судебном 
порядке разрешения таких споров. При 
этом право обращаться в суд имели как 
следователь, так и прокурор.
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Актуальність обраної теми зумовлю-
ється тим, що в умовах реформування 
законодавства про прокуратуру, пов’я-
заного з прийняттям Закону України 
«Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р., 
функціональна спрямованість прокура-
тури зазнала істотних змін. Найбільш 
суттєві зміни стосувалися функції пред-
ставництва прокуратурою інтересів 
громадянина або держави у суді, яка за-
ймає основне місце у структурі правоза-
хисної діяльності прокуратури. У зв’яз-
ку із цим потребують детального науко-
вого дослідження проблеми встанов-
лення прокурором передумов і підстав 
представництва інтересів громадянина 
або держави у суді, які визначають об-
сяг і зміст зазначеної функції органів 
прокуратури України.

Розвитку інституту представництва 
інтересів громадян присвячені праці 
М. М. Руденка, М. В. Руденка, М. І. Мич-
ка, О. Р. Михайленка, І. А. Павлуніка, 
М. М. Говорухи, Л. М. Давиденка, В. В. До-
лежана, І. Є. Марочкіна, В. И. Сапунко-
ва, М. В. Косюти. Проблеми інтересу 
також достатньо розкриті у галузевих 
дослідженнях. Натомість, реалізації 
функції представництва прокуратурою 
інтересів громадянина або держави у 

суді відповідно до нового Закону Украї-
ни «Про прокуратуру» предметно мало 
досліджувалися.

Мета статті полягає у висвітленні пи-
тань підстав та особливостей здійснен-
ня функції представництва прокурату-
рою інтересів громадян або держави у 
суді відповідно до нового Закону Украї-
ни «Про прокуратуру».

Як і будь-який інший представник 
органу влади, прокурор може ініціюва-
ти процес, чи вступати у цивільну спра-
ву тільки якщо для цього є передбачені 
законом підстави (ст. 121 Конституції 
України та ст. 2 Закону України «Про 
прокуратуру»). На цьому наголошує і 
Конституційний Суд України, який 
сво їм рішенням від 8 квітня 1999 р. 
№ 3-рп/99 (справа про представництво 
прокуратурою України інтересів держа-
ви в арбітражному суді) Конституцій-
ний Суд України прямо вказав, що 
представництво прокуратури полягає у 
здійсненні прокурорами від імені дер-
жави процесуальних та інших дій, спря-
мованих на захист у суді інтересів гро-
мадянина або держави у випадках, пе-
редбачених законом. Одночасно у п. 1. 
ч. 6 ст. 23 Закону України «Про про-
куратуру» визначено, що прокурор має 
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право в порядку, передбаченому проце-
суальним законом звертатися до суду з 
позовом (заявою, поданням). Відповід-
но до п. 5.1 Наказу Генерального про-
курора України № 6 гн від 28 травня 
2015 р. «Про організацію роботи орга-
нів прокуратури щодо представництва 
інтересів громадянина або держави в 
суді та їх захисту при виконанні судових 
рішень») вказується, що у разі виявлен-
ня бездіяльності уповноваженого орга-
ну державного нагляду (контролю) од-
ночасно із заходами представницького 
характеру вживати відповідні заходи 
прокурорського реагування тощо.

Аналіз норм чинного законодавства 
дозволяє зробити висновок про те, що 
підстави участі прокурора у цивільному 
процесі можна умовно поділити на дві 
групи: обов’язкові (випадки прямо вка-
зані в законі) і факультативні (власна 
ініціатива прокурора у випадках вияв-
лення ним порушень закону).

Якщо говорити про обов’язкову 
участь прокурора в суді, то слід згадати, 
що згідно зі ст. 92 Конституції України 
організація і діяльність прокуратури ви-
значаються виключно законами Украї-
ни, тому обов’язковою буде вважатись 
участь прокурора в процесі лише в 
тому випадку, якщо підстава такої участі 
буде передбачено саме законом, чи ін-
шим актом відповідної юридичної 
сили. Це може буди власне й сам Закон 
України «Про прокуратуру» так і інші 
закони, кодекси, міжнародні угоди, які 
стали складовою національного зако-
нодавства. Обов’язковою є, наприклад, 
участь прокурора у справах про надан-
ня або припинення психіатричної до-
помоги у примусовому порядку, про що 
чітко вказано в п. 2 ст. 281 ЦПК Украї-
ни; ст. 22 Закону України «Про психіа-
тричну допомогу».

Щодо факультативних підстав участі 
прокурора в цивільному процесі, то по-
ложення ст. 24 Закону України «Про 
прокуратуру» про те, що прокурор са-
мостійно визначає підстави для пред-

ставництва у судах, форму його здійс-
нення,  носить  умовний  характер. 
Оскільки, як і будь-який інший орган 
влади, прокуратура може робити лише 
те, що законом віднесено до її повнова-
жень. Тому і прокурор може захищати 
інтереси інших осіб лише у випадку, 
коли про це є вказівка в законі. Хоча, на 
відміну від першої групи підстав, така 
вказівка не носить імперативного харак-
теру. В зв’язку з цим, як аргументовано 
вказує М. В. Руденко [1], у кожному кон-
кретному випадку прокурор повинен 
звертатися до «відкритого бланку» у ви-
гляді конкретного нормативного акту, 
де може міститися правове положен-
ня — підстава його участі в процесі.

Сімейний кодекс закріплює за проку-
рором право пред’явлення позову в 
справах про позбавлення батьківських 
прав; скасування усиновлення або ви-
знання його недійсним (ст. 165, 240 Сі-
мейного кодексу України).

Водночас, виникає питання, а якщо за-
кон, що регулює спірні правовідносини, 
не передбачає участі прокурора у їх вре-
гулюванні, чи це означає, що останній 
не може здійснити захист прав особи?

На жаль, у новому Законі України 
«Про прокуратуру» втілено підхід до 
обмеження повноважень прокурора 
при здійсненні функції представни-
цтва. Одночасно з метою забезпечення 
представництва інтересів громадян у 
суді і зменшення повноважень проку-
рора у цій сфері законом передбачено 
посилення ролі інституту безоплатної 
правової допомоги, а також розширен-
ня відповідної компетенції Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав 
людини, оскільки за європейськими 
стандартами омбудсмен розглядається 
як набагато кращий інститут для пред-
ставництва інтересів громадян, ніж про-
куратура. Враховуючи такі зміни, пред-
ставництво прокурором інтересів гро-
мадянина в суді збережено лише в ча-
стині представництва інтересів непо-
внолітніх, недієздатних чи обмежено 
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дієздатних осіб, які неспроможні само-
стійно захистити свої права. Як обов’яз-
кову умову для здійснення прокурором 
представництва інтересів громадянина 
або держави в суді Закон передбачає та-
кож необхідність обґрунтування проку-
рором наявності підстав для такого 
представництва. У підсумку зміст функ-
ції представництва інтересів громадя-
нина або держави в суді в цілому було 
значно обмежено.

 У порівнянні з минулою редакцією За-
кону України «Про прокуратуру» повно-
важення прокурора стали значно вужчи-
ми та вимагають виконання двох умов: 

1) особа не спроможна самостійно за-
хистити свої порушені чи оспорювані 
права через недосягнення повноліття, не-
дієздатність або обмежену дієздатність;

2) законні представники або органи, 
яким законом надано право захищати 
права, свободи та інтереси такої особи, 
не здійснюють або неналежним чином 
здійснюють її захист. 

Неспроможність особи самостійно за-
хистити свої порушені чи оспорювані 
права, або реалізувати процесуальні пов-
новаження означає, що фізична особа 
не може без сторонньої допомоги реалі-
зувати всіх або частини передбачених 
законом повноважень (насамперед, про-
цесуальних), спрямованих на захист по-
рушеного чи оспорюваного права. Об-
сяг прав, які самостійно можуть реалізу-
вати вказані категорії осіб, залежить від 
обсягу їх дієздатності. Наприклад, непо-
внолітні фізичні особи мають часткову 
(у віці до 14 років) або неповну (у віці від 
14 до 18 років) цивільну дієздатність 
(ст. 31, 32 ЦК України); фізична особа, 
цивільна дієздатність якої обмежена, 
може самостійно вчиняти лише дрібні 
побутові правочини (ст. 37 ЦК України). 
Недієздатна фізична особа не має права 
вчиняти будь-якого правочину (ст. 41 
ЦК України), а також не володіє проце-
суальною дієздатністю.

Недосягнення особою повноліття, її 
недієздатність або обмежена дієздат-

ність є обставинами, що тягнуть за со-
бою відсутність у такої особи повної 
дієздатності. Це залежить від віку особи 
(недосягнення повноліття) або юри-
дичного факту визнання особи недієз-
датною чи обмежено дієздатною. Згід-
но зі ст. 36 ЦК України суд може обме-
жити цивільну дієздатність фізичної 
особи, якщо вона страждає психічним 
розладом, який істотно впливає на її 
здатність усвідомлювати значення своїх 
дій та (або) керувати ними. Суд може 
обмежити цивільну дієздатність фізич-
ної особи, якщо вона зловживає спирт-
ними напоями, наркотичними засоба-
ми, токсичними речовинами тощо, і тим 
ставить себе чи свою сім’ю, а також ін-
ших осіб, яких вона за законом зобов’я-
зана утримувати, у скрутне матеріальне 
становище. Згідно зі ст. 39 ЦК України, 
фізична особа може бути визнана судом 
недієздатною, якщо вона внаслідок хро-
нічного, стійкого психічного розладу не 
здатна усвідомлювати значення своїх дій 
та (або) керувати ними.

Відсутність законних представників 
або органів, яким законом надано право 
захищати права, свободи та інтереси та-
кої особи, або неналежне здійснення 
ними її захисту означає, що суб’єкт, на 
якого покладено захист прав та закон-
них інтересів відповідної особи, не вико-
нує даного обов’язку. До законних пред-
ставників належать: батьки (усиновлю-
вачі) або піклувальник — стосовно не-
повнолітньої особи; піклувальник — 
щодо фізичної особи, дієздатність якої 
обмежена; опікун — стосовно недієздат-
ної фізичної особи). До органів, яким 
законом надано право захищати права, 
свободи та інтереси таких осіб — орган 
опіки та піклування; Уповноважений 
Верховної Ради України; орган, уповно-
важений на надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги тощо.

Таким чином, законодавець значно 
обмежив коло фізичних осіб, яких має 
право представляти прокурор, оскільки 
Закон України «Про прокуратуру» від 
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1991 р. передбачав можливість пред-
ставництва також осіб похилого віку, 
нездатних за станом здоров’я самостій-
но себе захищати тощо. За таких умов 
права та законні інтереси зазначених 
категорій громадян були позбавлені на-
дійного механізму правового захисту, 
який утворювала представницька діяль-
ність прокуратури.

Таким чином, факультативні підстави 
участі прокурора у цивільному процесі у 
складі правозахисників, містять два 
складники: перший — нормативний — 
норми цивільного процесуального й ін-
ших галузей права, які надають прокуро-
рам повноваження захищати права й ін-
тереси інших осіб. До них належать:

1) вказівки у законах та інших норма-
тивно-правових актах про необхідність 
(обов’язок) участі прокурора при вирі-
шенні тих чи інших правових питань;

2) норми цивільного процесуального 
права про надання прокурорам повно-
важень захищати права та інтереси ін-
ших осіб.

Другий — фактичний складник — 
обставини, що свідчать про необхід-
ність захисту прав особи або держави 
саме прокурором. Вони закріплюються 
у поданій до суду заяві, або у постанов-
леній судом ухвалі про залучення до 
участі у справі прокурора чи іншого 
правозахисника.

У цьому випадку правовою підста-
вою участі прокурора в цивільному 
процесі поряд із вказаними нормами 
Закону України «Про прокуратуру» 
можна вважати конституційні положен-
ня про право будь-якої особи на судо-
вий захист і представництво прокурату-
рою інтересів громадян і держави в суді 
(ст. ст. 55, 121 КУ). Інакше кажучи, за-
кон пов’язує можливість участі проку-
рора в цивільному процесі з необхідні-
стю захисту приватних інтересів осіб, 
які не спроможні це зробити самостій-
но, чи державних інтересів. Які ж саме 
інтереси може захищати прокуратура? 
Підставою представництва прокуро-

ром в суді законних інтересів держави, 
згідно із ч. 3 ст. 23 Закону України «Про 
прокуратуру», є порушення або загроза 
порушення інтересів держави, якщо за-
хист цих інтересів не здійснює або не-
належним чином здійснює орган дер-
жавної влади, орган місцевого самовря-
дування чи інший суб’єкт владних по-
вноважень, до компетенції якого відне-
сені відповідні повноваження, а також у 
разі відсутності такого органу. Як заува-
жують науковці, в кожному конкретно-
му випадку прокурор повинен переко-
натися в існуванні такого порушення 
закону, яке потребує лише його втру-
чання [2, с. 61].

Разом із тим, навіть за наявності всіх 
елементів зазначеної підстави закон 
встановлює обмеження представництва 
прокуратурою інтересів держави. Так, 
не допускається здійснення прокуро-
ром представництва в суді інтересів 
держави в особі державних компаній, а 
також у правовідносинах, пов’язаних із 
виборчим процесом, проведенням ре-
ферендумів, діяльністю Верховної Ради 
України, Президента України, створен-
ням та діяльністю засобів масової ін-
формації, а також політичних партій, 
релігійних організацій, організацій, що 
здійснюють професійне самоврядуван-
ня, та інших громадських об’єднань. 
Представництво в суді інтересів держа-
ви в особі Кабінету Міністрів України 
та Національного банку України може 
здійснюватися прокурором Генераль-
ної прокуратури України або регіональ-
ної прокуратури виключно за письмо-
вою вказівкою чи наказом Генерально-
го прокурора України або його першо-
го заступника чи заступника відповідно 
до компетенції.

Зазначені обмеження були передба-
чені з урахуванням побажань експертів 
Ради Європи, які аналізували проект за-
кону України «Про прокуратуру» на 
предмет відповідності європейським 
стандартам, проте все ще викликають 
критику з їх боку. Так, у п. 83 Комента-



Шевчук В. І. Визначення передумов та підстав представництва прокурором 
інтересів громадянина або держави у суді

89

рів Директорату з прав людини Ради 
Європи щодо Закону України «Про 
прокуратуру» від 14 жовтня 2014 р. з 
приводу вказаної норми зазначається, 
що «це пом’якшує існування цього пов-
новаження, але не робить його при-
йнятним» [3, с. 2]. Отже, зазначені по-
ложення, з одного боку, обмежують 
можливості прокуратури щодо здійс-
нення представництва інтересів держа-
ви, а з іншого — викликають критику 
Ради Європи, з огляду на що їх не мож-
на вважати задовільними. 

Окрім того є не зрозумілим, що розу-
міється під поняттям «державні компа-
нії». Відповідно до ст. 1 Закону України 
«Про холдингові компанії в Україні», 
державна холдингова компанія — це 
холдингова компанія, утворена у формі 
відкритого акціонерного товариства, не 
менш як 100 відсотків акцій якого нале-
жить державі [4]. Відповідно до п. 2 ч. 1 
ст. 1 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель», замовниками є 
органи державної влади, органи місце-
вого самоврядування та органи соціаль-
ного страхування, створені відповідно 
до закону, а також юридичні особи 
(підприємства, установи, організації) та 
їх об’єднання, які забезпечують потре-
би держави або територіальної грома-
ди, якщо така діяльність не здійснюєть-
ся на промисловій чи комерційній ос-
нові за наявності однієї з таких ознак:

1) юридична особа є розпорядником, 
одержувачем бюджетних коштів;

2) органи державної влади чи органи 
місцевого самоврядування або інші за-
мовники володіють більшістю голосів 
у вищому органі управління юридич-
ної особи;

3) у статутному капіталі юридичної 
особи державна або комунальна частка 
акцій (часток, паїв) перевищує 50 від-
сотків [5].

Таким чином, є незрозумілим чи вза-
галі прокурор має право здійснювати 
представництво підприємств, установ, 
організацій державної форми власно-

сті, а також змішаної форми власності, 
в яких є частка державних акцій. У зв’яз-
ку з цим пропонуємо під поняттям дер-
жавними компаніями розуміти юри-
дичних осіб приватного права, заснова-
них на підставі установчого акту, стату-
ту або установчого договору, за умови 
якщо частка державної власності в цих 
юридичних особах (часток, паїв) пере-
вищує 50 відсотків.

Прокурор повинен самостійно визна-
чити і обґрунтувати в позовній заяві, в 
чому полягає порушення інтересів дер-
жави чи яка існує загроза інтересам дер-
жави. При цьому, як справедливо вказу-
ють окремі науковці, прокурор не пови-
нен підміняти Уповноваженого Верхов-
ної Ради України з прав людини, органи 
виконавчої влади, зокрема державного 
контролю, органи місцевого самовряду-
вання, фізичних і юридичних осіб, які 
також можуть звертатися до суду із заява-
ми про захист прав, свобод та інтересів 
інших осіб або державних чи суспільних 
інтересів і брати участь у цих справах [6]. 

Тобто прокуратура не повинна пере-
бирати на себе повноваження інших 
державних органів чи посадових осіб. 
Прокурор повинен здійснювати свої 
повноваження щодо звернення до суду 
із заявою про захист інтересів держави, 
суспільних інтересів у випадках, коли 
органи виконавчої влади, передусім 
державного контролю, органи місцево-
го самоврядування, на які відповідними 
законодавчими  актами  покладено 
обов’язок захищати права й інтереси 
громадянина, державні чи суспільні ін-
тереси, не вживають для цього передба-
чених законом заходів.

Як аргументовано вказує І. В. Решет-
нікова [7], право громадського інтересу 
охоплює норми різних галузей права, 
які можуть міститися в цивільно-проце-
суальному законодавстві, законодавстві 
про судоустрій, адвокатуру, прокурату-
ру, органи опіки і піклування та інші 
органи, завданням яких є захист інтере-
сів і прав громадян. Ці норми містять 
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гарантії представлення в суді інтересів 
невизначеного кола осіб.

До останнього часу цей правовий ін-
ститут розглядався виключно в галузевих 
межах, єдине його сприйняття відсутнє не 
тільки на рівні теорії юридичного проце-
су, але і традиційних процесуальних галу-
зей права, зокрема й цивільного процесу-
ального права. Лише дотично громад-
ський (груповий) інтерес був об’єктом 
наукового дослідження в якості підстави 
для класифікації позовів за характером 
інтересу, що захищається і виділення но-
вого їх виду — групових позовів.

У контексті теми нашого досліджен-
ня слід звернути увагу на деякі проблем-
ні моменти, пов’язані з можливістю за-
хисту прокурором групового інтересу в 
цивільному процесі. Так, якщо власне 
право останнього брати участь у судо-
вому провадженні на захист інтересу 
невизначеного кола осіб, як правило, не 
викликає заперечень, то належність та-
ких позовів до цивільної юрисдикції 
окремими науковцями сприймається 
досить критично. Це обумовлено тим, 
що, як вірно відмічає Н. С. Батаєва, ані 
під час пред’явлення позову на захист 
необмеженого кола осіб, ані після за-
вершення судового провадження у та-
кій справі не можливо встановити фак-
тичний склад потенційних позива-
чів [8, с. 8]. Це дає підстави окремим 
вченим стверджувати, що звернення за 
захистом великої кількості осіб (неви-
значеного кола осіб), коли інтереси ці 
хоча й витікають з приватноправових 
відносин, але в силу того, що суб’єктів 
порушеного права багато, навіть неви-
значена кількість, ситуація їх захисту 
набуває публічного, суспільного зна-
чення, тому таку ситуацію потрібно ви-
значати як захист публічного інтересу [9]. 

З огляду на це вважаємо, що є всі під-
стави для участі прокурора в цивільно-
му процесі на захист прав та інтересів 
невизначеного кола осіб (громадського 
інтересу). Зокрема прикладами захисту 
інтересів невизначеного кола осіб мож-

на вважати представництво та захист 
інтересів неповнолітніх дітей у дошкіль-
них, початкових та середніх навчальних 
закладах через неправомірні та незакон-
ні вимоги адміністрації, через порушен-
ня порядку проведення Міністерством 
охорони здоров’я щеплень та вакцина-
цій. Так, наприклад, відповідно до Зако-
ну України «Основи законодавства про 
охорону здоров’я» лікар повинен повідо-
мити батьків про факт здійснення ще-
плення, про ліки, якими здійснюється 
щеплення, а також про негативні наслід-
ки, які можуть настати, які є не перевіре-
ними та не затвердженими. Проте на 
практиці досить часто вказана норма за-
кону порушується, що призводить до 
наслідків, у яких порушується інтерес не-
визначеного кола неповнолітніх дітей. 

З огляду на це вважаємо, що є всі під-
стави для участі прокурора в цивільно-
му процесі спрямовані на захист прав та 
інтересів невизначеного кола осіб (гро-
мадського інтересу). 

У зв’язку з вищевикладеним пропонуємо ви
класти ч. 2 ст. 45 ЦПК України у такій 
редакції:

«2. З метою захисту інтересів громадянина 
(громадянина України, іноземця або особи без 
громадянства), невизначеного кола осіб або дер
жави в суді прокурор в межах повноважень, 
визначених законом, звертається до суду з по
зовною заявою (заявою), бере участь у розгляді 
справ за його позовами, а також може вступи
ти за своєю ініціативою у справу, провадження 
в якій відкрито за позовом інших осіб, на будь
якій стадії її розгляду, подає апеляційну, каса
ційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення 
Верховним Судом України, про перегляд судо
вого рішення за нововиявленими обставинами».

Отже, прокурор може звернутися до суду на 
захист прав, свобод та інтересів: окремих фі
зичних або юридичних осіб; групи осіб; неви
значеного кола осіб; держави. На даний час, у 
багатьох моментах залишається невизначе
ність у питаннях представництва або ство
рюється відсутність законодавчо визначеного 
переліку передумов для реалізації прокурором 
даної функції.



Шевчук В. І. Визначення передумов та підстав представництва прокурором 
інтересів громадянина або держави у суді

91

ЛІТЕРАТУРА:

1. Руденко М. Прокурор у цивільному процесі 
України [Електронний ресурс] / М. Руденко // 
Юстиніан. — 2005. — № 10. — Режим доступу : 
http://www.iustinian.com.ua/article.php?id=1970.
2. Озерський І. Представництво прокурором 
інтересів громадян та держави в суді (психо-
лого-правовий аспект) / І. Озерський // 
Віче. — 2010. — № 6. — С. 15–18.
3. Council of  Europe. Коментарі Генерального 
ди ректорату з прав людини і верховенства 
права (Директорату з прав людини) щодо За-
кону України «Про прокуратуру» від 14 жовт-
ня 2014 р. [Електронний ресурс]. — 2016. — 
Режим доступу : http://www.coe.int/t/dgi/hr-
natimplement/ Source/echr/CoE review of  the 
Law of  Ukraine on the PPS_Final Ukr (2).pdf.
4. Про холдингові компанії в Україні : Закон 
України від 15 березня 2006 р. № 3528-IV 
[Електронний ресурс] // Відомості Верхов-
ної Ради України. — 2006. — № 34. — 
Ст. 291. — Режим доступу : http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/3528-15.
5. Про здійснення державних закупівель : 
Закон України від 10 квітня 2014 р. № 1197-

VII [Електронний ресурс] // Відомості Вер-
ховної Ради України. — 2014. — № 24. — 
Ст. 883. — Режим доступу : http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/1197-18/page.
6. Чернюк А. Ю. Правовий статус прокуро-
ра в адміністративному судочинстві [Елек-
тронний ресурс] // Офіційний сайт Ві-
нницького окружного адміністративного 
суду. — Режим доступу : http://voas.gov.ua/ 
?action=news&id_news=90.
7. Решетникова И. В. Право общественного 
интереса и российский гражданский процесс 
/ И. В. Решетникова // Российский юриди-
ческий журнал. — 1996. — № 4. — С. 8–13.
8. Батаева Н. С. Судебная защита прав и ин-
тересов неопределенного круга лиц : авто-
реф. дисс. … канд. юрид. наук / Н. С. Бата-
ева. — М., 1999. — 32 c.
9. Павлушина А. А. Защита публичного ин-
тереса как универсальная процессуальная 
форма [Електронний ресурс] / А. А. Павлу-
шина // Журнал российского права. — 
2003. — № 6. — С. 76–84. — Режим доступа 
: http://www.lawmix.ru/comm.php?id=3 935.

REFERENCES:
1. Rudenko, M. (2005). Prokuror u tsyvilnomu 
protsesi Ukrainy [Public prosecutor in civil 
procedure in Ukraine]. Yustynian, 10. Retrieved 
from http://www.iustinian.com.ua/article.php? 
id=1970. [in Ukrainian].
2. Ozerskyi, I. (2010). Predstavnytstvo pro-
kuro rom interesiv hromadian ta derzhavy v 
sudi (psykholoho-pravovyi aspekt) [The public 
prosecutor’s representation of  the interests of  
citizens and state in a court (psychological-legal 
aspect)]. Viche, 6, 15-18. [in Ukrainian].
3. Council of  Europe (2016). Komentari Hene-
ralnoho dyrektoratu z prav liudyny i verkho-
venstva prava (Dyrektoratu z prav liudyny) 
shchodo Zakonu Ukrainy «Pro prokuraturu» vid 
14 zhovtnia 2014 r. [Commentaries of  the 
Directorate General Human Rights and Rule of  
Law (Directorate General Human Rights) on 
the Law of  Ukraine «On the Public Procure-
ment»]. Retrieved from http://www.coe.int/t/
dgi/hr-natimplement/Source/echr/CoE review 
of  the Law of  Ukraine on the PPS_Final Ukr 
(2).pdf. [in Ukrainian].
4. Zakon Ukrainy (2006) «Pro kholdynhovi 
kompanii v Ukraini» vid 15 bereznia 2006 r. 
N 3528-IV [Law of  Ukraine (2006) «On the 
holding companies in Ukraine» of  March 15, 
2006, N 3528-IV]. Vidomosti Verkhovnoi Rady 
Ukrainy [Bulletin of  Verkhovna Rada of  Ukraine], 
34, 291. Retrieved from http://zakon5.rada.
gov.ua/laws/show/3528-15. [in Ukrainian].

5. Zakon Ukrainy (2014) «Pro zdiisnennia 
derzhavnykh zakupivel» vid 10 kvitnia 2014 r. 
N 1197-VII [Law of  Ukraine (2014) «On the 
implementation of  state procurements» of  April 
10, 2014, N 1197-VII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady 
Ukrainy [Bulletin of  Verkhovna Rada of  Ukraine], 24, 
883. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/1197-18/page. [in Ukrainian].
6. Cherniuk, A. (n/d). Pravovyi status proku rora v 
administratyvnomu sudochynstvi [Legal status of  
public prosecutor in administrative court procee d-
ings]. Ofitsiinyi sait Vinnytskoho okruzhnoho administ
ratyvnoho sudu [Official site of  District administrative court 
of  Vinnytsia]. Retrieved from http://voas.gov.ua/ 
?action=news&id_news=90. [in Ukrainian].
7. Reshetnikova, I. (1996). Pravo obshhestven-
nogo interesa i rossijskij grazhdanskij process 
[The right of  the public interest and Russian 
civil procedure]. Rossijskij juridicheskij zhurnal 
[Russian Juridical Journal], 4, 8-13. [in Russian].
8. Bataeva, N. (1999). Sudebnaja zashhita prav i 
interesov neopredelennogo kruga lic [Judicial protection of  
the rights and interests of  unspecified group of  persons] 
(Autoabstract of  dissertation of  candidate of  
Legal Sciences). Moscow, 32 p. [in Russian].
9. Pavlushina, A. (2003). Zashhita publichnogo 
interesa kak universal’naja processual’naja forma 
[Protection of  the public interest as a universal 
procedural form]. Zhurnal rossijskogo prava [Journal of  
Russian Law], 6, 76–84. Retrieved from http://
www.lawmix.ru/comm.php?id=3 935. [in Russian].



92

За результатами наукових розвідок 
нами уже неодноразово констатувалася 
відсутність уніфікованої системи під-
приємницьких юридичних осіб при-
ватного права у законодавстві України. 
Особливо чітко означений висновок 
проявляється у сфері регламентації 
фермерських господарств. Специфіч-
ність їх функціонування пов’язана із ба-
гатьма фактами, серед яких, в першу 
чергу, слід вказати на відсутність вказів-
ки на існування таких організацій-
но-правових форм в ЦК України. Вод-
ночас, досліджуване формулювання 
ч. 1 ст. 83 ЦК України, відповідно до 
якого юридичні особи можуть створю-
ватися у формі товариств, установ 

тощо, свідчить про імовірність існуван-
ня інших видів підприємницьких юри-
дичних осіб приватного права.

У 2016 р. статус фермерських госпо-
дарств зазнав чергового оновлення, 
оскільки запроваджено таке поняття, як 
сімейне фермерське господарство із 
статусом юридичної особи, а також 
фермерське господарство, створене фі-
зичною особою-підприємцем. Водно-
час, аналіз чинної редакції означеного 
нормативного акта свідчить про те, що 
жодних спеціальних положень, пов’яза-
них із відмінністю фермерського госпо-
дарства щодо статусу юридичної особи 
та фізичної особи-підприємця не вста-
новлено. Доктринальні положення ци-
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вілістики стосовно розмежування від-
повідальності між юридичною особою 
та її учасниками (засновниками), а та-
кож відокремленість їх майна не набули 
належного відображення в чинній ре-
дакції Закону «Про фермерське госпо-
дарство», незважаючи на те, що вони є 
конститутивними відмінностями між 
функціонуванням цього господарства у 
формі юридичної особи чи фізичної 
особи-підприємця. Таким чином, ново-
введення 2016 р. не лише не позбавили 
фермерських господарств існуючих не-
узгодженостей правового статусу, а й 
ґрунтовно їх поглибили.

Звертаючи увагу на стан досліджено-
сті фермерських господарств у науковій 
літературі, варто відзначити зорієнтова-
ність їх на аграрні аспекти. Зокрема, на-
укові пошуки саме в означеному кон-
тексті здійснювали такі відомі учені-а-
грарії, як: Н. О. Багай, Я. З. Гаєцька- 
Колотило,  В. І. Семчик,  Н. І. Титова, 
О. О. Погрібний,  Н. М. Оніщенко, 
Т. П. Проценко,  М. С. Долинська, 
М. В. Шульга, В. П. Жушман, П. Ф. Ку-
линич, В. Ю. Уркевич та ін. Опосеред-
ковано фермерські господарства в яко-
сті юридичної особи належали до сфе-
ри досліджень таких провідних цивіліс-
тів, як: І. М. Кучеренко, В. І. Борисова, 
І. В. Спасибо-Фатєєва та ін. Спеціалізо-
ване цивільно-правове дослідження 
фермерських господарств було здійс-
нено М. О. Гузеват. У той же час, сучас-
на доктрина і практика однозначно по-
требують подальших досліджень фер-
мерських господарств крізь призму ін-
ституту юридичних осіб приватного 
права, враховуючи зміни Закону Украї-
ни «Про фермерське господарство» та 
відсутність вирішення в ньому пробле-
матики цивільно-правового регулюван-
ня цих суб’єктів правовідносин. Тому 
метою нашого дослідження є здійснення 
комплексного розгляду особливостей 
статусу фермерських господарств — 
юридичних осіб із використанням кон-
струкцій корпоративного права для 

розробки моделі фермерських госпо-
дарств як підприємницьких юридич-
них осіб приватного права із корпора-
тивним устроєм.

Припускаючи можливість, умовно 
висловлюючись, «вписання» фермер-
ських господарств (далі — ФГ) в систе-
му юридичних осіб приватного права, 
потрібно зазначити наступне. Незважа-
ючи на той факт, що ЦК України не 
передбачив організаційно-правову фор-
му ФГ, останні за своєю правовою при-
родою є корпоративними юридични-
ми особами. Теоретики-господарники 
підкреслюють те, що ФГ створюється і 
діє виключно як корпоративне [1, с. 196]. 
Аналогічна позиція має місце також в 
працях провідних цивілістів. І. М. Ку-
черенко у своєму дослідженні наголо-
шувала на тому, що ФГ є корпоратив-
ними підприємствами, які не належать 
до системи підприємницьких товариств 
згідно з ЦК України, але є самостійни-
ми організаційно-правовими формами 
відповідно до ГК [2, с. 205]. Підтвер-
дженням висновку про корпоративність 
устрою є створення фермерських гос-
подарств шляхом об’єднання осіб та/
або майна з метою отримання прибут-
ку. Отже, можна стверджувати, що вони 
наділені ознаками, властивими для то-
вариств. Вказане абсолютно узгоджу-
ється із ч. 2 ст. 82 ЦК України, згідно із 
якою товариством є організація, створе-
на завдяки об’єднанню осіб (учасників), 
які мають право участі у цьому товари-
стві [3, с. 93]. Про генетичну спорідне-
ність із конструкцією «товариство» свід-
чить цілий комплекс критеріїв правово-
го характеру: створення на основі воле-
виявлення засновників шляхом об’єд-
нання їх майна; наявність відносин уча-
сті в фермерському господарстві; діяль-
ність на основі установчих документів. 
У той же час, відповідно до норм 
ЦК України, пов’язаних із встановлен-
ням вичерпного переліку організацій-
но-правових форм підприємницьких 
товариств, до яких належать лише гос-
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подарські товариства та виробничі коо-
перативи, можемо стверджувати про іс-
нуючу де-факто на сьогодні відмінність 
організаційно-правової форми фер-
мерських господарств. Концепцію ви-
знання ФГ особливою організаційно- 
правовою формою юридичної особи 
підтримують також окремі учені-аграрії, 
наприклад, Н. М. Оніщенко [4, с. 392].

Притаманна для ФГ генетична спо-
рідненість із товариствами не перебуває 
поза увагою сучасної доктрини. Зокре-
ма, І. М. Кучеренко у своїх працях ви-
словила позицію щодо доцільності іс-
нування ФГ у різних організаційно-пра-
вових формах господарських товариств, 
виробничих кооперативів тощо [2, с. 30]. 
Означене набуло продовження у пра-
цях М. О. Гузеват, якою обґрунтовуєть-
ся, що ФГ є спеціальною організацій-
но-правовою формою діяльності гос-
подарського товариства [5, с. 4].

Викладене бачення, безумовно, від-
значається логічністю, адже продуку-
вання нових організаційно-правових 
форм юридичних осіб для здійснення 
суто сільськогосподарської діяльності з 
метою отримання прибутку для наступ-
ного його розподілу між учасниками 
створює лише надмірну заплутаність 
системи підприємницьких юридичних 
осіб приватного права. Водночас, вра-
ховуючи фактичну концепцію законо-
давця, пов’язану із можливістю наявно-
сті у ФГ статусу юридичної особи і від-
сутністю його у системі підприємниць-
ких товариств, встановленій ЦК Украї-
ни, можна стверджувати про і надалі іс-
нуючу нагальну потребу розробки його 
статусу із цивільно-правової позиції. 
Реалізація означеного завдання забез-
печить завершеність законодавчого 
підходу до регламентації ФГ в якості ок-
ремої організаційно-правової форми 
юридичної особи. Лише доконана ци-
вільно-правова модель ФГ із статусом 
юридичної особи надасть сучасній док-
трині та практиці належний базис для 
подальшого вирішення питання збере-

ження автономності організаційно-пра-
вової форми ФГ або здійснення такої 
діяльності у формі господарських това-
риств або виробничих кооперативів.

Прагнучи сконструювати правову 
модель фермерського господарства з 
позицій наявності у нього статусу юри-
дичної особи, необхідно, в першу чер-
гу, звернутися до його легального ви-
значення. Згідно із ч. 1 ст. 1 одноймен-
ного Закону України, фермерське гос-
подарство є формою підприємницької 
діяльності громадян, які виявили бажан-
ня виробляти товарну сільськогоспо-
дарську  продукцію,  здійснювати її пе-
реробку та реалізацію з метою отри-
мання прибутку на земельних ділянках, 
наданих їм у власність та/або користу-
вання, зокрема в оренду, для ведення  
фермерського господарства, товарного 
сільськогосподарського  виробництва,  
особистого селянського господарства, 
відповідно до закону (далі — ФГ) [6]. 
Визначення ФГ подане також у ст. 114 
ГК України, згідно із якою ФГ є фор-
мою підприємництва громадян з метою 
виробництва, переробки та реалізації 
товарної сільськогосподарської продук-
ції. Як зазначає І. М. Проценко, таке не-
чітке формулювання не надає змоги 
«ідентифікувати» ФГ серед інших сіль-
ськогосподарських товаровиробників, а 
виробництво, переробка та реалізація 
сільськогосподарської продукції є не 
метою, а предметом діяльності суб’єкта 
[7, с. 39]. Г. В. Бенежар наголошує на 
тому, що законодавче визначення по-
няття ФГ відображає лише виробни-
чо-господарську діяльність господар-
ства і не стосується його суб’єктного 
складу, майнових, земельних та управ-
лінських відносин [8, с.14].

З цього приводу варто зазначити на 
те, що розглянуте нами визначення ФГ 
у Законі України «Про фермерське гос-
подарство» не надає уявлення про його 
статус через концептуальну зміну спеці-
ального законодавчого акта, який пе-
редбачив альтернативність статусу 
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ФГ — юридична особа чи фізич-
на-особа підприємець. Однак, аналізо-
вана стаття вказує на те, що ФГ має на 
меті отримання прибутку, що вказує на 
підприємницький характер його діяль-
ності. Останнє є традиційно притаман-
ним для ФГ, висновок про що було 
сформульовано О. Д. Костур за резуль-
татами порівняльно-правового аналізу 
законодавства країн СНД [9, с. 173]. 
Водночас, у попередніх розділах нами, 
на основі фундаментального дослі-
дження сучасної доктрини та практики, 
було встановлено, що правова природа 
підприємницької юридичної особи по-
лягає не стільки у меті отримання при-
бутку, скільки у його розподілі між 
учасниками. Враховуючи це, на нашу 
думку, потрібно визначати ФГ в якості 
підприємницької діяльності громадян із 
створенням юридичної особи чи на-
буттям статусу фізичної особи-підпри-
ємця для отримання прибутку та його 
розподілу між членами фермерського 
господарства. Очевидно, що таке ви-
значення базується на правових ознаках 
ФГ та надає чіткіше уявлення про його 
статус в якості учасника правовідносин, 
на відміну від діючого поняття. 

Деталізація статусу ФГ потребує од-
нозначного уточнення через подальші 
норми того ж Закону України «Про 
фермерське господарство». Зокрема, 
ст. 22 Закону визначає ФГ як об’єкт май-
нових прав — цілісний майновий комп-
лекс, що включає майно, передане до 
складеного капіталу, нерозподілений 
прибуток, майнові та інші зобов’язання. 
За рішенням членів ФГ, відповідно до 
закону ФГ, як цілісний майновий комп-
лекс може бути відчужене на підставі ци-
вільно-правових угод. Наведене свід-
чить, що ФГ розглядаються законодав-
цем одночасно як суб’єкт та об’єкт права. 
Цілком очевидно, що така «подвійність» 
не може сприяти ефективному регулю-
ванню їх діяльності [10, с. 144; 11, с. 326].

Здійснені у 2016 р. модифікації Зако-
ну України «Про фермерське господар-

ство», порушили окремі питання сто-
совно імовірних різновидів ФГ. Ідеться, 
зокрема, про ч. 5 ст. 1 Закону, згідно із 
якою, ФГ, зареєстроване як юридична 
особа, має статус сімейного ФГ, за умо-
ви, що в його підприємницькій діяль-
ності використовується праця членів 
такого господарства, якими є виключно 
члени однієї сім’ї відповідно до статті 3 
СК України. Наведене формулювання 
статті зумовлює кілька проблемних ас-
пектів: по-перше, створюється вражен-
ня, що функціонувати можуть просто 
ФГ та сімейні ФГ; по-друге, виникає пи-
тання щодо сутності поняття «сімейне 
ФГ». Трактування аналізованої статті 
спонукає нас до висновку, що «сімейне 
ФГ» за позицією законодавця — це те, 
членами якого є лише члени однієї сім’ї 
та родичі і лише їх праця використову-
ється в цьому господарстві. Такий ви-
сновок суперечить нормам того ж спе-
ціального Закону. Зокрема, нагадаємо 
ще раз, що ч. 1 ст. 3 імперативно визна-
чає коло можливих членів, пов’язуючи 
його із критерієм належності винятково 
до членів сім’ї та родичів. Та сама нор-
ма передбачає також, що членами ФГ 
не можуть особи, які працюють у ньому 
за трудовим договором (контрактом). 
Отже, можна з упевненістю стверджу-
вати, що членами ФГ у будь-якому ви-
падку можуть бути лише члени сім’ї та 
родичі, які безпосередньо беруть участь 
своєю працею у його діяльності. Отже, 
розмежування сімейних ФГ та ФГ без 
такого статусу має дещо штучний ха-
рактер, оскільки жодних відмінностей в 
організаційно-правовій формі немає. 

Згідно із змінами, внесеними у Закон 
«Про фермерське господарство» у 
2016 р., ч. 5 ст. 1 встановлює, що залу-
чення сімейним фермерським госпо-
дарством інших громадян відповідно до 
ст. 27 цього Закону може здійснюва-
тись виключно для виконання сезон-
них та окремих робіт, які безпосеред-
ньо пов’язані із діяльністю господар-
ства і потребують спеціальних знань чи 
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навичок. У той час, як ч. 1 ст. 27 Закону 
передбачає, що в разі виробничої по-
треби фермерське господарство має 
право залучати до роботи в ньому ін-
ших громадян за трудовим договором 
(контрактом). Таким чином, передумо-
вою для встановлення у досліджувано-
му нормативному акті положень про 
сімейні ФГ було обмеження останніх 
щодо залучення найманих за трудовим 
договором працівників. З цього приво-
ду слід відзначити, що і ст. 27 також пе-
редбачає обмеженість залучення такого 
роду працівників, адже йдеться про ви-
падок існуючої «виробничої потреби». 
Очевидним є те, що нюанс, пов’язаний 
із порядком залучення до діяльності ФГ 
найманих працівників також не є до-
статньою підставою для встановлення у 
Законі положень щодо предметно сі-
мейних ФГ, оскільки будь-яке ФГ в силу 
спеціальних законодавчих вимог до 
його засновників та членів є сімейним 
за своєю суттю. Як наслідок, доречним, 
на нашу думку, є усунення із ч. 5 ст. 1 
спеціального положення щодо обме-
ження залучення найманих працівників 
для сімейних ФГ. 

У межах моделювання цивільно-пра-
вового статусу ФГ виникає потреба до-
слідження відносин між ФГ в якості 
юридичної особи та його членами. 
В. А. Васильєвою підкреслюється, що 
такі відносини є постійним особливим 
суспільним зв’язком між засновником і 
юридичною особою, зміст якого ви-
значається  організаційно-правовою 
формою створеної юридичної особи, 
яка, однак, не впливає на факт існуван-
ня такого зв’язку [12, с.11]. Закон Украї-
ни «Про фермерське господарство» на-
зиває такі відносини в межах ФГ член-
ством. У п. 1.1. нами було аргументова-
но не тотожність понять «відносини 
участі» та «відносини членства», зокре-
ма, констатовано те, що, інститут член-
ства, володіючи усіма конститутивними 
ознаками права участі, характеризуєть-
ся окремими особливостями. Це дозво-

ляє стверджувати про його спеціальну 
правову природу в межах родового по-
няття «відносини участі». У комплекс 
ознак, що визначають специфіку член-
ства у порівнянні із відносинами участі, 
належать: особливий порядок набуття 
членства та його припинення, зокрема 
шляхом виключення; особливості 
здійснення корпоративних прав та 
обов’язків членами тощо. Як зазначало-
ся вище, у господарсько-правовій літе-
ратурі визначається, що відносини в ФГ 
базуються на засадах членства, оскільки 
його члени зобов’язані брати особисту 
трудову участь у діяльності ФГ [1, с. 197]. 
У цьому контексті потрібно зауважити, 
що обов’язкова трудова участь не є кон-
ститутивною ознакою інституту член-
ства, оскільки участь у діяльності юри-
дичної особи може проявлятися в ін-
ших видах діяльності (наприклад, у 
споживчих кооперативах вона проявля-
ється у користуванні послугами коопе-
ративу, а не в трудовій участі.). Стосов-
но інших специфічних ознак інституту 
членства у ФГ, то сформулювати пози-
тивний висновок про їх наявність до-
статньо складно у зв’язку із відсутністю 
вказівок на них у чинному нормативно-
му акті. Наведене надає можливість 
припускати те, що правовідносини між 
ФГ та його членами за своєю правовою 
природою наближені до відносин уча-
сті. Тим паче, що відносини участі та-
кож можуть передбачати особисту 
участь в діяльності юридичної особи, 
як це має місце, наприклад, у повних та 
командитних товариствах.

Сама побудова норм чинного Закону 
«Про фермерське господарство» не від-
повідає доктринальним положенням 
інституту юридичних осіб загалом та 
корпоративістики зокрема. Вказаний 
Закон взагалі не містить переліку прав 
та обов’язків загального характеру, 
пов’язаних із участю у ФГ. Лише у Роз-
ділі 4 «Землі фермерських господарств» 
подано ст. 14 та ст. 15 права та обов’яз-
ки членів ФГ стосовно земельних діля-
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нок. Деяке здивування викликає форму-
лювання означених статей: «Права ФГ 
та його членів», «Обов’язки ФГ та його 
членів». До прав ФГ та його членів, згід-
но із ст. 14 Закону, належить право: 
продавати або іншим способом відчу-
жувати земельну ділянку, передавати її в 
оренду, заставу, спадщину; самостійно 
господарювати на землі; право власно-
сті на посіви і насадження сільсько-
господарських та інших культур, на ви-
роблену сільськогосподарську продук-
цію; на відшкодування збитків; на спо-
рудження житлових будинків, госпо-
дарських будівель та споруд; реалізацію 
виробленої сільськогосподарської про-
дукції на вітчизняних ринках і постав-
ляти на експорт; інші права. Аналіз на-
веденої статті свідчить про те, що зако-
нодавець не розмежовує із правової 
позиції ФГ та його членів, не розрізня-
ючи ці поняття та підміняючи їх один 
одним. Очевидно, що права, зазначені 
у проаналізованих вище статтях, нале-
жать ФГ в якості самостійного суб’єкта 
правовідносин. Однак, означені права 
не можуть ідентифікуватися, на нашу 
думку, як члени ФГ. Констатована у 
доктрині корпоративність устрою до-
сліджуваних господарств із статутом 
юридичної особи передбачає застосу-
вання щодо них конститутивних поло-
жень корпоративістики стосовно відо-
кремленості юридичної особи та її 
учасників (в цьому випадку — членів 
ФГ), адже підприємницьку діяльність 
здійснюють безпосередньо ФГ. Тут 
варто погодитись із В.О. Бєловим, який 
наголошує, що корпоративні правовід-
носини наявні тоді, коли товариство 
протиставляється своїм учасникам в 
якості суб’єкта права із статусом юри-
дичної особи, який має власні потреби, 
волю та інтереси, що можуть не співпа-
дати з потребами, волею та інтересами 
учасників [13, с. 809]. Члени ФГ, будучи 
пов’язані із ним відносинами участі, на-
діляються корпоративними правами, 
визначеними в ст. 167 ГК України в 

якості прав особи, частка якої визнача-
ється у статутному капіталі (майні) гос-
подарської організації, що включають 
правомочності на участь цієї особи в 
управлінні господарською організацією, 
отримання певної частки прибутку (ди-
відендів) цієї організації та активів у разі 
ліквідації останньої відповідно до зако-
ну, а також інші правомочності, передба-
чені законом та статутними документами. 
В. М. Кравчук визначає корпоративні 
права як сукупність прав учасника юри-
дичної особи, зміст яких визначається її 
організаційно-правовою  формою  та 
установчими документами [14, с. 51].

Вказані положення стосовно корпо-
ративних юридичних осіб сприйма-
ються у доктрині та практиці аксіома-
тично і не потребують жодної додат-
кової аргументації. Розкриваючи при-
роду корпоративних прав учасників 
господарських товариств, І. В. Спаси-
бо-Фатєєва констатує комплексність 
прав учасників, які об’єднують майнові 
і немайнові права їх носія [15, с. 39]. 
В. Жорнокуй, розвиваючи у своїх пра-
цях позицію провідних сучасних циві-
лістів, вказує на єдність немайнових і 
майнових прав учасника товариства в 
якості оборотоздатного об’єкта право-
відносин [16, с. 20], посилаючись на 
авторитетне доктринальне тверджен-
ня, що «законодавець, хоч штучно і 
розділив майнові і немайнові права 
учасника товариства, позначивши їх 
окремо та навіть присвятивши праву 
участі окрему статтю, насправді не за-
пропонував такого механізму, в якому 
б ці права існували окремо. У будь-яко-
му разі ці права можуть існувати й існу-
ють та реалізуються тільки спільно» 
[17, с. 373]. Відповідно до розкритих 
положень, Закон України «Про фер-
мерське господарство» має врегульову-
вати правомочності, які входять до 
складу корпоративних прав членів ФГ, 
оскільки регламентація означених ас-
пектів становить основу цивільно-пра-
вового статусу ФГ — юридичної осо-
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би. Однак даний нормативний акт об-
ходить ці питання, умовно висловлю-
ючись, «тактовним мовчанням».

На нашу думку, належне законодавче 
закріплення основних правомочно-
стей, які входять до складу корпоратив-
них прав членів ФГ не лише відповіда-

тиме істинно цивільно-правовому регу-
люванню їх в якості юридичної особи, 
але й сприятиме охороні та захисту 
прав членів ФГ, як повнолітніх, так і не 
повнолітніх, враховуючи перманентно 
притаманну для ФГ афілійованість усіх 
членів між собою (зокрема, голови ФГ).
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Постановка проблеми. Контроль — 
це те, що опосередковує всі сфері пу-
блічної фінансової діяльності. На сьо-
годні без належного контролю не в 
змозі функціонувати ні окремо взята 
сфера, ні публічна діяльність в цілому. 
Враховуючи широту фінансових відно-
син, які охоплені фінансовим контро-
лем, він також має й видовий поділ, що 
є цілком логічним та обґрунтованим.

Існує чимало поглядів на розуміння 
самого контролю, його видів, суб’єктів, 
об’єктів. Проте доктринальні напрацю-
вання у цьому контексті мають значен-
ня лише з урахуванням їх практичного 
впровадження та значущості.

Загалом, вид контролю — це складова 
частина системи контролю із властивим 
їй змістом, призначена для здійснення 
функції контролю згідно зі своїми за-
вданнями, правами та обов’язками [1, с. 135]. 
Види фiнансового контролю — це скла-
довi його частини, що виражають його 
змiст та вiдрiзняються один вiд одного 
сферою застосування, носiями кон-
трольних функцiй, тобто суб’єктами та 
об’єктами контролю [2, c. 129].

У цьому зв’язку цілком слушними є 
думки І. К. Дрозд та В. О. Шевчука про 

те, що різновиди контролю характери-
зуються низкою ознак, притаманних 
елементам контролюючої системи: су-
б’єкт — контрольні дії — об’єкт [3, с. 33]. 
На що звертає увагу і Л. А. Савченко, 
зазначаючи, що критерiями класифiка-
цiї при подiлi за видами може бути 
суб’єкт, що надiлений контрольними 
повноваженнями чи певними правами 
та сфера застосування фiнансового 
контролю [4, c. 129].

Зазначимо, що існує низка думок з 
приводу видів контролю, що зумовлено 
як різноманітністю підходів до нього, 
так і різними сферами публічної фінан-
сової діяльності, у яких він застосовується.

Так, на думку С. О. Булгакової, існу-
ють різні види фінансового контролю, 
що викликано багатогранністю функцій 
фінансового контролю. Одним із голов-
них видів виступає державний фінансо-
вий контроль [5, с. 70–71]. Не заперечу-
ючи важливість ролі державного фінан-
сового контролю, варто звернути увагу й 
на інші його види, як вбачається зі сказа-
ного на основі саме суб’єктів контролю.

Так, у лiтературi можна зустрiти кла-
сифiкацiю фiнансового контролю за 
видами залежно вiд суб’єктiв його ініці-
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ювання — державний, мунiципальний, 
господарський (контроль власника або 
органу управлiння суб’єкта господарю-
вання), громадський [6, с. 34–35]. Пов’я-
заний з цим і підхід, заснований на ос-
нові повноважень органів контролю, 
зокрема О. О. Анiсiмов та I. П. Устино-
ва, розглядаючи iнститут фiнансового 
контролю зарубiжних країн, виділяють 
п’ять видiв фiнансового контролю: 
парламентський, iнституцiйний (дер-
жавний), адмiнiстративний, внутрi вi-
дом чий, мiсцевий [7, с. 25; 8, с. 96–97]. 
Окремо парламентський контроль, як 
форму державного, видiляє О. А. Ялбул-
ганов [9, с. 44], а О. Ф. Андрiйко додає до 
нього ще й адмiнiстративний контроль 
[10, с. 11]. Проте такий підхід не знай-
шов широкого поширення у науковому 
середовищі, насамперед тому, що не 
встановлює чітких меж у приналежності 
органів контролю до держави, тобто не-
чітко виділяє саме державний контроль.

Вагомими, на наш погляд, у цьому 
питанні є позиції і О. В. Шевчука та 
Л. А. Савченко, які поділяють контроль 
на три окремі складові: державний, му-
ніципальний та незалежний [11, с. 67–72]. 
Згідно з поглядами Л.А. Савченко, цi 
види фiнансового контролю вiдрiзня-
ються за характером i обсягом кон-
трольних повноважень чи вiдповiдних 
прав, якими надiленi суб’єкти, що його 
здiйснюють, колом пiдконтрольних 
суб’єктiв, об’єктiв контролю, формами 
та методами проведення, юридичними 
наслiдками тощо. На її думку, держав-
ний фiнансовий контроль — вид 
фiнансового контролю, що спрямова-
ний на забезпечення iнтересiв держави, 
охоплює всi операцiї пов’язанi з рухом 
державних коштiв, управлiнням дер-
жавним майном та здiйснюється орга-
нами державної влади i управлiння, а 
також спецiалiзованими державними 
органами фiнансового контролю. Му-
нiципальний (мiсцевий чи комуналь-
ний) фiнансовий контроль здiйснюєть-
ся мiсцевими радами та їх спецiальними 

комiсiя ми щодо формування, розпо-
дiлу i використання мiсцевих бюджетiв, 
ефективностi, законностi управлiння 
комунальним майном. Недержавний 
фiнансовий контроль — вид фiнансо-
вого контролю, що спрямований як на 
забезпечення iнтересiв господарюючих 
суб’єктiв так i держави [4, c. 131–132].

Враховуючи зазначене вище, слід ви-
знати, що в основі видового поділу за 
суб’єктами контролю має лежати їх поділ 
за належністю до держави та її органів на 
державний, муніципальний та недержав-
ний. При цьому державний має охоплю-
вати всі види контрольної діяльності дер-
жавних органів, що діють у сфері фінан-
сового права, муніципальний — терито-
ріальних громад, а недержавний — всю 
контрольну діяльність, яка не належить 
до державної чи муніципальної і здійс-
нюється недержавними органами.

Вагомою у цьому питанні є позиція 
М. П. Кучерявенка, який вважає, що фі-
нансовий контроль можна класифіку-
вати: залежно від часу проведення на 
попередній, поточний (оперативний), 
наступний; залежно від сфери фінансо-
вої діяльності: бюджетний податковий, 
валютний, банківський, страховий; за-
лежно від джерела інформації: фактич-
ний, документальний; залежно від пері-
одичності (частоти) проведення: по-
стійний (ще його можна визначити як 
повсякденний), систематичний, епізо-
дичний (найчастіше, цей вид контролю 
має разовий характер) [13, с. 56–58]. 
Дану класифікацію можна прийняти за 
основу для проведення подальшого 
аналізу видової класифікації державно-
го фінансового контролю.

Залежно від часу проведення фінан-
совий контроль поділяється на попе-
редній, поточний (оперативний), на-
ступний. Проте в науковому середови-
щі немає однозначного погляду на від-
несення цього поділу за часовим крите-
рієм до видів чи форм фінансового 
контролю. Так, одні науковці позиціо-
нують його як вид контролю, на думку 
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ж інших, він є саме формою контролю, 
існує також група науковців, що не ви-
словила своєї однозначної позиції з 
цього приводу. Враховуючи те, що в 
ході подальших досліджень нами має 
бути проаналізовано форми фінансо-
вого контролю обмежимося лише кон-
статацією власної точки зору, яка поля-
гає в тому, що попередній, поточний та 
наступний контроль виступають саме 
формами фінансового контролю.

Поділ фінансового контролю залеж-
но від сфери публічної фінансової ді-
яльності на: бюджетний, податковий, 
валютний, банківський, страховий слід 
вважати неповним, оскільки у ньому не 
береться до уваги така сфера фінансо-
вого контролю як грошовий обіг, що 
безпосередньо охоплює в тому числі і 
валютні відносини, будучи сама складо-
вою емісійного права. Враховуючи це, 
варто доповнити дану класифікацію 
контролем у сфері грошового обігу ви-
ключивши при цьому валютний кон-
троль, що поглинається ним.

Разом із цим, сам фінансовий кон-
троль у сфері грошового обігу потре-
бує додаткової видової класифікації, так 
як має складну будову. У цьому зв’язку 
слід цілком погодитися з Є.Є. Фроловою 
у тому, що контроль за грошовим обі-
гом має ґрунтуватися на його видах, до 
яких належать готівковий і безготівко-
вий обіг, а також валютний обіг [14], які 
формують окремі інститути емісійного 
права, про що ми вже зазначали раніше.

Таким чином, можна цілком обґрун-
товано стверджувати, що вид фінансо-
вого контролю у сфері грошового обі-
гу, в свою чергу, має поділ на підвиди, 
до яких належать: 1) контроль за готів-
ковим грошовим оборотом; 2) кон-
троль за безготівковим грошовим обо-
ротом; 3) валютний контроль (конт-
роль за валютним оборотом).

Поряд з цим не можна оминути ува-
гою і такий аспект грошового обігу, як 
протидія легалізації (відмиванню) дохо-
дів, отриманих злочинним шляхом (в 

українській правові думці використову-
ється частіше термін «фінансовий моні-
торинг»), що передбачає контрольну 
діяльність, спрямовану на запобігання 
незаконного обороту грошових коштів 
та майна, що з цим пов’язане.

Проте щодо останнього аспекту, то 
віднесення його до окремого виду фі-
нансового контролю у сфері грошово-
го обігу є доволі проблематичним, так 
як він фактично охоплює та тісно пере-
плітається з усіма вищенаведеними ви-
дами контролю проникаючи у готівко-
вий, безготівковий та валютний обіг у 
чітко передбачених законодавством ви-
падках. Так, Державна служба фінансо-
вого моніторингу України, яка спрямо-
вує свою діяльність на запобігання та 
протидію легалізації доходів отрима-
них злочинним шляхом, не здійснює 
безпосередньо контроль за самим гро-
шовим обігом, а лише переважно від-
слідковує діяльність суб’єктів первин-
ного фінансового моніторингу, перш 
за все банків, що контролюють опера-
ції, які підпадають під моніторинг згід-
но вимог Закону України «Про запобі-
гання та протидію легалізації (відмиван-
ню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення» від 14.10.2014 р. 
Відповідно фінансовий моніторинг є 
скоріше формою, аніж видом фінансо-
вого контролю з огляду на те, що з від-
повідним обґрунтуванням даної позиції 
він буде розглянутий нами нижче.

Стосовно питань класифікації контр-
олю залежно від джерела інформації, за 
якою він є фактичним або докумен-
тальним. Тож слід зазначити, що з ог-
ляду на грошовий обіг можуть бути за-
стосовними обидва ці види контролю. 
Так, як спостереження та реагування на 
питання грошового обігу насамперед 
вимагають отримання фактичної ін-
формації про його стан, наявність ко-
штів, їх обсяги, поряд з чим значний 
обсяг інформації про нього міститься в 
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документах, на основі яких контроль 
теж може бути проведений.

Властиві фінансовому контролю та 
контролю у сфері грошового обігу, зо-
крема і такі види як постійність, систе-
матичність, епізодичність (разовість). 
З огляду на те, що грошовий обіг охо-
плює всі сфери фінансової діяльності 
та є їх основою, контрольні процедури 
стосовно нього можуть мати різний ха-
рактер, у тому числі і разовий.

Варто також зосередити увагу на пи-
танні спрямування контрольних дій на 
об’єкт контролю залежно від прина-
лежності до нього суб’єкта контролю. 
Так, за цим критерієм фінансовий кон-
троль науковці поділяють по-різному: 
Н. І. Хімічева — на підвідомчий і вну-
трішньовідомчий [15, с. 129]; В. П. На-
гребельний, В. Д. Чернадчук, В. В. Су-
хонос [16, с. 75] — на загальний і спеці-
альний, у рамках останнього з яких ви-
діляється відомчий та позавідомчий; 
Н. Д. Еріашвілі — на президентський, 
виборних органів державної влади і міс-
цевого самоврядування, виконавчих ор-
ганів влади, фінансово-кредитних орга-
нів, відомчий, внутрішньогосподарсь-
кий, аудиторський [17, с. 45]; Г. А. То-
суян та О. Ю. Вікулін — на загально-
державний і відомчий, останній з яких 
включає внутрішньовідомчий та вну-
трішньогосподарський контроль [12, с. 89]; 
Л. А. Савченко виділяє внутрiшнiй (ві-
домчий) i зовнiшнiй фінансовий кон-
троль, останній може бути внутрішньо-
відомчим та внутрішньогосподарським 
[4, c. 136, 141]; В.А. Шавров окремо ви-
діляє відомчий контроль [18, с. 65]; до 
зовнішнього контролю в своїй праці 
звертається К.В. Коваленко [19].

Існують й інші погляди на це питання. 
Зокрема, вказується на такий пiдвид дер-
жавного контролю, як надвiдомчий по-
ряд з яким існує й відомчий [20, с. 12, 93]; 
П. С. Пацуркiвський виділяє окремо 
державний  та  внутрiгосподарський 
[21, с. 185]. Вчена С. О. Ніщимна нази-
ває серед видів фінансового контролю 

публічний, та зазначає, що публічний 
фінансовий контроль є особливим ви-
дом чи напрямом публічної фінансової 
діяльності [22, с. 100–103].

Слід зазначити, що наявність надвідом-
чого контролю, в сучасних умовах не-
прийнятне, так як він властивий насампе-
ред для планової, а не для ринкової еко-
номіки. Стосовно ж співвідношення дер-
жавного та внутрішньогосподарського 
контролю, то останній властивий як для 
державного, так і недержавного контро-
лю. З приводу ж публічного фінансового 
контролю, то він за своїм змістом фак-
тично охоплює всі публічні фінансо-
во-правові відносини в той час як поза 
ним залишаються лише ті, що не врегу-
льовані нормами фінансового права і ма-
ють виключно ініціативний характер.

Акцентуючи у контексті вказано увагу 
на фінансовому контролі у сфері гро-
шового обігу, варто зазначити, що йому 
властива наявність поряд з вказаними, 
ще одного виду контролю — фінансо-
во-кредитного, який здійснюється фі-
нансово-кредитними органами, в ос-
новному банками і тому може позиціо-
нувати як банківський.

На наявність такого контролю зверта-
ють увагу О. П. Орлюк, розглядаючи 
його в контексті банківської діяльності. 
Характеризуючи  банківський  конт-
роль, В. С. Симов’ян вважає, що слід 
враховувати наступне: по-перше, те, що 
банківський контроль є різновидом фі-
нансового контролю, який базується на 
відповідних принципах; по-друге, бан-
ківський контроль є функцією управління, 
як збоку держави банківською системою, 
так і НБУ банками і іншими особами; 
по-третє, специфіку об’єкта банківсько-
го контролю, тобто принципи організа-
ції банківської діяльності [23, с. 13–14].

Дійсно, доволі складно заперечити 
безпосередній зв’язок банківської та фі-
нансової діяльності та відповідно їх 
контролів, а також його специфічність 
зважаючи на сферу здійснення та 
суб’єктний склад. Стосовно останньо-
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го, то враховуючи дворівневість банків-
ської системи (НБУ та комерційні бан-
ки), даний контроль слід поділити на 
два підвиди: зовнішній та внутрішній.

Зовнішній банківський контроль за-
стосовується по відношенню до під-
контрольних суб’єктів, якими можуть 
виступати банки (контролює Націо-
нальний банк) та фізичні і юридичні 
особи (контролюють банки). 

Внутрішній банківський контроль — 
це функція управління банком, яка 
здійснюється шляхом проведення сис-
тематичних контрольних заходів за всі-
ма напрямками банківської діяльності. 
При цьому, це частина організації бан-
ківської діяльності, а органи і посадові 
особи, що його здійснюють — це частка 
банківської інфраструктури, які повин-
ні постійно допомагати керівництву в 
управлінні і досягненні цілей [23, с. 14].

Варто зазначити, що при здійсненні 
банківського контролю він може мати 
комплексний характер, коли НБУ кон-
тролює комерційні банки, а також окре-
мі банківські операції. Разом із цим, 
банки також здійснюють контроль за 
відповідними грошовими операціями в 
готівковій та безготівковій формі.

Підсумовуючи викладене, слід вказа-
ти,  що  класифікація  фінансового 
контролю є складним науковим проце-

сом і охопити всі її аспекти в ході дано-
го дослідження звичайно неможливо, 
проте вище окреслені види є основни-
ми при її здійсненні та відображають 
його різноманіття, у тому числі з ураху-
ванням сфери фінансового контролю 
грошового обігу. Можна констатувати, 
що видова класифікація фінансового 
контролю є розгалуженою, в основі 
якої лежить поділ на державний, муні-
ципальний та недержавний фінансо-
вий контроль, які, в свою чергу, розпо-
діляються: державний на загальнодер-
жавний і відомчий (останній в свою 
чергу ділиться на внутрішньовідомчий 
та внутрішньогосподарський); недер-
жавний на аудиторський, громадський 
та внутрішній, муніципальний кон-
троль фактично ж знаходиться у зв’язці 
з державним. При цьому, інші класифі-
каційні ознаки (час проведення, сфера 
фінансової діяльності; періодичність 
(частота) проведення), можуть бути з 
певними застереженнями властиві для 
всіх видів контролю. Разом з цим, осо-
бливостями фінансового контролю у 
сфері грошового обігу виступають на-
явність банківського контролю, який 
поділяється на внутрішній та зовніш-
ній, а також виокремлення та внутрішня 
видова  класифікація  фінансового 
контролю у сфері грошового обігу.
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В умовах розвитку сучасного україн-
ського суспільства важливу роль відігра-
ють відносини власності, адже саме на-
явність визначеного кола ресурсів є ос-
новним чинником подальшого розвит-
ку економіки, науки, техніки, держави в 
цілому. Реалізація права власності мож-
лива лише шляхом максимального вдо-
сконалення правової регламентації ін-
ституту права власності: чіткого визна-
чення форм, змісту, об’єктів, суб’єктів, 
способів захисту права власності.

Історичні джерела правового харак-
теру відіграють важливу роль у сучасній 
українській правовій науці.Звернення 
до пам’яток права і, зокрема, законодав-
ства дозволяє простежити не лише іс-
торичний розвиток окремих норм та 
нормативних комплексів, цілих право-
вих інститутів, у тому числі інституту 
права власності, але й загальні тенденції 
еволюції права.

З початку XVIII століття цивільне 
право на українських землях відокреми-
лось від історії, утворивши самостійну 

науку. В період пізнього Середньовіччя 
земля стає основним об’єктом права 
власності, і, зважаючи на історичні тра-
диції та менталітет нашого народу, 
можна стверджувати, що і сьогодні зем-
ля є провідним об’єктом права власно-
сті. Дотепер проблеми, пов’язані з ви-
значенням меж здійснення права влас-
ності на землю, були і залишаються ак-
туальними для громадян, держави і су-
спільства, оскільки основною причи-
ною їх постійного існування є об’єктив-
на необхідність у використанні землі та 
їїприродних ресурсів для задоволення 
життєвих потреб і суперечливих при-
ватних, державних, громадських, су-
спільних інтересів.

Комплексне вивчення історичних та 
правових джерел дасть змогу визначити 
основні причини та недоліки сучасного 
законодавства у сфері власності. 

Інститут права власності завжди був 
предметом дослідження багатьох циві-
лістів, проте спеціальних робіт комп-
лексного характеру, присвячених ін-

УДК 340.12(477)

Петpеченкo Cвітлана Aнатоліївна
Доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та міжнародного права
Національної академії Державної прикордонної служби України

імені Богдана Хмельницького,
кандидат юридичних наук

РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 
В УКРАЇНІ ТА НА ПОДІЛЛІ (XVIII–XXI ст.): 
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОСНОВНИХ ЕТАПІВ

Petrechenko S. A. 
Development institute of  title in Ukraine and in the Podillia (XVIII–XXI century): 
periodization and characteristics main periods.

Abstract. This article analyzes based on stages of  formation and development of  the 
institution of  property rights in Ukraine, peculiarities of  its development in the Podillia. 
Reveals some aspects of  the institution of  private property at each stage. The influence 
of  state regimes in the development of  the institute of  ownership. Revealed differences 
in the development of  property rights in the west and east of  Ukraine.
Key words: ownership, іnstitute of  ownership, periodization, history.



Петpеченкo C. A. Розвиток інституту права власності в Україні та на Поділлі  
(XVIII–XXI ст.): періодизація та характеристика основних етапів

109

ституційній еволюції права власності, 
його правовому забезпеченню, осо-
бливостям реалізації в українських гу-
берніях Російської імперії у визначе-
них хронологічних рамках як дорево-
люційною історіографією, так і ра-
дянською, створено не було. Вивчен-
нямі дослідженням історії розвитку ін-
ституту права власності займалися вчені- 
цивілісти різних епох: О. Безбородько, 
Ф. Давидович, Г. Поставський, Г. Да ни-
лович, М. Івашев, М. Максимович, М. Во-
лодимирський-Буданов,  А. Яковлів, 
О. Дзера, В. Рубаник та інші.

Дослідження історії формування пра-
ва власності неможливе без виділення 
окремих періодів з їх характерними 
особливостями нормативно-правового 
регулювання відносин власності. 

Український цивіліст Головко Люд-
мила Олександрівна у своїй праці здій-
снила періодизацію розвитку права 
власності від Київської Русі до незалеж-
ної України [2].

Враховуючи історичні межі цього до-
слідження пропонуємо періодизацію 
розвитку права власності на україн-
ських землях з XVIII по XXI ст. здійс-
нити на основі зіставлення історичних 
та правових джерел:

І ПЕРІОД — Період Гетьманщини 
(середина ХVІІ — друга половина 
ХVІІІ століття). У цей час відносини 
власності регулювались нормами зви-
чаєвого права та магдебурзького права. 
Продовжували діяти гетьманські універ-
сали. Після скасування Гетьманщини 
розпочались кодифікаційні процеси, 
ініціатором яких виступав уряд Росій-
ської імперії.

ІІ ПЕРІОД — Українські землі під ім-
перською владою (друга половина 
ХVІІІ століття — початок ХХ століття). 
На Закарпатті, Буковині та Галичині ді-
яли норми австрійського права, що 
були рецепцією Литовських статутів. 
На тих землях, що перебували у складі 
Російської імперії було кодифіковано 
нормативно-правові акти, результатом 

чого було розроблення першого про-
тотипу сучасного цивільного кодексу 
України та прийняття окремих законів, 
що регламентували реалізацію права 
власності на землю.

ІІІ ПЕРІОД — Українська соціаль-
но-демократична революція (березень 
1917 — листопад 1920 рр.):

1) відродження Української держави;
2) Гетьманат Скоропадського;
3) Українська Народна Республіказа часів 

Директорії.
Відносини власності в цей період ре-

гулювалися тимчасовими законами, на 
основі яких мали прийняти нові, по-
стійно діючі нормативно правові акти.

ІV ПЕРІОД — Землі України у складі 
СРСР (1922–1991 рр.). У цей час при-
йняли ряд законів, які скасовували ін-
ститут приватної власності, надаючи 
форму державній формі власності.

V ПЕРІОД — Україна в умовах неза-
лежності (1991 — до сьогодення). При-
йняті Цивільний Та Земельний кодек-
си. Право приватної власності закріпле-
но на конституційному рівні. 

Сучасні історики назву «Поділля» за-
стосовують до трьох областей України: 
Вінницької, Тернопільської та Хмель-
ницької. Тому поняття «Поділля» слід 
розглядати в історичному контексті та 
існуючому на той час розумінні терито-
ріального простору в усій сукупності 
зв’язків у господарстві, культурі, політи-
ці, науці [6, с. 6–7].

Сьогодні спеціальних джерел, які під-
тверджують історію розвитку інституту 
права власності на Поділлі немає. Про-
те комплексний аналіз історично-пра-
вових та краєзнавчих праць дозволить 
прослідкувати процес формування ін-
ституту власності.

Історію розвитку права власності на 
подільській землі можна дослідити, по-
діливши її на окремі періоди, що харак-
теризуються певними особливостями 
правового регулювання відносин влас-
ності залежно від того державного ладу, 
який панував на Поділлі в конкретний 



Eurasian Academic Research Journal
2016. № 5 (05)

110

історичний період. Враховуючи рамки 
даного дослідження, історію права 
власності нашого краю можна поділи-
ти на такі основні періоди:

І ПЕРІОД — Поділля у складі Речі 
Посполитої (друга пол. XVI — перша 
половина XVIII століття). Після закін-
чення Визвольної війни під приводом 
Б. Хмельницького на території краю 
відновилась повна влада Речі Посполи-
тої, діяли нормативно-правові акти цієї 
держави. Зокрема, на відміну від Ліво-
бережної України, де відносини влас-
ності регулювались актами гетьман-
ського законодавства (до кодифікації), 
на території Поділля більшою мірою 
діяли положення магдебурзького права 
та Третього Литовського статуту. Внас-
лідок суб’єктивного тлумачення норм 
права польськими панами подільські 
селяни перетворились на один із об’єк-
тів власності.

ІІ ПЕРІОД — Подільські землі після 
трьох поділів Речі Посполитої (друга 
половинаXVIII — початок XX століття):

1) Західне Поділля у складі Австрій-
ської імперії (1772 р. — перша чверть  
XІХ століття);

2) Поділля у складі Російської імперії 
(1793–1917 рр.).

На Західне Поділля (Тернопільський 
округ), що перебувало протягом декіль-
кох десятиріч під владою Австрійської 
імперії поширювались норми австрій-
ського права, джерелами якого були пан-
дектне право, тобто пристосоване до ка-
піталістичних відносин римське право, 
Пруське земське уложення 1794 р. і про-
вінційне право деяких австрійських країв.

Після остаточного переходу Поділля 
до складу Російської імперії на землях 
Поділля діяли норми імперського зако-
нодавства. У галузі регулювання відно-
син права власності та інших суспіль-
них відносин цікавим було те, що на 
відміну від Лівобережжя в «губерніях, 
від Польщі приєднаних», частіше в 
джерелах званих «західними» передба-
чався власний «Звід місцевих законів Захід

них губерній». Звід мав охопити право, 
що діяло в колишніх литовських облас-
тях, які відійшли до Росії після розділу 
Польщі. Але проект так і не отримав 
юридичної сили [5, с. 188].

ІІІ ПЕРІОД — Поділля після Жов-
тневої революції (1917–1991рр.)

1) Українська національно-демокра-
тична революція (1917–1920 рр.);
2) Західне Поділля у складі Польщі 

(1921–1939 рр.);
3) Поділля у складі СРСР (1922–

1991 рр.).
У цей період відносини власності ре-

гулювались нормативно-правовими ак-
тами, які були поширені на всіх україн-
ських землях. Виняток становлять лише 
правове регулювання власності на те-
риторії Західного Поділля, що перебу-
вало у складі Польщі.

IV ПЕРІОД — Поділля в умовах не-
залежності України (1992 р. — до сьо-
годні). Чинними є норми Земельного 
та Цивільного кодексів.

Після завершення подій Національ-
но-визвольної війни на Поділлі віднови-
лась влада Речі Посполитої. На відміну 
від Лівобережжя, де продовжували діяти 
норми гетьманського законодавства, тут 
запроваджувались нові норми польсько-
го законодавства, що були рецепцією 
старих. Важливою особливістю було те, 
що польські магнати у першій половині 
ХVIII століття могли на власний розсуд 
змінювати будь-які норми права, у тому 
числі і щодо власності селян. Власність 
була внаслідок таких дій абсолютно не-
захищеним інститутом [4, с. 152].

Правове регулювання інституту права 
власності на землях Західного Поділля, 
що перебувало деякий час у складі Ав-
стрійської імперії, мало свої особливості. 
Так, за «Загальним цивільним уложен-
ням Австрійської імперії» речами визна-
валось «все, що слугує людині для вико-
ристання». Визначався чіткий поділ май-
на на державне та приватне. Також речі 
поділялися за властивостями на тілесні і 
безтілесні, рухомі й нерухомі, споживні і 
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неспоживні, оцінювані та неоцінювані. 
Проте Цивільне уложення діяло на По-
діллі недовго, оскільки згодом Західні 
подільські землі перейшли під владу Ро-
сійської імперії, де поширились норми 
російського    законодавства [3].

Важливою подією була селянська ре-
форма 1861 року, що на Поділлі ознаме-
нувалась непослідовністю, оскільки не 
вдалось подолати особливості феодаль-
ного землеволодіння. Про це свідчать такі 
факти: розмір надільної землі серед по-
дільських селян на одну душу в доре-
формений період становив 5,5 десятини, 
у 1963 р. — 2,2, у 1900 — 1, 2 [6, с. 94-95]. 

На початку ХХ століття на подільських 
землях існувало два умовних види земле-
володіння: селянське, що було, як прави-
ло, подвірним, цим досягалася певна ста-
більність землекористування, та велике 
поміщицьке землеволодіння, що приво-
дило селян до безземелля [7, с. 107]. 

Після Столипінської аграрної рефор-
ми на Поділлі була поширена хутірська 
система землеволодіння.

Свої особливості має і той період, 
коли Західне поділля перебувало у 
складі Польщі з 1921 по 1939 рр. У це 
час країні налічувалося багато самостій-
них приватних сільських господарств, 
причому 34 % всіх господарств мало 
менше 2 га, 30 % − від 2 до 5 га. На ін-
шому полюсі були маєтки, яким нале-
жало 45 % усієї землі, що знаходилася в 
приватній власності. Крім того, у поль-
ському селі налічувалося 1,3 млн беззе-
мельних сільськогосподарських робіт-
ників. Великим землевласником зали-
шалася католицька церква [1, с. 145]. 

Надалі відносини власності на Поділлі 
регулювались нормами радянського, а 
згодом — українського законодавства.

Таким чином, процес формування ін-
ституту права власності на українських 

землях можна дослідити, виділивши ок-
ремі періоди, що характеризуються 
особливостями правового регулювання 
відносин власності. 

Процес формування інституту права 
власності в Україні доволі складний, що 
зумовлюється історичними та геополі-
тичними особливостями розвитку дер-
жавності на українських землях. Кож-
ний історичний період мав свої осо-
бливості і характерні тільки для нього 
правові джерела, тому дослідити про-
цес розвитку інституту права власності 
можна лише шляхом комплексного оп-
рацювання історичних та правових 
джерел, які до XVIII століття не поділя-
лись, а лише з цього часу правова наука 
відокремилась від історичної.

Починаючи з часів Гетьманщини і 
закінчуючи сучасним етапом розвитку, 
інститут власності зазнав значних тран-
сформацій щодо змісту права власно-
сті, форм, суб’єктів та об’єктів права 
власності. Визначальним фактором, 
що впливає на формування інституту 
власності є державний режим та панівні 
політичні сили.

Важливим елементом історії право-
вого регулювання відносин власності 
в Україні, є процес розвитку інститу-
ту власності на Поділлі, що має свої 
особливості. Поділля протягом бага-
тьох століть ще з часів Київської Русі 
було буфером між монголо-татарами 
(згодом турками) та європейськими 
народами, що зумовило особливості 
розвитку багатьох правових інститу-
тів. Так, наприкінці XVII століття тут 
діяли норми права Османської імпе-
рії, згодом — Австрійської імперії, це 
призвело до майже кардинальних 
відмінностей правового закріплення 
форм, суб’єктів та способів набуття 
права власності.
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Вирішення ключових проблем роз-
витку сучасної української держави 
безпосередньо пов’язане з реформу-
ванням та вдосконаленням відносин 
власності. Стрімкі зміни економічно-
го та суспільного життя нашої країни 
потребують невідкладного вирішення 
цілої низки проблемних питань нор-
мативно-правового регулювання ци-
вільно- правових і пов’язаних з ними 
відносин щодо володіння, користу-
вання та розпорядження майном. 

Згідно зі статтею 41 Конституції Укра-
їни, кожен має право володіти, користу-
ватися, розпоряджатися своєю власні-
стю, результатами своєї інтелектуальної 
творчої діяльності [1]. Цією ж статтею 
закріплюється непорушність права при-
ватної власності та заборона протиправ-
но позбавляти права власності. При реа-
лізації свого права власник може володі-
ти, користуватися та розпоряджатися 
власністю на власний розсуд, тобто вчи-
няти будь-які дії стосовно свого майна, 
але не забуваючи в той самий час, що ці 
дії не повинні суперечити закону.

Основним показником дієвості та 
ефективності громадянського суспіль-
ства є гарантоване ним забезпечення 
прав і свобод людини, які визнані як за-

гальнолюдська цінність. Одне з таких 
прав — право власності, яке є фунда-
ментальним правом, гарантованим дер-
жавою та передбаченим у Конституції 
України, реалізація якого сприяє задо-
воленню певних потреб особи, належ-
ні умови та рівень життя [2, с. 90]. Нато-
мість, існування нечіткої правової рег-
ламентації такого об’єкта речових прав, 
як новостворене майно, не сприяє на-
лежному захисту прав і законних інте-
ресів держави, власника та користувача, 
перешкоджає реалізації прав та закон-
них інтересів інших осіб. [3, с. 9].

Мета статті — вивчення виявлення 
прогалин та недоліків чинного законо-
давства щодо регулювання підстав на-
буття новоствореного майна, та розро-
блення на цій основі рекомендацій 
щодо подальшого розвитку вітчизня-
ного законодавства. 

Значний внесок у дослідження пи-
тання новоствореного майна зробили 
вчені-цивілісти, зокрема Ч. Н. Азімов, 
Д. В. Боброва, М. К. Галянтич, С. В. Гу-
барєв, О. В. Дзера, І. В. Жилінкова. 
Н. С. Кузнєцова,   О. Д. Крупчан, 
Р. О. Стефанчук, Т. Д. Суярко, І. А. Спа-
сибо, О. О. Погрібний, С. О. Погріб-
ний, Н. О. Саніахметова та інші.
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Мета набуття суб’єктивного права яв-
ляє собою можливість задоволення ін-
тересу особи, наділеної правом. Типо-
вими рисами, необхідними для виок-
ремлення права приватної власності в 
системі речових прав, є зміст та сут-
ність. На їх підставі суб’єктивне право 
приватної власності визначене як пе-
редбачене законом найбільш повне ре-
чове право, що закріплює приналеж-
ність майна певній особі [4, с. 6].

Підстави набуття права власності — 
це визначені законом юридичні факти, 
з якими закон пов’язує набуття, зміну та 
припинення права власності на нерухо-
ме майно. 

Залежно від того, чи відносяться спо-
соби набуття права власності до всіх ви-
дів суб’єктів цивільних правовідносин 
чи до окремих їх видів, виділяються за-
гальні та спеціальні підстави набуття 
права власності. Так, наприклад, будів-
ництво об’єкта нерухомості є первин-
ним способом набуття права власності, 
а спеціальним способом є приватизація 
житла, на яке мають право лише найма-
чі (громадяни України) державного та 
комунального житла. 

Статтею 41 Конституції України пе-
редбачено, що право приватної влас-
ності набувається в порядку, визначе-
ному законом. Підстави набуття права 
власності визначає глава 24 ЦК. До 
них відносяться: набуття права влас-
ності на новостворене майно (стаття 
331 ЦК) або на перероблену річ (стат-
тя 332 ЦК), привласнення загальнодо-
ступних дарів природи (стаття 333 
ЦК), набуття права власності на рухо-
му річ, від якої власник відмовився 
(стаття 336 ЦК), на знахідку (стаття 338, 
339 ЦК), на бездоглядну домашню 
тварину (статті 340, 341 ЦК), на скарб 
(стаття 343 ЦК), внаслідок набувальної 
давності (стаття 344 ЦК), у разі прива-
тизації державного майна або майна, 
що є в комунальній власності (стаття 
345 ЦК), набуття добросовісним набу-
вачем права власності на майно, відчу-

жене особою, яка не мала на це права 
(стаття 330 ЦК) та інші [5]. 

Особливої уваги заслуговує набуття 
права власності на новостворене майно.

Новоствореною може бути як рухо-
ма, так і нерухома річ.

Право власності на новостворену ру-
хому річ виникає у особи, яка її вигото-
вила (створила) в той момент, коли в 
результаті виготовлення чи створення 
з’являється об’єкт, який може кваліфіку-
ватись як нова річ, якщо інше не вста-
новлено договором або законом. При 
цьому йдеться про створення такого 
об’єкта для себе, оскільки, якщо він 
створюється за договором для іншої 
особи, то стає власністю цієї особи. 

Важливого значення у зв’язку з цим 
набуває встановлення моменту, з якого 
річ можна визнати створеною, тобто 
об’єктом (стаття 179 ЦК). Для рухомих 
речей право власності виникає з мо-
менту закінчення відповідної діяльності 
(виготовлення, збирання, переробки і т. 
ін.). Тому у випадку виникнення права 
власності на рухому річ, особливих 
труднощів не виникає. 

Окремої уваги заслуговує набуття 
права власності на новостворене неру-
хоме майно. 

Стаття 331 ЦК встановила, що право 
власності на новостворене нерухоме 
майно (житлові будинки, будівлі, спо-
руди тощо) виникає з моменту завер-
шення будівництва (створення майна). 
Якщо договором або законом передба-
чено прийняття нерухомого майна до 
експлуатації, право власності виникає з 
моменту його прийняття в експлуата-
цію, а якщо право власності на нерухо-
ме майно відповідно до закону підлягає 
державній реєстрації, право власності 
виникає з моменту державної реєстрації. 

Відмінною рисою цього способу є зв’я-
зок виникнення права з виникненням но-
вого об’єкта, якого раніше в обороті не 
було. Тому, регулюючи це питання, зако-
нодавство має виконувати два головні 
завдання: 1) однозначно вказати на мо-
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мент виникнення права, 2) визначити ре-
жим новостворюваного майна від почат-
ку до завершення процесу створення.

Частиною 2 статті 331 ЦК визначено 
особливості виникнення права власно-
сті на нерухоме майно. До нерухомих 
речей (стаття 181 ЦК України) належать 
земельні ділянки, а також об’єкти, розта-
шовані на земельній ділянці, переміщен-
ня яких є неможливим без їх знецінення 
та зміни їх призначення. Згідно з части-
ною 2 статті 331 ЦК право власності на 
новостворене нерухоме майно (житлові 
будинки, будівлі, споруди тощо) вини-
кає з моменту завершення будівництва 
(створення майна). Якщо договором або 
законом передбачено прийняття неру-
хомого майна до експлуатації, право 
власності виникає з моменту його при-
йняття до експлуатації. Прийняття в екс-
плуатацію закінчених будівництвом 
об’єктів регулюється Порядком, затвер-
дженим Постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 квітня 2011 р. № 461.

Якщо право власності на нерухоме 
майно відповідно до закону підлягає дер-
жавній реєстрації, право власності вини-
кає з моменту державної реєстрації. Оче-
видно, що йдеться про три моменти ви-
никнення права власності: 1) момент  за-
вершення  будівництва (створення май-
на), 2) момент прийняття до експлуатації, 
3) момент державної реєстрації права 
власності. При цьому в законі не вказано 
на їх співвідношення та підпорядкування.

Чинним законодавством передбаче-
но як процедуру прийняття в експлуата-
цію (стаття 39 Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності» [6]), 
так і процедуру державної реєстрації 
(статті 3, 4, 5 Закону України «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень» [7]) об’єк-
тів нерухомості. Виходячи з імператив-
ного характеру припису частини 1 стат-
ті 182 ЦК: право власності та інші речо-
ві права на нерухомі речі, обмеження 
цих прав, їх виникнення, перехід і при-
пинення підлягають державній реєстра-

ції, та з огляду на п. 1.6 Тимчасового 
положення про порядок державної реє-
страції права власності та інших речо-
вих прав на нерухоме майно [8], за яким 
державній реєстрації підлягає право 
власності на закінчене будівництвом 
нерухоме майно, яке прийняте в екс-
плуатацію у встановленому законодав-
ством порядку, можна дійти висновку, 
що момент державної реєстрації права 
власності «поглинає» інші умови, пере-
лічені в частині 2 статті 331 ЦК Украї-
ни, фактично блокуючи їх застосуван-
ня. Очевидно також, що вказані три 
моменти не збігаються у часі. В резуль-
таті від завершення будівництва до дер-
жавної реєстрації права власності на 
новостворений об’єкт режим цього 
майна залишається невизначеним, пра-
ва на об’єкт — незахищеними. 

Якщо звернутися до аналізу статті 331 
ЦК, то первинною ознакою новоство-
реного нерухомого майна є те, що його 
створення провадиться у процесі будів-
ництва. У розумінні цього новостворе-
ні об’єкти нерухомості повинні виника-
ти тільки шляхом активних дій люди-
ни, а не природи. Це стосується також 
випадків створення такого нерухомого 
об’єкта, як земельна ділянка природним 
шляхом. Так, зокрема, може бути ство-
рений острів на річці, коли вона міліє, 
або острів в океані, у випадку вивержен-
ня підводних вулканів тощо. 

У науковій літературі висловлюється 
думка, що поняття «новостворений 
об’єкт нерухомості» та «нерухомість» є 
різними поняттями і перше поняття іс-
нує до моменту набуття права на нього 
у первинного правовласника. Тут мо-
мент втрати об’єктом статусу новоство-
реного пов’язаний з власне набуттям 
права на об’єкт, а не з реєстрацією цьо-
го права, з деяких причин. По-друге, 
здійснення реєстрації права власності 
на новий об’єкт у деяких випадках може 
не означити набуття у нього цього пра-
ва. Ця реєстрація може бути визнана 
недійсною судом. І якщо це станеться, 
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то право на об’єкт не може вважатися 
таким, що виникло. Після анулювання 
запису про реєстрацію об’єкт знову на-
буває статусу новоствореного [9, с. 37]. 

Окремі вчені піддають сумніву таку 
думку, оскільки державна реєстрація но-
воствореного об’єкта нерухомого май-
на не може стати підставою для втра-
чання таким об’єктом ознаки «ново-
створеного», оскільки у технічному ро-
зумінні це є відмінною ознакою такого 
об’єкта нерухомості від інших. Інша 
справа, що підлягають державній реє-
страції новостворені об’єкти нерухомо-
сті, а нерухома річ вноситься до Дер-
жавного реєстру [53]. Тому, характерис-
тика нерухомості, як новоствореної 
речі, має як технічне, так і юридичне 
значення для визначення порядку дер-
жавної реєстрації прав на нерухомість, 
зокрема документів, які є підставою для 
видачі свідоцтва про право власності. 

Державна реєстрація є офіційним ви-
знанням державою факту виникнення 
права, способом акумулювання, збері-
гання та обліку інформації про права на 
нерухоме майно. Крім того, державна 
реєстрація є необхідною умовою реалі-
зації правомочності розпорядження май-
ном: за частиною 6 статті 3 Закону Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
будь-які правочини щодо нерухомого 
майна (відчуження, управління, іпотека 
тощо) укладаються, якщо право власно-
сті на таке майно зареєстровано згідно з 
вимогами цього Закону. Проте офіційне 
визнання права може бути здійснено в 
судовому порядку. При цьому право та-
кож виникає не із самого судового рі-
шення, а з тих фактичних обставин, які 
ним встановлені, судовий акт лише під-
тверджує наявність права в учасника ци-
вільного обороту [10, с. 196]. У цьому 
випадку засобами судового процесу 
встановлюється наявність фактичних 
обставин, які за законом свідчать про ви-
никнення права власності на об’єкт не-
рухомого майна, завершеного будівни-

цтвом, на підставі чого суд визнає право 
власності на новостворене нерухоме 
майно. Рішення суду, яке набуло закон-
ної сили, вказує на незаперечність та ви-
значеність права і є незаперечною під-
ставою для внесення інформації про 
його виникнення до Державного реє-
стру, тобто для державної реєстрації 
права на нерухоме майно (частина 1 
статті 3, частина 1 статті 19 Закону Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень»). 

Таким чином, введення в експлуата-
цію та реєстрація права на новостворе-
не нерухоме майно є відповідно належ-
ним підтвердженням факту створення і 
виникнення права власності на нього та 
умовами користування і розпорядження 
об’єктом. Невиконання особою, яка 
створила майно, дій щодо прийняття в 
експлуатацію та реєстрації права влас-
ності блокує можливість користуватись 
об’єктом за призначенням та укладати 
будь-які правочини щодо нього.

Невизначеність  режиму  майна 
ускладнює вирішення багатьох прак-
тичних питань: щодо витрат на утри-
мання об’єкта, ризику випадкового зни-
щення, захисту прав та визначення роз-
міру збитків у разі пошкодження такого 
майна, реалізації права на спадкування в 
разі смерті особи, яка створила майно 
та померла до його прийняття в експлу-
атацію або до реєстрації права на нього.

Таким чином, на підставі вищевикла-
деного можна дійти висновку, що 
розв’язання проблеми відбувається 
шляхом відмови від потрійного визна-
чення моменту виникнення права влас-
ності на новостворене нерухоме майно 
та закріплення у законі, зокрема стат-
тею 331 ЦК України, єдиного моменту 
набуття права. Вважаємо, що таким мо-
ментом має бути саме момент створен-
ня майна (завершення будівництва). 
При цьому в законі необхідно вказати 
на роль та значення прийняття ново-
створеного майна в експлуатацію та ре-
єстрацію права на нього.
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Адаптація законодавства України до 
законодавства ЄС у сфері управління 
побутовими відходами передбачає при-
несення у вітчизняне законодавство та 
практику позитивного європейського 
досвіду, нових ідей та принципів, які 
мають суттєво вдосконалити управлін-
ня відходам в Україні в цілому та управ-
ління побутовими відходами зокрема. 

Аналізуючи вітчизняне законодав-
ство у сфері управління відходами, а та-
кож присвячену цьому питанню науко-
ву та спеціалізовану літературу, можна 
прийти до висновку про те, що будь-які 
відходи, в тому числі і побутові, розгля-
даються, у першу чергу, як фактор, який 
негативно впливає на навколишнє при-
родне середовище та здоров’я людини. 
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Kravchenko M. G. 
Implementation in national legislation Ukraine European principles in the man-
agement of  household waste: current state and prospects 

Abstract. The article investigates the current state of  the process of  adaptation of  
Ukraine to the EU legislation in the field of  waste management. The article analyzes 
the consolidation of  European principles of  waste management in the national legisla-
tion of  Ukraine. The author concludes that in world and domestic practice formed two 
main approaches to understanding waste. In fact, they are formed around all the other 
principles in the management of  waste. Under the first approach, waste is a factor that 
has a negative impact on the environment. This approach is the main and dominant fact 
in the national legislation of  Ukraine. The second approach suggests considering waste 
from the standpoint of  long-term business, and requires the creation of  conditions for 
its development and functioning, especially the state. 
A significant European experience in waste management in general and waste management 
in particular has produced a number of  principles of  this area. In particular, it is about fol-
lowing principles: the principle of  preventing; waste management hierarchy; the planning 
of  waste management; required authorization procedures for waste processing plants; the 
principle of  «polluter pays»; reduce the negative impact of  waste on human health and the 
environment, and others. However, much of  these principles has found its reflection in Ap-
pendix xxx of  the Association Agreement between the EU and Ukraine of  16 September 
2014 as the main document regulating relations between Ukraine and the EU. 
On the basis of  national legislation, the author finds that most of  these European prin-
ciples not found adequate consolidation and regulation at law of  Ukraine on waste. The 
author is convinced that without adequate consolidation of  these principles at the adap-
tation of  legislation of  Ukraine Ukraine’s legislation to EU waste management is chaotic 
and inefficient. 
Key words: adaptation, waste legislation Ukraine, the European Union Association Agreement. 
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Так, Закон України «Про відходи» від 
05 березня 1998 р., який є ключовим 
нормативно-правовим актом у цій сфе-
рі, фактично розглядає відходи з цієї 
позиції, оскільки визначає правові, ор-
ганізаційні та економічні засади діяль-
ності пов’язаної із запобіганням та 
зменшенням обсягів утворення відхо-
дів, їх зберіганням, обробленням, утилі-
зацією та видаленням, знешкодженням 
та захороненням, а також з відверненням 
негативного впливу відходів на навко-
лишнє природне середовище та здо-
ров’я людини на території України [1]. 
Аналогічний підхід можна зустріти і в 
інших нормативно-правових актах, які 
регламентують поводження з відходами 
в Україні. Така позиція є невипадко-
вою, оскільки за роки незалежності в 
Україні фактично не створено дієвих 
механізмів переробки, утилізації та за-
хоронення, зокрема твердих побутових 
відходів. Як справедливо зазначається у 
Законі України «Про основні засади 
(стратегію) державної екологічної полі-
тики України на період до 2020 року» 
від 21 грудня 2010 р., гострою природо-
охоронною проблемою є поводження 
з побутовими відходами. Питомі показ-
ники утворення відходів у середньому 
становлять 220–250 кілограмів на рік на 
одну особу, а у великих містах досяга-
ють 330–380 кілограмів на рік відповід-
но. Тверді побутові відходи в основно-
му захороняються на 4157 сміттєзвали-
щах і полігонах загальною площею 
близько 7,4 тисячі гектарів і лише 
близько 3,5 відсотка твердих побутових 
відходів спалюються на двох сміттєспа-
лювальних заводах у містах Києві та 
Дніпропетровську. За розрахунками, 
близько 0,1 відсотка побутових відходів 
є небезпечними [2]. Нажаль, така не-
втішна картина управління побутовими 
відходами в Україні, яка отримала свого 
закріплення на рівні законодавства 
України, на сьогодні не має тенденції 
до покращення. Саме тому, не випадко-
вою є особлива увага приділена сфері 

управління відходами в Україні в Угоді 
про асоціацію між Україною та Єв-
ропейським Союзом від 16 вересня 
2014 р. [3], як важливої складової забез-
печення охорони навколишнього при-
роднього середовища в Україні. Адже 
для Європи важливими є: ідеї збережен-
ня, захисту та поліпшення якості навко-
лишнього природного середовища; ідеї 
захисту здоров’я людини; ідеї розсудли-
вого, раціонального та бережливого ви-
користання природних ресурсів; ідеї 
спільного вирішення регіональних та 
глобальних екологічних проблем тощо. 
До такого висновку можна прийти на 
підставі аналізу ст. 360 та 361 Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. 

Разом із тим, у світовій практиці існує 
і інший підхід, якій поступово починає 
розвиватися на території Україні. Мова 
йде про те, що побутові відходи можуть 
бути прибутковим бізнесом. Цей аспект 
управління відходами в Україні розгля-
дали переважно у економічній літерату-
рі, в якій намагалися показати вигідність 
такого бізнесу [4; 5]. Варто звернути 
увагу на те, що бачення у побутових від-
ходах не тільки екологічної проблеми, а 
й джерела доходу зародилося у світовій 
практиці досить давно. Мова йде про 
так званий рециклінг, тобто повторне 
використання відходів. Так, перші згад-
ки про переробку окремих відходів від-
носяться, ще до часів Платона [6]. З ча-
сом, людство значно розширило пере-
лік тих відходів, які використовувалися 
повторно. Так, у 1031 р. у Японії функ-
ціонували магазини з продажу паперу, 
який виготовлювався шляхом перероб-
ки використаного паперу. За часів се-
редньовіччя у Великобританії зароди-
лася професія так званих «сміттярів», 
що збирали золу та вугілля, яке потім 
використовувалося, як основа для виго-
товлення цегли. Особливого значення 
повторне використання відходів набуло 
у Європі за доби індустріалізації. Так, з 
початком автомобілебудування в Євро-
пі активно скуповували будь-який мета-
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лобрухт, в тому числі і старі каструлі та 
сковорідки, які можна було б перепла-
вити та повторно використати для бу-
дування автомобілів. Таким чином, на 
початку ХХ століття у Європі та США 
існувало сотні торгівців, які скуповува-
ли різні види відходів з метою повтор-
ного їх використання у промисловос-
ті [6]. В основі такого інтересу до відхо-
дів лежала виключно економічна виго-
да, адже переробити відходи і отримати 
необхідну продукцію було значно де-
шевше, аніж отримати аналогічну про-
дукцію шляхом її виготовлення із видо-
бутої у природі сировини. Безперечно, 
така практика суттєво вплинула на від-
ношення до відходів, зокрема у Європі 
та США, адже їх почали розглядати не 
виключно, як непотріб, від якого необ-
хідно позбутися, викинувши його, а й 
як вигідний бізнес та додаткове джере-
ло прибутку для власників відходів. 

Варто звернути увагу на те, що сучас-
ні технології дозволяють ефективно та 
раціонально використовувати в тому 
числі і побутові відходи. Так, зокрема: із 
використаної гуми виробляється штуч-
на нафта, яка за своїми властивостями 
нічим не поступається природній; полі-
мери переробляють на дизель та бен-
зин, ПЕТ пляшки є сировиною для ви-
готовлення безлічі виробів: полімер-пі-
щаної черепиці, каналізаційних люків, 
штучної тканини та ін.; склобій є сиро-
виною для виготовлення нових скля-
них виробів, а також бетонних блоків та 
тротуарної плитки. Існують і інші на-
прями використання побутових відхо-
дів. Варто також звернути увагу на те, 
що в країнах ЄС, США, Китаї та інших 
розвинених країнах намагаються шука-
ти нові шляхи раціонального викори-
стання побутових відходів. Крім того, 
окремі види побутових відходів є това-
ром для експорту. На світовому ринку 
торгівлі відходами провідне місце за-
ймають енергетичні концерни. Напри-
клад, одним із найбільших є німецький 
енергетичний концерн EON, який за-

ймає на цьому ринку 20 %. При цьому, 
цей концерн володіє дев’ятьма сміттє-
спалювальними заводами у той час, як 
на території України їх тільки два: під 
Києвом, побудований компанією «Грін-
ко», та під Дніпром сміттєспалювальний 
завод «Енергія». Що ж стосується Украї-
ни то торгівля побутовими відходами є 
незначною. В основному, полімери з 
України експортуються до Китаю. 

Розглядаючи досвід України, у сфері 
управління відходами, можна стверджу-
вати про те що, то тут бізнес з перероб-
ки побутових відходів тільки зароджу-
ється. В основному він існує у вигляді 
збирання та сортування побутових від-
ходів на полігонах. Незважаючи на 
свою об’єктивну необхідність і користь 
для суспільства і держави, бізнес з пере-
робки побутових відходів в Україні ба-
лансує на межі рентабельності. На сьо-
годні, переробники вилучають, із усієї 
маси твердих побутових відходів, пере-
важно полімери, метал та скло. При 
цьому, за оцінками проекту Tacis, в Ук-
раїні утилізується тільки 7 % відходів [5]. 
Тобто, мова йде про те, що значна кіль-
кість побутових відходів в Україні ефек-
тивно не використовується та потребує 
своєї переробки, утилізації або захоро-
нення. У той же, час у країнах ЄС цей 
показник перевищує 80 %. Крім того, 
переробці піддається навіть опале листя 
з якого роблять брикети для опалювання. 

Говорячи про адаптацію національ-
ного законодавства до законодавства 
ЄС у сфері управління відходами ми ма-
ємо, перш за все, говорити про прине-
сення у вітчизняне законодавство і 
практику позитивного європейського 
досвіду та нових ідей, які прийшли ви-
пробування часом і довели свою необ-
хідність і цінність на практиці. При 
цьому, варто звернути увагу на те, що 
принципи управління відходами в Єв-
ропі сформувалися еволюційним шля-
хом, тобто поступово були безпосеред-
ньо сформовані практикою. Це ж сто-
сується, безперечно, європейського еко-
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логічного законодавства в цілому та у 
сфері управління відходами зокрема. 
На сьогодні, пройшовши тривалий 
шлях розвитку воно налічує, на думку 
спеціалістів, більше 300 правових ак-
тів [4, с. 63]. Мова йде, такі категорії до-
кументів, як: директиви, регламенти, рі-
шення та рекомендації. До цього пере-
ліку можна віднести також різні за ко-
лом охоплюваних питань комюніке та 
інші документи. На сьогодні основу 
екологічного законодавства ЄС станов-
лять близько 70 Директив ЄС та 21 Рег-
ламент. При цьому, названі офіційні 
документ є складовою правової систе-
ми ЄС у сфері охорони навколишнього 
природнього середовища. 

Крім того, необхідно звернути увагу 
на те, що екологічне законодавство ЄС 
та законодавство ЄС у сфері управління 
відходами зокрема є явищем динаміч-
ним, тобто постійно оновлюється за-
кріплюючи нові вимоги та стандарти у 
сфері управляння відходами в цілому та 
побутовими відходами зокрема. 

Що ж стосується України, то розви-
ток законодавчого регулювання управ-
ління відходами в Україні відбувався за 
інших умов ніж у країнах Європи. Мова 
йде про те, що сфера управління відхо-
дами в Україні фактично сформувалася 
за доби Радянського Союзу в умовах іс-
нування командно-адміністративної 
економіки. Це вплинуло на практику 
управління відходами в цілому та побу-
товими відходами зокрема. Так, за ра-
дянської доби управління відходами за-
ймалися декілька структур. В містах пи-
танням збору відходів займалося Го-
ловвторсировина, яка функціонувала 
при Міністерстві легкої промисловості 
СРСР. У сільській місцевості цим пи-
танням опікувалася Центросоюз. Збо-
ром металолому займалося Головвтор-
чермет, яке функціонувало при Мініс-
терстві чорної металургії СРСР, а збо-
ром кольорових металів займалося 
Головвторкольормет, яке функціонува-
ло при Міністерстві кольорової мета-

лургії СРСР. Останні два органи займа-
лися збором металобрухту на промис-
лових підприємствах та у радгоспах. 
В цілому, збір, переробка та утилізація 
побутових відходів в радянські часи 
були організовані на достатньо високому 
рівні. Зокрема, по всій території Радян-
ського Союзу функціонували пункти 
прийому склотари. До збору макулату-
ри та металобрухту активно залучалися 
школярі та члени піонерських організа-
цій. Після здобуття незалежності Украї-
ною, сформовані за радянської доби 
механізми у сфері управління відхода-
ми, об’єктивно не могли функціонува-
ти. Крім того, економічна криза, у яку 
потрапила Україна на початку 90-х ро-
ків та не пріоритетне значення сфери 
управління побутовими відходами, 
оскільки більша увага приділялася пи-
танню поводження із радіоактивними 
та небезпечними відходами, призвела 
до занепаду цієї сфери; збільшення об-
сягу не перероблених відходів, які зна-
ходяться на полігонах та сміттєзвали-
щах; екологічних проблем, пов’язаних 
із забрудненням: ґрунтів, води, повітря 
та негативного впливу в цілому на на-
вколишнє природне середовище та 
здоров’я людей, як самими побутовими 
відходами, які знаходяться на полігонах 
та сміттєзвалищах так і тих, які знахо-
дяться на стихійних сміттєзвалищах, 
яких досить багато на території Украї-
ни. При цьому, національне законодав-
ство України у сфері управління відхо-
дами хоч і сформоване, але розвивало-
ся без належного врахування принци-
пів, які існують у межах ЄС у цій сфері. 
Таким чином, можна говорити про 
об’єктивне відставання національного 
законодавства у сфері управління побу-
товими відходами, від європейського 
природоохоронного законодавства та 
законодавства про відходи, яке необхід-
но виправити. Безперечно, впрова-
дження європейських стандартів у сфе-
рі управління побутовими відходами є 
неможливим без розуміння ключових 



Eurasian Academic Research Journal
2016. № 5 (05)

122

ідей або принципів, які існують у цій 
сфері у Європейському Союзі. 

Значний досвід країн Європейського 
Союзу сформував певні принципи у 
сфері управління відходами в цілому та 
у сфері управління побутовими відхо-
дами зокрема. У науковій літературі, 
спеціалісти виділяють наступні прин-
ципи у сфері управління відходами, які 
існують у законодавстві ЄС: 1) принцип 
запобігання утворенню; 2) ієрархічність 
управління  відходами;  3) здійснення 
планування управління відходами; 4) обо-
в’язкові дозвільні процедури для заводів 
з переробки відходів; 5) принцип «за-
бруднювач платить»; 6) зменшення не-
гативного впливу відходів на здоров’я 
людини та навколишнє природнє сере-
довище; 7) створення комплексної ме-
режі об’єктів видалення відходів, яка 
ґрунтується на принципах наближено-
сті та самодостатності [7, с. 207]. Безпе-
речно, зазначені вище принципи в пов-
ній мірі стосуються сфери управління 
побутовими відходами. 

Аналіз європейської практики, у цій 
сфері, дозволяє виділити і інші прин-
ципи, наприклад, принцип розподіль-
ного збирання побутових відходів, 
принцип державної підтримки та за-
охочення підприємств, які збирають і 
переробляють вторинну сировину тощо. 
При цьому, кожен із зазначених прин-
ципів має окреме змістове наповнення 
та об’єктивно необхідний для належно-
го впорядкування сфери управління 
відходами в Україні. 

Хотілося б звернути увагу на те, що 
значна частина зазначених принципів 
знайшла свого відображення в Угоді 
про асоціацію між Украйною та ЄС від 
16 вересня 2014 р. та Додатку ХХХ до 
вказаної Угоди [3]. Зокрема, у Додатку 
ХХХ до Угоди про асоціацію між 
Украйною та ЄС звертається увага на 
необхідність реалізації на рівні законо-
давства України таких принципів, як: 
ієрархічність відходів, а зокрема управ-
ління відходами згідно із п’ятиетапною 

ієрархією відходів у відповідності із 
Главою V Директиви № 2008/98/ЄС 
про відходи; встановлення механізму 
повного покриття витрат згідно з прин-
ципом «забруднювач платить» та прин-
ципом розширеної відповідальності 
виробника у відповідності до ст. 14 за-
значеної Директиви; встановлення доз-
вільної системи для установ та підпри-
ємств, що здійснюють операції з вида-
лення чи утилізації відходів, з особли-
вими зобов’язаннями щодо управління 
небезпечними відходами у відповідності 
до Глави IV Директиви № 2008/98/ЄС; 
запровадження програм попередження 
утворення відходів, а зокрема: змен-
шення вмісту шкідливих речовин у 
твердих побутових відходах; залучення 
громадськості до прийнятті норматив-
но-правових актів, планів природоохо-
ронних і ресурсозберігаючих заходів з 
цього приводу згідно із Главою V Ди-
рективи № 2008/98/ЄС про відходи 
тощо. При цьому, якщо розглядати, на-
приклад, такий принцип, як «забрудню-
вач платить», то можна звернути увагу 
на досить цікавий досвід провідних єв-
ропейських країн у цій сфері, а зокрема: 
Німеччини, Великобританії, Швейцарії 
та ін. Мова йде про те, що витрати на 
утилізацію та переробку твердих побу-
тових відходів покладаються «на плечі» 
не тільки виробника певної продукції, 
але й на споживачів певних товарів. 
Так, зокрема, в Швейцарії при при-
дбанні електротехніки або акумулятора 
покупець автоматично сплачує за ути-
лізацію та переробку такої продукції, 
оскільки кошти на таку утилізацію чи 
переробку закладено в ціну товару [5]. 
Очевидно, що такий досвід був би ко-
рисним і для України. 

Аналізуючи сучасний стан націо-
нального законодавства України про 
відходи можна стверджувати те, що не-
зважаючи на значну виконану роботу із 
перекладу та аналізу норм законодав-
ства ЄС та вітчизняного законодавства у 
цій сфері, вироблення механізмів адап-
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тації законодавства України до законо-
давства ЄС у сфері управління побуто-
вими відходами, а зокрема: Мінприро-
ди, центральними органами виконавчої 
влади, міжнародними та вітчизняними 
експертами, а також науковцями, біль-
шість із зазначених принципів не 
знайшло адекватного закріплення та 
регулювання на рівні законодавства 
України про відходи.  

Крім того, процес адаптації законо-
давства України до законодавства ЄС у 
сфері управління побутовими відхода-
ми, запровадження на практиці в Украї-
ні вироблених у Європі принципів 
функціонування цієї сфери можливе 
лише за активної участі держави у цьо-
му процесі. При цьому, цей процес є 
досить тривалим у часі. Як свідчить по-
зитивний європейський досвід, а зокре-
ма досвід Швейцарії, їй знадобилося 
біля 20 років аби запровадити сучасні 
системи управління побутовими відхо-
дами. При цьому, процес упорядкуван-
ня цієї сфери, за твердженням експертів 
з Швейцарії, розпочався саме із внесен-
ня змін і доповнень у національне зако-
нодавство цієї країни [5]. Тільки після 
цього, швейцарці зайнялися питаннями 
технологій та тарифів на переробку та 
утилізацію твердих побутових відходів. 
Отже, першим кроком до наближення 
сфери управління побутовими відхода-
ми до європейських стандартів в Украї-
ні є саме зміни до національного зако-
нодавства. При цьому, вигідність поло-
ження України у цій ситуації обумов-
люється тим, що при вирішенні 
проблем управління побутовими відхо-
дами в Україні, вона може звертатися до 
позитивного досвіду та запозичувати 
рішення напрацьовані у цій сфері євро-
пейськими країнами. Безперечно, крім 
законотворчої  складової  вирішення 
проблеми управління побутовими від-
ходами в Україні є фінансова сторона, 
яка передбачає фінансування відповід-
них заходів державою та створення 
умов для функціонування господарюю-

чих суб’єктів, які займаються збором і 
переробкою твердих побутових відхо-
дів. Однак, первинною, безперечно, є 
саме законотворча складова.  

Отже, в результаті проведеного дослі-
дження можна зробити наступні висновки: 

1. Ефективна адаптація законодав-
ства України до законодавства ЄС у 
сфері управління побутовими відхода-
ми неможлива без внесення змін і до-
повнень до вітчизняного законодавства 
у цій сфері, закріплення у ньому пози-
тивного європейського досвіду, нових 
ідей та принципів, які мають суттєво 
вдосконалити управління відходам в 
Україні в цілому та управління побуто-
вими відходами зокрема. 

2. У світові та вітчизняній практиці 
сформувалося два основних підходи до 
розуміння побутових відходів. Фактич-
но навколо них формуються усі інші 
принципи у сфері управління побуто-
вими відходами. У відповідності до пер-
шого підходу, побутові відходи є фак-
тором, який негативно впливає на на-
вколишнє природне середовище. Та-
кий підхід є основним і фактично домі-
нуючим у вітчизняному законодавстві 
України. Другий підхід пропонує роз-
глядати побутові відходи з позицій пер-
спективного бізнесу і передбачає необ-
хідність створення умов для його роз-
витку і функціонування, перш за все, 
державою. Очевидно, що за умови нее-
фективності діяльності української дер-
жави у сфері вирішення проблеми 
управління побутовими відходами цей 
підхід набуває пріоритетного значення. 
Однак, як свідчить практика, бізнес із 
переробки побутових відходів в Україні 
балансує на межі рентабельності. Ця 
ситуація, на наш погляд, має бути ви-
правлена шляхом створення належних 
умов для функціонування цього бізнесу. 

3. Значний досвід європейських кра-
їн у сфері управління відходами в ціло-
му та побутовими відходами зокрема 
виробив низку принципів управління 
цією сферою. Зокрема, мова йде про 
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наступні принципи: принцип запобіган-
ня утворенню; ієрархічність управління 
відходами;  здійснення  планування 
управління відходами; обов’язкові доз-
вільні процедури для заводів з перероб-
ки відходів; принцип «забруднювач пла-
тить»; зменшення негативного впливу 
відходів на здоров’я людини та навко-
лишнє природнє середовище та ін. При 
цьому, значна частина цих принципів 
знайшла свого відображення в Додатку 
ХХХ до Угоди про асоціацію між Украй-
ною та ЄС від 16 вересня 2014 р., як ос-
новного документу, який регулює взає-
мовідносини між Україною та ЄС. 

4. Аналізуючи сучасний стан націо-
нального законодавства України про 
відходи можна стверджувати те, що не-
зважаючи на значну виконану роботу із 

перекладу та аналізу норм законодав-
ства ЄС та вітчизняного законодавства у 
цій сфері, вироблення механізмів адап-
тації законодавства України до законо-
давства ЄС у сфері управління побуто-
вими відходами, а зокрема: Мінприро-
ди, центральними органами виконавчої 
влади, міжнародними та вітчизняними 
експертами, а також науковцями, біль-
шість із зазначених принципів не 
знайшло адекватного закріплення та 
регулювання на рівні законодавства 
України про відходи. Ми переконані у 
тому, що без адекватного закріплення 
цих принципів на рівні законодавства 
України, процес адаптації законодав-
ства України до законодавства ЄС у 
сфері управління побутовими відхода-
ми буде хаотичним та неефективним.  
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Актуальність теми. Європейською 
хартією місцевого самоврядування ви-
значено, що органи місцевого самовря-
дування є однією з головних підвалин 
будь-якого демократичного режиму і 
важливим внеском у розбудову держави 
на принципах демократії і децентралі-
зації влади [1]. Дійсно, муніципалітети у 
сучасних умовах відіграють надзвичай-
но важливу роль у різних сферах сус-
пільного життя. Не є винятком і еколо-
гічна сфера. Тим паче, що сьогодні еко-
логічні проблеми набувають статусу 
пріоритетних і стратегічних завдань, 
адже саме від їх вирішення залежить по-
дальше збереження і існування людства 
в цілому. У цьому контексті науковий 
інтерес становить забезпечення прав у 
сфері охорони довкілля муніципальни-
ми органами. Останнім часом спостері-
гається тенденція до більшої децентра-

лізації і автономії органів місцевого 
самоврядування, цей перехід до пере-
дання повноважень місцевим органам 
влади пояснюється двома причинами: 
зростанням потреби в демократії на 
місцевому рівні і розосередженням фі-
нансово-бюджетних функцій, які пе-
редаються від центру до органів влади 
на місцях [2]. Варто відзначити, що у 
законодавстві України ця тенденція 
теж отримала закріплення ще в другій 
половині 90-х років ХХ ст. Відповідно 
до Основних напрямів державної по-
літики України у галузі охорони до-
вкілля, використання природних ре-
сурсів та забезпечення екологічної 
безпеки, сучасна державна система 
управління природоохоронною сис-
темою визнана занадто централізова-
ною та з елементами відомчості, що 
призводить до зниження його ефек-
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тивності саме на регіональному та міс-
цевому рівнях [3]. Тому актуальною є 
постановка питання щодо гарантій за-
безпечення екологічних прав органа-
ми місцевого самоврядування. 

Аналіз останніх досліджень та пу-
блікацій. Слід відмітити, що проблемі 
забезпечення екологічних прав в Украї-
ні свою увагу приділяли і продовжують 
приділяти представники найпрестижні-
ших вітчизняних наукових шкіл еколо-
гічного права, зокрема: В. І. Андрейцев, 
Г. І. Балюк, А. Г. Бобкова, А. П. Геть-
ман,  І. І. Каракаш,  Н. Р. Кобецька, 
В. В. Костицький,  М. В. Краснова, 
Н. Р. Малишева, Ю. С. Шемшученко, 
М. В. Шульга та ін. Крім того, питання 
щодо функцій і повноважень органів 
місцевого самоврядування у сфері охо-
рони довкілля були предметом науко-
вих дискусій у працях видатних пред-
ставників адміністративно-правової на-
уки, зокрема: В. Б. Авер’янова, П. Д. Бі-
ленчука, В. І. Борденюка, В. М. Ваку-
ленка, М. В. Корнієнка, Н. Р. Нижник, 
В. В. Цвєткова тощо. Водночас, відсутні 
комплексні  теоретико-методологічні 
дослідження саме проблем наукової та 
нормативно-правової  диференціації 
муніципальних (самоврядних) гарантій 
забезпечення екологічних прав.

Постановка завдань дослідження. 
Метою статті є дослідження на основі 
застосування наукових підходів та ана-
лізу чинного законодавства гарантій за-
безпечення екологічних прав в Україні 
органами місцевого самоврядування.

Основний виклад матеріалу. Для 
того, щоб здійснити всебічну класифі-
кацію муніципальних гарантій еколо-
гічних прав, спершу вважаємо за необ-
хідне проаналізувати чинне екологічне 
законодавство на предмет закріплення 
означених гарантій. Гарантії екологічних 
прав визначені у ст. 10 Закону України 
«Про охорону навколишнього природ-
ного середовища» [4]. Як бачимо, зако-
нодавець не диференціює гарантії еко-
логічних прав, а лише подає їх перелік. 

При цьому, як неодноразово зазнача-
лось у науковій літературі [5, с. 55], ці 
гарантії мають різний юридичний 
зміст. Більше того, як цілком справед-
ливо відзначає Н. Р. Кобецька, кожна з 
цих гарантій передбачає систему кон-
кретних заходів, багато з яких вже 
знайшли відображення в законодавстві 
і на практиці, проте деякі з них ще зако-
нодавчо повною мірою не врегульова-
ні, зокрема фінансування природоохо-
ронної діяльності [5, c. 55].

Що ж стосується муніципальних га-
рантій, то у цьому переліку у Законі 
вони не конкретизовані. Власне, навіть 
немає згадки про гарантії, які здійсню-
ють органи місцевого самоврядування, 
що є невиправданим. Оскільки муніци-
палітети в Україні наділені повноважен-
нями щодо забезпечення екологічних 
прав. Тим паче у ст. 11 Закону України 
«Про охорону навколишнього природ-
ного середовища», яка присвячена захи-
сту екологічних прав громадян, вказу-
ється про роль органів місцевого само-
врядування, зокрема місцевих рад, у 
екологічній сфері [4]. Так, місцеві ради 
зобов’язані подавати всебічну допомогу 
громадянам у здійсненні природоохо-
ронної діяльності, враховувати їх про-
позиції щодо поліпшення стану навко-
лишнього природного середовища та 
раціонального природокористування, 
залучати громадян до участі у вирішен-
ні питань охорони довкілля [4]. На 
наше переконання, ці заходи можна 
розглядати як відповідну гарантію і 
щодо забезпечення екологічних прав з 
боку місцевих самоврядних органів. 
Крім того, у Законі України «Про охо-
рону навколишнього природного сере-
довища», зокрема у ст. 15, визначено 
повноваження місцевих рад у галузі 
охорони навколишнього природного 
середовища, які в межах своєї компе-
тенції забезпечують реалізацію еколо-
гічної політики України та екологічних 
прав громадян, а також затверджують 
місцеві екологічні програми тощо [4].
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Поресурсове законодавство України 
також містить цілу низку норм, які в ос-
новному, регламентують повноваження 
органів місцевого самоврядування, у ча-
стині використання і охорони окремих 
природних ресурсів. Але з аналізу да-
них повноважень, можна дійти виснов-
ку, що вони будуть слугувати і гаран-
тією забезпечення екологічних прав. 
Так, Глава 2 Земельного кодексу Украї-
ни визначає компетенцію обласних, 
сільських, селищних, міських рад у га-
лузі земельних відносин [6]. Зокрема, 
згідно зі ст. 8 Земельного кодексу Укра-
їни, до повноважень обласних рад на-
лежить забезпечення реалізації держав-
ної політики у галузі використання та 
охорони земель; погодження загально-
державних програм використання і 
охорони земель, участь у їх реалізації на 
відповідній території; затвердження та 
участь у реалізації регіональних про-
грам використання земель, підвищення 
родючості ґрунтів, охорони земель, ви-
рішення земельних спорів [6]. Ст. 12 Зе-
мельного кодексу України визначаючи 
повноваження сільських, селищних і 
міських рад, до їх компетенції теж від-
носить передачу земельних ділянок ко-
мунальної власності у власність грома-
дян та юридичних осіб, надання зе-
мельних ділянок у користування із зе-
мель комунальної власності, здійснення 
контролю за використанням і охоро-
ною земель, інформування населення 
щодо вилучення (викупу), надання зе-
мельних ділянок, вирішення земельних 
спорів [6]. Оскільки загальнодержавні 
та регіональні програми використання і 
охорони земель згідно зі ст. 177-178 Зе-
мельного кодексу України розробля-
ються з метою забезпечення потреб 
населення [6], вони теж слугуватимуть 
забезпеченню прав на землі, які є різно-
видом екологічних прав. Функція еко-
логічного контролю та вирішення зе-
мельних спорів також слугує гарантією 
прав на землю в Україні. Аналогічні 
повноваження обласних та місцевих 

рад, але у галузі регулювання водних, 
лісових, гірничих відносин передбачені 
відповідним законодавством, що регу-
лює правовий режим використання і 
охорони вод, лісів, надр. Так, відповід-
но до ст. 30 Лісового кодексу України 
обласні та районні ради забезпечують 
реалізацію і виконання державної та ре-
гіональної політики у сфері лісових від-
носин, передають у власність і постійне 
користування земельні лісові ділянки, 
погоджують ліміт використання лісо-
вих ресурсів, погоджують максимальні 
норми безоплатного збору дикорослих 
трав’яних рослин, квітів, ягід, горіхів, 
грибів тощо, що на наш погляд, є муні-
ципальною гарантією екологічних 
прав у сфері використання і охорони 
лісів [7]. Відповідно до ст. 8-1 Водного 
кодексу України, обласні ради забезпе-
чують реалізацію державної політики у 
галузі використання і охорони вод, роз-
робляють, затверджують і виконують 
регіональні програми щодо викори-
стання і охорони вод, видають дозволи 
на  спеціальне  водокористування  [7]. 
У свою чергу районні ради згідно зі ст. 
9 Водного кодексу України встановлю-
ють правила загального водокористу-
вання, здійснюють контроль за вико-
ристанням і охороною вод та відтво-
ренням водних ресурсів, організовують 
інформування населення про стан вод-
них об’єктів [8]. У Кодексі України про 
надра передбачено, що до компетенції 
органів місцевого самоврядування різ-
них рівнів (обласних, районних, сіль-
ських, селищних, міських рад) нале-
жить також розроблення, затвердження 
та виконання місцевих програм розвит-
ку мінерально-сировинної бази, раціо-
нального використання і охорони надр, 
здійснення контролю за використан-
ням і охороною надр [9].

Відповідно до ст. 33 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», органи місцевого самоврядування 
наділені цілим комплексом власних (са-
моврядних) та делегованих повнова-
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жень у сфері регулювання земельних 
відносин та охорони навколишнього 
природного середовища [10]. Тому до-
цільно було б в системі гарантій забез-
печення екологічних прав на ряду з ор-
ганами державної влади, громадянами 
та громадськими природоохоронними 
організаціями як суб’єктами їх гаранту-
вання розглядати і органи місцевого са-
моврядування, про що вже вказувалось 
у літературі [11, c. 104–105].

Окрему увагу слід звернути, на наш 
погляд, і на Конституцію України [12] як 
Основний Закон держави, і ті конститу-
ційні гарантії екологічних прав, що вона 
закріплює. Оскільки, власне юридичні 
гарантії прав в цілому у теорії держави і 
права поділяють на конституційні та га-
лузеві [13, с. 76–77]. Безумовно, що в 
Конституції України безпосередньо не 
визначені муніципальні гарантії еколо-
гічних прав, але опосередковано у цьому 
контексті науковий інтерес становлять 
ст. 3, 13, 14, 16, 41, 50, 55, 56, 57, 66, 140–
146 тощо Конституції України, які стосу-
ються забезпечення екологічних прав в 
цілому та діяльності органів місцевого 
самоврядування в Україні [12]. 

Муніципальні гарантії забезпечення 
екологічних прав передбачені також і в 
Законі України «Про благоустрій насе-
лених пунктів», оскільки благоустрій 
населених пунктів включає комплекс 
робіт з інженерного захисту, розчи-
щення, осушення та озеленення тери-
торії, а також соціально-економічних, 
організаційно-правових та екологічних 
заходів з покращення мікроклімату, са-
нітарного очищення, зниження рівня 
шуму, що здійснюються на території 
населеного пункту з метою її раціо-
нального використання, належного 
утримання та охорони, створення умов 
щодо захисту і відновлення сприятли-
вого для життєдіяльності людини до-
вкілля [14]. Отже, у межах благоустрою 
населених пунктів органами місцевого 
самоврядування, які згідно зі ст. 5 Зако-
ну України «Про благоустрій населених 

пунктів» є органами управління у цій 
сфері, повинні забезпечуватись і охоро-
на навколишнього природного середо-
вища та екологічні права громадян [14]. 
Відповідно до ст. 10 Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів», 
до повноважень сільських, селищних і 
міських рад та їх виконавчих органів у 
сфері благоустрою належать наступні 
повноваження, які будуть виступати, на 
наш погляд, муніципальними гарантія-
ми екологічних прав, а саме: затвер-
дження та виконання місцевих програм 
і заходів з благоустрою; затвердження 
правил благоустрою населених пунктів; 
організація забезпечення на території 
населеного пункту чистоти і порядку; 
організація місць відпочинку для насе-
лення; здійснення самоврядного контр-
олю за станом благоустрою та утри-
манням територій населених пунктів; 
визначення у встановленому порядку 
розміру відшкодувань юридичними і 
фізичними особами за забруднення до-
вкілля та інші екологічні збитки, спри-
чинені порушенням законодавства у 
сфері благоустрою та охорони навко-
лишнього природного середовища; ін-
формування населення про здійснення 
заходів з благоустрою тощо [14]. При 
цьому, у ст. 40 вищезазначеного Зако-
ну, передбачено, що для здійснення 
контролю за станом благоустрою насе-
лених пунктів, виконанням правил бла-
гоустрою, у тому числі організації озе-
ленення, охорони зелених насаджень і 
водойм, створення місць відпочинку 
громадян, сільські, селищні, міські ради 
можуть утворювати інспекції з бла-
гоустрою населених пунктів [14]. До 
прикладу, такі інспекції у м. Івано-Фран-
ківськ були створені 01 квітня 2016 року 
у кількості 14 інспекторів [15]. У Луцьку 
ці інспекції іменуються департаментом 
муніципальної поліції, до основних по-
вноважень якого належать: забезпечен-
ня правопорядку, охорони прав, свобод 
і законних інтересів громадян; охорона 
довкілля; контроль за дотриманням зе-
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мельного та природоохоронного зако-
нодавства, використанням і охороною 
земель, інших природних ресурсів за-
гальнодержавного та місцевого значен-
ня; благоустрій території, контролю за 
чистотою вулиць, парків, скверів та 
прибудинкових територій; паркування 
автотранспорту; забезпечення охорони 
пам’яток історії і культури, архітектури 
та містобудування, палацово-паркових, 
паркових і садибних комплексів, при-
родних заповідників; контроль органі-
зації торгівлі, громадського харчування 
та побутового обслуговування; забезпе-
чення державного і громадського по-
рядку, життєдіяльності підприємств, 
установ та організацій, рятування життя 
людей, захисту їх здоров’я, збереження 
матеріальних цінностей у разі стихій-
ного лиха, екологічних катастроф, епі-
демій, епізоотій, пожеж, інших надзви-
чайних ситуацій [16].

Слід відзначити, що у зарубіжних 
країнах теж ефективно функціонує му-
ніципальна поліція різних моделей. 
У юридичній літературі цілком спра-
ведливо вказується на те, що особли-
вості існування моделей муніципальної 
поліції у західних країнах безпосеред-
ньо пов’язані з моделлю управління та 
побудови поліцейських сил у державі, 
які за обсягом централізації управління 
поділяють на централізовані (до яких 
належить і Україна, Франція), напівцен-
тралізовані (Великобританія, Італія, Іс-
панія, Німеччина), та децентралізовані 
(США) [17, c. 172–174]. Що ж стосуєть-
ся реалізації муніципальною поліцією 
функції охорони довкілля, то у законо-
давстві лише окремих зарубіжних країн 
вони прямо закріплені. До прикладу, у 
Німеччині, зокрема, м. Дармштад, муні-
ципальна поліція була створена лише у 
2007 році. Одним із поштовхів для іі 
створення, поряд із жебрацтвом та ван-
далізмом, стали скарги населення про 
забруднення навколишнього середови-
ща. До функцій муніципальної поліції 
м. Дармштад, згідно з рішенням міської 

ради, належать: контроль за дотриман-
ням екологічного законодавства та сані-
тарних правил (запобігання незакон-
ним звалищам, вигулу домашніх тварин 
у невстановлених місцях, забруднення 
природи); контроль за дотриманням за-
конодавства про міграцію; забезпечен-
ня громадської безпеки та громадського 
порядку тощо [17, c. 174]. Водночас, 
функції муніципальної поліції у Фран-
ції є обмеженими і зведені лише до охо-
рони громадського порядку. Аналогіч-
на ситуація спостерігається у Італії. Ні-
дерландах, Іспанії [17, c. 175–176]. 

У науковій доктрині питання щодо 
муніципальних гарантій екологічних 
прав залишається відкритим, оскільки 
відсутні фундаментальні дослідження, 
присвячені цій проблемі. Наукова по-
леміка акцентує на проблемі захисту 
екологічних прав загалом, не конкрети-
зуючи зміст гарантій забезпечення еко-
логічних прав окремими суб’єктами: 
державними органами, органами місце-
вого самоврядування чи громадянами. 
Так, Кобецька Н. Р. [18], Калишук Л. А. [19] 
свого часу досліджувала юридичні спо-
соби захисту екологічних прав громадян. 
Окремі аспекти цієї проблеми в цілому 
на рівні кандидатської дисертації вивчав 
Медведєв К. В. [20]. При цьому Медведєв 
К. В. досліджував гарантії судового захи-
сту екологічних прав громадян. Зокрема, 
він пропонує гарантії екологічних прав 
громадян поділяти за видовою ознакою 
на: 1) гарантії — права фундаментально-
го екологічного права — права на без-
печне для життя та здоров’я навколишнє 
природне середовище, до яких належать 
екологічні права громадян, закріплені в 
пп. б-и ст. 9 Закону України «Про охоро-
ну навколишнього природного середо-
вища»; 2) гарантії — обов’язки, які зафіксо-
вані в ст. 10 зазначеного Закону [20, c. 10]. 
Тобто, як бачимо, муніципальні гарантії 
екологічних прав не виділяються і окре-
мо не досліджуються. 

Отже, відправною точкою для виді-
лення критеріїв класифікації муніци-
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пальних гарантій екологічних прав 
вважаємо чинне екологічне законодав-
ство України, де вони закріплені, та 
галузеве і поресурсове законодавство, 
що регламентує повноваження органів 
місцевого самоврядування у екологіч-
ній сфері. Тому можна виділити на-
ступні види муніципальних гарантій 
екологічних прав:

1) за суб’єктом реалізації:
а) муніципальні гарантії екологічних 

прав, що здійснюють обласні ради — 
ст. 8 Земельного Кодексу України [6];

б) муніципальні гарантії екологічних 
прав, що здійснюють районні ради — 
ст. 10 Земельного Кодексу України [6];

в) муніципальні гарантії екологічних 
прав, що здійснюють сільські, селищні 
та міські ради — ст. 15 Закону України 
«Про охорону навколишнього природ-
ного середовища» [4], ст. 12 Земельного 
Кодексу України [6];

г) муніципальні гарантії екологічних 
прав, що здійснюють виконавчі коміте-
ти сільських, селищних та міських рад 
— ст. 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» [10];

2) за змістом:
а) контролюючі: здійснення само-

врядного контролю за дотриманням 
вимог екологічного законодавства;

б) процедурні: вирішення земельних 
спорів у позасудовому порядку органа-
ми місцевого самоврядування;

в) прогностичні: розробка та вико-
нання регіональних програм щодо охо-
рони навколишнього природного сере-
довища та забезпечення екологічних 
прав; проведення місцевих (регіональ-
них) заходів щодо підтримання, віднов-
лення і поліпшення стану навколиш-
нього природного середовища;

г) інформаційні: створення та функ-
ціонування мережі загальнодержавної 
екологічної автоматизованої інформа-
ційно-аналітичної системи забезпечен-
ня доступу до екологічної інформації; 
забезпечення вільного доступу грома-
дян до екологічної інформації;

3) за цілями:
а) муніципальні гарантії, спрямовані 

на збереження та поліпшення стану на-
вколишнього природного середовища: 
забезпечення реалізації екологічної по-
літики України, екологічних прав гро-
мадян; проведення заходів щодо під-
тримання, відновлення і поліпшення 
стану навколишнього природного се-
редовища; організація робіт по ліквіда-
ції екологічних наслідків аварій;

б) муніципальні гарантії, спрямовані 
на забезпечення благоустрою населе-
них пунктів: організація забезпечення 
на території населеного пункту чистоти 
і порядку; організація місць відпочинку 
для населення; здійснення самоврядно-
го контролю за станом благоустрою та 
утриманням територій населених пунк-
тів; визначення у встановленому поряд-
ку розміру відшкодувань юридичними і 
фізичними особами за забруднення до-
вкілля та інші екологічні збитки, спри-
чинені порушенням законодавства у 
сфері благоустрою та охорони навко-
лишнього природного середовища; ін-
формування населення про здійснення 
заходів з благоустрою; 

в) муніципальні гарантії, спрямовані 
на забезпечення вільного доступу до 
екологічної інформації: забезпечення 
інформування населення про стан на-
вколишнього природного середовища, 
функціонування місцевих екологічних 
автоматизованих інформаційно-аналі-
тичних систем;

г) муніципальні гарантії, спрямовані 
на відновлення порушених екологіч-
них прав: компенсація в установленому 
порядку шкоди, заподіяної здоров’ю і 
майну громадян внаслідок порушення 
законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища;

д) муніципальні гарантії, спрямовані 
на додержання вимог екологічної безпе-
ки: обов’язок здійснювати технічні та 
інші заходи для запобігання шкідливому 
впливу господарської та іншої діяльності 
на навколишнє природне середовище, 
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виконувати екологічні вимоги при пла-
нуванні, розміщенні продуктивних сил, 
будівництві та експлуатації об’єктів еко-
номіки; затвердження з урахуванням еко-
логічних вимог проектів планіровки і 
забудови населених пунктів, їх генераль-
ні плани та схеми промислових вузлів;

е) муніципальні гарантії, спрямовані на 
забезпечення раціонального природоко-
ристування: видача (переоформлення, 
видача дублікатів, анулювання) дозволів 
на спеціальне використання природних 
ресурсів місцевого значення; прийняття 
рішення про організацію територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення та інших територій, 
що підлягають особливій охороні;

4) за сферами:
а) муніципальні гарантії у сфері за-

безпечення конституційних екологіч-
них прав, які передбачені ст. 50 Консти-
туції України [12], зокрема права кож-
ного на чисте і безпечне довкілля, пра-
ва на вільний доступ і поширення еко-
логічної інформації та права на відшко-
дування екологічної шкоди: створення 
та функціонування мережі загальнодер-
жавної екологічної автоматизованої ін-
формаційно-аналітичної системи за-
безпечення доступу до екологічної ін-
формації; забезпечення вільного досту-
пу громадян до екологічної інформації; 
компенсація в установленому порядку 
шкоди, заподіяної здоров’ю і майну 
громадян внаслідок порушення законо-
давства про охорону навколишнього 
природного середовища;

б) муніципальні гарантії у сфері 
здійснення загального та спеціального 
природокористування:  погодження 
клопотань про надання дозволу на спе-
ціальне використання природних ре-
сурсів загальнодержавного значення; 
справляння плати за землю;

в) муніципальні гарантії у сфері за-
безпечення екологічної безпеки: визна-
чення території для розміщення відхо-
дів відповідно до законодавства; здійс-
нення контролю за діяльністю суб’єктів 

підприємницької діяльності у сфері 
поводження з відходами;

5) за юридичною формою:
а) конституційні муніципальні гаран-

тії — гарантії, які передбачені в Консти-
туції України (ст. ст. 16, 50, 66) [12];

б) галузеві муніципальні гарантії — 
гарантії, передбачені в Законі України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
(ст. ст. 33) [10], «Про благоустрій насе-
лених пунктів» (ст. ст. 10, 40) [14];

в) поресурсові муніципальні гарантії 
— гарантії, які передбачені в екологіч-
ному законодавстві України, зокрема: 
комплексні — передбачені в Законі 
України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» (ст. ст. 10, 11, 
15) [4]; диференційовані — передбаче-
ні в поресурсових нормативних актах, 
зокрема: Земельному кодексі України 
(ст. ст. 8, 10, 12) [6], Лісовому кодексі 
України (ст. 30) [7], Водному кодексі 
України (ст. ст. 8-1, 9) [8], Кодексі Укра-
їни про надра (ст. ст. 9-1, 10) [9] тощо.

Висновки. Таким чином, муніци-
пальні гарантії екологічних прав посі-
дають самостійне місце в системі гаран-
тій забезпечення прав у сфері охорони 
довкілля. При цьому на законодавчому 
рівні ці гарантії самостійно та системно 
не закріплені, що відкриває можливості 
для їх диференціації та обґрунтування у 
науковій доктрині. Власне, у системі га-
рантій екологічних прав, які передбаче-
ні у Законі України «Про охорону на-
вколишнього природного середови-
ща» [4], немає навіть вказівки про само-
врядні гарантії, що є невиправданим, і 
зазначений Закон у цій частині потребує 
доповнення та доопрацювання. Муніци-
пальні гарантії конкретизуються через 
повноваження органів місцевого само-
врядування різних рівнів у екологічній 
сфері, тому мають різногалузевий, змі-
шаний характер. Означені гарантії еко-
логічних прав можна поділяти на види 
за різними критеріями, зокрема: суб’єк-
том реалізації; змістом; цілями; сферами; 
юридичною формою тощо. 
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Постановка проблеми у загально-
му вигляді. У повсякденному спілку-
ванні наукова категорія «конфлікт» уже 
давно увійшла у лексикон пересічного 
українця. Цей термін активно вико-
ристовується не лише для означення 
збройних сутичок чи військового про-
тистояння, але й у сфері управлінської 
діяльності [1, с. 3].

У зв’язку зі змінами основних ризиків 
і загроз національній безпеці України, в 
результаті виникнення нових загроз на 
державному кордоні: міжнародна зло-
чинність, тероризм, контрабандна ді-
яльність, в прикордонній сфері вини-
кла гостра необхідність у перегляді та 
вдосконаленні протидії цим факторам. 
Обстановка на державному кордоні по-
стійно ускладнюється, тому необхідно 
швидко реагувати на її зміни. 

Основною метою підготовки є на-
вчити персонал впевнено діяти само-
стійно та у взаємодії з прикордонними 
нарядами, а старших зміни правильно 
оцінювати обстановку, приймати своє-
часні рішення, вірно ставити завдання 
підлеглим і здійснювати керівництво 

силами та засобами під час виконання 
завдань з локалізації нестандартних си-
туацій в пунктах пропуску через дер-
жавний кордон. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Результати аналізу наукової 
літератури свідчать, що сьогодні як у 
вітчизняній, так і в зарубіжній науці є 
велика кількість досліджень, у яких роз-
глядаються різні конфлікти, способи 
попередження та профілактики. Авто-
ри: А. Балендр [2], М. Коростелін [3], 
Т. Матієнко [4], О. Михайлишин [5], 
М. Трухан [6]. Проте в сучасних умовах 
майже зовсім відсутні дослідження, 
спрямовані на визначення способів ви-
рішення нестандартних ситуацій в 
пунктах пропуску через державний кор-
дон, які можуть виникати під час вико-
нання службових обов’язків офіцера-
ми-прикордонниками.

Метою статті є визначення способів ви-
рішення нестандартних ситуацій в пунктах 
пропуску через державний кордон.

Виклад основного матеріалу. При-
кордонний підрозділ, сформований з 
військовослужбовців з різними індиві-
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дуально-психологічними особливостя-
ми, роз’язує різноманітні оператив-
но-слуєжбові завдання. На якість розв’я-
зання цих завдань безпосередньо впли-
вають різноманітні соціально-психоло-
гічні явища, які мають місце у життєді-
яльності прикордонного колективу. Ві-
домо, що за наявності 30 % незадоволе-
них або скептично налаштованих осіб 
у колективі починається дезорганізація 
управлінської системи, а за 50 % — по-
чинається криза, яка породжує кон-
флікти з усіма наслідками.

Робота командирів та начальників із 
попередження та подолання конфлік-
тних ситуацій повинна носити система-
тичний комплексний харакер. Тільки 
планомірна систематична виховна ді-
яльність, якісна професійна підготовка, 
статутний порядок у прикордонних 
підрозділах, вчасне та якісне забезпе-
чення персоналу всіма видами поста-
чання усувають причини виникнення 
конфліктних ситуацій.

Система роботи командира підрозді-
лу щодо попередження та подолання 
конфліктних ситуацій у підрозділі скла-
дається з чотирьох тісно пов’язаних по-
слідовних дій:

1) профілактика конфліктів;
2) попередження конфліктних ситуацій;
3) припинення конфліктів;
4) ліквідація наслідків конфліктів 

[7, с. 109–111].
В. Бойко та О. Ковальов пропонують 

такі методики розв’язання конфлікту:
1) розв’язання конфлікту на основі його 

сутності та змісту. Спочатку слід реаль-
но встановити не тільки безпосередній 
привід конфліктного зіткнення, а й 
причину, що часто не усвідомлюється 
учасниками. Потім слід визначити зону 
поширення конфлікту та проблеми, які 
він породжує, виявити реальні мотиви, 
що зумовили його виникнення. Розв’я-
зання його можливе тільки при з’ясу-
ванні реальних причин. Ділові кон-
флікти частіше мають конструктивний 
та мобільний характер, вони зникають 

за умови вирішення проблеми, що по-
роджує протилежні позиції. Але особи-
стісні та міжособистісні конфлікти 
значно стійкіші;

2) розв’язання конфлікту з урахуванням 
його мети. Буває так, що протиставлення 
мети зумовлене не її реальним змістом, а 
недостатнім порозумінням, домінуван-
ням емоційних станів, зниженням пізна-
вальної сфери, різними позиціями, які 
відстоюють конфліктарі. Мета в них 
може бути спільною — у цьому разі не-
обхідно виявити й усвідомити розбіжно-
сті в її розумінні. У будь-якому разі слід 
відмежувати мету, що пов’язана міжосо-
бистісною взаємодією, від мети службо-
вої взаємодії. У першому випадку ми ста-
вимося до людини як до особистості, у 
другому — як до виконавця певних служ-
бових функцій. А це, у свою чергу, ви-
значає стратегію розв’язання конфлікту;

3) розв’язання конфлікту з урахуванням 
його функцій. Учасників конфлікту слід 
переконати в тому, що взаємини між 
ними можна владнати через обмін дум-
ками, уточнення позицій, з’ясування 
причин тощо;

4) розв’язання конфлікту з урахуванням 
емоційнопізнавального стану учасників. Сут-
ність цієї методики полягає у тому, щоб 
показати негативний вплив емоційного 
напруження на учасників конфлікту. 
Унаслідок залагодження конфлікту в 
такий спосіб знижується рівень кри-
тичності мислення, що призводить до 
необгрунтованих дій. Емоційний стан 
учасників конфлікту, як правило, нега-
тивно впливає на їхню взаємодію, зу-
мовлює неадекватне взаєморозуміння;

5) розв’язання конфлікту з урахуванням 
властивостей його учасників. Конфлікти 
часто виникають унаслідок невмілих 
дій командира, неадекватного стилю 
його діяльності, психологічної неком-
петентності. Причинами конфлікту мо-
жуть бути також негативні особистісні 
якості окремих військовослужбовців;

6) розв’язання конфлікту з урахуванням його 
можливих наслідків. Чітке уявлення про 
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можливі варіанти та наслідки розв’язан-
ня конфліктів допомагають командирам 
вибрати найкращі прийоми, способи, 
форми та засоби впливу на конфлікта-
рів. Можливими наслідками розв’язання 
конфлікту, залежно від їхнього змісту, є:

а) зникнення  конфронтації,  коли 
один з учасників перемагає, а інший ви-
знає себе переможеним, або коли оби-
дві сторони програють чи задовольня-
ють свої інтереси;

б) послаблення конфлікту взаємними 
поступками;

в) трансформація конфлікту, перехід 
його у змінений або принципово но-
вий конфлікт;

г) поступове згасання конфлікту;
ґ) механічне знищення конфлікту (лік-

відація, реорганізація прикордонного під-
розділу, звільнення або зняття учасника з 
певної посади, організації тощо);

7) розв’язання конфлікту з урахуванням 
етики взаємин конфліктарів. Зрозуміло, що 
будь-який конфлікт має розв’язуватися з 
урахуванням етичних норм. Тут мається 
на увазі педагогічний досвід командира, 
уміння розв’язувати «гострі» проблеми, 
слухати, адекватно сприймати інформацію, 
співчувати опонентові, готовність іти на 
розумний компроміс [7, с. 111–113].

В свою чергу О. Діденко та В. Журав-
льов визначають п’ять основних міжо-
собистісних стилів (методик) розв’язан-
ня конфліктів: ухиляння, поступка, при-
мушування, компроміс, співробітництво.

Стиль ухиляння припускає, що люди-
на прагне уникнути конфлікту, тобто 
не допустити ситуації, яка спровокує 
виникнення протиріч. Наприклад, не 
вступати в обговорення питань, які мо-
жуть викликати розбіжності. Така пове-
дінка можлива, якщо:

1) результат конфлікту для індивіда 
не надто важливий;

2) ситуація занадто складна, і вирі-
шення конфлікту потребує багато зу-
силь його учасників;

3) в індивіда не вистачає влади для ви-
рішення конфклікту на його користь.

Той, хто дотримується стилю по
ступки, намагається ухилитися від кон-
флікту. Однак причини в цьому ви-
падку інші — людина жертвує особи-
стими інтересами на користь інших. 
При цьому дії індивіда спрямовані на 
збереження та відновлення сприятли-
вих відносин з опонентом шляхом за-
лагоджування розбіжностей.

У рамках стилю примушування прева-
люють намагання примусити прийняти 
свою точку зору будь-якою ціною. Той, 
хто намагається це зробити, не ціка-
виться думкою інших людей. Особа, 
що використовує такий стиль, звичай-
но поводить себе агресивно, і для впли-
ву на інших використовує владу, силу 
закону, зв’язки, авторитет тощо. У ре-
зультаті цього пригнічується ініціатива 
підлеглих, творчі починання в їх робо-
ті. Цей метод характеризується актив-
ною боротьбою індивіда за свої інтере-
си, відсутністю співробітництва при 
пошуку рішень.

Компроміс як стратегія поведінки ха-
рактеризується балансом інтересів кон-
фліктуючих сторін на середньому рівні. 
При компромісі дії учасників спрямова-
ні на пошук рішення за рахунок взаєм-
них поступок, які задовольняють оби-
дві сторони.

Співробітництво означає, що індивід 
бере активну участь у пошуку рішення, 
яку задовольняє всіх учасників взаємо-
дії, незабуваючи при цьому власних 
інтересів. При цьому передбачається 
відкритий обмін думками, зацікавле-
ність усіх учасників конфлікту у виро-
бленні загального рішення. Ця страте-
гія базується не тільки на основі балан-
су інтересів, а й на визнанні цінності 
міжособистісних стосунків. Стратегія 
співробітництва включає в себе всі 
інші стратегії (ухиляння, поступка, 
компроміс, примушування). При цьо-
му інші стратегії більшою мірою ви-
ступають психологічними факторами 
розвитку взаємовідносин між суб’єкта-
ми конфлікту [8 с. 37–39].
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Отож, існують такі стилі (методики) 
розв’язання конфліктів: розв’язання кон-
флікту на основі його сутності та змісту, 
з урахуванням його мети, функцій, емо-
ційно-пізнавального стану та властивос-
тей його учасників, етики взаємин кон-
фліктарів, ухиляння, поступка, приму-
шування, компроміс і співробітництво.

З урахуванням цих стилів розглянемо 
зміст діяльності командира щодо попе-
редження та розв’язання конфліктів у 
прикордонному підрозділі.

Поняття «профілактика» охоплює 
широке коло психолого-педагогічних, 
дисциплінарних та організаційних за-
ходів. Тут маються на увазі змістовний 
та якісний освітній процес, широкий 
спектр різноманітних виховних заходів, 
суворий статутний порядок у підрозді-
лі, спеціальні заходи попередження ти-
пових порушень тощо. [7, с. 113]. Про-
філактика конфліктів — це сукупність 
напрямів, методів управління організа-
цією, які зменшують вірогідність ви-
никнення конфліктів. [8 с. 55]. О. Ді-
денко до профілактичних заходів від-
носить: статутну організацію служби, 
що усуває причини виникнення супе-
речок, невдоволення; якісну бойову та 
гуманітарну підготовку; підвищення 
психолого-педагогічної ерудиції офі-
церського складу, який відіграє вирі-
шальну роль в організації та здійсненні 
роботи щодо попередження конфлік-
тних ситуацій; навчання молодих ко-
мандирів практики освітньої роботи; 
удосконалення всієї виховної роботи; 
здійснення планових попереджуваль-
них заходів для запобігання типовим 
порушенням; формування та згуртуван-
ня прикордонного колективу; розум-
ний підхід персоналу за посадами та 
фахом, виходячи з психологічної суміс-
ності й індивідуально-психічних осо-
бливостей; посилення в особового 
складу мотивації до військової служби; 
цілеспрямовану виховну роботу з воїна-
ми, які мають схильність до порушення 
військової дисципліни [7, с. 114].

В свою чергу В. Журавльов в зв’язку з 
існуванням об’єктивних та суб’єктивних 
причин виникнення конфліктів виділяє 
два підходи до їх профілактики: усунен-
ня об’єктивних причин; управління по-
ведінкою співробітників відповідно до 
прийнятих норм поведінки. На його точ-
ку зору основні напрями профілактики 
конфліктів полягають у раціональній по-
будові системи управління організацією 
та її персоналом, а також в урахуванні 
перспектив та стратегічних підходів у цій 
роботі. До напрямків профілактики кон-
фліктів належать: залучення керівників 
середньої ланки управління до спільного 
вироблення рішень; удосконалення ор-
ганізаційних структур управління; розро-
блення варіантів стратегії управління 
персоналом в організації; управління 
компетенцією співробітників [8, с. 55].

Управління міжособистісними кон-
фліктами можна розглядати у внутріш-
ньому та зовнішньому аспекті. Внутріш-
ній аспект передбачає вживання техно-
логій ефективного спілкування і раціо-
нальної поведінки у конфлікті. Зовніш-
ній аспект відображає управлінську ді-
яльність з боку керівника або іншого 
суб’єкта управління щодо конкретного 
конфлікту. Зміст такої діяльності пред-
ставлений у таблиці 1 [9, с. 87].

Управління поведінкою як напрям 
профілактики конфліктів передбачає 
усунення суб’єктивної складової причи-
ни конфліктів, що має на увазі навчання 
безконфліктної поведінки працівників в 
організації. Рекомендації з ефективної 
співпраці на підставі психологічного 
підходу розроблені багатьма психолога-
ми, конфліктологами та практиками ви-
робництва. Отож, загальні правила по-
ведінки, дотримання яких дає змогу зни-
зити виникнення та розвитку дисфунк-
ціональних  конфліктів:  намагайтесь 
адекватно оцінити свою власну поведін-
ку в конфліктній ситуації; погляньте на 
ситуацію очима іншої людини; уникай-
те виносити роздуми з приводу дій та 
висловлювань іншої людини; контро-
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люйте свої емоції; залучайте іншу лю-
дину до процесу обговорення спірних 
питань, навіть якщо ви можете взяти іні-
ціативу на себе; ураховуйте можливість 
перекручування інформації при її пере-
даванні; пам’ятайте завжди два правила: 
не треба хвилюватися через дрібниці, 
усе в цьому житті дрібниці [8, с. 60].

О. Діденко, В. Журавльов, А. Сіцін-
ський та ін. стверджують, що найперше 
правило спілкування з людьми сфор-
мульовано самими людьми багато сто-
літь тому: «Найголовніша людина на 
світі — та, що перед тобою». Із цього 
слід виходити у спілкуванні.

Для того, щоб створити гарне вра-
ження на людей під час спілкування, 
потрібно: прагнути виглядати впевне-
но, триматися гідно, з оптимізмом; мати 
приємну усмішку, відкритий погляд, до-
брозичливий вираз обличчя; зберігати 
поставу протягом усього часу спілку-
вання, не сутулитися під час бесіди; 
спокійно й вільно тримати руки; злегка 
нахилятися вперед до співрозмовника в 
момент спілкування; зберігати увагу, 
бути мобілізованим, готовим до будь-
яких труднощів, які можуть вплинути 
на хід бесіди; підтримувати високу ак-
тивність у спілкуванні.

У процесі ділового спілкування мож-
ливі суперечки. Не сперечатися — ваше 
право й здатність бути самостійним, не 
залежати від думок інших — чеснота 
зрілої особистості. Водночас прагнен-
ня завжди сперечатися, як правило, оз-
нака незрілості. Тому варто звернути 
увагу на такі поради щодо досягнення 
безконфліктних стосунків: не спере-
чайтеся через дрібниці; не сперечайте-
ся з тим, із ким сперечатися марно 
(співрозмовник незручний і впертий), а 
також з тими, хто сперечатися з вами не 
збирається; не сперечайтеся з тим, кому 
важливіше сперечатися, а не з’ясувати 
проблему; уникайте категоричності й 
різкості в процесі суперечки; уникайте 
монологів і переходьте на діалог, тоді 
не буде часу на суперечки [8, с. 64–65].

В. Денисов визначає основні способи 
розв’язування конфліктів [10]: 

1) педагогічний (проведення перего-
ворного процесу, бесіда, роз’яснення, 
переконання, прохання, і інше.);

2) силовий (з залученням сили — ре-
зерву прикордонного загону).

На його точку зору основним спосо-
бом розв’язування конфліктів в пунктах 
пропуску повинен бути педагогічний, 
тому старший зміни прикордонного 

Таблиця 1

№ Етап 
управління Основний зміст етапу

1 Прогнозування 
конфлікту

Вивчення індивідуально-психологічних особливостей 
співробітників; знання і аналіз ранніх симптомів прихованого 
конфлікту на стадії виникнення конфліктної ситуації (обмеження 
відносин, підкреслено-офіційна форма спілкування, критичні 
вислови на адресу суперника і ін.).

2 Попередження 
конфлікту

На основі поглибленого аналізу причин і чинників конфлікту, 
що назріває, вжити заходи до їх нейтралізації: педагогічні (бесіда, 
роз’яснення, формування культури міжособистісних відносин); 
адміністративні (зміна умов праці; переведення потенційних 
конфліктантів у різні підрозділи і т.п.).

3 Регулювання 
конфлікту

Добитися визнання конфліктуючими реальності конфлікту; 
нагадати конфліктуючим про дотримання конкретності у 
взаємостосунках; використовувати всі технології, обмежити число 
учасників конфлікту, не припустити залучення в конфлікт інших 
співробітників.

4 Вирішення 
конфлікту

Виходячи з оцінки глибини конфлікту використати один з 
способів подолання: адміністративний або педагогічний.
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наряду повинен вжити всі можливі за-
ходи, щоб не допустити використання 
силового засобу припинення конфлік-
ту (використання сил та засобів резервів 
ВПС, прикордонного загону). Слід під-
креслити, що особливістю розв’язуван-
ня конфліктів в пунктах пропуску через 
державний кордон є те, що всякі рішен-
ня з боку посадових осіб прикордонно-
го контролю повинні бути обґрунтова-
ні та прийняти на підставі чинного за-
конодавства, що регламентує діяльність 
органів прикордонного контролю.

Основними рекомендаціями військо-
вослужбовцям органів прикордонного 
контролю щодо профілактики й попе-
редження конфліктів в пунктах пропус-
ку через державний кордон України є:

1. Завжди мати охайний зовнішній ви-
гляд, пам’ятати про те, що поважають 
компетентного, впевненого і справедли-
вого, твердого духом і рішучого в діях.

2. Не знижувати пильність, але і не 
допускати відкритої підозрілості під час 
оформлення подорожуючих. 

3. Під час ведення розмови з усіма 
бути ввічливим й тактовним. Уважно й 
терпляче вислуховувати пасажира, да-
вати грамотні і точні відповіді згідно 
чинного законодавства, в межах своєї 
компетенції, виявляти при цьому діло-
вий спокій, врівноваженість та вміло 
реагувати на характерні особливості в 
поведінці співрозмовника.

4. Мати знання мінімального словни-
кового запасу на основних міжнародних 
мовах, мову місцевого населення та вмі-
ло користуватися нею. Вітання, прощан-
ня і побажання на рідній мові неодмінно 
піднімуть авторитет прикордонників у 
пасажирів, що проходять оформлення, а 
також у місцевого населення.

5. Прикордонним нарядам у розмови 
з пасажирами, що прямують через дер-
жавний кордон не вступати - за винят-
ком нарядів по перевірці документів, 
огляду транспортних засобів, яким у 
розмові обмежуватися тільки питання-
ми службового характеру, при цьому 

дотримуватись максимум такту й поваги 
до громадян. Не говорити такими сло-
вами, які можуть привести до різкості.

6. Охайно поводитися з документами, 
матеріалами та предметами, що належать 
особам, які прямують через державний 
кордон, не допускати їх псування та втрати.

7. Вміти під пристойним приводом 
відмовитися від запропонованого пода-
рунка тощо.

8. Бути готовим аргументовано ви-
словити свої претензії, якщо вимоги не 
будуть задоволені.

Для вирішення конфліктної ситуації в 
пункті пропуску необхідно проводити 
попередню підготовку до ведення діало-
гу. З цією метою необхідно продумати 
стратегію, основні напрямки, головну 
мету ведення діалогу, певні варіанти ар-
гументації Вашої позиції та позиції опо-
нента; обов’язково зібрати додаткову ін-
формацію про опонента (вивчення до-
кументу на право перетинання держав-
ного кордону, опитування інспектор-
ського складу, обслуговуючого персона-
лу, тощо); продумати місце проведення 
діалогу, як правило, це повинна бути 
кімната старшого зміни прикордонних 
нарядів (якщо конфліктна ситуація ви-
никла на смугах руху транспортних засо-
бів, то для проведення діалогу старший 
зміни повинен запросити особу пройти 
до визначеної кімнати), якщо конфлік-
тна ситуація виникла з групою осіб, то 
доцільно для подальшого розбору ситу-
ації запросити у кімнату старшого зміни 
до проведення діалогу найбільш актив-
них осіб (1–2 чоловік); мати заготовки, 
які дозволять негайно і чітко нейтралізу-
вати можливу некоректну поведінку.  

Висновок. Отже, лише грамотна ро-
бота керівників підрозділів охорони дер-
жавного кордону з питань управління 
підлеглим персоналом, робота на упере-
дження та профілактику нестандартних 
ситуацій в пунктах пропуску через дер-
жавний кордон сприятиме кращому ви-
конанню службових обов’язків з охорони 
та оборони державного кордону України.
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