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ГНОСЕОЛОГІЯ  І  МЕТОДОЛОГІЯ  ПРАВА: 

 ПРОБЛЕМИ  СПІВВІДНОШЕННЯ 

 
Право у процесі свого формування, функці-

онування й реалізації неминуче постає як склад-
ний інтенсивний пізнавальний процес, як специ-
фічне розкриття й демонстрація гносеологічної 
природи права. І в залежності від виявлення зако-
номірностей цього пізнавально-правового проце-
су, розкриття гносеологічних особливостей права 
й залежатиме ефективність використання його як 
засобу соціальної організації й розв’язан-ня про-
блем, пов’язаних з початком формування в Украї-
ні ринкових відносин і необхідністю відповідної 
трансформації правової системи країни [9; 13, 
с.15-24]. У такій історичній ситуації пізнавальні 
проблеми права набувають особливої гостроти, 
тим більше, що об’єктивно виникає потреба й у 
реформуванні методології правових досліджень, 
яка б відповідала сучасному етапу становлення 
національного права [7, с.5-19; 8, с. 3-8; 14, 3-17].  

Важливою причиною актуалізації гносеоло-
гічних досліджень у праві є також розвиток світо-
вої когнітивістики як такої. Значні досягнення її 
складових (формальна й діалектична логіка, пси-
хологія й медична психіатрія, етнологія, кіберне-
тика, соціологія, культурологія, мовознавство, 
антропологія та ін.) не могли не вплинути на уріз-
номанітнення підходів й аспектів аналізу правової 
реальності. Нові умови і якісно новий характер 
сучасного пізнання [11] зумовлюють і необхід-
ність перегляду загальної картини пізнавально-
правового процесу та виявлення ролі тих чинни-
ків, які раніше не враховувались або просто ігно-
рувалися. Тим більше це стосується філософсько-
го рівня методології, адже втрата монопольного 
становища “єдино правильного” діалектико-
матеріалістичного підходу дозволяє використову-
вати в правових дослідженнях потужні концепту-
альні розробки сучасних світових філософських 
напрямів і в такий спосіб забезпечувати максима-

льно можливу універсальність отриманих резуль-
татів. 

В останній третині XX ст. у західному пра-
вознавстві значний доробок у розвиток методолгії 
правового пізнання і загальних гносеологічних 
проблем права було внесено такими відомими 
вченими, як Е.Боденгеймер, Д.Броекман, Ч.Варга, 
С.К.Врачар, Д.Вістор, Р.Дворкін, В.За-харієв, 
З.Зембінський, Е.Х.Леві, Ф.Лонгчампс, Р.Лукіч, 
Ф.Мюлер, Н.Неновски, Р.Л.Шварц та ін. Саме в їх 
наукових працях висунута низка оригінальних 
думок про пізнавальну природу права, обгрунто-
вано підхід до аналізу права як складового елеме-
нту загального процесу соціального пізнання, в 
якому істотну роль відіграють світоглядні, соціа-
льно-історичні, політичні, пси-хологічні, логічні 
та ін чинники пізнавального процесу. Серед вка-
заних дослідників є автори монографій, напр., 
П.Амселек [15], Х.Атіас [16], спеціально присвя-
чених аналізу гносеологічної природи права та 
загальній епістемологічній інтерпретації теорети-
ко-правових проблем, специфіка яких тлумачить-
ся у кожному разі як своєрідні консіквенції при-
йнятих у тій чи іншій концепції філософсько-
онтологічних засад, тобто пізнавальні можливості 
права інтерпретуються залежними від загальнофі-
лосфських і культурних настанов, прийнятих до-
слідником. Отже, головним доробком західної 
юриспруденції є включення в поняття пізнаваль-
ної природи права широкого кола соціокультур-
них проблем і тлумачення ефективності гносеоло-
гічної функції права як похідної від релевантності 
загальнофілософських засад юридичної науки.  

У дореволюційний період пізнавальним 
проблемам права присвячувались роботи таких 
відомих вітчизняних та російських юристів і філо-
софів того часу, як М.М.Алєксєєв, І.О.Ільїн, 
В.Д.Катков, Б.О.Кістяківський, М.М.Коркунов, 
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М.О.Муромцев, П.І.Новгородцев, Н.І.Палієнко, 
Л.Й.Петражицький, Н.О.Покровський, В.О.Са-
вальський, Є.В.Спекторський, Б.М.Чичерін, 
Г.Ф.Шершенєвіч та ін. Серед них варто особливо 
відзначити працю М.О.Гредескула [3], в якій упе-
рше здійснена спроба показати динаміку форму-
вання, реалізації та застосування права як тоталь-
ний гносеологічний процес. 

У радянський період, перш за все у 60-80 
роки, дослідженню пізнавального потенціалу пра-
ва та проблемам юридичної методології приділя-
лася значна увага у працях таких відомих теоре-
тиків права як С.С.Алєксєєв, В.К.Бабаєв, 
В.М.Баранов, О.А.Гаврилов, І.М.Грязін, В.Д.Зо-
рькін, В.Б.Ісаков, В.П.Казімірчук, Д.А.Керімов, 
М.І.Козюбра, В.В.Копєйчиков, М.В.Костицький, 
М.І.Матузов, Є.В.Назаренко, П.О.Недбайло, 
В.С.Нерсесянц, М.П.Орзіх, Г.С.Остроумов, 
В.А.Пашкявичус, О.В.Петров, П.М.Рабінович, 
В.М.Сирих, М.С.Строгович, Р.І.Таллер, В.А.Ту-
манов, Р.О.Халфіна, О.Ф.Черданцев, В.О.Че-
франов, Л.С.Явіч та ін.  У вказаний період в юри-
дичній науці відбулася подія, яка особливо гостро 
висвітила принципове значення, складність та ме-
тодологічну роль проблеми гносеологічної приро-
ди права, а саме: на сторінках провідних юридич-
них видань відбулася всесоюзна дискусія про 
співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в 
праві [12, с.14-25]. Одним з результатів дискусії 
був висновок про фундаментальну взаємозалеж-
ність гносеологічної та регулятивної функцій пра-
ва.  

Після здобуття Україною незалежності гно-
сеологічні проблеми права, передусім методології 
правового пізнання, активно розробляються в 
працях таких провідних учених як М.І.Ко-зюбра, 
В.В.Копєйчиков, М.В.Костицький, 
В.В.Медведчук, Є.В.Назаренко, М.П.Орзіх, 
Л.В.Петров, П.М.Рабінович, В.Селіванов, 
О.В.Сурілов, В.М.Шаповал та ін. Але так склало-
ся, що пізнавальна проблематика в цих дослі-
дженнях, як правило, зводиться до проблем мето-
дології правового пізнання. Та очевидним є й те, 
що будь-який метод чи методологія як система 
методів мають бути онтологічно й гносеологічно 
обгрунтованими: інша онтологія – інша й методо-
логія. Навіть у межах тільки однієї позитивістсь-
кої парадигми, наприклад, методи аналізу, що ви-
користовуються класичним юридичним позитиві-
змом, кельзенівським нормативізмом та аналітич-
ною юриспруденцією, істотно різняться між со-
бою в силу прийнятих ними принципово відмін-
них онтологічних (закон, норма, мова) засад. Тим 

більша гносеологічна некоректність спостеріга-
ється в дослідженнях із загальної теорії права, ко-
ли в її систему методології включають методи, які 
виходять із взаємовиключних онтологічних під-
став. Система методології тоді пос-тає еклектич-
ною сукупністю всіх можливих методів правового 
пізнання незалежно від онтологічних та концепту-
альних підстав їх формування. Одним із завдань 

гносеологічних досліджень у праві в даному випа-

дку є виявлення онтологічних засад того чи іншо-

го правового методу й обгрунтування в такий 

спосіб його реального евристичного потенціалу. 

Гносеологія тут постає єднальним ланцюжком 

між певною правовою теорією, її методом та 

фундаментальними філософсько-онтологічними 

засадами, на яких вони грунтуються. Так чи ін-
акше, без гносеологічної експертизи будь-який 
пізнавальний метод “зависає в повітрі”, його пі-
знавальні межі реально не визначені, а отже, адек-
ватне й ефективне використання його стає про-
блематичним. 

Тому є нагальною потреба у науковому до-
слідженні гносеологічної природи права, в якому 
б функціонування права поставало як цілісний 
онтологічно й методологічно обгрунтований пі-
знавальний процес, релевантний конкретно-істо-
ричному соціокультурному контексту, потреба в 
уточненні суті, змісту, структури і взаємодії  зага-
льногносеологічного рівня правової науки та рів-
ня її методології.  

Кожна наука, як відомо, відрізняється від 
іншої своїм власним специфічним предметом і 
методом. У праві цей метод (а саме: формально-
догматичний) має логічну природу, що свідчить 
про логіко-гносеологічну природу самого права 
[10, c. 36]. Причому те, що метод цей має логічну 
природу, ніяк не може бути випадковим для пра-
ва. “Юридичний метод, - підкреслює Р.Ієринг, - не 
є чимось ззовні занесеним у право, а навпаки, ви-
магається з внутрішньою необхідністю самим же 
правом, будучи єдиним способом правильного 
практичного володіння ним” [4, c.6]. Оскільки 
метод завжди зумовлюється предметом, то в да-
ному разі логіка як метод зливається з самим пра-
вом, трансформується в ньому, стає юридичною 
логікою. І навпаки, логічна природа права поро-
джує правову логіку як свій метод саморозкриття і 
самореалізації [17, р. 101-117]. “З погляду справді 
наукового пізнання, - зауважував той же 
Б.А.Кістяківський, - абсолютно неприпустимий... 
“відрив” нормативного й логічного розгляду пра-
ва від реального його розгляду” [6, c. 308]. Чисто 
формального, чисто структурного аспекту права, 
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який би не визначався реальним правом, просто 
не існує [1, с. 44-51]. Завжди відбувається взаємо-
дія і взаємозлиття формального і правового, утво-
рюється певна формально-правова синкретич-
ність. Закономірності її функціонування вив-чає 
юридична логіка - наука про правовий метод. От-
же, метод права – не суто правовий і не суто логі-
чний, а синкретичний логіко-правовий ме-тод, 
який відображає формально-змістовну залежність 
права.  

Логіка завершує будь-яку систему права. Та 
чи інша концепція права стає повною та заверше-
ною з експлікацією своєї логіки, яка дозволяє як 
визначити і розкрити певну правову структуру, 
так і визначити механізм її реалізації. Тоді онто-
гносеологічні моделі стають онто-гносео-
логічними, тобто повними [2, c. 17-46]. Онтологі-
чне “що” з’єднується з гносео-логічним “як” саме 
через логіку, вона забезпечує перехід від “що” до 
“як” права, пов’язує їх. Причому, кожне “що” і 
кожне “як” має свою логіку і всі вони повинні 
відповідати одне одному; неадекватна логіка на-
кладає свій відбиток на розуміння й розкриття 
нового “що” і нового “як”.  

Розвиток великого розмаїття шкіл і концеп-
цій права, виникнення та функціонування різних 
національно-правових систем неминуче ставлять 
філософську й логіко-методологічну за своєю 
структурою і значенням проблему обгрунтування 
права [5, c. 188]. Ця фундаментально-правова 
проблема розгортається в цілу низку питань: яка у 
вказаних випадках приймається онтологія, тобто 
яка правова субстанція постає онтологічною заса-
дою тієї чи іншої правової концепції; у який спо-
сіб ця субстанція була виявлена; як вона пізнаєть-
ся; наскільки адекватно вона може бути відобра-
жена; за якими законами і правилами первинна 
субстанціально-правова клітина розгортається в 
систему права; як ця система взаємодіє з соціаль-
ною системою; чи відповідає онтологія вказаної 
системи права онтології соціальній, первинній 
субстанції соціуму, чи можливі варіанти їх непе-
ретинання, некомпліментарності чи ускладненої 
взаємодії, як це є в екзистенціальному варіанті 
права і т.д. і т. ін. Як би ми не відповідали на по-
дібні питання про розуміння природи права в тій 
чи іншій концепції чи національно-правовій сис-
темі, нам неминуче треба відповісти на питання, 
як ми це пізнали, як ми це відкрили. Може, наше 
уявення про природу права було сформоване на 
основі заздалегідь хибних з погляду сучасної гно-
сеології пізнавальних прийомів і методів. Право 
взагалі неможливо розглядати без паралельного 

теоретичного усві-домлення шляхів його пізнан-
ня, адже ми завжди отримуємо таке право, залеж-
но від того, якими методами ми його відкрили і 
розробили. Інші методи - інше право, інша теорія 
пізнання - інша теорія права. Скільки гносеологі-
чних концепцій - стільки й концепцій права. 

Отже, у концепціях гносеологічного типу 
право породжується, функціонує і реалізується 
саме у пізнавальній формі, пізнання стає ніби са-
мою сутністю права, способом його існування. І 
хоч у цих концепціях також приймається певна 
онтологія, основний акцент робиться все ж таки 
на пізнавальному процесі реалізації вказаної он-
тології. З цього погляду можна говорити про істо-
тні переваги гносеологічних концепцій над онто-
логічними. В останніх упевнено стверджується 
про реалізацію якоїсь правової онтології в соціу-
мі, але завжди залишається нез’ясованим, як ця 
онтологія була відкрита, звідки ми знаємо про неї, 
як пізнаємо її. Певна онтологія приймається на 
віру і в онтологічних, і в гносеологічних концеп-
ціях, однак у другому випадку вона обов’язково 
підлягає ретельній рефлексії. А це означає, що тут 
правотворчий процес достатньо контрольований і 
цілеспрямований: наявність єдиної, цілісної сис-
теми обгрунтування пізнавально-правових мето-
дів забезпечує правовій системі стабільність і на-
дійність розвитку.  

Як же створити, сформувати таку єдину, ці-
лісну систему пізнавально-правової методології? 
Найбільш раціональним шляхом, на наш погляд, є 
інвентаризація існуючих моделей права, співвід-
ношення та порівняння їх між собою. Здається, 
можна загубитися в цьому розмаїтті правових 
концепцій, однак запропонований аналіз їх з по-
гляду онто-гносеологічної структури, притаманної 
всім їм, значно спрощує завдання. Оскільки осно-
вних типів таких структур не так багато, до них 
нескладно й несуперечливо можна звести й весь 
плюралізм їх пізнавально-правової методології. 
Як зазначав уже згаданий нами методолог права 
Б.А.Кістяківський, “методологіч-ний і гносеологі-
чний плюралізм... не виключає монізму в остаточ-
ному синтезі” [6, c. 13]. Саме плюралістичний ха-
рактер існуючих правових концепцій, з яких утво-
рюватиметься єдина гносеологічна система права, 
забезпечить їй різноплановість, гнучкість і життє-
здатність. 

Логіка права, як і логіка взагалі, неможлива 
поза пізнанням. Звідси – право є пiзнання. 
Пiзнання є сама сутнiсть права. При такому ба-
ченнi проблеми ми отримуємо дещо iнший, не-
звичний предмет дослiдження. Вiдбувається сво-



Козловський А.А. 

8                                              Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 75. Правознавство. 

єрiдне гештальт-переключення гносеологiчної 
настанови, внаслiдок якої ми маємо те ж саме i 
водночас щось зовсiм iнше, новий предмет i новi 
перспективи. Метою дослiдження тут є вже не 
методи пiзнання права чи правового пiзнання, що 
є предметом методологiї права - роздiлу загальної 
теорiї права, який певним чином намагався ком-
пенсувати нерозвинутiсть або взагалi вiдсутнiсть 
гносеологiї права. Чи можна дос-лiджувати мето-
ди пiзнання права, коли не вiдо-мо, що є самою 
субстанцiєю права, чим є право-саме-собою. Вод-
ночас у методологiї застосовується принцип взає-
мозалежностi предмета i методу його пiзнання. 
Саме тому як правові тут подаються 
найрiзноманiтнiшi методи iнших наук, а право як 
"результат" дослiдницького використання вказа-
них методiв постає у виглядi рiзних концепцiй 
права, що мають неоднаковий, iнколи протилеж-
ний гносеологiчний змiст i значення. Тобто як ме-
тоди тут не зумовленi цiлiсним предметом, так і 
право тут не є єдиним наслідком використаних 
методiв.  

 Гносеологiя права проблему методу 
розв’язує принципово iнакше. Метод у нiй випли-
ває з природи самого права. Метод є гносео-
логiчним породженням апрiорно прийнятої сут-
ностi права, тоді як право – гносеологiчним ре-
зультатом використаного методу. Його еврис-
тичнiсть та ефективнiсть є основним критерiєм 
iстинностi й правильності прийнятого постулату 
права. Право є пiзнанням, i коли чергове прого-
лошення його нової природи разом із випливаю-
чим з неї методом нiчого не додають нам до того, 
що ми вже знали про право, то це елементарно 
свiдчить про гносеологiчне безсилля або хибнiсть 
прийнятих настанов. 

Критерiєм доцільності подiбних пошукових 
процедур є гносеологiчна iнтенсивнiсть методу, 
що проявляється в його евристичнiй результатив-
ностi. Загальний характер останньої конкретизу-
ється як у досягненнях аналiзу рiзних типiв 
зовнiшньої реалiзацiї права, в уточненнi й конкре-
тизацiї внутрiшньої природи права, так i в само-
вдосконаленнi та самоiдентифiкацiї методу само-
го собою, що iстотно посилюють його гно-
сеологiчну перспективнiсть. 

Гносеологія завершується в методі. Є певна 
таємниця методу. Метод визначає все. З одного 
боку, він є результатом теорії, а з іншого, як роз-
горнута схема пізнавальної діяльності, сам ство-
рює теорію, є її основою. Теорія в подальшому 
лише коригує метод. Будь-яка концептуальна мо-
дель права концентровано виражає свою сутність 

у специфічному формулюванні методу права. Ко-
жна концепція, чи то юриспруденція понять, при-
родне право, чи право позитивне - це певний ме-
тод. Метод же права - це завжди логіка реалізації 
та розвитку права, в усякому випадку, певне розу-
міння цього розвитку. Тільки з утворенням онто-
гносео-логії з відповідним її методом концептуа-
льна модель замикається, стає моментом істини, 
розкриває сутнісний момент правової субстанції. 
Гносеологія права як наука також будує свою мо-
дель права, гносеологічну концепцію права. За 
своїм характером це динамічна концепція, оскіль-
ки визнає пізнання самою сутністю права. Пізнан-
ня ж - процес нескінченний і суперечливий, тому 
гносеологічна концепція зорієнтована на право як 
на відкриту, динамічну систему. Це проявляється 
у формулюванні її методу. Він, з одного боку, су-
то конкретний і спрямований на роботу з позити-
вною догматикою як специфічним виразом право-
вої системи суспільства. З іншого боку, гносеоло-
гічний метод права завжди може залишати тією 
чи іншою мірою відкритою проблему чи то онто-
логії, чи то соціальної проекції права, чи його 
специфічної логіки. Незмінним є тільки сам кар-
кас, чиста структура пізнавально-правового про-
цесу, а саме: онто-гносео-логічна модель з її спе-
цифічним методом права. Ця чиста структура по-
стає тепер комплексним критерієм, контрольним 
пунктом, індикатором повноцінності й істинності 
будь-якої конкретної школи чи напряму права. Як 
тільки оголошується певна онтологія, вона відразу 
ж має перевірятися на гносеологічну релевант-
ність, соціальну адекватність і логічну експліка-
тивність. Задається інша гносеологія, логіка чи 
соціологія - механізм її перевірки такий самий. 
Головне, щоб на індикаторі чистої онто-гносео-
логічної моделі, заповненої конкретною концепці-
єю права, “загорілася лампочка”, яка засвідчить, 
що концепція ця хоча б потенційно повна, несупе-
речлива і є моментом істини. А далі, переходячи 
від однієї конкретної моделі до іншої, ми перехо-
димо від істини першого порядку до істини друго-
го порядку і т.д. Матеріалом же, який нам дозво-
лить судити про автентичність обраної онтології, 
гносеології чи логіки, нас цілком забезпечує су-
часний рівень розвитку філософії, гносеології, 
логічної науки і самого права. Отже, гносеологіч-
ний метод права – це епістемологічний механізм 
узгодження і взаємодії онтологічних та логічних 
засад права як специфічний вираз пізнавальної 
динаміки і розвитку самого права. Цей метод по-
казує, що утворення певної концептуальної моделі 
не означає завершеності пізнання права. Право 
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пізнавально невичерпне, оскільки пізнання є са-
мою сутністю права, найглибшою його характе-
ристикою. Право без пізнання перестає бути пра-
вом, бути правдою, стає несправедливим, непра-
вом, антиправом. Регулятивність права є тільки 
похідною пізнавальної сутності права.  
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ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ МЕТОДІВ ПІЗНАННЯ ПРАВА 

 
Досліджуючи проблему методів та мето-

дології наукового пізнання, відомий французь-
кий філософ ХVІІ ст. Р.Декарт підкреслював: 
“Для пошуку істини речей необхідний метод…. 
Значно краще ніколи не думати про пошуки і-
стини будь-якої речі, якщо робити це без методу: 
оскільки цілком безперечно, що внаслідок без-
ладних занять такого роду і невиразних роздумів 
розсіюється природне світло і осліплюють-ся 
уми” [6, c.85-86].  Дана думка поділялася й ін-
шим мислите-лем цього періоду – англійським 
філософом Ф.Беконом, який процес пізнання 
об’єктивної реальності без володіння істинним 
методом порівнював з ходінням у пітьмі навпо-
мацки. Він вбачав в істинному методі світиль-
ник, що освіт-лює подорожньому шлях у темряві 
і “незмінною дорогою веде через ліси досвіду до 
відкриття аксіом” [3, c.47]. Тобто, дослідження 
істини само повинно бути істинним.  

В сучасних умовах в Україні право вперше 
перестає бути знаряддям домінування однієї час-
тини суспільства над іншою, а все повніше набу-
ває рис загальнонародного надбання [30, c.18]. 
Також вперше  для пізнання вже до певної міри 
оновленого, а ще більше для створення дійсно 
нового вітчизняного права в українській юрис-
пруденції запропоновано багатоаспектний під-

хід до пізнання права [31, c.23]. Він уже давно 
застосовується в західній юридичній науці і ви-
ходить з тієї константи, що правовий  розвиток 
суспільства, функціонування його правової сис-
теми є багатофакторними результатами взаємо-
дії, зміни, руху соціальних явищ та процесів під 
впливом суспільних потреб, економічних, полі-
тичних, юридичних та інших суспільних інтересів.  

Проте нині стає зрозумілим, що будь-яка 
правова теорія, доктрина, підхід, окремо  взяті, а 
інколи й в сукупності неспроможні описати свій 
об’єкт дослідження як інтегративну цілісність, 
як систему,  як прояв істини, виключаючи при 
цьому можливість додаткового, альтернативного 
ме-тодологічного підходу. Об’єктивно існуючі 
типи мислення, методи пізнання та перетворення 
правової дійсності фактично перебувають між 
собою у складному  взаємозв’язку,  нерідко зітк-
ненні, і жоден з них не придатний сам по собі 
дати достатні підстави для дослідника в його 

прагненні пізнати істину, сутність пізнаваного 
об’єкта, зокрема, вітчизняного права як цілісного 
явища у конкретних проявах на етапі його якіс-
ної внутрішньої трансформації та зміни зовніш-
ніх проявів і ролей. Методологічною основою 
дослідження проблем вітчизняного права на ета-
пі переходу України до ринкової економіки, 
громадянського суспільства і правової держави, 
на нашу думку, може і повинен стати інтеграти-

вний підхід до правопізнання, який інших під-
ходів не підміняє, не відміняє, а доповнює їх 
можливості, вибудовує ці традиційні підходи у 
внутрішньо несуперечливу систему наукових 
методів пізнання правової дійсності, не розтво-
рюючись при цьому у цих методах. 

І. Необхідність інтегративного підходу 

до правопізнання. Найголовніше обгрунтування 
необхідності інтегративного підходу до правопі-
знання випливає із головного інтересу  осмис-
лен-ня права як цілісної динамічної системи. 
Проте витоки цієї необхідності сягають своїми 
кореня-ми також досвіду, як вітчизняного, так і 
зарубіж-ного. Особливо повчальним тут є досвід 
радянсь-кого правознавства,  на якому ми вважа-
ємо  за необхідне зупинитися детальніше, оскі-
льки в силу об’єктивних обставин та суб’єктив-
них факторів українське правонавство виростає 
методом діалектичного зняття з правознавства 
радянського. Радянському правознавству було 
притаманне не тільки розмежування методологі-
чних підходів до пізнання права, що знайшло 
своє відображення у відриві соціологічного 
осмислення права від спеціально-юридичного, 
але й навіть протистав-лення їх один одному на 
різних етапах розвитку. Історично формально-
юридичний (догматичний) підхід до досліджен-
ня права сформувався раніше. Г.Ф.Шершеневич, 
найяскравіший представник позитивістської 
школи права в Росії,  писав, що “догматика поля-
гає у систематичному викладенні норм права, що  
діють в даний час у даній країні. Завдання це 
розв’язується шляхом опису, узагальнення, кла-
сифікації норм, а також у формулюванні юриди-
чних визначень” [36, c.768]. Аналізуючи суть 
догматики, О.В.Тарановський писав, що “при 
цьому чинне право не піддається критиці, а його 
положення сприймаються як непорушні. Завдан-
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ня дослідника зводиться  тут до якнайкращого 
тлумачення чинних положень, яке полегшувало 
б їх застосування до конретних випадків практи-
ки” [32, c.262]. Очевидно, що такий підхід до 
розуміння права не охоплює всього різноманіття  
властивостей, притаманних йому, а тим більше 
не може відобразити його зв’язки із зовнішніми 
явищами, розкрити онтологічну сутність права. 

З точки зору догматики завдання юридич-
ної науки зводиться виключно до вивчення юри-
дично належного, спеціально-юридичних власти-
востей та ознак права. Спираючись на розуміння 
права як сукупності владних настанов, приписів, 
звернутих до відповідних адресатів, представни-
ки догматичної юриспруденції  виходять з того 
факту, що науковцю “достатньо встановити, яка 
вимагається поведінка і хто вимагає дотримання 
норм права” [36, c.793]. За  їх межами залиша-
лись соціологічні аспекти права. Г.Ф.Шершене-
вич прямо писав, що “соціологіч-на за духом те-
орія права … не має права на існування в межах 
юриспруденції” [36, c.7]. Логічне завершення ці 
погляди, на нашу думку, одержали в “чистому 
вченні права” Г.Кельзена. “Чисте вчення права, -  
відзначав він, - прагне відповісти на запитання, 
що є право та як воно є,  але не на запитання, 
яким воно повинно бути чи  створюватись. Воно 
є правознавство, але не політика права” [35, c.7]. 

Абсолютизація догматичного підходу була 
піддана критиці навіть родоначальником догма-
тичної юриспруденції Р.Ієрінгом, який влучно 
назвав її  “юриспруденцією понять” [10, c.105; 
11, c.39]. На думку М.І.Палієнка, що перебував 
під сильним впливом формально-догматичного 
методу пізнання права, “догматика являє собою 
лише один з видів  вивчення права, вивчення ли-
ше певного боку правових явищ, оскільки остан-
ні знаходять своє вираження в нормах та  роз-
гладаються лише з боку змісту правової належ-
ності, тобто того, що визначено в нормах права” 
[27, c.89]. Тому  висновок  С.А.Муромцева про 
те, що  теорія права не повинна підмінюватись 
описуванням текстів законів (догмою права – 
П.П.) не тільки справедливий, але й актуальний і 
сьогодні [26, c.149-153].  

Формально-догматичний підхід  в дослі-
дженні права, який довгий час панував в юриди-
чній науці, не сприяв пізнанню істинної природи 
правових інститутів. Як наслідок цього, наука  
перебувала у “відриві” від дійсних потреб прак-
тики. Навіть така, здавалося б, очевидна за своєю 
природою “діяльнісна” категорія права, як пра-
возастосування, фактично у всій дореволюційній 

правовій літературі та довгий період у радянсь-
кому правознавстві розглядалась з формально-
юридичних позицій – у формі відповідного сило-
гізму, в якому норма права належала до більшо-
го посилання; випадок, що вимагав роз-в’язання 
– до меншого посилання; в якості висновку ви-
знавалось юридичне рішення по конкретному 
випадку. Звичайно, такий підхід правомірний. 
Але якщо обмежитись тільки ним, то дослідник 
права з неминучістю залишить за межами аналі-
зу та оцінки власне природу правозастосування, 
його місце та роль в механізмі дії права. 

Тобто, мова йде не про приниження ролі 
формально-догматичного методу пізнання права, 
а про розумне його співвіднесення з іншими під-
ходами  до його правопізнання. Як тут не згадати 
резонного зауваження В.Д.Зорькіна, який під-
креслював: “Без формально-догматичного опра-
цювання права юриспруденція не може існувати. 
Але коли це первинне та допоміжне наукове за-
вдання перетворюється в самоціль та єдине за-
няття юриспруденції, то остання відділяє себе 
глухою стіною від живого права, від прогресив-
ного розвитку та перетворюється в засіб консер-
вації і апології діючого права, якщо навіть це 
діюче право себе вижило” [9, c.32]. Таким чином, 
при непересічному значенні нормативного, спеціа-
льно-юридичного підходу до вивчення права йому 
все-таки властиві внутрішні обмеження. 

На дану обставину звернули увагу самі 
прихильники цього методу. Зокрема, С.С.Алек-
сєєв при з’ясуванні проблеми правового регу-
лювання підкреслював, що обгрунтовані ним 
“визначення та характеристика правового регу-
лювання націлені в основному на інструмента-
льну, спеціально-юридичну його інтерпретацію, 
при якій увага зосереджується на засобах юри-
дичного впливу, що утворюють у своєму послі-
довному зв’язку єдину ланку правових явищ” [1, 
c.10-11].  І хоч при спеціально-юридичному ана-
лізі проблеми він допускає застосування інших 
методів пізнання, зокрема, соціологічного, все 
таки це є не характерним, а специфічним для да-
ного підходу. Як справедливо зауважила 
В.В.Лапаєва, “поняття механізму правового ре-
гулювання швидше підходить для дослідження 
проблеми з позицій належного, тобто того, яки-
ми засобами, якими способами та по яких кана-
лах повинен здійснюватись регулюючий вплив 
права на суспільні відносини” [22, c.77]. 

Таким чином, в теоретико-методологічно-
му плані спеціально-юридичний підхід відобра-
жає лише один з аспектів права та правозастосу-
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вання. За  межами його можливостей залишаєть-
ся інший, не менш важливий аспект – фактична 
робота механізму дії права, юридична практика, 
представлена взаємодією юридичних засобів та 
відповідних суб’єктів правовідносин, внаслідок 
чого реалізується потенціал права, задовільня-
ються потреби та інтереси його адресатів. В гно-
сеологічному плані цей аспект правопізнання 
представлений соціологічним підходом до до-
слідження права та юридичної практики. Ми ці-
лком поділяємо резюме Л.С.Явича: ”Справа по-
лягає не в тому, щоб тільки перерахувати причи-
ни збереження права та визначити ті сфери люд-
ської діяльності, в яких воно діє, дає соціальні 
результати. Найважливіше – ретельний аналіз дії 
права та його можливостей” [39, c.33]. 

Соціологічний підхід до пізнання права, як 
підкреслює В.В.Лазарев, не затіняє спеціально-
юридичного. “Навпаки, - пише він, - вузькоюри-
дичний аспект загально-теоретичних досліджень 
відображав би  соціальні процеси, багату соціа-
льну практику держави та активний вплив права 
на суспільне життя неповно та однобічно. Розро-
бка загальнотеоретичних концепцій та понять в 
ракурсі філософського осмислення та соціологі-
чних узагальнень дозволяє глибоко зрозуміти 
механізм юридичного впливу в цілому на окремі 
його компоненти: правові норми, правові відно-
сини, акти застосування права, правову ідеоло-
гію” [21, c.11].  

При цьому на відміну від догматично-
юридичного підходу, який досліджує право як 
систему нормативно-юридичних приписів, соці-
ологічний підхід “розглядає дію права як соціа-
льний процес, досліджує соціальні системи та 
інститути, класи, соціальні групи та особу як у 
формуванні, так і в реалізації норм” [13, c.60]. 
Інакше кажучи, якщо спеціально-юридична тео-
рія займається вивченням належного, статики 
права, то соціологія права покликана досліджу-
вати суще, юридичну практику, те, що склада-
ється під впливом права в реальному житті. При 
соціологічному підході до вивчення права увага 
акцентується на системі соціально-економічних, 
політичних, ідеологічних, психологічних та ін-
ших засобів соціально-правового впливу на 
суб’єктів правовідносин. “Такий підхід орієнтує 
конкретні дослідження на пошуки нових неюри-
дичних факторів, що впливають  на право чи за-
знають його впливу, на виявлення його нових 
механізмів та напрямків”, [13, c.69] - пише 
В.П.Казимирчук. Принципово важливе значення 
в цьому аспекті належить самому адресату пра-

вового впливу - його інтересам, потребам, сприй-
няттю чи несприйняттю права та ін. З допомо-
гою соціології права пізнаються позаюридичні 
закономірності дії права.  

Вважаємо за необхідне підкреслити, що 
хоч статика та динаміка права перебувають в рі-
зних площинах, з цього аж ніяк не слідує висно-
вок про відокремленість формально-юридич-
ного та соціологічного методів пізнання права,  
про їх протистояння. Тим не менше в юридичній 
науці при дослідженні правових реалій це важ-
ливе методологічне положення нехтується. В 
останні десятиліття “спеціалізація” досягла тако-
го стану, при якому спеціально-юридичні дослі-
дження проблем права розвиваються не водно-

час, а поряд з їх соціологічним осмисленням. 
При цьому один підхід нерідко протиставляється 
іншому і абсолютизується, видається за єдино 
істинний. На нашу думку, розширення соціоло-
гічної проблематики в праві породило ілюзії про 
“надможливості” цього підходу, його абсолютні 
переваги перед традиційними засобами правопі-
знання. Внаслідок цього під загальним куполом 
юриспруденції з’явилось чимало робіт, в яких 
“правове” є тільки ілюстрацією до “соціологіч-
ного (соціального)” аспекту.  

Протиставлення соціологічного підходу до 
пізнання права формально–догматичному підхо-
ду має певне історичне пояснення. Справа в то-
му, що соціологічний метод в юриспруденції, ос-
новоположником якого став Є.Ерліх, виник не як 
доповнення можливостей спеціально-юридично-
го методу, а як його заперечення [2, c.9; 24, c.37-
43; 33, c.244; 41; 44]. Такий розрив іноді дохо-
дить до повного заперечення прихильниками 
абсолютизації соціологічного методу норматив-
ного в праві, “розтворення” юридичного в соціа-
льному. Це, зокрема, характерно для так званої 
реалістичної школи в правознавстві, що зароди-
лась та набула значного поширення в США. 
Право з позицій цієї школи зводиться виключно 
до комплексу дій та поведінки його суб’єктів, в 
процесі яких його норми створюються, тлума-
чаться та змінюються [8, c.137]. В даному випад-
ку має місце інша крайність – повний розрив су-
щого з належним, ігнорування субстанціональ-
ного в праві, хоч генетичний аспект права, на 
нашу думку, тут виявлений дуже точно. 

На цю обставину ми вважаємо за необхід-
не звернути увагу ще й тому, що радянська пра-
вова доктрина в останні десятиліття її існування 
на противагу вузьконормативному праворозу-
мінню протиставила настільки широке за своїм 
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змістом соціологізоване праворозуміння, що 
власне право в ньому нерідко важко пізнати, роз-
гледіти. Немає жодних підстав з допомогою ви-
користання соціологічного підходу за рахунок 
гіперсоціологізації витісняти, навіть притісняти 
традиційне праворозуміння. В.А.Туманов пра-
вий, відзначаючи, що для того, щоб вивчати пра-
во ззовні (в соціологічному аспекті), необхідно 
добре знати його зсередини (формально-
догматичну, спеціально-юридичну сутність його) 
[34, c.10]. Застерігаючи соціологію права від 
надмірного абстрагування від правового, Ж. Ка-
рбоньє справедливо зауважував: “… це абстрагу-
вання здатне привести до небезпечних наслідків, 
оскільки юридична соціологія, звертаючись до 
норм права, в такому випадку може повністю 
ігнорувати їх обов’язковий характер. Такий під-
хід, звичайно, неприпустимий [15, c.36].  

Також необгрунтованим було б і прини-
ження значення соціологічного підходу до ви-
вчення права та його дії. На нашу думку, різке 
розмежування формально-догматичного та соці-
ологічного підходів до дослідження правової 
дійсності у значній мірі пов’язане з намаганням 
дослідників обгрунтувати окремий для кожного з 
цих підходів об’єкт пізнання. Так, на думку 
Л.С.Явича, “предметом конктретно-соціологіч-
них досліджень дії права є не самі юридичні но-
рми, суб’єктивні права та юридичні обов’язки, а 
фактична поведінка осіб, що здійснюють ці пра-
ва та обов’язки” [38, c.245]. В.П. Казимірчук 
вважає, що “на відміну від власне нормативного 
вивчення права… соціологія права розглядає за-
кони, норми в їх соціальній взаємодії на суспіль-
не життя” [13, c.60]. Подібні міркування вислов-
люють і чимало інших вчених-юристів. 

На нашу думку, між соціологією права та 
догмою права об’єктивно немає жорстких “пере-
городок”. Вони органічно пов’язані між собою, 
взаємодоповнюють одне одного, мають одну і ту 
ж сферу застосування. Все той же Ж.Карбоньє 
писав: “Відмінності між догмою та соціологією 
права належать шукати наукам не в об’єкті цих 
дисциплін. Це відмінності точок зору і кута ба-
чення. Той же самий об’єкт, який догматична 
юриспруденція вивчає зсередини, соціологія 
права розглядає із зовнішнього боку, вона бачить 
його як явище, не прагнучи проникнути в його 
сутність, в його онтологічну глибочінь” [15, 
c.36]. Визнання єдиного об’єкта для соціології і 
догми права базується на тому, що саме поняття 
права, як вірно підмітив Р.Ієрінг, складається з 
двох моментів: “по-перше, “субстанціонально-

го”, який полягає в практичній цілі, тобто корис-
ті, чи вигоді, що забезпечується правом, і, по-
друге, “формального”, який є засобом по відно-
шенню до зазначеної цілі і який полягає в захисті 
права, в позові” [31, c.32]. Інакше кажучи, право 
і його прояви завжди є єдністю “соціального” та 
“юридичного” і з’ясування цих його складових 
частин вимагає відповідних засобів пізнання. 

Соціологічний і спеціально-юридичний 
аспекти права – явища однопорядкові. Вони ма-
ють одну і ту ж сферу застосування, не взаємо-
виключають, а взаємодоповнюють один одного, 
спрямовані на досягнення однієї і тієї ж цілі, хо-
ча й використовують для цього різні засоби. То-
му, на нашу думку, В.П. Казимірчук значно бли-
жчий до істини тоді, коли пише, що “обидва ці 
аспекти органічно взаємопов’язані і тому було б 
помилкою один возвеличувати чи применшувати 
за рахунок іншого. Як і будь-яка складна систе-
ма, право може розглядатися у багатьох аспек-
тах: філософському, історичному, соціальному, 
психологічному і нарешті, кібернетичному… 
Ось чому однобічним і навіть шкідливим було б 
протиставляти нормативну сторону права його 
соціальній природі” [13, c.68]. 

Наведені аргументи, на нашу думку, є до-
статньою підставою для висновку про те, що 
спеціально-юридичний підхід не може розвива-
тись поза та мимо соціологічного бачення права, 
а соціологічний підхід “має сенс лише в тому 
випадку, коли ми залишаємося в межах понять 
права” [20, c.121]. Юридична наука, таким чи-
ном, об’єктивно вимагає освоєння та застосуван-
ня принципово нового методологічного інстру-
менту правопізнання, який можна було б позна-
чити інтегративним підходом, що об’єднує 
можливості соціологічного та спеціально-

юридичного підходів до вивчення права. 

ІІ. Можливість та сутність інтеграти-

вного підходу до правопізнання. Інтегративний 
підхід – методологічна основа пізнання. Викори-
стання інтегративного підходу об’єктивно зумо-
влено специфікою людського пізнання, якому 
властиві дві тенденції: з одного боку, “намагання 
відобразити єдність та цілісність світу, а з іншо-
го – з’ясувати закономірності спеціальних част-
кових структур” [16, c.81]. Аналіз розвитку нау-
кового пізнання дозволяє з’ясувати ще одну його 
послідовність, а саме – від диференціації до інте-
грації, “від спеціального, часткового до більш 
загального, від нижчого ступеня пізнання до ви-
щого, від вивчення ізольованих сторін предмета 
до єдності їх розгляду” [12, c.123]. Диференціа-
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ція, як нижчий ступінь пізнання в науці, відіграє 
провідну роль на початковому етапі розвитку. 
Вона є вираженням відносно стихійних за своїм 
характером зусиль відшукати та дослідити нові 
феномени об’єктивної реальності. Інтеграція ж є 
незрівнянно складнішим явищем та вимагає ці-
леспрямованих скоординованих дій, розробки 
методологічних засобів з “метою здійснення си-
нтезу різних за своїм характером концепцій, під-
ходів, методів пізнання, з метою формування 
абстрактного типу теорій та розв’язків проблем, 
що вимагають комплексного, міждисциплінар-
ного підходів” [12, c.123].  

Інтеграція пов’язана неминуче з концепту-
алізацією, взаємодією частково-наукових теорій 
та методів, а також окремих наук, “наслідок якої 
– найбільш загальні концептуальні схеми дослі-
джуваної реальності” [23, c.155]. Очевидно саме 
тому І. Кант вважав, що “будь-яке знання мож-
ливе тільки як синтез” [14, c.361]. Інтеграція – 
досить складний вид пізнання. Він вимагає від-
повідних умов, належної організації наукових 
досліджень, готовності представників різних 
шкіл та напрямків йти “на зближення” і т. д. З 
цієї точки зору ми не поділяємо оптимізму поль-
ського соціолога та юриста Я. Щепаньського, 
який ще в кінці 60-х років ХХ століття зробив 
висновок про те, що згідно його спостережень 
відбувається зближення соціології права і спеці-
ально-юридичної теорії. “І соціологи, і правозна-
вці, - відзначав він, - прийшли до висновку, що 
всебічне з’ясування та пояснення соціальних 
процесів, що відбувається, вимагають об’єднан-
ня обох точок зору” [37, c.12]. Зазначимо, що в 
даному випадку мова йде швидше всього не про 
констатацію вже наявного факту, а про прогноз 
на майбутнє.  

Проте нині можна стверджувати, що стали 
наявними ряд передумов для освоєння вченими-
правознавцями інтегративного підходу. Насам-
перед, це визнання за правом якості загальносо-
ціального регулятора, що об’єктивно передбачає 
наділення його інтегративними  якостями.  Вже  
Т.Парсонс звертає увагу на те, що праву повинна 
бути притаманна інтегративна функція. В його 
розумінні право покликане і водночас здатне за-
безпечити як функціональний, так і структурний 
взаємозв’язок всередині всієї соціальної системи 
шляхом органічної інтеграції в неї різних за сво-
їми цілями, завданнями та специфікою діяльнос-
ті соціальних, політичних та економічних інсти-
тутів” [2, c.83].  

Обгрунтування інтегративного характеру 
права, правової системи було доповнено та роз-
винуто у вітчизняній літературі [19, c.15; 29, 
c.15-20]. На думку білоруського вченого С.Г. 
Дроб’язко, інтегративний характер права визна-
чається його специфікою. Аргументуючи дане 
положення, він підкреслює: “Право – не звичай-
ний соціальний регулятор. Це загальнообов’яз-
ковий, фундаментальний регулятор, якому не 
повинні суперечити інші регулятори. А щоб бути 
таким, необхідно акумулювати в собі все найгід-
ніше, справедливе, властиве іншим регуляторам, 
втілити вищу соціальну справедливість в системі 
найдосконаліших норм, які точно визначають 
суб’єктів відносин, їх юридичні права та 
обов’язки, гарантії здійснення суб’єктивних прав 
і обов’язків. Право повинно виступати як соціа-
льно справедливий, інтегративний, фундамента-
льний, загальнообов’язковий,  найефективніший, 
найавторитетніший регулятор” [7, c.4-5]. Ще яс-
кравіше виразив інтегративний характер нового, 
сучасного права, яке приходить на заміну праву 
старому, В. Селіванов: “Історичний сенс соціа-
льно-економічних, політичних та правових перт-
ворень в українському суспільстві, його демок-
ратичної трансформації має полягати не просто в 
кількісній заміні старого законодавчо-норматив-
ного масиву на новий, а в заміні в цілому куль-
турно-історичних домінант розвитку як грома-
дянського суспільства, так і держави на правові 
засади…” [31, c.26]. Праву, таким чином, відво-
диться роль інтегратора загальнонародної волі. 

Більше того, все очевиднішою стає спіль-
ність і навіть до певної міри єдність транснаціо-
нального правового розвитку. Цим самим зумов-
люється і транснаціональна природа правової 
науки, не виключаючи при цьому як головні на-
ціональні (внутрідержавні) функції правознавст-
ва  кожної країни. Очевидно, саме дане явище 
стало підставою для  слушного висновку одного 
з провідних українських теоретиків права М.І. Ко-
зюбри, що “радянська юридична наука – не що ін-
ше, як частина нехай не єдиної, але багато в чому 
діалектично цілісної світової юриспруденції” [18, 
c.13]. Цей висновок поширюється також на сучасну 
українську юридичну науку. Дослідження проблем 
права з позицій інтегративного підходу визначаєть-
ся і світоглядним фактором, оскільки, як уже давно 
встановлено, у кожному вченому апріорі закладена 
потреба цілісного сприйняття та пояснення навко-
лишньої дійсності. 

Нині інтегративний характер права як ні-
коли гостро поставив в центр уваги юридичної 
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науки проблему її методологічного інструмента-
рію. Стає все очевиднішим, що у відриві один 
від іншого ні сам по собі спеціально-юридичний 
підхід, який висвітлює нормативну суть права, ні  
соціологічний, який дає можливість розглядати 
право в контексті соціальних реалій,не можуть 
претендувати на роль загальної методології пра-
вопізнання. Ідея інтегративного підходу базуєть-
ся на врахуванні неповноти, однобокості пояс-
нення права з позицій тільки одного методу – 
лише соціологічного чи спеціально-юридичного, 
неминучості возвеличення (абсолютизації) мож-
ливостей одного з них за рахунок “приниження” 
можливостей іншого. “Контрарність же проти-
лежних методів, спрямованих на один і той же 
об’єкт дослідження, - як зазначає Е.А.Гансова, - 
робить їх взаємодоповнюючими” [5, c.27], орієн-
тує дослідника на всебічне з’ясування предмета 
дослідження, дозволяє уникнути однобокого по-
гляду на проблему. 

Усвідомлення та використання переваг ін-
тегративного підходу веде до зближення конце-
пцій права, як це характерно, наприклад, для 
США. Первісно тенденція до поєднання різних 
поглядів на право проявилася на початку 40-х 
років в роботах прихильників соціологічного 
напрямку (Р.Паунд, Е.Герман та ін.). Після цього 
ідеї інтегративного підходу знайшли своїх при-
хильників та з часом набрали поширення і в ін-
ших наукових школах. Н.А.Галкіна, яка спеціа-
льно аналізувала дану проблему [4, c.160], від-
значає, що найбільш чітко та послідовно тенден-
ція зближення різноспрямованих поглядів на 
право проявилася в ідеї “інтегративної” юрис-
пруденції професора Індіанського університету 
Ф.Холла, який дав наступне визначення її пред-
мету: “Позитивне право є соціальна поведінка, 
яка виражає норми та має на увазі цінності, від-
хилення від яких, включаючи судовий процес, 
завдають шкоди, яка передбачає і повинна пе-
редбачати застосування санкцій” [43, c.78]. На 
думку Р. Дворкіна, правова система не обмежена 
сукупністю норм у вузькому розумінні слова: до 
неї належать також найважливіші соціальні та 
політичні принципи, на неї впливають реалії со-
ціально-економічного та політичного життя сус-
пільства. “Тому право, вважає він, -  включає в 
себе і правові приписи значно ширшої міри спі-
льності – стандарти, до яких належить і “правова 
політика”, і “правовий принцип” [40, c.78]. 

Внаслідок переоцінки поглядів на право 
багатьма провідними правознавцями  сучасності 
істотні зміни сталися і в юридичній теорії. Якщо 

раніше всіма силами захищалась “чистота” пози-
тивного права, то тепер такі виступи стали рід-
шими. В юриспруденції все більшого поширення 
набуває висновок про те, що однобокість як со-
ціологізму, так і позитивізму повинні бути подо-
лані синтетичним підходом, при якому юридичні 
обгрунтування, аналіз закону та оціночні думки 
повинні доповнювати одне одного. Як стверджує 
В. Фрідман, що обгрунтував даний висновок, 
“соціологічний підхід до права доповнюється 
юридичним позитивізмом, а в процесі встанов-
лення відповідності між індивідуальними вчин-
ками і системою цінностей враховуються насам-
перед оціночні думки” [42, c.2]. Як бачимо, інте-
гративний підхід в розумінні американських 
юристів охоплює своїм змістом філософську ос-
нову права, його соціальну і “позитивістську” 
суть. Тим  самим можливості інтегративного під-
ходу дозволяють, не принижуючи значення спе-
ціально-юридичного і соціологічного підходів, 
максимально використати переваги кожного з 
них при з’ясуванні природи права та дотрима-
тись при цьому вимог діалектики відносно пов-
ноти та всебічності наукового аналізу. 

Таким чином, інтегративний підхід в 

праві є спосіб теоретичного пізнання та прак-

тичного освоєння соціально-правової дійснос-

ті, який базується на комплексному застосу-

ванні нормативного, інституціонального, ін-

струментального, особистісного, діяльнісного, 

генетичного, аксіологічного та інших методо-

логічних підходів, синтезованих в спеціально-

юридичному та соціологічному підходах, які у 

своїй єдності відображають багатоаспектне 

бачення права: закономірності його форму-

вання та забезпечення державою, сприйняття 

адресатами, втілення  в предметно-практич-

ній правомірній діяльності і досягнення на 

цій основі правового  (цивілізованого) поряд-

ку у суспільних відносинах. 

У філософів ми не знайдемо роз’яснень з 
приводу відмінних рис інтегративного і систем-
ного підходів у науці. Не будемо й ми “філософ-
ствувати” з цієї нагоди, а тільки відзначимо, що 
інтегративний підхід у праві специфічний своїм 
предметом та призначенням. Його застосування з 
неминучістю вимагає залучення контрарних ме-
тодів – соціологічного та спеціально-юридич-
ного, тоді як системний підхід може використо-
вуватись при аналізі окремо соціологічних і 
окре-мо спеціально-юридичних проблем, де 
об’єктами пізнання виступають явища, наділені 
системними ознаками. Інтегративний підхід  не 
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перекреслює можливостей системного підходу, а 
використовує їх  як загальний орієнтир. У цьому 
зв’язку категорія “правова система” як “зібран-
ня” всіх правових реалій може бути найзагаль-
нішим методологічним орієнтиром, що визначає 
позицію дослідника в праворозумінні [28, c.31-
32]. Завданню ж поєднання та об’єднання погля-
дів різних юридичних шкіл, напрямків у право-
розумінні, на нашу думку, найкраще відповідає 
інтегративний підхід. 

У “складі”, структурі інтегративного під-
ходу виділяються взаємодоповнюючі один одно-
го комплексні  методологічні способи пізнання 
та освоєння правової дійсності – спеціально-
юри-дичний та соціологічний, кожен з яких, в 
свою чергу, інтегрує набір пізнавальних засобів, 
що відображають відповідну своєрідність влас-
тивостей права. Порівняльно-юридичний під-

хід в праві – це комплексний спосіб пізнання 
явищ, процесів та станів соціально-правової дій-
сності, який дозволяє з’ясувати їх специфічно-
юридичну природу, тобто, формально-юридичні 
властивості, ознаки і закономірності, а також 
юридичні форми буття. Нормативно-

юридичний підхід – це спосіб правопізнання, з 
допо-могою якого право розглядається як сукуп-
ність офіційно визнаних державою настанов 
(норм), що виступають співвимірниками юриди-
чного характеру та правомірності (законопослу-
шності) поведінки соціальних суб’єктів. Інстру-

ментальний підхід у праві – це спеціально-
юридичний спосіб правового пізнання, що до-
зволяє визначити набір гарантованих державою, 
правовою  системою і всією сукупністю суспіль-
них відносин соціально-юридичних засобів, що 
надаються законом суб’єктам правовідносин для 
досягнення ними правовими (цивілізованими) 
способами бажаного результату. Інституційний 

підхід в праві – це спеціально-юридичний спо-
сіб наукового осмислення правової дійсності, 
при якому право розглядається з точки зору 
юридично належного, тобто в якості певним чи-
ном структурованого утворення юридичних 
норм та інститутів, метою яких є здійснення ре-
гулятивного впливу на суспільну практику. Со-

ціологічний підхід в праві – це спосіб теорети-
чного пізнання і практичного освоєння соціаль-
но-правової дійсності, що базується на викорис-
танні системи гуманітарних і природничо-
наукових (психологічних, кібернетичних та ін.) 
знань про закономірності, природу, механізми і 
джерела діяльності індивідів і людських спіль-
ностей в сфері права та праворозуміння. Аксіо-

логічний підхід в праві – це спосіб пізнання 
права, в основі якого лежить ціннісне сприйнят-
тя соціально-правової  дійсності, а критерієм іс-
тинності виступають загальнолюдські цінності. 
Діяльнісний підхід у праві – це спосіб пізнання 
права, при якому право розглядається як процес, 
пов’язаний із формуванням права та його реалі-
зацією у фактичних вчинках. Генетичний підхід 

у праві – це спосіб дослідження соціально-пра-
вових явищ і процесів, пов’язаний з визначенням 
джерел їх походження та факторів розвитку. 

Найбільш повно можливості спеціально-
юридичного і соціологічного підходів у праві 
представлені відповідно в нормативному і діяль-
нісному, які до певної міри можна розглядати в 
якості їх замінників. Використання в праві мож-
ливостей інтегративного підходу дозволяє уник-
нути однобічності в теоретичних узагальненнях, 
якомога повніше реалізувати методологічний 
принцип про нерозривний зв’язок теорії та прак-
тики і сприяти  тому, щоб пізнання права відзна-
чалось конструктивним характером. Залучення 
такого роду методологічних засобів дослідження 
права та юридичної практики сьогодні уже не 
тільки можливе, але й необхідне. 

Констатуючи факт відособлення соціоло-
гічного підходу від спеціально-юридичного у 
вивченні механізму правового регулювання, С.С. 
Алексєєв обгрунтовує положення принципової 
ваги: “Мабуть, найбільш теоретично значимих та 
практично важливих висновків можна очікувати 
від досліджень, в яких зуміють поєднати вказані 
вище підходи. Вже нині очевидний органічний 
зв’язок між особливою побудовою елементів 
правової системи …з психологічним механіз-
мом, мотивами поведінки, який характеризує 
спеціально-юридичні функції  права і проявля-
ється стосовно дозволів, заборон та зобов’язань з 
психологічним механізмом, мотивами поведінки 
людей, а звідси з тими соціальними явищами, які 
можна віднести до соціального механізму дії 
права (правовими установками, орієнтирами та 
ін.)” [1, c.11]. 

Звідси зрозуміло, що юриспруденція не 
може розвиватися інакше, як у єдності спеціаль-
но-юридичного і соціологічного підходів до пра-
вопізнання. Використання можливостей інтегра-
тивного підходу дозволяє підпорядковувати фі-
лософію і соціологію права, які виокремились із 
загальної теорії права, завданням єдиного проце-
су правопізнання. Якщо раніше їх розмежування 
до певної міри було виправданим, оскільки 
сприяло філософсько-соціологічному осмислен-
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ню права, внаслідок чого намітився певний  від-
хід від формально-догматичного його розуміння, 
то стосовно потреб сучасної суспільної практики 
дезінтеграція філософсько-соціологічного та 
спеціально-юридичного знання – явище не бажа-
не, негативне. І, навпаки, синтез можливостей 
соціологічного та спеціально-юридичного знання 
створює можливість подолання  однобічності у 
правопізнанні, а значить, і в праворозумінні. 

Нині незалежно від того, якої саме позиції, 
підходу дотримуються вчені – правознавці, аб-
солютна більшість виступає проти такої однобі-
чності. Інтегративний підхід якраз являє собою 
методологічну платформу для зближення різних 
концепцій права, дозволяє максимально врахува-
ти в юридичних дослідженнях вимоги повноти 
та всебічності наукового аналізу, оцінки природи 
права, визначення джерел, механізмів і законо-
мірностей його дії в суспільстві. З цієї точки зору 
створення наукової теорії права, здатної висту-
пити в якості методу прогресивного впливу на 
юридичну практику, об’єктивно можливе лише 
на основі використання можливостей інтеграти-
вного підходу. А поки що змушені констатувати, 
що навіть у спеціальних дослідженнях з методо-
логії права дана обставина належним чином не 
враховується. Вважаємо, що на етапі якісного 
реформування усього нашого суспільства, євро-
пейського і світового співтовариства держав і 
народів “філософський і соціологічний вимір 
права, - як справедливо зауважив ще десять років 
тому М.І.Козюбра, - явно відстає від спеціально-
юридичного” [25, c.12]. На даний час, за оцінкою 
А.А.Козловського, це відставання так і залиши-
лося [17, c.124]. Проблеми якості вітчизняного 
законодавства показують це особливо перекон-
ливо. Розвиток соціології права і спеціально-
юридичної проблематики в сучасних умовах суть 
єдиний процес прогресу правопізнання. Тому до 
досягнутого рівня спеціально-юридичного вимі-
ру права необхідно підняти і його соціологічний 
вимір, наполегливіше та послідовніше впрова-
джувати інтегративний підхід до правопізнання. 
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 ДО  ПИТАННЯ  ПРО  ЮРИДИЧНИЙ  ПОЗИТИВІЗМ,  НЕОПОЗИТИВІЗМ 

І  НОРМАТИВІСТСЬКУ  ТЕОРІЮ  ПРАВА 
 
Доктрина юридичного позитивізму виник-

ла у Західній Європі в 30-х роках ХІХ ст. Буржу-
азія встановивши своє політичне панування, пра-
гнула до перегляду колишньої революційної іде-
ології. Тоді ж на зміну природно-правовій теорії 
приходить юридичний позитивізм, який став 
найважливішою складовою частиною юридично-
го світогляду — класичного буржуазного світо-
гляду епохи промислового капіталізму. Майже 
одночасно і незалежно одна від одної ідеї юри-
дичного позитивізму з’явилися в Англії і Німеч-
чині, а потім у Франції. 

В Англії під безпосереднім впливом ідей 
І.Бентама, буржуазного ліберала і філософа-
утилітариста, виникла так звана аналітична юри-
спруденція Дж.Остіна. Нова теорія вже в час її 
зародження була пущена в хід. Лекції Остіна з 
юриспруденції, прочитані в кінці 20-х — на по-
чатку 30-х років у Лондонському університеті, 
багато разів видавались і перевидавались в Анг-
лії та інших західних країнах, стали взірцем ви-
кладу теоретичних положень юридичного пози-
тивізму і до цих пір користуються великою по-
пулярністю у юристів. Остін створив теорію, згі-
дно з якою право виступає як наказ суверена. 
Так, із юриспруденції була виключена яка б то 
не була оцінка діючого права. Середньовічну віру 
в церкву та її догмати замінила віра в буржуазну 
державу та її право. Формально-догматичний ме-
тод став єдиним методом дослідження всіх право-
вих явищ. З цих позицій права особи розглядались 
як явище, дане законом, а злочин – порушення 
того ж закону. 

Німецький юрист другої половини ХІХ ст. 
К.Бергбом став стверджувати, що найобурливі-
ший за своїм змістом закон, якщо тільки він ви-
даний у встановленому Конституцією порядку, є 
правом і має обов’язкову силу. А найвища чес-
ність юриста полягає в тому, щоб всупереч про-
тестам розуму й серця підкорятися будь-якому 
закону, доки він не відмінений [5, с. 362]. Для 
юридичного позитивізму, що виключив оціноч-
ний підхід при вивченні права, принцип типу 
“нема злочину без закону”, “суворий закон – все 
одно закон”, верховенство закону, підлеглість 
судді тільки закону стали символами соціального 

порядку, стабільності нових суспільних відно-
син, їх удосконалення і непохитності. Виражені 
у цих принципах ідеї буржуазної законності, не-
зважаючи на їх формалізм, були відносно про-
гресивними і відіграли позитивну роль у ство-
ренні кодифікованого законодавства. Правда у 
самій Англії, класичній країні судово-преце-
дентного права, процес кодифікації, на якому 
наполягав Дж.Остін, дуже повільно прокладав 
шлях, не закінчився він і на сьогодні. 

Буржуазія висувала ідеї юридичного пози-
тивізму, розраховуючи, що проголошені нею 
принципи законності будуть надійною опорою 
встановлених нею порядків. Це особливо наочно 
видно тоді, коли розглядається питання про за-
стосування права. В тій же демократичній Англії 
на початку ХІХ ст. досить часто мирові судді, 
ігноруючи фабричне законодавство про захист 
дітей, вважали несправедливим суворо застосо-
вувати закони щодо фабрикантів, які “з добрих 
намірів” дають бідним сім’ям можливість додат-
кового заробітку. А через століття Високий суд, 
всупереч встановленому розумінню Закону, ви-
знав справедливим притягнення тредюніонів до 
відповідальності за пікетування своїх підприєм-
ців. Такими були наочні приклади дії принципу 
буржуазної законності [5, с. 368]. 

Ідея законності, обгрунтована в працях ан-
глійських філософів ХVІІ ст. Бекона, Гоббса, 
Локка і сформульована вже як політична вимога 
у Монтеск’є і Руссо, після буржуазних револю-
цій стала основою для побудови буржуазного 
права континентальних країн Європи. Стає оче-
видним, що юридичний позитивізм не сформу-
лював ці принципи і не ввів їх у дію. Він тільки 
оголосив їх домінуючу роль у системі діючого 
права. До того ж в англійському праві ніколи не 
панував принцип “нема злочину без закону”, то-
му що в ньому нарівні з законом діють і норми 
“загаль-ного права”, а теоретичні права практич-
но не приділяли цій проблемі належної уваги. 
Детальний виклад основних ідей юридичного 
позитивізму дає можливість простежити, на що 
спираються новітні дослідження західних право-
знавців, що стоять на позиціях позитивістського 
підходу до проблем права [6, с. 238]. 
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Подібно до юридичного позитивізму, нео-
позитивізм трактує право як формально-юри-
дичні установки незалежно від їх змісту. Проте 
саме право постає тепер уже не як наказ суверена 
або сукупність норм, а як показ суверена або су-
купність норм, як щось суб’єктивне і непевне. 
Посилаючись на положення лінгвістичної філо-
софії, згідно з якою вживання того чи іншого 
поняття не відображає об’єктивної реальності, а 
залежить від єдності поглядів, неопозитивісти в 
праві конструюють теорію, за якою немає і не 
може бути єдино справжнього і науково визна-
ченого поняття права. Вони, як і раніше, шука-
ють розуміння права в ньому самому, абстрагу-
ючись від економічного базису і волі пануючого 
класу, які його визначають.  

На відміну від юридичного позитивізму 
минулого століття, неопозитивізм у праві не 
служить утвердженню принципу законності. 
Неопозитивізм у праві вважає, що правова дійс-
ність існує і може бути відтворена, але визна-
чення поняття права і того, що повинно бути 
правом, дати неможливо. Суб’єктивно-
ідеалістич-ний підхід до права, притаманний 
неопозити-візму, дає широкий простір органам, 
що застосовують право, відступати від закону і 
не розглядати його як остаточну істину в праві. 
Прагнення підмінити закон судовою практикою 
особливо характерне для представників англій-
ського та американського неопозитивізму в силу 
особливостей їх правової системи. Так, англійсь-
кий юрист Салмонд на початку ХХ ст. зробив 
спробу перенести формальне джерело права з 
остіновського суверена на органи судової влади. 
Для нього право являє собою правила, “які ви-
знаються і застосовуються судом”, примусова 
сила якого йде від держави. 

В юридичному позитивізмі в 60-ті роки 
нинішнього століття визначилась тенденція до 
розширення сфери досліджень. Так, американсь-
кий юрист Р.Саммерс заявляв, що виникла школа 
“нової аналітичної юриспруденції”, яка на відмі-
ну від старої аналітичної школи “менш доктри-
нальна”, в ній “менше позитивізму” і вона “під-
дає аналізу більш широке коло по-
нять” [6, с. 239]. У концепції одного з представ-
ників “нової аналітичної юриспруденції англій-
ського філософа і теоретика права Г.Харта таким 
новим елементом є спроба відродити оціночний 
критерій права. Для цього Харт ставить пробле-
му співвідношення права і моралі і пропонує 
іменувати “мінімальну суму елементарних прин-
ципів співжиття, закріплених будь-якою, більш 

або менш розвиненою правовою системою, 
“природним правом”. У такий спосіб Харт нама-
гається еклектично поєднати у своїй правовій 
теорії ідеї традиційної “аналітичної юриспруде-
нції” і відродженої школи “природного права”. 
Він приєднує до них також положення нормати-
вістської теорії права Г.Кельзена, прагнучи до 
створення так званої інтегральної юриспруден-
ції, яка могла б протистояти марксистському 
вченню про право [1. с. 658]. 

Нормативістська, або “чиста теорія права” 
Ганса Кельзена посідає особливе місце в буржуа-
зній юридичній науці. Відправні положення но-
рмативістської теорії права Кельзен сформулю-
вав ще в 1911 р., а вже в 1934 р. вона була пред-
ставлена як система і як своєрідна філософсько-
правова течія. Вона набула значного поширення 
в тодішньому буржуазному світі, особливо в Ав-
стрії, Німеччині, США і країнах Латинської 
Америки. Самою назвою своєї концепції як “чи-
стої теорії права” Кельзен прагнув підкреслити, 
що юридична наука повинна відмовитись від 
будь-якого використання висновків і положень 
інших наук. Юриспруденція, відповідно до теорії 
Кельзена, не повинна бути пов’язана ні з соціо-
логією, ні з етикою, ні з політикою, ні навіть з 
історією. Її предметом повинні стати норми, пра-
вові приписи та їх систематизація. Все останнє 
має бути вилучене з юридичної науки. Це відо-
бразилось в його тезі про те, що “право є галузь 
необхідного, зовсім незалежного від світу сущо-
го”. Для нормативізму Кельзена, отже, характер-
ний повний відрив права від його соціально-
класового змісту.  

За теорією Кельзена, право виникає з само-
го себе. Воно не має кореня в реальному світі, бо 
лежить поза соціальною структурою суспільства, 
боротьби класів і т.ін. Воно вільне від будь-яких 
земних “домішок”, “стерильне” і аполітичне. 
Право інертне по відношенню до впливу на ньо-
го зовнішнього середовища. Не воно дає йому 
життя. Основою дійсності права, — пише Кель-
зен, — є завжди норма, а не факт. Пошуки осно-
ви дійсності норми ведуть не до реальності, а до 
іншої норми, з якої виведена перша норма [3, с. 
7]. Звідкіля ж береться “перша норма” і що вона 
собою являє? Вся система права, за Кельзеном, 
— це величезна піраміда юридичних норм. Її ве-
ршиною є якась неписана “основна норма”. Але 
як вона виникла, хто її носій, де вона черпає свій 
зміст і в чому він полягає — на ці питання Кель-
зен не дає відповіді. Про неї, згідно з точкою зо-
ру Кельзена, можна сказати тільки те, що вона 
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апріорна і не зафіксована у законі, однак вона 
дає життя всьому діючому праву. Основна норма 
очолює всю ієрархію юридичних норм, які роз-
ташовуються у вигляді послідовних ступенів. 
Слідом за вершиною ступеневої ієрархії право-
вих норм “основною нормою” у Кельзена висту-
пає конституція, за нею “загальні норми, які 
встановлюються законодавцем чи витікають із 
звичаїв, і, врешті-решт, останній ступінь єдиного 
правопорядку — “індивідуальні” правові норми 
(найбільш конкретні): судові рішення і розпоря-
дження адміністративних органів з окремих 
справ, різні угоди [3, с. 101, 110]. 

Позитивне право Кельзен подає у вигляді 
замкненої самодостатньої системи всякого роду 
правил поведінки, які можуть бути здійснені 
примусовим шляхом. Це, з одного боку, “загаль-
ні норми” (закони і т.ін.), а з другого — “норми 
індивідуальні” (договори, угоди акти службових 
осіб). Отже, Кельзен включає в позитивне право 
не тільки сукупність нормативних актів, які на-
ділені примусовою силою, а й фактичні правові 
відносини. Кельзен та інші нормативісти, зводя-
чи в абсолют формально-логічний метод, праг-
нули довести надкласовість права і незалежність 
свого вчення від політики. Насправді нормати-
візм Кельзена, як і інші буржуазні теорії того 
часу, служив обгрунтуванню буржуазного пра-
вопорядку. 

В епоху імперіалізму і загальної кризи ка-
піталізму юридичний позитивізм поступився мі-
сцем багатьом іншим доктринам права, особливо 
соціологічному напрямку в юриспруденції. Од-
нак позитивізм не стільки зник, скільки обмежив 
свої позиції. Його формалізм і догматизм широ-
ко використовуються і сучасними правознавцями 
для аналізу діючих нормативних актів, як основ-
ного джерела права. В питанні про збереження 
практичного значення позитивістського і всякого 
іншого чисто формалістичного визначення права 
цінним є свідчення одного з відомих соціологів 
права США Е.Шура, який у праці “Право і суспі-
льство. Соціологічна точка зору” пише, що 
вплив формалістичного і позитивістського по-
гляду на вчених правознавців і студентів зберіга-
ється, але вдвічі менше. У пізнанні права і підхо-
ді до його різних аспектів воно витіснене нови-
ми, соціологічними доктринами, але має місце у 
вивченні діючих правових актів [7, с. 70]. Юри-
дичний позитивізм у цілому умовно може бути 
поділений на три великі групи вчень, теорій, до-
ктрин, що існують у різних країнах і виникли в 
різні часи: державно-інституціональ-ний (стати-

чний), соціологічний і антропологіч-ний (психо-
логічний і біологічний). Ці групи різняться оріє-
нтацією на особливі сфери право-вого досвіду [5, 
с. 351]. Дати аналіз цих напрям-ків у межах одні-
єї статті неможливо та й немає необхідності. 

У підсумку варто відзначити, що юридич-
ний позитивізм у всіх його різновидах на ранній 
стадії свого розвитку відіграв прогресивну роль 
у зміцненні демократичної законності буржуазії, 
яка прийшла до влади. Право втратило б свою 
цінність, перестало б виконувати свою роль по 
стабілізацї і впорядкованності суспільних зв’яз-
ків, якби воно розумілось усіма по-різному. Ви-
значеність у розумінні права — вихідне начало 
визначеності і порядку в суспільних відносинах. 
У різних частинах світу в групах держав або в 
окремо взятій країні історично складалась своя 
система права. Обставини місця, часу і умов роз-
витку тих або інших народів об’єктивно форму-
вали свої джерела права. 

У наш час різні підходи до розуміння пра-
ва погоджуються з демократизацією суспільства, 
визнанням, зокрема, плюралізму думок. Різні 
сили, громадські рухи і партії можуть мати свої 
погляди на життя, на систему взагалі та на право, 
зокрема. Для глибокого наукового розуміння 
права всі визначення, якщо вони відображають 
хоча б якусь частину реалій життя, корисні. Але 
для практичного використання найбільш вигідне 
єдине розуміння права. Тому нормативне розу-
міння права — найбільш придатне для відобра-
ження його інструментальної ролі. Визначення 
права як сукупності норм, що охороняються 
державою, дозволяє громадянам та іншим вико-
навцям правових приписів знайомитись зі зміс-
том останніх за текстом нормативних актів і, 
відповідно, свідомо вибирати варіант своєї пове-
дінки. Уже з однієї цієї причини, — зауважує 
професор В.В.Лазарєв, — не можна відхиляти 
цей підхід. “Не можна пов’язувати його з одними 
іменами (наприклад, іменем Вишинського), за-
буваючи про інших, або з одним часом (напри-
клад, часом культу особи), не приймаючи до ува-
ги позитивної ролі нормативістських точок зору і 
нормативістської практики” [4, с. 113]. 

Правом визнається державна воля, возве-
дена з закон, а саме виражена в обов’язковому 
нормативному акті, забезпеченому примусовою 
силою держави. Це головне джерело права, тому 
чистий практик-нормативіст при вирішенні кон-
кретної справи не задумується про класове заба-
рвлення державної волі. Це може бути воля всьо-
го народу або окремої його частини, воля біль-
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шості або меншості, прогресивних чи консерва-
тивних прошарків суспільства. “Державну волю” 
можуть сформулювати єдино інтереси правлячої 
еліти, що розходяться з інтересами країни і на-
віть держави в цілому. Тому в погляді на дійс-
ність і рішення справи через юридичні “оку-
ляри”, через призму прийнятих державою нор-
мативних актів може бути одночасно реалізоване 
позитивне і негативне, закладене в нормативно-
му акті. 

Негативне в нормативному підході прояв-
ляється в ігноруванні змістовної сторони права: 
положення і ступеня свободи адресатів правових 
норм, суб’єктивних прав особи, моральності 
юридичних норм, відповідності їх об’єктивним 
потребам суспільного розвитку. Поряд з цим 
проф. Лазарєв В.В. справедливо називає цілий 
ряд позитивних моментів у нормативному розу-
мінні права: 1) нормативний підхід більш, ніж 
будь-який інший, підкреслює визначальний ха-
рактер права — його нормативність; 2) нормати-
вність органічно пов’язана з формальною визна-
ченістю права, що суттєво полегшує керівництво 
правовими вимогами; 3) фіксованість засобів 
державного примусу в разі порушення права; 4) 
протистояння режиму свавілля і беззаконня; 5) 
побічна орієнтація на необхідність возведення в 
закон належної (справедливої, моральної, про-
гресивної і т.д.) волі; 6) орієнтація на підзаконне 
нормативне регулювання суспільних відносин у 
процесі юридичної практики; 7) визнання широ-

ких можливостей держави впливати на суспіль-
ний розвиток [4, с. 115-116]. 

Тому можна зробити висновок, що позити-
вістське нормативне розуміння права (започат-
коване в свій час буржуазними авторами) добре  
спрацьовує і тепер, особливо в ті історичні пері-
оди, які відзначаються стабільністю. Воно не 
викликає нарікань з точки зору практики, якщо 
законодавство обновляється і якщо при цьому 
дотримуються всі демократичні процедури, якщо 
в нормах відображаються передові прогресивні 
настрої широких народних мас. 
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На час приєднання до Австрії більшість 

населення Буковини майже не знала писаного 
права. “Молдавські осадники, - як відзначає 
І.М.Новосівський, - не принесли з собою писано-
го права. Вони такого й не застали в занятій ни-
ми країні” [10, с.4]. Цей факт констатував і пер-
ший австрійський військовий адміністратор Бу-
ковини генерал Г.Сплені:  “Не існувало писаного 
кодексу законів, і тому не було поприща для за-
стосування юридичної науки. Старости проводи-
ли судові процеси без адвокатів, покладаючись 
лише на здоровий глузд, і виносили свої рішення 
лише із звичаєвого права. Для розгляду великих і 
заплутаних справ залучався як радник Ясський 
митрополит, який єдиний використовував збір-
ник законів, що носив назву “Молдавські прави-
ла”. Норми, викладені в цій книзі, виходили з 
церковних звичаїв і могли застосуватись хіба що 
в духовних справах” [13, с. 39]. Правда, в якійсь 
мірі використовувався ряд грамот молдавських 
господарів, які в основному стосувались відно-
син феодалів та залежних селян (хрисовули 
В.Лупула, К.Маврокордата, Г.Гіки та ін.) [16, р. 
72]. Проте це несистематизоване князівське за-
конодавство загалом свідчило про невисокий 
рівень правового життя тодішньої Молдавії. Го-
ловним гальмом для розвитку права в придунай-
ських князівствах, на думку Л.А.Кассо, був тоді 
плачевний стан правосуддя [8, с. 22]. 

Запроваджена у 1774 році австрійська вій-
ськова адміністрація Буковини використовувала 
місцеву адміністрацію, яка продовжувала діяти 
на основі старого права. “Політика австрійської 
влади була скерована спочатку на те, - пише 
Г.Піддубний, - щоб затримати Status - qwo, але з 
бігом часу уряд що-разу дужче переходив до 
уніфікації краю з цілою державою та до нищення 
різних турецько-молдавських особливостей у 
суспільно-громадському житті” [12, с. 35]. Таку 
ж оцінку висловлює й І.М.Новосівський: “Згідно 
з постановами договору (від 7 травня 1775 року - 
М. Н.) Австрія зобов’язувалася зберегти на цій 
території суспільно-правовий status - qwo” [11, с. 
81]. Але ні в австрійському, ні в турецькому 
примірниках тексту договору про це не гово-
риться нічого (там висловлене лише застережен-

ня проти будівництва нових фортець) [19, s. 180-
186]. Сам термін “Status qwo” появився лише з 
виданням у 1786 році декрету для Буковини під 
таким заголовком, який на 30 років звільняв край 
від попередніх воєводських податків, передбачав 
впорядкування станових прав великих землевла-
сників та повинностей селян [7, с. 8]. 

На Буковині діяли як норми звичаєвого 
права, що мали силу по всій Молдавській держа-
ві (загальнодержавне звичаєве право),  так і чис-
то місцеві (місцеве звичаєве право). Забігаючи 
вперед, треба зазначити, що останнє зберегло 
своє значення і через 100 років австрійського 
правового впливу на Буковині. Ось як писав з 
цього приводу Є.Ерліх: “Живуть в герцогстві 
Буковина, в основному мирно, 9 народностей: 
вірмени, німці, євреї, румуни, росіяни (липова-
ни), українці, словаки, угорці, цигани. Юрист 
традиційного спрямування став би стверджувати, 
що всі народи мали одне єдине, діюче в усій Ав-
стрії австрійське право. Але вже при поверхово-
му спостереженні видно, що кожна ця народ-
ність у всіх правових відносинах щоденного 
життя дотримується зовсім інших правових пра-
вил. Древній принцип особистості в праві, лише 
на папері замінений принципом територіальнос-
ті, продовжує практично діяти” [18, s. 43]. 

Правопорядок молдавського князівства в 
новоствореній австрійській провінції довго існу-
вати не міг, оскільки суттєво відрізнявся від авс-
трійського. Однак окремі грамоти молдавських 
господарів, що регулювали систему феодальних 
повинностей та податків, ще тривалий час збері-
гали свою силу. Особливо це стосується грамоти 
Григорія Олександра Гіки від 1 січня 1766 року, 
відомої під назвами “Хрисовул Гіки”,  “Золота 
грамота”. Вона була підтверджена 13 листопада 
1776 року, а 4 квітня 1780 року рішенням При-
дворної військової ради її було визнано голо-
вним законодавчим актом, що регулював пови-
нності селян на користь поміщиків. У 1813 році 
окружне управління отримало із Відня нову ре-
дакцію грамоти. Вона остаточно втратила свою 
силу тільки із скасуванням панщини на Буковині 
у 1848 році [2, с.86; 6,ф. 1, оп. 2, спр. 669, а. 1-2]. 
Щоправда, в Молдавії “Золота грамота” не мала 
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сили закону у повному розумінні цього слова, а 
була свого роду рекомендацією, на яку при ба-
жанні могли звертати увагу поміщики при укла-
данні угод із селянами. Фактично грамота всіля-
ко обходилась поміщиками і застосовувалась на 
практиці рідко [4, с. 213]. 

З прилученням Буковини до Галичини в 
ній поступово запроваджується державне, кри-
мінальне та цивільне австрійське законодавство. 
“Першим правом нової суверенности, застосова-
ним до населення Буковини, - відзначає І.М.Но-
восівський, - було конституційне право монархії 
- “Прагматична санкція” [11, с. 81].  Саме на її 
основі 12 жовтня 1777 року буковинці присягли 
на вірність Габсбургам.∗  

Проголошена Карлом VI у 1713 році Праг-
матична санкція зберігала свою юридичну силу 
аж до розпаду Австро-Угорщини. Значення цьо-
го першого загального для всіх габсбургських 
володінь закону виходить за межі династійного 
права, тобто права успадкування, в т.ч. і по жі-
ночій лінії. Найважливішим принципом Прагма-
тичної санкції було положення про “неділи-
мість” земель і королівств, що входили до мона-
рхії, а також, що австрійський двір управляє спад-
ковими провінціями “нероздільно і нерозривно”. 
До цього країни, які поступово потрапляли під вла-
ду Габсбургів, як правило, не позбавлялись через це 
повністю своєї державно-правової самостійності, а, 
навпаки, зберігали свої свободи, які були сформо-
вані частково на основі звичаєвого права, а частко-
во підтверджувались князівськими актами. 

14 березня 1786 року Йосиф ІІ видав окре-
мий диплом для Буковини, який визначав цілі 
адміністративного приєднання Буковини до Га-
личини та статус буковинської знаті. Актом кон-
ституційного змісту був також Прагматичний 
закон  цісаря Франца ІІ (І) від 1 серпня 1804 ро-
ку. Ним було завершене об’єднання окремих зе-
мель габсбургського конгломерату у єдину дер-
жаву під назвою “Австрія”.  В законі Франц І 
заявив, що  приймає цісарський титул “на себе і 
своїх наступників”. І внутрі держави, і в міжна-
родних відносинах поступово утверджується ви-
раз “Австрійська імперія”. Декрети 1812 і 1813 
років офіційно зобов’язували іменувати 
об’єднання Габсбургських  земель Австрійською 
імперією. 

                                                           
∗ Ще 26 серпня 1777 р. Марія-Терезія підписала 
спеціальну прокламацію, в якій містилось повід-
омлення буковинцям про наступну клятву вірно-
сті австрійському трону. 

Formärz - передберезневий (1848 року) 
стан австрійського суспільства і держави харак-
теризувався повним застоєм правового розвитку. 
Абсолютизм зжив себе. 25 квітня 1848 року у 
зв’язку з революційними подіями була видана 
перша австрійська конституція (Піллерсдорфа). 
Вона проголосила конституційну монархію та 
деякі демократичні права і свободи громадян, 
але вже невдовзі (16 травня) припинила свою 
дію. 

4 березня 1849 року юний цісар Франц-
Йосиф І “подарував” імперії нову, т. зв. “октро-
йовану” конституцію. Вона складалася з двох 
частин: цісарського патенту про конституцію для 
Австрії та патенту про політичні права, гаранто-
вані конституційним устроєм держави. Тодішня 
австрійська правова наука оцінювала цю консти-
туцію як “наскрізь  пронизану духом ліберально-
сті”. По суті ж, вона створювала централізовану 
державу, в якій вся повнота влади зосереджува-
лась у руках цісаря і його уряду, обмежуючи на 
їх користь права громадян і повноваження пар-
ламенту [9, с. 108]. Стаття 77 цієї конституції 
містила обіцянку,  що всі коронні землі одержать 
свої крайові конституції (Буковина отримала її у 
відповідності з цісарським патентом від 29 вере-
сня 1850 року). Особливої згадки заслуговує той 
факт, що у цьому конституційному акті цісар 
Австрії вперше прийняв титул “герцога Букови-
ни”, чим Буковина була піднесена до рівня окре-
мої коронної землі. 

Після оприлюднення октройованої консти-
туції появився ряд реформаторських конститу-
ційних актів: патент від 4 березня 1849 року про 
запровадження загальноімперського вісника за-
конів та урядових постанов і земельних вісників 
законів, закон про пресу від 13 березня 1849 року, 
тимчасовий закон про громади від 17 березня 1849 
року (із заголовними словами: “основою вільної 
держави є вільна громада”), закон про об’єднання і 
зібрання від 17 березня 1849 року та ін. 

Конституційні надбання 1849 року скасо-
вані цісарським указом від 10 січня 1852 року, 
поміченим 31 грудня 1851 року. В ньому, зокре-
ма, говорилось: “Оскільки підсумки...  нарад (в 
уряді і державній раді - М.Н.) показали, що озна-
чені конституційні акти не відповідають у своїх 
основних відношеннях австрійській імперії і не-
здійснимі в сукупності поміщених у них поста-
нов, то ми...  бачимо себе вимушеними цим ого-
лосити немаючим сили і законної дії...  консти-
туційний акт від 4 березня 1849 року” [1, с. 665]. 
В одному з наступних указів були скасовані й 
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основні права, даровані октройованою конститу-
цією землям. Загалом це означало утвердження в 
Австрії неоабсолютизму (Ära Neoabsolutismus), 
повернення до абсолютних форм управління в 
усіх землях [15, s. 60]. 

Однак реставрація абсолютизму виявилась 
короткочасною. Програна війна 1859 року в Іта-
лії, важкий фінансовий стан держави зумовили 
повернення до конституційної форми правління. 
Особливе значення на цьому шляху мали цісар-
ський диплом від 20 жовтня 1860 року та цісар-
ський патент від 26 лютого 1861 року. Жовтне-
вий диплом 1860 року (його авторство належало 
А. Голуховському) підтвердив дію Прагматичної 
санкції як конституційної основи держави та 
відновлював права коронних земель, висловлю-
ючи згоду монарха на перехід від централізації 
до федералізму, тобто “до такого порядку, який 
відповідав усвідомленню історичної особливості 
кожної із земель при збереженні їх нерозчлено-
ваного союзу” [3, с. 344]. 

Однак федералізація управління, як вияви-
лось, стосувалась лише Угорщини (16 січня 1861 
року  це підтвердив спеціальний цісарський рес-
крипт). Принцип федералізму був замінений 
принципом централізації. “Лютневий патент” 
1861 року (автор - А.Шмерлінг) передбачав вла-
штування монархії як єдиної держави з центра-
льним урядом, якому підпорядковувались і землі 
угорської корони. Патент містив “Основ-ний за-
кон про імперське представництво” та земельні 
статути, закони про сеймові вибори. Загалом 
можна зробити висновок, що конституційні пе-
реміни 1860/61  років були лише формальними 
конституціями, але не конституціями в повному 
розумінні цього слова, що вони все ще були 
тільки модифікаціями неоабсолютизму. З одного 
боку, обидва закони відображали намагання по-
ставити закон на підтримку особистої свободи, а 
з іншого - на підтримку династійного (двірцево-
го) права. 

Остаточне завершення неоабсолютизму і 
повернення Австрії до конституціоналізму від-
булось із прийняттям основного закону держави 
від 21 грудня 1867 року. 

Поняття конституції 1867 року утворюють 
5 конституційних законів: 1) закон від 21 грудня 
1867 року про імперське представництво (über 
die Reichsvertretung); 2) закон від 21 грудня 1867 
року про загальні права громадян (über die 
allgemeinen Rechte der Staatsbürger); 3) закон від 
21 грудня 1867 року про влаштування імперсько-
го суду (über die Einsetzung eines Reichsgerichtes);  

4) закон від 21 грудня 1867 року  про судову вла-
ду (über die richterliche Gewalt); 5) закон від 21 
грудня 1867 року  про урядово-виконавчу владу 
(über die Ausübung der Regierungs - und 
Vollzugsgewalt). Конституція виявилась досить 
стабільною і живучою. Цілий ряд її положень 
був повторений у конституціях Австрійської ре-
спубліки 1918  і 1920 років і в різних модифіка-
ціях діє до сьогодні.∗  

Особливе значення мав закон від 21 грудня 
1867 року “Про загальні права громадян коро-
лівств та земель, представлених у імперській ра-
ді” (загальні права громадян названі тут ще “ос-
новними правами” - Grundrechte). Цим законом в 
Австрії була завершена кодифікація основних 
прав, започаткована 25 квітня 1848 року консти-
туцією Піллерсдорфа та законами від 27 лютого 
1862 року про забезпечення особистої свободи і 
прав двора. Він продовжує бути предметом нау-
кового аналізу, порівняння та практичних розду-
мів. Показова в цьому зв’язку оцінка, висловлена 
В.Головченко: “У теоретичному та практичному 
цей закон має певне, навіть повчальне значення 
для незалежної України. Юридичний аналіз цьо-
го закону свідчить про прогресивність його норм 
і високу правову культуру... Чимало з них закрі-
плено в Конституції України, оскільки вони від-
повідають міжнародно-правовим актам сучасно-
сті” [5, с. 78-89]. До їх числа належать положен-
ня про рівність усіх громадян, про загальне авст-
рійське громадянство, про свободу переміщення 
особи та майна, про недоторканість власності, 
вільний вибір місця перебування та місця про-
живання, про недоторканість житла, таємницю 
листування, право зборів та створення об’єднань, 
свободу совісті та віросповідання, про рівнопра-
вність усіх національних меншин. Усе це ство-
рювало правові  гарантії особистих прав і свобод 
громадян Австро-Угорщини.  
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In the article the basic sources of State Law in Bukovina in 1775-1918 are analyzed. 
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БІБЛІЯ  ЯК  ДЖЕРЕЛО  КАНОНІЧНОГО  ПРАВА 

 
Дослідження проблематики джерел кано-

нічного права ускладнюється не лише специфі-
кою цієї унікальної релігійно-правової системи 
соціальних норм, але і недостатньою розробкою 
загальнотеоретичних питань щодо джерел права 
взагалі. Зміст терміна "джерело права" дуже різ-
ноплановий. До нього, зокрема, зараховують: 1) 
матеріальні умови життя суспільства як безпосе-
редню засаду правотворчості та коло органів, 
уповноважених творити право в певній спільноті 
(матеріальні джерела); 2) формально виражені 
нормативні приписи як підставу юридичної обо-
в'язковості правових норм (формальні джерела); 
3) матеріали, дослідження яких сприяє пізнанню 
права (джерела пізнання права); 4) збірники пра-
вових норм, які втратили свій загальнозобов'яза-
льний характер і мають лише історичне значення 
(історичні джерела права). 

Чільне місце у ієрархії джерел релігійно-
правових систем традиційно посідають поло-
ження, викладені у священних книгах релігії, на 
доктрини якої опирається ця система. Не виняток 
і канонічне право. Особливе значення для кож-
ного християнського релігійного об'єднання ма-
ють приписи священної книги цієї світової релі-
гії - Біблії, яка є, по суті, збірником багатьох 
творів, написаних різними авторами в різні епо-
хи. Саме у Біблії розкрито засади християнсько-
го віровчення та культу, подано основні паради-
гми християнського світогляду. 

Значення Біблії у процесі формування та 
розвитку правових систем унікальне та багато-
планове: 1) Її нормативні приписи є історичним 
джерелом права, адже на певних історичних ета-
пах вони були нормами прямої дії і складали ос-
нову національних систем права. Наприклад, 
т.зв. законодавство Мойсея, що викладене у пе-
рших п'яти книгах Біблії, тривалий час (XV ст. 
до н.е. - І ст. н.е.) було ключовою частиною дав-
ньоізраїльського права. У Номоканонах - джере-
лах права часів Київської Русі та Галицько-
Волинського князівства - сімейні відносини вре-
гульовувалися поряд з іншими і нормами, запо-
зиченими зі Старого Заповіту. Біблія під час 
ранньої хвилі масового переселення до США  
протягом певного часу використовувалась як 
безпосереднє джерело права; 2) Священна книга 

християнської релігії справила визначний опосе-
редкований вплив на формування права багатьох 
країн як на рівні системи права в цілому, так і на 
рівні окремих галузей національного законодав-
ства (особливо цей вплив помітний у галузях 
міжнародного, конституційного та сімейного 
права). Тому, Біблію у цьому значенні, на думку 
автора, цілком можна вважати джерелом вив-
чення права. Заборона вбивства, лжесвідчення, 
засудження заздрості, вимога до дітей шанувати 
своїх батьків, праця протягом шести днів та від-
починок на сьомий, теза про рівність усіх перед 
Богом - ось лише деякі положення Біблії, що 
стали загальновизнаними нормами людського 
співжиття і відобразилися у правових приписах. 
Значний вплив Біблії і на розвиток окремих шкіл 
вивчення права (зокрема, школи природного 
права); 3) Біблію можна розглядати і як особливе 
джерело власне канонічного права окремих релі-
гійних утворень – цілісної релігійно-правової 
системи норм, що врегульовує внутрішні та зов-
нішні відносини у самодостатніх релігійних об'-
єднаннях (церквах). 

З цього приводу (оскільки мова йде не 
тільки про державно-канонічні норми, які мають 
тепер лише історичне значення, а й про групу 
специфічних правових норм, що реально діє по-
ряд з правом окремих держав) постає питання: 
чи можна форми виразу канонічних приписів 
(однією з яких є Біблія) вважати джерелами пра-
ва? Ще кілька років тому така постановка питан-
ня вважалася б неприпустимою. Важко не пого-
дитися з твердженням, що "ідеологічним фаса-
дом радянської тоталітарної держави поставала 
соціалістична нормативістська концепція права, 
згідно з якою право розумілося як продукт дер-
жавної діяльності, як система встановлених чи 
санкціонованих державою норм, спрямованих на 
врегулювання суспільних відносин, тобто дер-
жава - первинна, право - вторинне, право - про-
дукт держави" [6, с. 34]. Багато сучасних визна-
чень поняття джерела права фактично ствер-
джують, що між правовими нормами та діяльніс-
тю держави існують відношення подвійної ім-
плікації. Джерело права, виходячи з такого за-
сновку, розуміється як зовнішня форма об'єкти-
вації, виразу права чи нормативної волі держави; 
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як офіційна (тобто державна) форма виразу, за-
кріплення, зміни чи скасування правових норм, 
які діють у даній державі [7, с. 133]. Безумовно, 
визнаючи нерозривний зв'язок між державою і 
правом, що склався історично, автор, однак, схи-
ляється до того, щоб погодитися з позицією ці-
лого ряду відомих юристів (Л.Петражицького, 
Л.Дюгі, Г.Ел-лінека, Л.Гумпловича та інших), які 
вважають, що неправильним було б визначати 
право лише як продукт діяльності держави. У 
праві, окрім моменту створення його державою, 
можна виділити міцне підґрунтя – суспільну сві-
домість, що передує державі, підноситься над 
нею і, як таке, обов'язкове для неї. Послідовно 
виходячи з таких позицій, необхідно визнати 
можливість існування в правовому середовищі 
здійснення державою власного суверенітету спе-
цифічної (незалежної у питаннях, що не підля-
гають державно-правовій регламентації) системи 
релігійно-правових норм. Сферою суспільних 
відносин, для врегулювання яких створюються 
такі системи, можна вважати внутрішнє та зов-
нішнє життя самостійного релігійного об'єднан-
ня (церкви). Існують і альтернативні позиції, 
прибічники яких найсуттєвішим елементом по-
няття джерела права вважають не обумовленість 
державною волею, а властивість чітко формулю-
вати межі необхідної поведінки і бути критерієм 
її подальшої правової оцінки. На думку 
Н.М.Коркунова, суть терміна "джерело права" 
полягає в тому, що "... з його допомогою будь-
хто може визначити наперед, з можливою точні-
стю, при дотриманні яких обов'язкових правил 
він може бути забезпечений від зазіхання з боку 
інших" [5, с. 283]. 

Навіть якщо погодитися з істинністю твер-
дження щодо нерозривного взаємозв'язку джерел 
права та правотворчої діяльності держави, фор-
ми виразу канонічних норм виходячи з положень 
вітчизняного законодавства можна вважати дже-
релами права. Частина 3 ст. 5 Закону України 
"Про свободу совісті та релігійні організації" 
декларує, що держава "... бере до відома і пова-
жає традиції та внутрішні настанови релігійних 
організацій, якщо вони не суперечать чинному 
законодавству" [4, ст. 283]. Отже, держава визнає 
за релігійними організаціями право на створення 
власних нормативних приписів. І в разі, якщо 
таким приписам властиві відповідні ознаки, вони 
можуть вважатися джерелами права. 

У складі канонічного права можна виділи-
ти дві групи взаємопов'язаних норм: 1) релігійно-
правові приписи Біблії та канонічні звичаї; 2) 

норми, сформульовані християнською доктри-
ною на підставі "раціональних" джерел - поста-
нови соборів, судовий прецедент, думки автори-
тетних каноністів. У якості основоположних роз-
глядаються норми першої групи. Те, що Біблія є 
священною книгою християнства (тобто в першу 
чергу твором, де викладено основні засади віро-
вчення та культу), зумовлює її специфіку як 
джерела канонічного права. У Біблії вміщено 
незначну кількість конкретних норм канонічного 
права. Багато питань, які потребують норматив-
ної регламентації, тут залишено поза увагою. Не 
сформульовано в Біблії і жодної чіткої концеп-
туальної правової теорії. Більшість приписів Біб-
лії мають форму відокремлених релігійно-
мораль-них орієнтирів і надають широкий прос-
тір для тлумачення. Ці та інші фактори призвели 
до зростання ролі органів, наділених у церкві 
повноваженнями тлумачити та сприяти застосу-
ванню біблійних принципів шляхом прийняття 
нормативних актів. 

У Біблії досить мало правил поведінки, 
яким, хоча б умовно, можна приписати правовий 
характер. Тут наводяться переважно моральні 
норми, які за своєю природою не можуть мати 
загальнообов'язкового значення. Однак, не беру-
чи до уваги цей факт, Біблія майже всіма дослід-
никами одностайно вважається фундаменталь-
ним джерелом канонічного права та формальною 
засадою церковної правотворчості. На думку ав-
тора, з таким твердженням все ж таки можна по-
годитися, оскільки саме моральні та морально-
правові приписи Біблії як норми, що користу-
ються найвищим авторитетом у християнстві, 
використовуються як критерій та основа каноні-
чно-правового врегулювання внутрішнього та 
зовнішнього життя християнської організованої 
спільноти віруючих (церкви), яке має яскраво 
виражений правовий характер. 

Досить важливим для канонічного права 
християнських церков є питання складу Біблії, 
адже саме воно відіграє визначальну роль при 
виокремленні кола біблійних творів, що є фун-
даментальними джерелами канонічного права. 
Християнське святе письмо (Біблія) складається 
з двох великих частин - книг Старого та Нового 
Заповіту. Серед офіційно визнаних церквою книг 
Старого Заповіту можна виділити дві категорії: 
1) т.зв. "канонічні" книги (що користуються в 
церкві незаперечним авторитетом та вважаються 
богонатхненними); 2) "неканонічні" (які хоч і 
включаються до офіційного церковного списку 
книг Старого Заповіту, проте користуються дещо 
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меншим авторитетом; це - книги, які, на думку 
церкви, призначені для читання тим, хто лише 
вступає до неї та бажає засвоїти основи христи-
янського віровчення і етики). Для канонічного 
права релігійного об'єднання такий розподіл має 
ієрархічне значення (у разі колізії біблійних 
приписів, більшу зобов'язальну силу мають нор-
ми, запозичені з канонічних книг Старого Запо-
віту). [2, с. 4]. 

Процес створення офіційного переліку 
(канону) книг Біблії знайшов своє відображення 
і у канонічно-правових нормах. Наприклад, у 85 
Апостольському правилі, крім книг Старого За-
повіту, які традиційно визнаються церквою, до 
переліку книг Біблії внесено також і так звані 
"неканонічні" (або "другоканонічні") твори - 3 
книги Макавеїв, книга Ісуса, сина Сіраха. До 
офіційного переліку книг Нового Заповіту вище-
згадане правило відносить і твори, що згодом 
були вилучені з церковного канону (послання 
Климента Римського та 8 книг Апостольських 
Постанов). Остання книга Нового Заповіту - 
Апокаліпсис або Одкровення св. Івана Богослова 
у 85 Апостольському правилі, як і у 60-му пра-
вилі Лаодикійського собору та у віршованому 
переліку Григорія Богослова книг Біблії, які ви-
знаються церквою, не згадується зовсім. 

Окремо варто згадати про міру обов'язко-
вості норм, що містяться у книгах Старого Запо-
віту, для християнських церков, які вважають 
себе установами, що еволюційно прийшли на 
зміну старозаповітній церкві. "Не подумайте ви, 
ніби Я руйнувати Закон чи Пророків прийшов, - 
Я не руйнувати прийшов, а доповнити" (Мт. 5, 
17). Тепер прийнято вважати, що лише деякі ка-
нонічні норми Старого Заповіту мають для кано-
нічного права православної церкви обов'язковий 
характер (декалог, вимоги для прозелітів – утри-
муватися від розпусти, не їсти м'ясо задушених 
тварин та кров) та інститути, за зразком яких бу-
ло побудовано відповідні інститути у християнс-
тві (десятина, питання ступенів родинності, між 
якими шлюб заборонено та ін.). 

Класифікувати канонічні парадигми та мо-
рально-правові приписи Біблії можна за декіль-
кома критеріями: а) за місцем розташування: 1) 
положення Нового Заповіту; 2) положення Ста-
рого Заповіту; б) за авторським складом можна 
виділити: 1) положення, авторство яких припи-
сується Ісусу Христу (наприклад, про засади це-
рковного судочинства та державно-церковних 
відносин, шлюб, розлучення, хрещення, євхарис-
тію). Ці положення, безсумнівно, користуються у 

церкві найвищим незаперечним авторитетом. 
Скасування чи зміна їх, на думку теологів право-
славного та римо-католицького напрямів, у жод-
ному разі неприпустиме; 2) приписи апостолів – 
учнів Христа та продовжувачів його справи (про 
якості священнослужителів, джерела утримання 
кліру, шлюбні відносини, ставлення християн до 
державної влади та іновірців і т.ін.). Причому 
самі апостоли поділяють свої приписи на: а) ті, 
які, на їх думку, є переказом слів Христа ("...не я 
наказую, а Господь" (1 Кор. 7, 10)); б) власні 
приписи, які носять рекомендаційний характер 
("це кажу я, а не Господь" (1 Кор. 7,12)); 3) нор-
ми, складені авторами Старого Заповіту, які ви-
знані церквою як обов'язкові до виконання (на-
приклад, деякі правила т.зв. “законодавства 
Мойсея"); в) за змістом: 1) вислови Біблії, що 
торкаються основних істин віри та засад церков-
ного устрою, які сприймаються церквою як без-
заперечні та незмінні; 2) біблійні положення, що 
торкаються окремих питань устрою та управлін-
ня церквою, обов'язковість яких визначається 
нею виходячи з реальних обставин та нагальних 
потреб часу; 3) приписи Біблії, які мають лише 
історичне значення і стосуються статусу ранніх 
християнських громад [8, с. 41]. 

Цікаву класифікацію біблійних заповідей, 
що мають канонічне - правове значення, наво-
дить М. І. Горчаков [3, с. 35]. На його думку, Бі-
блія може вважатися джерелом церковного права 
у таких відношеннях: 1) у книгах Біблії викла-
даються істини християнського віровчення та 
моралі, які є засадою церковного законодавства; 
2) біблійні вислови Ісуса Христа та апостолів 
стосовно предметів регулювання церковного 
права, які мають значення постанов, що обов'яз-
кові в церкві як самостійній спільноті. Це - осно-
воположні закони організації церковного життя, 
які не можуть бути змінені навіть органами ви-
щої церковної законодавчої влади та у жодному 
разі не можуть бути скасовані. Такі положення 
самою своєю формою чітко відрізняються від 
власне моральних приписів. До цієї категорії на-
лежать, наприклад, приписи щодо форми хре-
щення, євхаристії, віра у невидиме очолення це-
ркви Ісусом Христом та ін. Незмінність таких 
базисних норм грунтується на авторитеті самої ж 
Біблії ("Але якби й ми або Ангел з неба почав 
благовістити вам не те, що ми вам благовістили, 
- нехай буде проклятий!" (Гал. 1, 8)). Та все ж 
таки церковна практика знає випадки зміни на-
віть норм цієї категорії. Так, соборними прави-
лами встановлюється норма про обов'язкове не-
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перебування в шлюбі осіб, що займають у церкві 
ієрархічний сан єпископа, тоді як у Новому За-
повіті чітко визначена лише вимога до єпископа 
бути тільки в одному шлюбі ("А єпископ має бу-
ти бездоганний, чоловік однієї жінки" (1 Тим. З, 
2)). Та  зауважимо, що випадки зміни базисних 
для церковного права біблійних норм у історії 
церкви зустрічаються надзвичайно рідко. Зміні 
підлягають лише приписи з яскравим історичним 
характером. У абсолютній більшості випадків 
зміна чітких біблійних правил обґрунтовувалась 
церквою іншими місцями Біблії. Наприклад, од-
ним з найважливіших аргументів на користь зга-
даної зміни вимог щодо посади єпископа наво-
диться вислів Біблії, що: "Неодружений про речі 
Господні клопочеться, як догодити Господеві, а 
одружений про речі життєві клопочеться, як до-
годити своїй дружині" (1 Кор. 7, 32-33); 3) у де-
яких книгах Біблії є авторизовані церквою вказі-
вки на дії окремих осіб (переважно Христа та 
апостолів), які можуть служити прикладом та 
керівництвом для дій церкви при канонічно-
правовому врегулюванні певних відносин. 

Необхідно, однак, пам'ятати, що далеко не 
кожне моральне положення Біблії може набувати 
форми правового припису. На думку автора, по-
тенційно правовими можуть стати лише ті мора-
льні норми, які стосуються зовнішньої сторони 
поведінки особи, правил громадського співжиття 
в релігійній громаді та засад устрою чи управ-
ління церквою. Наприклад, норма моралі про 
любов як основу життя кожного християнина 
("Нову заповідь Я даю вам: Любіть один одного! 
Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви!" 
(Ів. 13, 34)) не набула безпосередньо правової 
форми та не підкріплена засобами канонічно-
правового примусу. Дотримання цього правила 
залежить від власного волевиявлення особи, яке 
породжується її внутрішніми переконаннями. 
Інша моральна норма, що визначає смирення та 
самоприменшення як організаційний принцип 
церковного життя ("А хто з вас бути першим ба-
жає, - нехай буде всім за раба"(Мр. 10, 44)), була 
конкретизована канонічними нормами (про рів-
ність єпископів між собою, у титулі окремих ар-
хиєреїв "Слуга слуг Божих" тощо). 

Християнська церква традиційно христо-
центрична - тобто центральне місце у віровченні 
та культі займає постать її засновника - Ісуса 
Христа, якого церква вважає Боголюдиною та 
спасителем світу. Саме воля Христа як заснов-
ника та промислителя церкви вважається нею 
найважливішим визначальним фактором свого 

буття. Церква вірить, що Бог повсякчасно неви-
димо опікується нею, опираючись на слова Хри-
ста, подані у книгах Нового Заповіту: "І ото з 
вами Я повсякденно аж до кінця віку" (Мт. 28, 
20) та на обіцянку Христа після свого воскресін-
ня зіслати у світ Духа Святого для вічної опіки 
над створеною ним церквою (Ів. 14, 26). Воля 
Христа, на думку церкви, є незмінною та голо-
вною засадою церковної правотворчості. Вона 
формально закріплена у книгах Нового Заповіту. 
Такими "пранормами" Нового Заповіту врегу-
льовуються цілий ряд надзвичайно важливих для 
нормального функціонування релігійної громади 
питань. Зокрема, це норми щодо служіння апос-
толів (Мт. 18, 18; Ів. 20, 23); про засади взаємо-
відносин між християнами (Мр. 9, 35); щодо 
хрещення (Мр. 16, 16; Мт. 28, 19; Ів. З, 5); таїнс-
тва євхаристії (Лк. 22, 19-20;1 Кор. 11, 23-25); 
про християнське розуміння шлюбу (Мт. 5, 32); 
про клятву (Мт. 5, 33-37); щодо основних начал 
церковного судочинства (Мт. 18,15-17); про ста-
влення до державної влади (Мт. 22, 21; Рим. 13, 
1-7; 1 Петр. 2, 13-15; 1 Тим. 2, 1-2); про послух 
церковній ієрархії (Євр. 13, 7; 17); якості та обо-
в'язки служителів Церкви (Тит. 1, 6-9; 1 Петр. 5, 
1-3; 1 Тим. З, 8-12); щодо джерел утримання клі-
ру (1 Кор. 9, 13-14); порядку розгляду уповнова-
женими органами церковного управління скарг 
на дії (1 Тим. 5, 19); щодо шлюбно-сімейних від-
носин (Кол. З, 18; 20-21). 

Цікава точка зору була висловлена В. Е. 
Чіркіним, який вважав, що у традиційно-
релігійних системах права поняття "форма" та 
"джерело" права суттєво відрізняються. Формою 
права є звичаї чи певна релігійна доктрина, а 
джерелом — діяльність уповноважених органів 
по їх застосуванню [12, с. 6]. Співвідносячи цю 
тезу з канонічно-правовим матеріалом, можна 
висловити припущення, що, наприклад, Біблія та 
викладена в ній християнська доктрина – це фо-
рма права, а діяльність органів церковного 
управління по тлумаченню та застосуванню цих 
приписів - джерело права. Однак, на думку авто-
ра, погодитися з подібним твердженням можна 
лише частково. Аналіз приписів Біблії, які мають 
канонічно-правове значення, дозволяє виділити 
їх як специфічну групу норм. Ці приписи, з од-
ного боку, є нормами опосередкованого регулю-
вання (нормами-дефініціями, нормами-принци-
пами), що не є безпосередньо регулятивними 
(більшість таких норм не закріплюють жодних 
конкретних прав чи обов'язків суб'єктів); з іншо-
го - нормами прямої дії, до яких безпосередньо 
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звертаються органи церковного правозастосу-
вання. 

Виходячи з матеріального розуміння по-
няття джерела права як правотворчої волі, серед 
дослідників православного канонічного права 
набула поширення думка, що норми, які містять-
ся у Біблії, в силу свого найвищого авторитету є 
фундаментальними принципами, на яких базу-
ється все життя церкви, формальною засадою 
церковної правотворчості [1, с. 19]. Звичайно, 
Біблія, як і більшість священних книг інших ре-
лігій, не містить систематизованого кодексу ре-
лігійно-правових норм. Однак у ній вміщено за-
гальні начала, вихідні положення та напрямки 
правового регулювання, які через акти тлума-
чення, через нові норми, що виникають на під-
ставі біблійних доктрин, деталізуються та реалі-
зуються через них. Конкретні приписи та загаль-
ні парадигми Біблії істотно вплинули на істори-
чний процес формування канонічного права всіх, 
без винятку, гілок християнства. 
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Bible as Source of Canon Law 

 

Summary 

 

In this scientific article the author tries to observe norms of human morality and behaviour which are 
presented in the Holy Book of Christian Religion, The Bible, as a theoretically law problem. Using this 
methodological approach the research of sense and function peculiarities of Bible norms is done and as a 
result of it, their existing classifications are analysed. Bible contains a small number of instructions that are 
of precisely determined juridical nature (e. g. norms of Moses Law and some instructions in New Testa-
ment). Most of the Bible norms are only moral references that are for Canon system of Church and which 
first of all are God’s criteria for basic Church norms constructing. 
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ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА  МОДЕЛЬ  ПРИВАТИЗАЦІЇ  В  УКРАЇНІ  

 
Аналіз зарубіжного досвіду у визначенні 

суті приватизації, а також нормативно-правових 
актів, прийнятих у нашій державі, дає можли-
вість зробити висновок, що під приватизацією 
розуміють загальний процес переходу від держа-
вної власності як основи економічної системи 
суспільства до приватної власності, як визнача-
льної основи економічної системи. Ключова мета 
приватизації – знайти ефективного власника, 
спроможного управляти, залучати інвестиції, 
випускати конкурентноспроможну продукцію, 
створювати нові робочі місця, своєчасно сплачу-
вати заробітну плату і розраховуватися з держа-
вою. Загальний процес приватизації включає: 
безпосереднє перетворення державної власності 
в недержавну; становлення і розвиток приватної 
власності за рахунок капіталізації особистого 
майна і доходів громадян та їх об'єднань; утво-
рення недержавної (колективної) власності орга-
нізацій орендарів державного майна на доходи 
від використання державного майна, взятого в 
оренду; залучення в економіку України інозем-
ного приватного капіталу, що не пов'язане з інве-
стиціями у процесі приватизації майна державної 
власності; формування і розвиток приватного 
бізнесу [1, с.12-14; 2, с.12-14]. 

Процес приватизації державного майна в 
Україні розпочато в 1992 році. До цього часу до-
сягти певного прогресу приватизації було немо-
жливо  в основному у зв'язку з політичною не-
стабільністю, відсутністю нормативно-правової 
бази приватизаційних процесів. Саме прийняття 
основоположних законів, що створювали норма-
тивно-правову базу для приватизації майна дер-
жавних підприємств, дало можливість закласти 
принципові положення української моделі при-
ватизації, її зміст, характер і соціально-
економічні наслідки [4, с.78]. 

У даній статті українська модель привати-
зації розглядається у зв'язку з проблемою соціа-
льно-економічної диференціації суспільства. При 

цьому ми обмежили визначення поняття соціа-
льно-економічної диференціації через нерівність 
розподілу доходів і майна окремих груп насе-
лення. Це цілком припустимо, на нашу думку, 
оскільки саме доходи та майно є матеріальною 
основою формування рівня та способу життя 
людей чи відмінностей у них, а також саме ця 
проблема є найбільш актуальною та гострою. 

Виходячи з аналізу нормативних докумен-
тів про приватизацію, ми бачимо, що в основу 
української моделі приватизації державного 
майна з самого початку було закладено принци-
пи соціальної справедливості та рівності його 
розподілу та продажу. При цьому справедливість 
перш за все пов'язувалась з безплатною переда-
чею значної частки державного майна кожному 
громадянину України, забезпеченням рівності 
прав громадян України у приватизаційних про-
цесах, із застосуванням приватизаційних паперів 
у процесі приватизації на платній основі. Як за-
безпечення умов соціальної справедливості роз-
глядаються реалізація принципів гласності про-
цесів приватизації, додержання антимонополь-
ного законодавства, надання пільг трудовим ко-
лективам підприємств, що приватизуються (ви-
бір способу приватизації, придбання майна своїх 
підприємств). Поєднання принципу соціальної 
справедливості з застосуванням певних пільг для 
трудових колективів в українській моделі прива-
тизації лежить в основі світового практичного 
досвіду і є певним компромісом у розв'язанні 
суперечності щодо суб'єктів приватизації та 
компромісом у суспільних уявленнях про крите-
рії соціальної справедливості. 

Позитивною стороною закладених в осно-
ву української моделі приватизації принципів 
соціальної справедливості і рівності є її соціаль-
на прийнятість, безконфліктність, а також порів-
няно короткі строки розподілу майна. Проте 
здійснення у такий спосіб розподілу власності 
має і свою негативну сторону, яка полягає в то-
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му, що приватизація не приносить реальних ко-
штів ні державній казні, ні підприємствам, що 
приватизуються. Отже, реальне становище при-
ватизованих підприємств не змінюється, тобто 
вони не мають реальних  коштів для  подолання  
технічної  відсталості,  модернізації виробницт-
ва. Тому природно, що українська модель грун-
тується не на винятково безплатному принципі 
розподілу, а на поєднанні його з принципом пла-
тності за частину майна, що підлягає приватиза-
ції. 

На основі принципів соціальної справед-
ливості та рівності як визначальних у вітчизня-
ній моделі в Україні змінили форму власності 
більшість з загальної кількості державних під-
приємств. Разом з тим майже 34 млн. громадян 
взагалі не взяли участі у приватизації державно-
го майна, що свідчить про незначний інтерес 
громадян до тієї частини майна, власником якої 
вони формально можуть стати [3, c.25]. Тому 
приватизація майна державних підприємств на 
основі зазначених принципів не виявила і не мо-
гла виявити реального ефективного власника. 

Виходячи з аналізу здійснення приватиза-
ційних процесів, актуальною є необхідність  оці-
нки  соціально-економічних  наслідків  привати-
зації  на державному рівні та розробка заходів 
щодо їх запобігання чи пом'якшення. Тобто вод-
ночас з кількісним аналізом приватизації в Укра-
їні необхідно розглядати і якісні аспекти цього 
процесу, які охоплюють не лише інституціона-
льні зміни (реформування форм власності), але й 
соціальні та економічні (забезпечення ефектив-
ності роботи приватизованих державних підпри-
ємств, залучення інвестицій, поповнення бюдже-
ту, зміни в рівні життя населення, зайнятості, 
заробітній платі, у використанні робочого часу, 
забезпеченні соціальної справедливості та рівно-
сті прав громадян України). 

Приватизація в Україні загострила багато 
соціальних проблем у суспільстві. Перш за все 
це стосується постійного поглиблення майнової 
диференціації доходів населення. Визначається 
значна диференціація в рівнях доходів, за якою у 
1996 році 14,6 млн. осіб (28,5% населення краї-
ни) мали середньодушовий доход нижчий за ме-
жу малозабезпеченості (68,1 грн. на місяць). При 
цьому розглядається різна частка грошових і на-
туральних доходів, як компонентів сукупних, для 
різних верств населення. Так, у міських сім'ях 
грошові доходи є основним джерелом існування, 
їх частка коливається у межах 84,6 - 87,6 від се-
реднього 85,9%, а у сільських сім'ях - частка 

грошових доходів у 1,85 рази менша і формує 
лише 46,1% сукупних доходів [10, c.17,56,71]. 

Незважаючи на те, що підприємницькою 
діяльністю в суспільстві займається досить об-
межена кількість населення, спостерігається ха-
рактерна для умов переходу до ринкової еконо-
міки усталена тенденція зміни структури доходів 
населення на користь доходів від підприємниць-
кої діяльності та власності. 

Рівень соціальної напруженості як у країні, 
так і на окремих підприємствах значно визнача-
ється рівнем заробітної плати. Однак через неви-
важеність і непослідовність процесів реформу-
вання економіки диференціація заробітної плати 
набула скоріше вигляду деформації як її струк-
тури, так і основних народногосподарських про-
порцій та залежностей. Можна виділити такі ви-
ди диференціації заробітної плати, як міжсекто-
рна, міжгалузева, внутрішньогалузева та регіо-
нальна. Розгляд цих форм диференціації заробіт-
ної плати в перехідному періоді приводить до 
визначення двох особливостей . По-перше, над-
мірності диференціації (міжгалузева ди-
ференціація заробітної плати в Україні сягає 400-
500%, тоді як у розвинених країнах   вона   не   
перевищує   150-200%) [4, c.76].   По-друге,   
економічна необґрунтованість диференціації за-
робітної плати, що свідчить про зменшення за-
лежності останньої від основних економічних 
показників складності, інтенсивності, продукти-
вності, відповідальності праці, що знижує сти-
мулюючу й регулюючу роль основної заробітної 
плати. Окрім того, зросла частка додаткових ви-
плат, що посилює нерівність доходів працівни-
ків, зайнятих на підприємствах з різними фінан-
совими можливостями. 

Водночас з цим визначається і різний рі-
вень соціальної захищеності працівників підпри-
ємств. Чим нижчий цей рівень, тим вища плин-
ність кадрів. У 1996 році плинність кадрів на 
приватизованих підприємствах була 16,5%, тоді 
як у народному господарстві країни вона склада-
ла 15,8% , тобто рівень соціальної захищеності 
працівників на приватизованих підприємствах 
нижчий, ніж на державних. Приватизація також 
загострила проблему вивільнення працівників, 
яке йшло більш інтенсивно на приватизованих 
підприємствах, ніж в економіці України в ціло-
му. Так, частка працівників, вивільнених на при-
ватизованих підприємствах, становила 25,5%, 
тоді як у цілому в Україні вона дорівнювала 
22%, а частка абсолютного зменшення працівни-
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ків в їх загальній чисельності відповідно стано-
вила 11,5% і 6,8% [6, c.36]. 

Більш показовим щодо соціально значимої 
диференціації доходів є дані про співвідношення 
доходів 20%, 10% найбагатших осіб до доходів 
20%, 10% найбідніших. В Україні диференціація 
між цими категоріями / 20% / найбагатших і 
найбідніших у 4-7 разів більша, ніж у країнах з 
розвиненою ринковою економікою. Вважається, 
що більше як десятикратний розрив у доходах 
10% найбагатших до 10% найбідніших зумовлює 
нестабільність економіки і таїть у собі небезпеку 
соціальних потрясінь. В Україні середній доход 
10% найзаможніших громадян перевищував до-
ход 10% найменш спроможних громадян в 1993 
році у 6,7 раза, в 1994 році цей розрив становив 9 
разів, а в 1995 році - 12, а за неофіційними дани-
ми - 20 разів. Тоді як аналогічні показники в кра-
їнах ЄС за 1990 рік становили: у Франції - 3,44 , 
Великобританії - 3,24, Німеччині - 2,31 [8, 
c.13,15,17]. 

Такий розподіл має явно асиметричний ха-
рактер і з урахуванням низького середнього рів-
ня доходів свідчить про майже повну відсутність 
в Україні того "середнього класу", який має бути 
основою суспільства з сучасною ринковою еко-
номікою, основою стабільності і динамічного 
розвитку, як це є в розвинених країнах, де серед-
ній клас складає близько 80% населення. 

З урахуванням "тіньових" доходів багатого 
прошарку суспільства диференціація населення 
за їх рівнем зростає ще більше ("тіньова" еконо-
міка за оцінками експертів сягнула близько 40-
45% ВВП країни). При цьому значна частина до-
ходів, отриманих у "тіньовій економіці", концен-
трується серед вкрай вузького кола осіб, матері-
альне становище яких швидко зростає за рахунок 
основної маси населення, а рівень споживання 
набагато перевищує середній рівень споживання 
навіть 10% - і високо доходної групи, і є співста-
вним з рівнем споживання вищих доходних груп 
найбільш багатих країн, що створює гостру соці-
альну напругу в країні [9, c.66]. 

Причетність приватизації до того стану 
диференціації суспільства, який склався, визна-
чається самим фактом проголошення свободи 
підприємницької діяльності, законодавчим ви-
знанням приватної власності, як основи здійс-
нення приватизації в широкому розумінні понят-
тя, а отже, визначенням приватизації як необхід-
ної умови легітимності соціально-економічної 
диференціації. Прямий зв’язок між власністю, а 
отже, приватизацією і соціально-економічною 

диференціацією у суспільстві існує в тому розу-
мінні, то власність за своїм змістом, як було 
з’ясовано вище, є, з певного боку, нічим іншим, 
як певними соціально-економічними відносина-
ми розподілу майна і доходів, що є об'єктами 
власності. І приватизація, змінюючи відносини 
власності, означає зміну цих відносин розподілу 
майна та доходів [11, c.37]. 

Реальні відносини власності - це завжди і 
перш за все певний фактичний розподіл умов 
(факторів) виробництва у суспільстві, розподіл, 
який визначає суть самого виробництва, суспіль-
ний лад його відносин. Тому прямий і безпосе-
редній зв’язок матеріального стану людей (пев-
них соціальних груп) притаманний реальним, а 
не формальним відносинам власності. Цю від-
мінність необхідно підкреслити, для того щоб 
зрозуміти, що на практиці ті процеси приватиза-
ції, які за своєю глибиною обмежуються лиш 
нормальним переходом прав власності від одно-
го власника до іншого без адекватних фактичних 
процесів привласнення, не можуть відповідно 
забезпечити й адекватного формального права 
власності матеріального стану людей (соці-
альних груп). Інакше кажучи, не вбачаючи різ-
ниці між формальною зміною прав власності і 
реальними відносинами привласнення, що відбу-
ваються в ході економічних реформ, можна при-
пуститися суттєвих помилок, вказуючи на наяв-
ність безу-мовного прямого і безпосереднього 
зв’язку між приватизацією та соціально-
економічною диференціацією суспільства. 

Аналіз тенденцій процесу приватизації в 
Україні та соціально-економічних наслідків 
останнього приводить до висновку про необхід-
ність поглиблення процесу приватизації в сучас-
них умовах, що зумовлюється переходом до дру-
гого етапу приватизації (із зазначенням основних 
принципів останнього), від соціальних до еконо-
мічних, ринкових орієнтирів. Умови та особли-
вості здійснення другого етапу приватизації по-
лягають ось у чому: суттєві зрушення структури 
відносин власності, привели до того, що приват-
на власність стала нормою економічного і всього 
суспільного життя; країна,  здолавши  гіперінф-
ляцію,  перейшла до утвердження макроекономі-
чної стабілізації, зміцнення національної валюти; 
наявність досить розвиненої інфраструктури 
при-ватизаційного ринку: біржовий і небіржовий 
ри-нок цінних паперів, система реєстрів власни-
ків цінних паперів, зміцнілі фінансово, технічно, 
організаційно і кадрово структури фінансових, 
страхових,  інформаційних і колсандингових,  
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аудиторських посередників та інститути держав-
ного контролю за їх діяльністю; набутий власний 
досвід державного регулювання приватизацій-
них процесів [4, c.76,78]. 

Отже, для другого етапу приватизації ха-
рактерна грошова приватизація, що є фактором 
зростання структурних змін, розвитку НТП, по-
силення інтересу іноземного капіталу до участі в 
інвестуванні цього процесу. 

Одноманітна лібералізація цін на основну 
масу товарів та послуг, перехід до вільної торгі-
влі засобами виробництва і предметами спожи-
вання в умовах структурних диспропорцій зро-
били  найприбутковішою сферу підприємницької 
діяльності – сферу перерозподілу. Обвальна лі-
бералізація ціноутворення в умовах економіки 
дефіциту викликала надзвичайно високі темпи 
інфляції. Радикальний шлях просування до  рин-
ку,  супроводжуваний  гіперінфляцією,  призвів 
до всеохоплюючого і неконтрольованого пере-
розподілу доходів та майна, різкого падіння жит-
тєвого рівня абсолютної більшості населення, 
глибокої соціальної диференціації. Радикальна 
лібералізація зупинила кредитування виробницт-
ва, призвела його до бурхливого падіння, нарос-
тання неконтрольованих процесів, фактичного 
відходу держави від керівництва економікою. 

Спираючись на світовий досвід, ми визна-
чили дві основні тенденції системи державного 
регулювання. Перша з них пов'язана із зменшен-
ням ступеня державного втручання в економіку, 
переходом від переважно адміністративних до 
економічних важелів регулювання. Друга тенде-
нція полягає в більш активному втручанні в еко-
номіку в порівнянні з тим, яким воно є по відно-
шенню до сформованої ринкової системи [5, 
c.46-47]. Складність перехідного періоду до рин-
ку від адміністративно-командної системи поля-
гає в тому, що держава є основним елементом 
старої системи. Тому виникає проблема визна-
чення такого напрямку розвитку економіки краї-
ни, який буде спрямований на реалізацію загаль-
ноцивілізованих, загальнолюдських цінностей. 
Напрямок, пов'язаний з розвитком НТП, демок-
ратизацією власності та всіх сфер життя суспіль-
ства, розвитком соціального партнерства, враху-
ванням і використанням особливостей націона-
льного менталітету народу, участю держави в 
регулюванні економічних і соціальних процесів. 
Основу цього напрямку становить модель соціа-
льно орієнтованої ринкової економіки з характе-
рними для неї компромісами, співіснуванням, 
співпрацею. Єдність двох раціональних цілей - 

соціальної справедливості та максимізації дохо-
ду, як основної вимоги ринку - складають основу 
соціально орієнтованої регульованої ринкової 
економіки. 

Загалом можна стверджувати, що за харак-
тером впливу держави на перехідні процеси їй 
властиві такі риси, як непослідовність, нецілесп-
рямованість, переважно адміністративно-бюро-
кратичні, «пожежні» методи дій. Глибина цього 
впливу визначається тим, що держава фактично 
втратила керованість, контроль над економіч-
ними і соціальними процесами, і перш, за все, 
над виробництвом, діє розрізнено, фрагментарне, 
неконцептуально. Щодо меж (масштабів, шири-
ни) втручання держави в економіку, то вони ви-
значаються по суті тим, що вона фактично кину-
ла напризволяще великі державні підприємства, 
намагалася розв'язати основні завдання перехід-
ного періоду поступово, одне за одним, а не па-
ралельно, всі одразу в межах єдиного системного 
підходу, розглядала проблему темпів і кількісних 
показників щодо аналізу приватизованих об'єктів 
без урахування наслідків постприватизаційних 
процесів, без забезпечення умов зростання ефек-
тивності приватизованих підприємств. За умов 
збереження і надалі такої тенденції розвитку ре-
форм і ролі державного регулювання економіки, 
вплив останньої на тенденції соціально-
економічної диференціації у процесі подальшої 
приватизації залишиться таким же малоефектив-
ним, яким він є сьогодні [7, c.4-5]. 

Для того, щоб змінити ці тенденції, повер-
нути на шлях економічного і соціального про-
гресу, до соціально орієнтованої ринкової еко-
номіки, потрібно фактично перейти до реалізації 
курсу на посилення державного регулювання 
усіх тих процесів, які забезпечують такий пово-
рот. Держава має втручатися скрізь, де є пробле-
ми, негативні явища і тенденції в процесі вироб-
ництва, розподілу, зайнятості та ін. Посилення 
державного регулювання в такий спосіб одноча-
сно є для України і стратегічним напрямком, 
який загалом відповідає і сучасним світовим те-
нденціям. 

Щодо приватизації (реформування відно-
син власності в цілому), то нецілеспрямованість, 
несистемність, певна однобокість проявляється 
як в напрямку приватизації майна державних 
підприємств, так і в напрямку розвитку підпри-
ємств приватного сектора. У зв'язку з цим одне з 
першочергових головних завдань держави поля-
гає в тому, щоб розробити свою   національну   
цілісну   систему   повномасштабного   держав-
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ного регулювання, спрямованого на досягнення 
стратегічної мети, що забезпечило б не руйнів-
ний, а творчий характер реалізації головних за-
вдань перехідного періоду, дозволили б зупини-
ти різку поляризацію суспільства і згодом подо-
лати її, припинити дике зубожіння широких 
верств населення. 

Саме в такому контексті повномасштабно 
(як органічної складової системи регулювання) 
має здійснюватися вплив державного регулю-
вання на подальший процес приватизації. Його 
зміст повинен визначатися тим, що приватизація 
будь-як (безпосередньо й опосередковано) має 
стати органічною складовою частиною, факто-
ром просування суспільства у напрямку до су-
часних розвинених країн, до соціальної ринкової 
економіки. Вона повинна бути підпорядкована і 
здійснюватись у межах цілей самостійної проми-
слової політики України, забезпечення її еконо-
мічної та науково-технічної незалежності, струк-
турної, інвестиційної, кредитно-збиткової полі-
тики, спрямованих на підтримку власного виро-
бництва, захист вітчизняного ринку, забезпечен-
ня зайнятості, створення широкого прошарку 
середнього класу. 
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 ПОНЯТТЯ  ТА  ФОРМИ  (ВИДИ)  ПРАВОВОГО  РЕЖИМУ  МАЙНА  

СУБ’ЄКТІВ  ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  
 
В час економічної реформи в Україні осо-

бливої ваги набувають підприємницькі відноси-
ни. Правильне визначення поняття правового 
режиму майна та дослідження форм правового 
режиму майна суб’єктів підприємницької діяль-
ності має важливе значення для реалізації ними 
своїх інтересів, а також сприяє подальшому вдо-
сконаленню правового регулювання відносин в 
галузі підприємництва. Відповідно до ст.1 Зако-
ну України від 7.02.1991 р. “Про підприємницт-
во” підприємницьку діяльність можна визначити, 
як самостійну, ініціативну, систематичну, на 
власний ризик діяльність по виробництву проду-
кції, виконанню робіт, наданню послуг та занят-
тю торгівлею з метою одержання прибутку [6, 
c.191]. Матеріальною основою підприємницької 
діяльності є власність. Відповідно до ст.6 Закону 
України “Про власність” від 7.02.1991р. [2, 
c.175] власник має право використати належне 
йому майно для підприємницької діяльності 
(тобто використати  належні будівлі, споруди, 
засоби виробництва, вироблену продукцію, 
транспортні засоби, грошові кошти, цінні папери 
тощо). Власність на засоби виробництва є важ-
ливою умовою виробничої діяльності і складає 
майнову основу господарювання. З економічної 
точки зору, виробництво можна охарактеризува-
ти  як процес споживання засобів виробництва 
або як виробниче споживання. Власнику нале-
жать засоби виробництва, на основі яких здійс-
нюється підприємницька діяльність. Власник 
створює підприємство, визначаючи його завдан-
ня (цілі),  встановлює межі майнових прав і час-
тку прибутку, яку він одержуватиме за викорис-
тання переданого ним майна від підприємниць-
кої діяльності, якщо вона не здійснюється ним 
особисто. 

Відповідно до чинного законодавства під-
приємництво в Україні можна здійснювати у на-
ступних формах: із використанням статусу під-
приємця-громадянина, без утворення юридичної 
особи, або шляхом створення підприємства. Від-
повідно до ст.2 Закону України “Про підприємс-
тва в Україні” передбачається можливість ство-
рення підприємств таких видів: приватне підпри-
ємство, засноване на власності фізичної особи; 

колективне підприємство, засноване на власності 
трудового колективу підприємства;  підприємст-
во, засноване на власності об’єднання громадян; 
комунальне підприємство, засноване на власнос-
ті відповідної територіальної громади; державне 
підприємство, засноване на державній власності 
(сюди ж потрібно віднести і казенне підприємст-
во); господарське товариство. До останніх, від-
повідно до Закону України “Про господарські 
товариства”, належать: акціонерне товариство, 
товариство з обмеженою відповідальністю, това-
риство з додатковою відповідальністю, повні 
товариства, командитні товариства (це так звані 
“прибуткові організації”) [4, c.189]. 

Підприємство – самостійний господарюю-
чий статутний суб’єкт, який має права юридич-
ної особи і здійснює виробничу, комерційну, на-
уково-дослідницьку діяльність з метою одер-
жання прибутку. При дослідженні цього питання 
не можна не згадати про неприбуткові організа-
ції і установи. Основною ознакою для їх виді-
лення з поміж інших організацій є те, що непри-
буткова організація може вести як неприбуткову, 
так і прибуткову діяльність. Детальний перелік 
неприбуткових організацій наведено в п. 7.11.1 
Закону України “Про оподаткування прибутку 
підприємств”. До них законодавець відніс органи 
державної влади України, органи місцевого са-
моврядування і створені ними установи та орга-
нізації, благодійні фонди і благодійні організації, 
громадські організації та інші [5, c.462-479]. 

Поняття "підприємство"  є одним із тих 
юридичних понять, навколо визначень якого то-
чаться суперечки. Є.А.Суханов визначає підпри-
ємство в якості "виробничого механізму", при-
значеного саме для виробництва і аж ніяк не для 
комерційної діяльності. А з позицій ринкової 
організації економіки такі підприємства станов-
лять собою не більше, як майнові комплекси, 
тобто сукупність будівель, споруд, устаткування, 
майнових прав та обов’язків"[20, c. 39]. Далі Су-
ханов Є.А. робить висновок, що визнання “під-
приємства в якості самостійного учасника май-
нових відносин призвело до багатьох непорозу-
мінь, зокрема, до визнання суб’єктами правових 
відносин малих підприємств, спільних підпри-
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ємств” [20, c.41-43]. На думку В.С.Щербини, 
"підприємство – це самостійна господарська ор-
ганізація, створена і зареєстрована у встановле-
ному порядку для здійснення господарської дія-
льності з метою задоволення суспільних потреб 
у продукції, роботі та послугах та одержанні 
прибутку, яка діє на підставі статуту, користу-
ється правами і виконує обов’язки щодо своєї 
діяльності є, юридичною особою, має самостій-
ний баланс, поточний та інші рахунки у банках" 
[24, c.61]. Найбільш вірним, на нашу думку, є  
визначення, дане О.М.Молявко, згідно якого 
"термін "підприємство" є узагальнюючим для 
юридичних осіб, які займаються підприємниць-
кою діяльністю". Такого суб’єкта відносин, як 
підприємство,  реально не існує, а суб’єктом ви-
ступає юридична особа [16, c.28].  

Зміст правової регламентації відносин з 
приводу господарської діяльності (а саме вироб-
ничого споживання) розкривається через катего-
рію правового режиму майна. Відзначимо, що  
питання визначення категорії “правового режиму 
майна” є досить спірним серед науковців. З точ-
ки зору В.С.Анохіна правовий режим майна – “ 
це встановлений в правових нормах порядок фо-
рмування майна і наділення ним різноманітних 
господарських утворень, порядок управління 
ним (майном) з боку цих утворень…”[7, c. 141] 
Близьку точку зору на досліджуване питання по-
діляє В.В.Лаптєв, який стверджує, що правовий 
режим майна є "не що інше, як встановлений в 
правових нормах порядок формування матеріа-
льних та фінансових ресурсів різних господа-
рюючих суб’єктів (їх утворень) та управління 
ними…”[14, c.90-93]. 

На нашу думку, наведені визначення  є 
дещо неповними і не враховують всіх особливо-
стей правового режиму майна суб'єктів підпри-
ємництва. В цьому випадку заслуговує уваги ви-
значення  “правового режиму майна”,  дане 
В.С.Щербиною, згідно якого під “правовим ре-
жимом майна підприємства” звичайно розуміють 
встановлені правовими нормами структуру цього 
майна, порядок його придбання (формування), 
використання і вибуття, а також звернення на 
нього стягнень кредиторів [24, c.134]. 

Подібної точки зору на поняття правового 
режиму майна дотримується І.В.Дойніков, який 
відзначає, що “правовий режим будь-якого май-
на – це встановлений законодавцем порядок його 
використання, допустимі способи і межі розпо-
рядження цим майном” [10, c.53]. На його думку, 
правовий режим передбачає розкриття змісту 

прав  і обов’язків суб’єктів цивільного обігу, 
об’єктом яких (прав і обов’язків) виступає те чи 
інше майно. Прихильником вищезгаданої точки 
зору виступає М.С.Корнєєв, на думку якого це 
поняття охоплює встановлений законодавством 
порядок придбання підприємством майна; обсяг 
прав і обов’язків з приводу володіння, користу-
вання і розпорядження майном; порядок  і  межі 
реалізації вказаних прав і порядок звернення стя-
гнення на окремі види майна за вимогами креди-
торів [13, c.4]. 

Особливий інтерес викликає позиція 
В.С.Мартемьянова, який вважає, що правовий 
режим майна означає існування в середині осно-
вних правових форм власності чи інших речових 
прав особливих правил реалізації правомочнос-
тей по володінню, користуванню і розпоряджен-
ню майном під час здійснення своєї господарсь-
кої діяльності. На думку вченого, такий право-
вий режим може встановлюватись у відношенні 
окремих видів майна, які виділяються за різними 
ознаками (економічними, юридичними і т.д.). Не 
можна обминути увагою твердження науковця 
стосовно того, що застосування правового режи-
му не треба сприймати тільки з позиції розпоря-
дчих можливостей суб’єкта, а під час господа-
рювання правовий режим майна проявляється у 
встановленні особливих правил обліку майна 
[15, c.145-146]. 

Для правильного визначення поняття пра-
вового режиму майна велике значення мають 
дефініції, наведені у нормативних актах України. 
Так, аналізуючи положення Закону України 
“Про власність”, зокрема, статті 37 і 39, можна 
дійти висновку, що правовий режим майна - це 
обсяг прав і обов’язків з приводу володіння, ко-
ристування і розпорядження правомочностями, 
порядку і особливостей звернення стягнень кре-
диторів на це майно. Цікавою є позиція законо-
давця з цього питання, викладена у Законі Укра-
їни “Про правовий режим майна у Збройних си-
лах України”. Досліджуючи вказаний норматив-
ний акт,  варто відзначити, що законодавець в 
поняття правового режиму майна вкладає понят-
тя  майна, перелік органів, які здійснюють упра-
вління цим майном, особливості статусу цього 
майна,  порядок обліку та списання військового 
майна, правила щодо формування і відчуження 
цього майна [5, c.21]. 

Аналізуючи положення нормативних актів 
та наведені точки зору  науковців,  спробуємо 
сформулювати своє поняття правового режиму 
майна: Правовий режим майна – це встанов-
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лені правовими нормами склад цього майна, 

порядок його формування, використання і 
вибуття, а також обсяг прав і обов’язків з 
приводу володіння, користування і розпоря-

дження майном, порядок звернення на нього 

стягнень кредиторів. 

В юридичній літературі виділяються дві 
основні форми правового режиму майна 
суб’єктів підприємництва, які забезпечують під-
приємницьку діяльність, конкретніше, мова йде 
про право власності та обмежені права на чуже 
майно (це може бути оренда майна, повне госпо-
дарське відання і за певних умов оперативне 
управління) [8, c.3-6]. Потрібно погодитись із 
думкою С.І. Пересунька про те, що “в Україні 
формуються і інші форми правового режиму 
майна, на основі якого суб’єкти підприємництва 
здійснюють свою статутну діяльність” [17, 
c.140]. Перш за все у такому разі потрібно звер-
нути увагу на використання майна на підставі 
довірчого управління. 

Відзначимо, що серед наведених форм 
правового режиму майна суб’єктів підприємни-
цької діяльності особливе місце займає право 
власності. У відповідності з Конституцією Украї-
ни в нашій державі визнаються  і в рівній мірі 
захищаються приватна, державна і комунальна 
власність [1, c.41]. Законодавець у чинному  за-
коні  “Про власність” займає дещо іншу позицію, 
відзначаючи три форми власності – приватну, 
колективну, державну [2, c.173]. Цей підхід, на 
нашу думку, є застарілий і не відповідає сучасній 
концепції, яка визначена в Конституції України. 
Таку позицію поділяє переважна більшість су-
часних вчених. Наприклад, гострій критиці під-
дають поняття “колективна власність” і його 
суб’єктний склад Я.М.Шевченко, О.А.Пушкін, 
А.М.Бандурка, Р.Б.Шишка та інші вчені [18, 
c.144]. Цікавою є позиція авторів нового підруч-
ника “Цивільне право України” (і автора відпо-
відної глави – О.В.Дзери), які вважають, що не-
має потреби у подальшому збереженні права ко-
лективної власності [21, c.333]. 

На особливу увагу при дослідженні цього 
питання заслуговує позиція Я.М.Шевченко, яка 
чітко засвідчила неприхильність до колективної 
форми власності, вагомо аргументуючи свою 
позицію. Я.М.Шевченко звертає увагу на те, що 
існування всіх суб’єктів права колективної влас-
ності, передбачених Законом України “Про вла-
сність”, в економічному обігу без набуття стату-
су юридичної особи неможливе. Через що кон-
цепція єдиного колективного суб‘єкта права ко-

лективної власності так і залишалась нездійс-
ненною. Проаналізувавши  можливі організацій-
но-право-ві форми заснованих на колективній 
формі власності юридичних осіб, Я.М.Шевченко 
визнала їх єдиними носіями колективної власно-
сті, відзначаючи наявність різного ступеня чи 
характеру майнових відносин між носіями коле-
ктивної власності і трудовими колективами, ко-
лективами фондів, працівниками колективного 
підприємства, членами кооперативу тощо [23, 
с.12-20]. 

Вищезгадані позиції є обгрунтованими, 
адже аналіз законодавства дає можливість зро-
бити висновок про те, що конструкція колектив-
ної власності дає підстави для того, щоб її ото-
тожнювати із спільною власністю, що призвело 
до виникнення ряду суперечностей у правовому 
режимі майна колективних суб’єктів цивільних 
правовідносин зі статутом юридичної особи. На 
думку Я.М.Шевченко, право власності повинно 
бути диференційоване на публічне право власно-
сті (право власності держави і право власності 
територіальних общин) та приватне право влас-
ності (право власності фізичних і юридичних 
осіб) [12, c.24-26]. Така позиція знайшла своє 
відображення у проектах Цивільного Кодексу від 
25 серпня 1996 р. та Закону України “Про влас-
ність” від 14.10.1998 р., що є, на нашу думку,  
позитивним фактом і в цілому відповідає  на-
прямку реформування правового регулювання 
відносин власності та цивільного права в цілому. 

Поділ права власності на публічне право 
власності і приватне право власності має важли-
ве значення, особливо в розрізі досвіду інших 
країн. Наприклад, Російської Федерації, Цивіль-
ний кодекс якої не містить конструкції права ко-
лективної власності [11, c.413]. Цивільне законо-
давство Російської Федерації визначає, що гро-
мадяни і юридичні особи є суб’єктами приватної 
власності. А це відповідає сучасній концепції 
права. Разом з тим не варто забувати про наяв-
ність особливостей права власності недержавних 
юридичних осіб в якості специфічних колектив-
них утворень на основі майна кількох власників. 
Наприклад, з моменту внесення засновниками 
(учасниками) – власниками майна до статутного 
фонду господарського товариства вони втрача-
ють право власності на внесене майно, набуваю-
чи при цьому зобов’язальні права по відношен-
ню до цього товариства. Варто відзначити, що 
відповідно до Закону України “Про власність” 
суб’єкти підприємництва -- як громадяни під-
приємці, так і колективні суб’єкти підприємни-
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цької діяльності (крім державних підприємств і 
установ) є власниками майна, на базі якого вони 
здійснюють свою підприємницьку діяльність [2, 
c.175]. 

Відповідно до Конституції України [1, 
c.41], Закону України “Про власність” [2, c.174] 
держава є самостійним суб’єктом права власнос-
ті (ст. 3 п. 1). В якості власника держава може 
використовувати майно для здійснення госпо-
дарської та іншої, не забороненої законом, дія-
льності, отже, має змогу передавати майно у во-
лодіння чи користування іншим особам за плату 
чи безкоштовно. Процес реалізації права держа-
вної власності у підприємницькій діяльності є 
досить складним. Для здійснення такої діяльнос-
ті уповноважені органи виконавчої влади утво-
рюють державні підприємства та державні уста-
нови, за якими майно закріплюється у формі  
права повного господарського відання та опера-
тивного управління. З точки зору юридичної на-
уки повне господарське відання та оперативне 
управління можна розглядати в якості правових 
форм реалізації права державної власності спеці-
ально створеними суб’єктами (різних організа-
ційно-правових форм), які у встановленому по-
рядку набувають статус  юридичної особи [9, c.9-
11]. 

Це питання  викликає дискусії серед вче-
них. Як справедливо зауважує І.Ф.Севрюкова, 
“незважаючи на те, що право повного господар-
ського відання надало більший обсяг повнова-
жень державним підприємствам у порівнянні з 
правом оперативного управління, воно не набуло 
ознак речового права” [19, c.108]. На підтримку 
цієї позиції виступає і Я.М. Шевченко, яка стве-
рджує, що господарське відання і оперативне 
управління є за своєю суттю “квазівласність” і 
оскільки “право повного господарського відання 
супроводжує право власності, воно є нібито його 
перетворенням в умовах панівного становища 
державної власності” [22, c.27]. Іншої думки з 
цього приводу дотримується  Є.А.Суханов. Він 
вважає, що право повного господарського відан-
ня є похідним від права державної власності [20, 
c.100]. Таким же чином це питання викладається 
і у Цивільному Кодексі Російської Федерації, що 
виражено у віднесенні права повного господар-
ського відання і оперативного управління до 
розділу ІІ “Право власності та інші речові права” 
[11, c.410-415]. 

Таку точку зору поділяють не всі вчені-
цивілісти. Корисним для нашого дослідження 
буде використати думку С.І.Пересунька, згідно 

якої право оперативного управління містить в 
собі повноваження різних галузей права, тобто 
не тільки повноваження стосовно володіння, ко-
ристування і розпорядження майном, виходячи з 
їх цивільно-правового значення, а й адміністра-
тивні повноваження [17, c.138]. Відповідно до 
цієї думки, право повного господарського відан-
ня відрізняється тільки дещо ширшим обсягом 
повноважень, не маючи істотньої відмінності у 
своїй суті від права власності. Право повного 
господарського відання і оперативного управ-
ління є комплексними інститутами, для яких ха-
рактерні як цивільно-правові, так і адміністрати-
вні стосунки. Треба не забувати, що хоча права 
державних підприємств і установ стосовно воло-
діння, користування і розпорядження майном 
належать їм як юридичним особам, вони станов-
лять також і певний спосіб здійснення права вла-
сності державою. Тобто, права на майно держав-
них підприємств є залежними від права держав-
ної власності і у зв’язку з цим їх не можна роз-
глядати як окремий різновид нових прав. 
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Summary 

 

In the article the rights, legal nature, and form of a legal order of property of the subjects of enterprise 
at a stage of transition to market economy are investigated; the proposals on improvement of legal construc-
tions of a legal order of property of the separate subjects of enterprise to legislator in modern conditions are 
formulated. 
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ДО  ПИТАННЯ  ПРО  КРИТЕРІЇ  КЛАСИФІКАЦІЇ  ЦІННИХ  ПАПЕРІВ 

 
Традиційно поділ цінних паперів на види 

здійснюється, виходячи із загальних ознак 
цінних паперів та їх властивостей. М.М. Агарков  
дослідив класичну класифікацію цінних паперів, 
виходячи з принципу легітимації держателя цін-
них паперів [1, с.24]. Розвиваючи класичну тео-
рію, сучасні російські дослідники виділяють з-
поміж іменних цінних паперів також звичайні 
(“обыкновенные”) іменні ценні папери [2, с.23]. 

Виходячи з класифікації прав з цінних па-
перів, можна розділити останні на такі, що поро-
джують : а) зобов’язальні права (облігація, век-
сель,чек); б)речеві права (коносамент); в) права 
участі (корпоративні права, акції). Саме за цим 
критерієм класифікував цінні папери вітчизня-
ний законодавець у Концепції функціонування та 
розвитку фондового ринку України. Якщо вилу-
чити з переліку видів цінних паперів, визначених 
Концепцією,  похідні цінні папери, то можна 
сказати, що Концепція запроваджує поділ цінних 
паперів на два види – пайові та боргові.  

Єдиний торговельний Кодекс США відок-
ремлює від обігових документів  (“negotieble 
instruments”) “інвестиційні цінні папери”  
(“investments security”) (ст.8) [3]. Так, законодав-
ство США класифікує цінні папери в залежності 
від правовідносин, які встановлюються між 
власником цінного паперу і зобов’язаною по них 
особою. Подібні принципи класифікації закладе-
ні і в дослідженнях Л.Панової, яка, виходячи зі 
змісту кожного різновиду цінних паперів, з ура-
хуванням їхніх юридичних особливостей, про-
понує розподілити цінні папери на три групи: а) 
інвестиційні цінні папери; б) комерційні цінні 
папери; в) державні цінні папери [4, с.49].   

На нашу думку, при визначенні критеріїв 
класифікації цінних паперів необхідно також 
виходити  і з способів випуску в обіг (емісії) цін-
них паперів. Так, окремі види цінних паперів  є 
уособленням індивідуалізованих відносин між 
зобов’язаною особою (емітентом) і держателями 
цих цінних паперів. Яскравим прикладом  таких 
цінних паперів є вексель. Векселедавець (емітент 
векселя) може випустити ряд векселів, проте всі 
вони можуть відрізнятися розміром грошової 
суми, належної до сплати та строком 
пред’явлення.  

Легальне визначення вищезазначеним 
цінним паперам дане в ст.2 Федерального Закону 
Російської федерації “Про ринок цінних паперів” 
від 22.04.96 р. № 208-ФЗ [5, Ст.1918], яка  
виділяє як окремий вид емісійні цінні папери, що 
характеризуються одночасно наступними озна-
ками: закріплюють сукупність майнових та не-
майнових прав, які підлягають посвідченню, ус-
тупці та безумовній реалізації з дотриманням 
установлених законом форми і порядку;  розмі-
щуються випусками; мають однаковий обсяг і 
строки реалізації прав всередині одного випуску 
без залежності від часу набуття цих паперів.  

На нашу думку, виділення емісійних 
цінних паперів як окремого виду потребує не-
гайного закріплення і в українському законодав-
стві. Найбільш чітка класифікація цінних паперів 
(виходячи з критерію способу випуску їх в обіг) 
можлива лише шляхом поділу цінних паперів на  
емісійні та неемісійні. При визначенні в ук-
раїнському законодавстві поняття емісійних 
цінних паперів можна було б узяти за основу вже 
згадуване вище визначення емісійних цінних па-
перів, закріплене в російсь-кому законодавстві, з 
урахуванням того, що це визначення, на нашу 
думку, є неповним і не відображає всіх властиво-
стей емісійних цінних паперів. Вважаємо, що 
потребує закріплення в легальному визначенні 
ознака, яка найбільше характеризує саме емісійні 
цінні папери – нероз-дільність прав, які за-
кріплені цінним папером, що приводить до того, 
що до нового власника емісійних цінних паперів 
переходить уся суку-пність цих  прав. 

Іншою суттєвою ознакою всіх емісійних 
цінних паперів є те, що  вони без згоди зо-
бов’язаної по них особи (емітента)  можуть віль-
но  обертатися на вторинному ринку, тобто, по-
чинаючи з першого набувача цих цінних паперів, 
усі держателі можуть укладати будь-які, не забо-
ронені законодавством угоди щодо них, якщо 
умовами самої емісії не передбачено інше. Як 
показує практика більшості країн, випуск в обіг 
емісійних цінних паперів потребує відповідної 
реєстрації в уповноваженому органі (найчастіше 
державному), тоді як  випуск неемісійних па-
перів (наприклад, векселів)  не потребує такої 
реєстра-ції. Це теж, на нашу думку, є суттєвою 
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ознакою емісійних ціних паперів. І нарешті, вар-
то сказати, що, на нашу думку, лише емісійні 
цінні папери можна випускати в бездокумен-
тарній формі.  

Враховуючи вищенаведене, можна зробити 
таке визначення емісійних цінних паперів (до-
даючи до нього визначення неемісійних цінних 
паперів): Емісійні цінні папери – це цінні папе-
ри, які закріплюють сукупність прав, що підля-
гають посвідченню, уступці та безумовній ре-
алізації з дотриманням установлених законом 
форми і порядку, які розміщуються випусками як 
в документарній, так і в бездокументарній формі, 
при цьому всередині одного випуску всі цінні 
папери мають однаковий обсяг і строки ре-
алізації прав без залежності від часу набуття. 
Емісійні цінні папери можуть вільно обертатися 
на вторинному ринку, при цьому  до нового 
власника емісійних цінних паперів переходить 
уся сукупність   прав, посвідчених ними. Випуск 
емісійних цінних паперів підлягає обов’язковій 
реєстрації у відповідному реєструючому органі у 
встановленому порядку. Неемісійні цінні папе-

ри – це цінні папери, які не відповідають озна-
кам, наведеним вище.  Випуск неемісійних 
цінних паперів здійс-нюється лише в докумен-
тарній формі.       

На нашу думку, легальне закріплення кла-
сифікації цінних паперів на емісійні та неемісій-
ні дасть можливість реалізувати ряд позитивних 
моментів у правовому регулюванні випуску та 
обігу цінних паперів в Україні, а саме : 1) дозво-
лить уніфікувати та стандартизувати процедуру 
реєстрації інформації про випуск емісійних цін-
них паперів та випуску емісійних цінних паперів. 
У цьому випадку достатньо буде розробити і за-
твердити єдиний порядок реєстрації інформації 

про випуск  емісійних цінних паперів, опубліку-
вання такої інформації, єдиний порядок реєстра-
ції випуску емісійних цінних паперів, єдиний 
порядок звітування та оприлюднення відповідної 
інформації емітентами емісійних цінних паперів. 
Установлення єдиних вимог при здійсненні про-
цедури емісії значно спростить процедуру емісії, 
що, по-перше, спростить усі вищеназвані проце-
дури, а по-друге,  дозволить більш чітко відсте-
жувати порушення прав учасників фондового 
ринку, оскільки сьогоднішні правові реалії, коли 
процес емісії, наприклад, акцій, регламентується 
досить великою  кількістю нормативних актів, 
аж ніяк не спрощує їх захист; 2) дозволить сис-
тематизувати та закріпити в законодавстві особ-
ливості випуску та обігу неемісійних цінних па-
перів, що призведе до зменшення колізійних мо-
ментів у правовому регулюванні обігу останніх.  
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СУБ`ЄКТИ ТА ОБ`ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ 

 
Будь-яке суб`єктивне право має соціальну 

цінність лише тоді, коли воно буде забезпечене 
можливістю його захистити та реалізувати. Саме 
такі функції виконують правові гарантії. Правові 
гарантії в теорії визначаються як засоби, умови, 
заходи охорони та захисту прав [3,c.29; 7, c.30]. 
Подібні визначення даються і в літературі з циві-
льного процесуального права, оскільки процесу-
альні гарантії є різновидом правових гарантій [9, 
c.12; 10, c.141; 11, c.6]. У більшості випадків для 
визначення гарантій використовують набір тер-
мінів, які за змістом є рівнозначними поняттями. 
Саме гарантії виступають тим засобом, прийо-
мом, дією, знаряддям досягнення певної мети, 
яку законодавець переслідує, забезпечуючи 
суб`єктивне право. Гарантуючи суб`єктивне пра-
во, ми тим самим забезпечуємо реалізацію пев-
них юридичних можливостей, які складають 
зміст суб`єктивного права. Це одне із завдань 
процесуальних гарантій. Але за допомогою гара-
нтій здійснюється і захист суб`єктивних прав у 
разі їх порушення [1, c.37]. Тут проявляється фу-
нкціональне призначення  процесуальних гаран-
тій. Тому другим завданням процесуальних га-
рантій є захист порушених чи оспорюваних прав. 

Для повного розкриття сутності процесуа-
льних гарантій необхідно визначити, хто є 
суб`єктом таких гарантій, а також, що виступає 
їх об`єктом. Цивільне процесуальне законодав-
ство наділяє суб`єктів цивільних процесуальних 
відносин суб`єктивними правами і покладає на 
них юридичні обов`язки, а також передбачає пе-
вний комплекс процесуальних гарантій, якими ці 
права та обов`язки забезпечуються. Тобто дер-
жава залишає за собою можливість впливати на 
поведінку суб`єктів цивільних процесуальних 
відносин за допомогою правових засобів  (гаран-
тій), особливо в тих випадках, коли виникають 
певні перешкоди  в реалізації прав та обов`язків. 
Саме суб`єктивне право передбачає наявність 
таких правових засобів, які його забезпечують. 
Використовуючи такі засоби  (гарантії), держава, 
її органи, учасники процесу створюють цим на-
лежні умови для нормального розвитку процесу. 
З цього приводу в науці цивільного процесуаль-
ного права існує спір про те, хто ж усе-таки є 
суб`єктами гарантій ? Чи ті, хто їх створює, чи ті, 

хто їх реалізує? Одні процесуалісти вважають, 
що такими виступають ті суб`єкти, для забезпе-
чення прав яких передбачені гарантії [12, c. 69]. 
Інші – стверджують, що таким суб`єктом може 
виступати лише держава в особі своїх органів, 
які встановлюють такі гарантії і реалізують їх 
через застосування норм права [2, c.65]. 

Вважаємо, що суб`єктами процесуальних 
гарантій повинні бути і держава, і суб`єкти циві-
льних процесуальних відносин. Держава (в особі 
своїх правотворчих органів), здійснюючи регу-
люючу функцію, одночасно передбачає у нормах 
права процесуальні засоби, за допомогою яких 
можуть гарантуватися сприятливі умови для реа-
лізації та захисту суб`єктивних прав. Цивільні 
процесуальні гарантії можуть створюватися ви-
нятково державою. Саме держава виступає голо-
вним гарантом, оскільки бере на себе обов`язок 
забезпечувати та захищати права та свободи осо-
би. В цивільному процесі таку функцію гаранта 
здійснює суд. На нього, як орган держави, по-
кладено обов`язок сприяти особам, що беруть 
участь у справі в реалізації ними своїх прав. Така 
гарантуюча діяльність суду є похідною від зако-
нодавчої діяльності держави, і суддя здійснює 
гарантуючу діяльність у зв`язку з прямою вказів-
кою закону. Гарантуюча діяльність суду має 
особливість, яка полягає в тому, що вона здійс-
нюється з метою: по-перше, забезпечити норма-
льний розвиток процесу , щоб виконати основні 
задання цивільного судочинства, які визначені у 
ст. 2 ЦПК. Для цього на суддю покладається ці-
лий комплекс процесуальних прав та обов`язків, 
наприклад, здійснювати дії, які пов`язані з підго-
товкою справи до судового розгляду (ст. 143 
ЦПК), керувати судовим засіданням, вживати 
необхідних заходів до забезпечення в судовому 
засіданні належного порядку  (ст. 162 ЦПК), 
вживати заходи щодо порушників порядку в залі 
судового засідання (ст. 164 ЦПК), роз`яснювати 
особам, які беруть участь у справі їх права та 
обов`язки (ст. 170 ЦПК), тощо; по-друге, суддя 
може використовувати процесуальні засоби, які 
гарантують суб’єктивні права сторін та інших 
осіб, які беруть участь у справі. Наприклад, суд-
дя може не прийняти відмову позивача від позо-
ву, визнання позову відповідачем і не затвердити 
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мирову угоду між сторонами, якщо такі дії супе-
речать законові або порушують чиї-небудь права 
і охоронювані законом інтереси (ст.103 ЦПК), 
відкласти розгляд справи у випадках неявки осо-
би, яка бере участь у справі (ст. 172 ЦПК) тощо. 

Наступною групою суб’єктів процесуаль-
них гарантій є особи, які беруть  участь у справі, 
склад яких визначено у ст. 98 ЦПК. Основними 
серед них можна виділити сторони. Це пов’язано 
з тим, що вони є обов’язковими та головними 
учасниками цивільного процесу. Усі інші учас-
ники цивільного судочинства, визначені ст.98 
ЦПК, беруть участь у справі з приводу розгляду і 
вирішення спору між сторонами [4, с.164]. Зако-
нодавець наділяє сторони досить широким ком-
плексом процесуальних прав та обов’язків, які 
необхідні їм для активного становища в процесі, 
а такодж забезпечує їх відповідними процесуа-
льними гарантіями. Це означає, що всі процесуа-
льні права та обов’язки сторін будуть постійно 
підтримуватися юрисдикцією держави, а всі інші 
учасники процесу повинні рахуватися з цими 
правами. Цивільні процесуальні права сторін у 
своїй сукупності становлять основу для процесу-
альної діяльності сторін. Тому цивільне процесу-
альне законодавство передбачає досить широкий 
комплекс процесуальних гарантій, серед яких 
можна виділити такі: по-перше, це законодавче 
закріплення процесуальних прав та обов’язків 
сторін. У цивільних процесуальних нормах та-
кож встановлено межі і способи здійснення 
суб’єктивних прав; принципи здійснення таких 
прав. По-друге, активне сприяння у здійсненні 
сторонами своїх суб’єктивних прав з боку судді. 
Це досягається обов’язками судді сприяти сто-
ронам  у здійсненні ними своїх прав. При цьому 
контроль з боку суду за розпорядженнями сторо-
нами своїми правами потрібно розглядати як до-
помогу сторонам, а не обмеження їх свободи. 
По-третє, процесуальною гарантією буде встано-
влення цивільних процесуальних санкцій. До них 
відносяться і процесуальні штрафи, скасування 
незаконного чи необгрунтованого судового рі-
шення (ухвали), відшкодування збитків і т.д. І, 
нарешті, здійснення прав сторін забезпечується 
системою принципів цивільного процесуального 
права. Поряд з цим кожне конкретне суб’єктивне 
право має також і свої, властиві тільки йому, 
специфічні гарантії, які є їх невід’ємною части-
ною. Підставою для реалізації вказаних гарантій 
для сторін є їх особиста ініціатива. 

До суб’єктів цивільних процесуальних га-
рантій відносяться також прокурор, представник, 

органи державного управління та інші особи, 
перелік яких визначено статею 98 ЦПК. Дана 
група осіб займає в процесі особливе становище. 
Критерієм, за допомогою якого було сформовано 
законодавцем вказану групу є насамперед їх 
юридична заінтересованість у наслідках  вири-
шення судом справи. Причому зміст, характер 
заінтересованості залежить від мети, завдань і 
форм участі конкретного суб’єкта. Прокурор, 
представник, органи державного управління, 
профспілки та інші особи, які беруть участь у 
процесі в інтересах інших осіб, мають лише про-
цесуальний інтерес, який може бути або держав-
ним, або громадським. Діяльність цих учасників 
у  більшості випадків суттєво впливає на рух і 
розвиток процесу. Тому даній групі учасників 
процесу відведено значне місце: більшість ста-
тей ЦПК присвячені особам, які беруть участь по 
справі, і їх участь пов`язується з різними проце-
суальними правами та обов’язками. 

Серед осіб, які беруть участь по справі з 
метою захисту прав інших осіб, особливе  місце, 
як суб’єкту цивільних процесуальних гарантій, 
належить представнику. Судовий представник 
діє від імені особи, яку представляє, і в її інтере-
сах, а всі інші – від свого імені. Діяльність пред-
ставника в процесі дає можливість сторонам 
скористатися рівними шансами бути належно  
представленими у змагальному процесі. Тому 
перед нашим законодавцем стоїть завдання роз-
робити механізм, який би гарантував дійсну рів-
ність сторін. Це сприятиме розширенню кола 
осіб, здатних здійснювати представницькі функ-
ції, збільшенню числа юридичних фірм. 

У цілому наявність інституту судового 
представництва є важливою ознакою змагально-
сті. Цивільне процесуальне законодавство 
пов’язує участь представника з моментом пору-
шення справи в суді. Але, як правильно зазнача-
ють І.В. Решетникова, В.В. Ярков, відносини між 
представниками і особою, яку представляють, 
виникають раніше, ще до звернення до суду за 
захистом порушених прав та інтересів, і охоп-
люють надання консультацій, складання проце-
суальних документів, збирання доказів тощо [8, 
с.130]. Таку діяльність  представника необхідно 
розглядати як гарантію, яка створює  належні 
умови для звернення особи до суду за захистом, 
сприяє нормальному рухові справи і, головне, 
забезпечує сторону правовою інформацією. Тому 
діяльність судового представника до порушення 
справи в суді є не лише важливою, а й необхід-
ною. 
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Важливим є також вирішення питання, що 
є об’єктом цивільних процесуальних гарантій, 
оскільки саме об’єкт визнає зміст гарантій. Вар-
то відзначити, що в процесуальній літературі іс-
нують різні погляди на це питання. Так, С.О. 
Александров вважав, що об’єктом правових га-
рантій є лише кримінально-правові та цивільно-
правові інтереси [2, с.5]. Інший відомий проце-
суаліст Б.М. Юрков у якості об’єкта гарантій ви-
діляє суб’єктивні права та інтереси осіб, які бе-
руть участь по справі [ 11, с.6]. Вважаємо, що 
об’єкт цивільних процесуальних гарантій за сво-
їм змістом набагато ширший,і до нього потрібно 
включати не лише суб’єктивні права, а й поведі-
нку тих суб’єктів, від яких залежить створення 
належних умов, необхідних для нормального 
розвитку процесу, для безперешкодної реалізації 
учасниками процесу своїх процесуальних прав та 
обов’язків. Держава впливає на поведінку учас-
ників суспільних відносин за допомогою норм 
права. Тому зв’язуючим елементом між право-
вою нормою і практичним результатом, якого 
бажає досягти законодавець, виступає саме по-
ведінка конкретних суб’єктів. Така поведінка 
(суду, сторін, представника тощо) також повинна 
бути об’єктом цивільних процесуальних гаран-
тій. Суб’єктивні права та обов’язки переходять у 
правовідносини у якості його змісту через свідо-
мість, волю суб’єктів права [13, с.23]. Впливаю-
чи на волю і свідомість, можна сформувати в 
особі бажання або необхідність вчиняти певні 
дії. Це забезпечує необхідні  умови для реалізації 
суб’єктивних прав та обов’язків. 

Але яка саме поведінка і саме яких 
суб’єктів входить до об’єкта цивільних процесу-
альних гарантій? Насамперед, це процесуальна 
діяльність судді (суду). Така діяльність передба-
чена у нормах ЦПК: спрямовувати судовий роз-
гляд на повне, всебічне і об’єктивне з’ясування 
обставин справи, усувати з процесу все, що не 
має істотного значення  для вирішення справи 
тощо (ст.162 ЦПК); роз’яснити особам, які бе-
руть участь у справі, їх права та обов’язки 
(ст.170 ЦПК); попереджати про наслідки реалі-
зації прав (ст.179 ЦПК) тощо. 

До об’єкта гарантій входить поведінка ін-
ших учасників процесу: сторін, третіх осіб, про-
курора, представника, представника громадської 
організації та ін. Для виконання покладених за-
вдань, функцій законодавець наділяє кожного з 
них правом брати активну участь у судочинстві 
при розгляді судом усіх питань, що виникають у 
процесі. Сторони та інші особи, які беруть 

участь у справі, мають право знайомитись з про-
токолом судового засідання протягом трьох днів, 
після підписання протоколу, подавати свої за-
уваження з приводу допущених протоколі не-
правильностей або неповноти протоколу (ст. 200 
ЦПК), право  на відшкодування витрат на оплату 
допомоги адвоката (ст.76), право осіб, які брали 
участь у справі, оскаржити у касаційному поряд-
ку судове рішення (ст. 289 ЦПК) та інші. Водно-
час усі особи, які беруть участь у процесі, зо-
бов`язані добросовісно користуватись належни-
ми їм процесуальними правами (ст. 99 ЦПК).  

У цілому ж усі цивільні процесуальні га-
рантії, передбачені в нормах цивільного проце-
суального законодавства, можна поділити на ви-
ди: гарантії правосуддя і процесуальні гарантії 
учасників процесу. Критерієм поділу може слу-
гувати завдання, які переслідує та чи інша  група 
гарантій, і зміст забезпечувальних засобів. Але 
вказані види гарантій не можна протиставляти 
або повністю відокремлювати.  Маючи свої спе-
цифічні  особливості, водночас вони мають спі-
льну мету, яка визначена у статті 2 ЦПК. По-
друге, у більшості випадках гарантії правосуддя 
можна розкрити через характеристику гарантій 
суб’єктів процесу. І навпаки, охарактеризувати 
гарантії окремих процесуальних прав конкрет-
них суб’єктів важко без звернення до змісту га-
рантій правосуддя. Наприклад, якщо розглянути 
таку гарантію як національна мова судочинства 
(ст.9 ЦПК), то вона забезпечує не лише постано-
вку законного та обгрунтованого рішення, а й 
сприяє активності учасників процесу. Тобто сто-
ронам, іншим учасникам процесу створюються  
належні умови для реалізації ними своїх проце-
суальних прав: давати пояснення рідною мовою, 
заявляти клопотання, виступати в суді через пе-
рекладача тощо. Кожне  процесуальне право за-
безпечується як гарантіями правосуддя, так і га-
рантіями, які забезпечують це право. 

У рамках процесуальних гарантій правосу-
ддя законодавець закріплює умови і засоби, які 
забезпечують право учасників процесу, з ураху-
ванням особливостей певної категорії цивільних 
справ. Це система пільгових умов, які визнача-
ють і особливий процесуальний режим захисту 
таких прав [5, с100]. Такі пільги ( пільгові умо-
ви), на наш погляд, потрібно розглядати як га-
рантії суб’єктивних прав суб’єктів цивільних 
процесуальних відносин. До них можна віднести 
негайне виконання рішення, звільнення від спла-
ти державного мита (судових  витрат), скорочені 
строки розгляду деяких категорій справ тощо. 
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Викладене дозволяє зробити висновок, що гаран-
тії в цивільному процесі займають важливе міс-
це. Саме вони забезпечують дію в процесі норм, 
інститутів, принципів [6, с.14], суб`єктивних 
прав учасників процесу. 
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Реалізація цивільного процесуального пра-

ва на подання до суду позову спричиняє виник-
нення цивільних процесуальних правовідносин, 
спрямованих на захист конкретних авторських  
чи суміжних прав. Такі правовідносини можуть 
виникнути тільки в процесі здійснення правосу-
ддя між носіями взаємних цивільних процесуа-
льних прав і обов'язків,  тобто носять двосторон-
ній характер [6, c.183-187; 4, c. 13-22], обов'язко-
вим суб'єктом якиx є суд у всіх стадіях розвитку 
цивільного судочинства. 

У цивільних процесуальних правовідноси-
нах може бути тільки два суб`єкти, одним з яких 
завжди є суд, тому що тільки при наявності двох 
суб`єктів права одного можуть  відповідати 
обов`язкам другого і цим може бути забезпечена 
їх реалізація. Другим суб`єктом цивільних про-
цесуальних правовідносин з судом  є   будь-яка   
особа,   яка   згідно з нормами цивільного проце-
суального  права може  брати участь  у  будь-якій  
стадії цивільного судочинства [12, c.18]. Відпо-
відно  до  ЦПК України такими  суб`єктами у  
справах позовного  провадження,  що  виника-
ють  з  авторського  права  і  суміжних прав, бу-
дуть: сторони (ст. 102-106), треті особи (ст.107-
109),  органи  прокуратури  (118-120),  органи  
державного управління, організації,  які захища-
ють права інших осіб  (ст. 121, 122),   процесуа-
льні   представники   (ст. 110-117), громадськість  
(ст.  161),  експерти  (ст.  57),  свідки  (ст.  41), 
перекладачі  (ст.  9),  особи,  в  яких  знаходяться  
письмові та речові докази (ст. 47, 48, 53). 

В   теорії   цивільного   процесу   суб`єкти   
цивільних процесуальних   правовідносин   кла-
сифікуються за різними підставами з метою  
встановлення  особливості  їх  участі  в цивіль-
ному судочинстві. У залежності від того, на якій 
стороні правовідносин вони виступають, М.С. 
Шакарян поділяє їх на дві групи: суди:  а)  коле-
гіальні; б)  суддя одноособовий;  в)  інші служ-
бові особи суду; учасники процесу:  а)  особи,  
які  беруть участь  у справі; б) особи, які сприя-
ють правосуддю [7, c.73]. 

За метою участі в процесі А.Ф.Козлов по-
діляє суб'єктів процесуальних   правовідносин 
на: суб'єктів правосуддя; суб'єктів, що беруть 

участь у здійсненні   правосуддя; суб'єктів,  які  
сприяють  правосуддю [1, c.54]. Але назва виді-
лених у самостійну групу,  які беруть участь у 
здійсненні правосуддя, не відповідає їх нормати-
вному визначенню як осіб,  які беруть участь у 
справі (розділ 2 ЦПК України). 

Декілька видів класифікації суб'єктів циві-
льних процесуальних  правовідносин запропону-
вав В.Н.Щеглов, який поділяв їх на суб'єктів за-
стосування норм права і суб'єктів по дотриманню 
та виконанню норм права, а також  поді-ляв  на 
юрисдикційні органи і учасників процесу [10, 
c.123-133]. Така класифікація носить надто зага-
льний характер і  затруднює дослідження їх пра-
вового становища з необхідним ступенем дифе-
ренціації. Пізніше  цей  же  автор за  виконува-
ними  процесуальними функціями всіх суб'єктів 
цивільних процесуальних правовідносин поділив 
на три  групи:  а)  судові  органи,  які  здійсню-
ють правосуддя та їх посадові особи; б) особи, 
які беруть участь у справі;  в)  особи,  які  спри-
яють  правосуддю та інші  суб'єкти цивільного 
судочинствa [11, c.41-42]. 

За потрійними ознаками: виконуваними 
процесуальними функціями,   зв'язком з матеріа-
льно-правовими відносинами, які розглядаються  
судом,  і  ступенем заінтересованості учасників 
цивільного процесу у справі А.А. Мельников  
поділяв  їх  на чотири групи:  суди,  як органи 
державної влади, що здійснюють правосуддя;  
службові особи суду; особи,  які беруть участь у 
справі; учасники процесу, які сприяють здійс-
ненню правосуддя [6, c.218]. С.А.Якубов модер-
нізував цю класифікацію тим,  що осіб, які бе-
руть участь у справі, поділив на дві групи: 
суб`єктів,  які захищають у процесі свої права та 
охоронювані законом інтереси; та суб`єктів, які 
захищають права інших осіб [13, c.252]. Але та-
кий поділ учасників  однієї  правової  категорії  у  
співставленні  їх з  іншими групами логічно не-
виправданий. 

На наш погляд,  найбільш точною є класи-
фікація суб`єктів цивільних  процесуальних  пра-
вовідносин  за  виконуваними  ними функціями і 
нормативним їх визначенням на три такі групи: 
1) особи,  які  здійснюють  правосуддя  в  циві-



Учасники позовного провадження у справах, що виникають з автор. і суміж. правовідносин 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 75. Правознавство. 49 

льних  справах i діяльність яких пов`язаних з 
ним; 2) особи, які беруть участь у справі; 3) осо-
би, які не беруть участі у справі [9, c.4]. Склад 
осіб, які беруть участь у спpаві, в тому числі і 
справі   позовного провадження з авторських і 
суміжних правовідносин, визначається  ст.  98  
ЦПК України. До них відносяться: сторони і тре-
ті особи; представники  сторін третіх осіб; про-
курор; органи державного управління; підприєм-
ства, установи,  організації та окремі громадяни,  
які захищають права і законні інтереси інших 
осіб. За виконуваними процесуальними функці-
ями особи, які беруть участь у справі, можна 
розкласифікувати на дві групи: на осіб, які захи-
щають в цивільному процесі свої суб`єктивні 
майнові особисті  немайнові  права  й  охороню-
вані законом інтереси (сторони і треті особи); на 
осіб, які  захищають доручені законом права та 
інтереси інших осіб, державні та громадські ін-
тереси (прокурор, органи  державного управлін-
ня, підприємства, установи, організації та окремі 
громадяни, процесуальні представники). 

Для осіб, які беруть участь у справі, харак-
терною властивістю є наявність юридичної   за-
інтересованості   в наслідках розв`язання судом 
справи,  яка зумовлюється тим, що вони мають 
відношення до справи як учасники матеріально-
го спору і в зв`язку з цим мають у справі 
суб`єктивний матеріально-правовий характер 
заітересованості, або зумовлюється виконувани-
ми ними функціями в системі управління суспі-
льства і мають у справі державний чи громадсь-
кий характер заінтересованості [10, c.71]. В тео-
рії цивільного процесу до характеристики осіб,  
які беруть участь у справі,  включаються додат-
кові ознаки: вчинення процесуальних дій від 
свого імені, вчинення дій, спрямованих на вини-
кнення, розвиток і припинення процесу в будь-
якій стадії,  розповсюдження  на  них  у встанов-
лених законом межах законної сили судового 
рішення. Але  ці  ознаки  є  наслідком  наявності  
в  них  юридичної заінтересованості й опосеред-
ковуються  нею.  За  характером юридичної заін-
тересованості особи, які беруть участь у справі, 
відрізняються  від  інших  суб`єктів  цивільних  
процесуальних правовідносин. 

Сторони (ст. 102-106 ЦПК України) - пози-
вач і відповідач перебувають  між  собою  у  спі-
рних  авторських  чи  суміжних правовідносинах.  
Позивач,  вважаючи  своє  право  порушеним чи 
оспореним,  звертається до суду за  захистом,  
вимагає від нього винести рішення про задово-
лення позову - визнати за ним право   на   спір-

ний   об`єкт   правовідносин   і   зобо-в`язати від-
повідача виконати чи утриматися від виконання 
певних дій на його  користь.  Відповідач  також  
має  у  справі суб`єктивну матеріально-правову 
заінтересованість, яка обумовлюється характе-
ром його правового зв`язку - спірними авторсь-
кими правовідносинами. Останні визначають 
матеріальну процесуальну заінтересованість сто-
рін. 

Треті  особи  (ст.  107-109 ЦПК України)  
беруть  участь у справі  з  метою  захисту  своїх  
суб`єктивних  авторських  чи суміжних прав зі 
спірних чи порушених правовідносин,  які не 
співпадають з правами сторін, оскільки рішення 
по справі може вплинути на права або обов`язки 
стосовно однієї із сторін. Отже, їх матеріально-
правова і процесуально-правова заінтересова-
ність визначається існуючими між третьою осо-
бою і однією зі сторін матеріально-правовими 
відносинами. 

Інший  характер  заінтересованості  мають  
особи,  які  беру участь у справі з авторських чи 
суміжних прав - органи держави (прокуратури,   
державного  управлінння   (ст.   118,   121  ЦПК 
України),  державні  та  громадські  організації  
та  окремі громадяни,  які  захищають  права  
інших  осіб  (ст.121 ЦПК України)). Вони  мають  
у  справі  державний  або  громадський інтерес,  
який  визначається  виконуваними  ними  функ-
ціями в системі політичної організації суспільст-
ва. Відповідно до ст. 35 Закону України «Про 
прокуратуру»  (в редакції від 26.11.1993 р.) про-
курор має право виступати у справі, якщо цього 
вимагє захист  конституційних  прав  громадян,  
інтересів  держави  і суспільства.   

Органи державного  управління, державні  
підприємства, установи, організації в передбаче-
них законом випадках беруть участь у справі з 
метою виконання покладених на них обов'язків 
для  захисту  прав  інших  осіб та  інтересів  дер-
жави. Профспілки, інші громадські організації та 
їх об'єднання, в передбачених  законом  випадках  
(ст.  121,  112  ЦПК  України) беруть участь у 
цивільному процесі з метою виконання своїх 
статутних  положень  по  захисту  авторських  і  
суміжних  прав членів своїх організацій та захи-
сту громадських інтересів. Отже, характерною 
ознакою осіб, які беруть участь у справі, є при-
таманна їм юридична заінтересованість у справі: 
суб`єктивна матеріально-правова, державна або 
громадська. 

До осіб,  які беруть участь у справі, ст. 98 
ЦПК України відносить  представників сторін і 
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третіх осіб. Оскільки процесуальними представ-
никами є особи, які вчинюють від імені іншої 
особи, яку представляють всі  процесуальні  дії  
в цивільному судочинстві,  тобто діють від імені 
і в інтересах інших осіб (ст.ст. 110, 115 ЦПК 
України), то їх заінтересованість  не  носить  са-
мостійного  характеру,  а  є вихідною від тих 
сторін і третіх осіб, права й інтереси яких вони 
представляють і захищають  у  цивільному  су-
дочинстві.  

На думку М.С. Шакаряна, представники 
сторін і громадськість не мають ознак осіб,  які 
беруть участь у справі,  а тому їх належить від-
нести   до осіб, які сприяють здійсненню право-
суддя  [8, c.8-14]. Але процесуальний представ-
ник, включений до складу осіб, які беруть  
участь  у  справі  (ст.  98  ЦПК  України),  і  за  
своїм процесульно-правовим становищем є та-
ким  (має  право  на вчинення від імені особи, 
яку представляє, всіх процесуальних дій (ст. 115 
ЦПК України).  Твердження, що представники 
не мають власного юридичного інтересу, було б 
правильним, коли б під цим розуміли тільки ма-
теріально-правовий інтерес,  але в них є проце-
суальний інтерес, що полягає у наслідках роз-
гляду судом справи,  який може бути конкрети-
зований як службовий, громадський, особистий 
[5, c.140]. А громадські організації  та трудові 
колективи  користуються  правами  осіб,  які  
беруть  участь  у справі, якщо порівняти ч.2 
ст.161 ЦПК України з ст. 99 ЦПК України,  для  
віднесення  їх  до  осіб,  які  беруть  участь  у 
справі,  достатньо  наявності  у  них одного тіль-
ки  права  викладати думку по суті правового 
спору між сторонами [2, c.61].  Не відносити 
громадськість до осіб, які беруть участь у справі, 
значить ігнорувати суть їх участі в цивільному 
процесі. 

Отже, до осіб, які беруть участь у справах 
позовного провадження, що виникають із спір-
них і порушених авторських і суміжних право-
відносин, відносяться: сторони (ст. 102-106 ЦПК 

України); треті особи (ст.107-109 ЦПК  України);   
їх процесуальні представники ( ст. 110-117 ЦПК 
України); прокурор (ст.118, 120 ЦПК України); 
органи державного управління, підприємства, 
установи й організації, які захищають права ін-
ших осіб (ст.121, 122 ЦПК України); громадсь-
кість (ст. 161, 308 ЦПК України). 
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In the article some debatable questions of structure of the parties, which take part in action proceed-
ings on cases emerged from copyright and adjacent legal relations are investigated.  



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 75. Правознавство. 51 

УДК 347.4 

© 2000 р. Корчак Н.М. 

Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівці 
 

УЧАСТЬ АНТИМОНОПОЛЬНИХ ОРГАНІВ В АРБІТРАЖНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Однією з умов створення відповідної пра-

вової інфраструктури та правового забезпечення 
господарської діяльності є судовий розгляд усьо-
го спектру соціальних конфліктів, основою яких 
є спір про право або інші проблеми щодо засто-
сування права [8, c.172]. Відповідно до ст. 55 
Конституції України права і свободи людини та 
громадянина захищаються судами, оскільки ст. 
124 Конституції України поширила юрисдикцію 
судів  на всі правовідносини, які виникають у 
державі, та закріпила положення про те, що су-
дочинство здійснюється Конституційним Судом 
України та судами загальної юрисдикції. Арбіт-
ражний суд може порушити справи за позовними 
заявами підприємств та організацій, предметом 
яких є захист своїх прав та охоронюваних зако-
ном інтересів, а також державних та інших орга-
нів у випадках, передбачених законодавчими ак-
тами [2, ст.2]. 

Антимонопольний комітет України як 
центральний орган виконавчої влади і з спеціа-
льним статусом з метою захисту інтересів дер-
жави, споживачів та підприємців у зв`язку з по-
рушенням антимонопольного законодавства 
державними органами, юридичними та фізични-
ми особами має право подати заяву (позов) до 
суду чи арбітражного суду [3]. Водночас в арбіт-
ражному суді згідно і з ст. 5 АПК України мо-
жуть бути розглянуті спори про визнання недій-
сними актів державних (у нашому випадку - ан-
тимонопольних) та інших органів, підприємств і 
організацій, які не відповідають законодавству і 
порушують права та охоронювані законом інте-
реси підприємств та організацій. З урахуванням 
вищевикладеного доцільним є дослідження пра-
вового статусу Антимонопольного комітету 
України та його територіальних відділень (далі 
антимонопольні органи) в арбітражному процесі. 

Згідно і з ст. 21 АПК сторонами в арбітра-
жному процесі є позивачі і відповідачі. Крім сто-
рін, до складу учасників арбітражного процесу 
можуть входити: треті особи, прокурор, інші 
особи, які беруть участь у випадках, передбаче-
них Арбітражним процесуальним кодексом (ст. 
18 АПК). Відповідно до ст. 12  АПК арбітраж-
ним судам підвідомчі справи за заявами органів 
Антимонопольного комітету України з питань, 

віднесених законодавчими актами до їх компе-
тенції. Так, згідно і з ст. 8 Закону України “Про 
Антимонопольний комітет України” цей орган 
має право давати органам державної влади, міс-
цевого самоврядування, адміністративно-госпо-
дарського управління та контролю обов`язкові 
для виконання розпорядження  про скасування 
або зміну прийнятих ними  неправомірних актів, 
про припинення порушень і розірвання укла-
дених ними угод, які суперечать антимонопо-
льному законодавству, забороняти створення 
ними монопольних утворень. У разі невиконання 
зазначених розпоряджень антимонопольні орга-
ни мають право звернутись до арбітражного суду 
як позивачі з відповідною заявою.  

Антимонопольні органи також мають пра-
во звернутись до арбітражного суду із заявою 
(позовом) про: відшкодування збитків, заподія-
них порушенням антимонопольного законодав-
ства; вилучення прибутку, незаконно одержаного 
суб`єктом господарювання в результаті пору-
шення антимонопольного законодавства. Зазна-
чені підстави участі антимонопольних органів в 
арбітражному процесі як позивачів передбачені в 
статті 25 Закону України “Про Антимонополь-
ний комітет України”. 

Чинне законодавство передбачає й інші 
підстави звернення антимонопольних органів до 
арбітражного суду. А саме: 1) згідно з пунктом 
44 Положення про контроль за економічною 
концентрацією, затвердженим розпорядженням 
Антимонопольного комітету України від 
25.05.1998 р. № 134 – р антимонопольні органи з 
метою відновлення початкового стану мають 
право звернутись до арбітражного суду із заявою 
(позовом) про визнання недійсною відповідної 
установчої угоди про створення суб`єкта госпо-
дарювання та скасування його державної реєст-
рації; 2) згідно з п. 47 Положення про економіч-
ну концентрацію антимонопольні органи мають 
право звернутись до арбітражного суду із заявою 
(позовом) про визнання недійсними змін до 
установчих документів чи установчих докумен-
тів суб`єкта господарювання, створеного з по-
рушенням антимонопольного законодавства, та 
скасування його державної реєстрації; 3) Згідно і 
з ст. 25 Закону України “Про обмеження моно-
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полізму та недопущення недобросовісної конку-
ренції у підприємницькій діяльності від 
18.02.19992 р. та ст. 31 Закону України “Про за-
хист від недобросовісної конкуренції” у разі від-
мови суб`єкта господарювання від сплати штра-
фу та пені антимонопольні органи мають право 
звернутись до арбітражного суду з позовною за-
явою про стягнення штрафів, накладених відпо-
відно до ст. 19 Закону України “Про обмеження 
монополізму та недопущення недобросовісної 
конкуренції у підприємницькій діяльності”. 

Наприклад, рішенням судової колегії з роз-
гляду господарських спорів Вищого арбітражно-
го суду України від 23.06.1998 р. був задоволе-
ний позов Антимонопольного комітету України 
до АТ “Гарант – Авто” про стягнення штрафу у 
зв`язку із несвоєчасним поданням інформації на 
запит компетентного органу відповідно до ст. 13 
Закону України “Про обмеження монополізму та 
недопущення недобросовісної конкуренції у під-
приємницькій діяльності” та ст. 22 Закону Укра-
їни “Про Антимонопольний комітет України”, а 
також пені за прострочення сплати суми штрафу 
з АТ Українська страхова компанія “Гарант – 
Авто” [5]. 

Діяльність антимонопольних органів по-
ставлена під контроль судових органів. У відпо-
відності із ст. 24 Закону України “Про обмежен-
ня монополізму та недопущення недобросовісної 
конкуренції у підприємницькій діяльності” та ст. 
32 Закону України “Про захист від недобросові-
сної конкуренції” суб`єкти господарювання, ор-
гани державної влади, місцевого самоврядуван-
ня, адміністративно-господарського управління 
та контролю та інші заінтересовані особи мають 
право у 30-денний строк звернутись до арбітра-
жного суду із заявою про скасування чи зміну 
(повністю або частково) рішень антимонополь-
них органів. У даному випадку мова йде про під-
стави участі антимонопольних органів в арбіт-
ражному процесі в якості відповідача.  Напри-
клад, судова колегія по розгляду господарських 
спорів Вищого арбітражного суду України рі-
шенням від 07.10.1997 р. задовольнила позов Го-
ловного управління державної служби охорони 
при Міністерстві внутрішніх справ України до 
Антимонопольного комітету України, в резуль-
таті чого Розпорядження Антимонопольного ко-
мітету України № 131-р від 31.07.1996 р. в час-
тині включення державної служби охорони при 
МВС України до переліку підприємців, що за-
ймають монопольне становище на загальнодер-
жавному ринку [6]. 

Наведений приклад є свідченням пред`яв-
лення позову стосовно захисту охоронюваного 
законом інтересу, а не порушеного права (ст. 2 
АПК). З одного боку, включення до Переліку 
підприємців, що займають монопольне станови-
ще на ринку [4], не пов`язане з настанням для 
них негативних наслідків. З іншого боку, вклю-
чення організації до вказаного Переліку зачіпає 
її інтереси щодо правильного визначення частки 
даної організації на товарному ринку. Крім того, 
факт знаходження організації в Переліку є пев-
ною інформаційною основою для адресного ан-
тимонопольного регулювання та відповідного 
контролю (наприклад, введення державного кон-
тролю за ціноутворенням), що в майбутньому 
може бути пов`язане з порушенням конкретного 
права. Тому в даному випадку право організації 
на судовий захист не може бути поставлене в 
залежність від того, чи застосовувались до неї 
заходи впливу, передбачені антимонопольним 
законодавством. 

У разі пропуску позивачем 30-денного 
строку звернення до арбітражного суду із заявою 
про визнання рішення антимонопольного органу 
недійсним  (повністю чи частково) і при наявно-
сті поважних причин арбітражний суд на підста-
ві ст. 53 АПК може його відновити, оскільки да-
ний строк за своєю юридичною природою є про-
цесуальним. При цьому необхідно враховувати, 
що подання заяви не зупиняє рішення на час роз-
гляду справ в арбітражному суді, якщо останнім 
не винесено рішення про припинення дій, вказа-
них в акті, а збитки, заподіяні неправомірними 
рішеннями антимонопольними органами, від-
шкодовуються за рахунок державного бюджету 
незалежно від вини конкретних посадових осіб 
антимонопольної установи.  

Діяльність антимонопольних органів 
пов`язана із прийняттям відповідних рішень у 
формі розпоряджень та постанов. Процесуальна 
форма документів і порядок розгляду справ ви-
значаються “Правилами розгляду справ про по-
ршення антимонопольного законодавства”, за-
твердженими в редакції Розпорядження Антимо-
нопольного комітету України від 29.06.1998 р.  
№ 169-р. А це означає, що порушення строків 
прийняття заяв, їх розгляду, порядку призначен-
ня справ і повідомлення заінтересованих осіб, 
прийняття рішень (тобто встановленої процесуа-
льної форм розгляду справ), з урахуванням конк-
ретних обставин може бути підставою для ви-
знання арбітражним судом недійсним рішення 
антимонопольного органу.  
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Антимонопольні органи можуть брати 
участь в арбітражному процесі не тільки як по-
зивачі та відповідачі, а і як треті особи, які не 
заявляють самостійних вимог щодо предмету 
спору у тих випадках, коли рішення арбітражно-
го суду може вплинути на виконання антимоно-
польним органом покладених на нього завдань 
[9, c.237]. Згідно і з ст. 27 АПК антимонопольні 
органи можуть вступити у справу: а) за власною 
ініціативою на стороні позивача або відповідача 
до постановлення судового рішення при умові, 
якщо таке рішення може вплинути на їх права й 
обов`язки щодо однієї і з сторін; б) за клопотан-
ням сторін; в) за клопотанням прокурора; г) з 
ініціативи арбітражного суду. З урахуванням 
вищевикладеного можна стверджувати, що кон-
кретні підстави участі антимонопольних органів 
в арбітражному процесі обумовлюють їх право-
вий статус в якості позивача, відповідача, третіх 
осіб, які не заявляють самостійних вимог на пре-
дмет спору. 
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Кожна галузь права має свій предмет, який 
визначає специфіку методу правового регулюван-
ня, галузевих принципів права, функцій галузі і 
тенденції розвитку її норм. Під предметом право-
вого регулювання, як відомо, прийнято розуміти 
коло суспільних відносин, що регулюються даною 
галуззю права. Але для такого визначення харак-
терним є високий ступінь абстракції, виділення 
лише загальних ознак, властивих предмету будь-
якої галузі. Так, до нього відносять ті різновиди 
суспільних відносин, дій індивідів, колективів 
людей, які: 1) об’єктивно можуть бути врегульо-
вані правом; 2) у даних умовах потребують юри-
дичного впливу [18, с.113]. Отже, не всі дії, відно-
сини соціальних суб’єктів можуть виступати 
об’єктом правового впливу, а лише певна їх час-
тина, а саме ті з них, які мають нормативний ха-
рактер, тобто типові для даних умов, повторю-
ються, відрізняються масовим проявом, піддають-
ся державно-правовому контролю, можуть бути 
перекладені на мову права, тобто формалізовані та 
ін. 

На перший погляд, визначення предмета га-
лузі трудового права  не складає особливих труд-
нощів. Предметом трудового права є певна сфера 
суспільних відносин, а саме: трудові відносини. 
Але сфера дії трудового права охоплює не всі 
трудові відносини, останні значно ширші. Трудо-
ве право регулює відносини людей з приводу пра-
ці, під якою прийнято розуміти цілеспрямовану 
діяльність людини, яка реалізує свої фізичні і ро-
зумові здібності для одержання певних матеріаль-
них чи духовних благ, названих на виробництві 
продуктом праці, продуктом виробництва. Але 
говорити про працю як предмет трудового права 
було б дуже загальним, а тому неточним. Причина 
полягає в складності соціально-економічного ха-
рактеру самої праці, що не дозволяє однозначно 
трактувати її в якості предмета будь-якої галузі 
права, а в ряді випадків – і предмета правового 
регулювання взагалі. І коли ми говоримо про пра-
вове регулювання праці, то маємо на увазі регу-
лювання не праці, як процесу діяльності, а саме: 
відносин з приводу праці, тобто поведінки людей 
у цих відносинах. 

Трудове право регулює відносини колек-
тивної праці. Будь-яка колективна праця вимагає 

її організації, управління і грунтується на певній 
формі власності на знаряддя і засоби праці. Ор-
ганізація праці має дві сторони: технічну (техно-
логічну) і суспільну (соціальну). Технічна орга-
нізація праці – це зв’язок людини в процесі ко-
лективної праці із знаряддями праці, технікою, 
матеріалами, технологічним процесом. Тобто 
мова йде про відносини між суб’єктом трудової 
діяльності і речовими факторами виробництва. 
Такі відносини виникають завжди, коли має міс-
це трудова діяльність, а їх зміст визначається 
винятково рівнем розвитку техніки, формами 
організації праці, кваліфікацією робочої сили. 
Суспільна організація праці – це певні соціальні 
зв’язки між людьми в процесі колективної праці. 
Вона тісно пов’язана і залежить від економічної 
та політичної основи даного суспільства. Цим 
визначаються і відносини працівників з робото-
давцями з приводу праці на виробництві, які на-
зиваються трудовими відносинами [2, с.9]. 

Традиційно визначають, що предмет трудо-
вого права охоплює трудові відносини і відноси-
ни, тісно пов’язані з трудовими. Останні інколи 
називають похідними від трудових. Трудові від-
носини при цьому розглядаються як ядро предме-
та, його специфічна частина, яка надає йому якіс-
ну визначеність. Вперше ідея розмежування тру-
дових відносин та інших відносин, пов’яза-них з 
трудовими, була висловлена А.Є.Пашер-стником 
[9, с.39-42]. Розвиваючи її в наступних дослі-
дженнях, він відносив до відносин, суміжних з 
трудовими: відносини по державному соціально-
му і кооперативному страхуванню; відносини між 
профспілками і господарськими організаціями з 
приводу встановлення умов праці; відносини по 
розподілу робочої сили і підготовці кадрів на під-
приємстві; відносини по розгляду трудових спо-
рів; відносини по здійсненню нагляду за охоро-
ною праці [8, с.6]. 

Н.Г.Александров, виділяючи у складі пред-
мету трудового права відносини, тісно пов’язані з 
трудовими, похідні від них, відносив до останніх 
відносини: між профспілковими організаціями, 
які представляють громадські колективи праців-
ників підприємств, установ, організацій і адмініс-
трацію, а також між вищими профспілковими і 
господарськими органами; по нагляду і контролю 
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за охороною праці і дотриманням трудового зако-
нодавства; по розгляду трудових спорів; по праце-
влаштуванню громадян деяких категорій (напри-
клад, молоді, яка закінчує загальноосвітні школи 
та ін.) [16, с.22]. 

Найбільш грунтовно дослідження проблем 
предмета трудового права виконано О.І.Проце-
вським. Поділяючи основне положення концепції 
Н.Г.Александрова про виділення в структурі пре-
дмета трудових і похідних відносин, О.І.Про-
цевський виділяє додатково в самостійний вид 
похідних відносин групу охоронних відносин, яка 
охоплює відносини дисциплінарної та мате-
ріальної відповідальності обох сторін трудового 
відношення. При цьому автор наголошує на тому, 
що коло суспільних відносин, яке складає предмет 
трудового права, є певною системою відносин, що 
грунтуються на внутрішньому зв’язку [12, с.32-
38]. 

Згодом у науці трудового права поряд з тра-
диційною концепцією предмета, згідно з якою 
предметом є трудові відносини і відносини, тісно 
пов’язані з трудовими, виникає концепція єдиних 
трудових відносин. Нове трактування предмету 
трудового права запропонували С.А.Іванов, 
Р.З.Лівшиць, Ю.П.Орловський. Р.З.Лівшиць ви-
словив думку про те, що суспільні відносини, які 
регулюються трудовим правом, потрібно розріз-
няти як індивідуальні і колективні. Змістом колек-
тивних відносин є участь громадян в управлінні 
виробництвом, організації та встановленні умов 
праці. Такі відносини виникають між трудовим 
колективом, його органами й адміністрацією [3, 
с.87]. Дану концепцію колективних трудових від-
носин, згідно з якою предмет трудового права 
складають трудові відносини, які включають ін-
дивідуальні та колективні відносини, поділяв і 
А.Р.Мацюк [7, с.49-56]. Запропонована конструк-
ція не знайшла підтримки в науці трудового права 
[1, с.2], проте в систему інших суспільних відно-
син, тісно примикаючих до трудових, були вклю-
чені відносини по участі профспілок та інших 
громадських організацій, трудових колективів, 
робітників і службовців в управлінні підприємст-
вами, установами, організаціями; колективні від-
носини по нормативному регулюванню умов пра-
ці [14, с.10-11; 15, с.10-14]. 

У сучасній науці трудового права його пре-
дмет виділяється шляхом використання ряду кри-
теріїв. Так, А.Ф.Нуртдінова поділяє розглянуту 
вище точку зору про те, що предмет трудового 
права складають індивідуальні трудові відносини 
та колективні трудові відносини. Хоча водночас 

зазначає, що в предмет трудового права входять і 
інші відносини, тісно пов’язані з трудовими. Це 
відносини між громадянами й організаціями з 
приводу працевлаштування на підставі направ-
лення органу з питань зайнятості; відносини між 
працівником і роботодавцем по державному соці-
альному страхуванню, пов’язані в основному з 
виплатою допомоги по тимчасовій непрацездат-
ності, відносини по розгляду індивідуальних тру-
дових спорів та ін. [13, с.358-360]. А.С.Пашков 
вважає, що об’єктами правового регулювання 
служать жива праця, її організація і умови [20, 
с.11]. Л.А.Сироватська до предмета трудового 
права відносить тільки такі відносини, які вини-
кають на підставі трудового договору [17, с.16]. 
В.Н.Толкунова, К.Н.Гусов вважають, що предме-
том трудового права є не взагалі будь-яка праця 
людини, а лише трудові відносини в суспільній 
організації праці і примикаючі, похідні від них 
відносини, тобто цілий комплекс суспільних від-
носин з приводу праці на виробництві [2, с.9]. На 
думку В.М.Лебедєва, точніше було б до предмету 
трудового права віднести всі соціально-трудові 
відносини підлеглого характеру, пов’язані з нале-
жним дотриманням, забезпеченням і виникненням 
договорів, угод про неодноособову, несамостійну 
працю [6, с.18]. О.В.Смір-нов, вважаючи, що в 
систему суспільних відносин, які складають пре-
дмет трудового права, крім власне трудових, вхо-
дять також відносини, тісно пов’язані з ними – 
передують їм, супроводжують їх, або випливають 
з них, автор окремо виділяє ядро предмета  трудо-
вого права – “суспільні відносини, що складають-
ся в процесі функціонування ринку праці, органі-
зації та застосування найманої праці”[19, с.10]. З 
точки зору В.І.Прокопенка, предметом трудового 
права України є суспільні відносини, які виника-
ють із застосування робітниками і службовцями 
здатності до праці в суспільному виробництві, 
відносини по працевлаштуванню, колективні пра-
вові відносини і відносини по матеріальному за-
безпеченню робітників та службовців у разі тим-
часової або постійної втрати працездатності [11, 
с.19]. На думку П.Д.Пилипенка, трудове право 
повинно регулювати не всі трудові відносини, а 
тільки ті, що виникають на підставі укладення 
трудового договору. Звідси – об’єктом трудового 
права є відносини найманої праці, суб’єктами 
яких виступають власник (наймач) і наймані пра-
цівники. Форма власності, на основі якої здійсню-
ється залучення до праці, не має значення [10, 
с.17-20]. 
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Виходячи з генезису предмета трудового 
права, економічних і соціальних причин, що по-
родили трудове право в якості самостійної галузі, 
автори курсу російського трудового права прихо-
дять до висновку, що в основі формування даної 
галузі лежать два соціально-економічних процеси, 
які паралельно відбуваються і взаємопов’язані. З 
одного боку, це процес формування ринкової еко-
номіки, яка охоплює в себе поряд і з споживчим 
(товарним) ринком також ринок факторів вироб-
ництва, і в тому числі ринок праці. З іншого боку, 
це опосередкований правом соціальний процес 
вивільнення особистості і визнання як особливої 
цінності, що виділяє її з інших матеріальних фак-
торів виробництва [5, с.83-84]. 

В історичному плані генезис трудового пра-
ва пов’язаний з цивільним правом, і відбиток цьо-
го походження до наших часів в тій чи іншій мірі 
накладається як на зміст правової регламентації 
суспільних відносин, що складають предмет тру-
дового права, так і на юридичні конструкції, що 
використовуються в даній галузі. Як і трудове 
право, цивільне право в ряді випадків вимагає ре-
гулювання відносин, що виникають у зв’язку з 
людською працею. Але принципова відмінність 
цих двох галузей, як правильно наголошує 
Є.Б.Хохлов, полягає в тому, що цивільне право 
має своїм предметом працю оречевлену, воно ре-
гулює не працю, а відносини, які виникають з 
приводу результату праці: праця, оречевлена в 
товарі як предметі купівлі-продажу, результат 
праці як предмет договору підряду, авторського 
договору і т.п. Трудове право регулює перш за все 
суспільно-трудові відносини [21, с.68]. 

Останнім часом критерієм розмежування 
трудового права і права цивільного все частіше 
називається самостійність (або несамостійність) 
праці. Таку ж позицію займає сьогодні Міжнарод-
на організація праці. Цей підхід поділяється й ба-
гатьма вченими. Зазначається, що в процесі коле-
ктивної праці працівник не самостійний, він тіль-
ки виконує покладені на нього трудові функції. 
Працівник надає роботодавцеві свою здатність до 
праці і в процесі трудової діяльності підкоряється 
господарській владі роботодавця. Відносини між 
роботодавцем і працівником складають сутність 
відносин по найму праці як праці несамостійної, 
підлеглої. І навпаки, праця самостійна, без підпо-
рядкування встановленому розпорядку є праця 
індивідуальна. Така праця нормами трудового 
права не регулюється [13, с.467]. 

Самостійну працю розуміють як працю, ор-
ганізовану самим суб’єктом трудової діяльності, 

який сам вирішує, що йому виробляти, яку кіль-
кість часу працювати і відпочивати, як реалізову-
вати результати своєї праці і використовувати 
одержаний прибуток [5, с.89]. При несамостійній 
праці всі ці питання вирішуються іншим 
суб’єктом, хоча, можливо, й за участю працівника. 
Економічною основою самостійної або несамо-
стійної праці є відношення працівника до засобів 
виробництва, а правовою – ступінь особистої сво-
боди суб’єкта трудової діяльності. І.Я.Кисельов, 
здійснюючи узагальнений порівняльно-правовий 
аналіз предмета трудового права країн розвинутої 
ринкової економіки, зазначає, що поняття “праця” 
може трансформуватись в поняття “соціальна дія-
льність”. Але це в перспективі. В даний час пред-
мет регулювання трудового права – наймана, за-
лежна праця, хоча зміст проблематики трудового 
права за останні роки значно розширився. До ньо-
го стали відносити регулювання деяких аспектів 
ринку зайнятості, положення безробітних, забез-
печення прав працівників у зв’язку з регламента-
цією службових винаходів, раціоналізаторських 
пропозицій і службових творів. До проблематики 
трудового права стало відноситись таке питання, 
як захист особи працівника (кандидата на робоче 
місце), його честі, гідності, особистих і сімейних 
таємниць від посягань з боку як підприємців, так і 
державних властей, а також широке коло питань, 
пов’язаних з професійним навчанням працівників 
[4, с.28]. 

Наймана праця розглядається як різновид 
несамостійної праці, тобто яка здійснюється у 
сфері господарської діяльності і в інтересах іншої 
особи, а отже, і під її керівництвом. Вона має міс-
це тільки тоді, коли юридичним її оформленням 
виступає договір. Договір трудового найму розу-
міють як угоду, за якою одна сторона передає 
свою здатність до праці іншій стороні за винаго-
роду [5, с.89]. Найманий працівник при класично-
му договорі трудового найму відчужений від за-
собів виробництва, тобто не має права на вигоди, 
пов’язані з використанням майна, але й не несе 
ризиків чи відповідальності, які випливають з та-
кого використання. Договір трудового найму має 
своїм предметом майнову цінність особливого 
роду – здатність людини до праці. Тому трудовий 
договір виділяється з ряду інших угод майнового 
характеру як особливий вид договору. 

Отже, на нашу думку, саме відносини, що 
виникають з приводу застосування найманої пра-
ці, яка характеризується такими ознаками, як ко-
лективність, несамостійність і внутрішня правова 
регламентація, є предметом трудового права. Са-
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ме наймана праця, наділена вказаними ознаками, є 
тією основоположною категорією, яка виступає 
узагальненим виразом усієї багатосторонньої і 
складної системи суспільних відносин, що скла-
дають предмет трудового права. 
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Сучасні підходи до визначення правовід-

носин характеризуються неоднозначним їх трак-
туванням, деколи навіть протилежним. Так, 
Ю.К.Толстой вважає, що правовідносини є лише 
зв’язком суб’єктивних прав і обов’язків [10, 
с.48]. Характеризуючи таке розуміння правовід-
носин, Л.С. Явіч акцентує увагу на тому, що воно 
не може сприйматись як абсолютно правильне, 
оскільки пов’язане з помилковою формалізацією 
правовідносин [15, с.108]. Порівнюючи позиції 
наведених вище науковців, Ю.Г. Ткаченко аналі-
зує причини таких змін у підходах до визначення 
правовідносин, і має рацію, коли говорить, що 
такі причини коріняться в уточненні знань, які 
набуваються у ході розвитку правової науки [12, 
с.95]. 

Концепція, згідно з якою правовідносини 
розуміються як система суб’єктивних прав і 
обов’язків, є не результатом певних формаліза-
цій, а своєрідним підсумком розвитку теорії пра-
ва. І такий розвиток передбачає з’ясування трьох 
моментів: а) оскільки правовідносини характе-
ризуються як різновид суспільних відносин, то 
необхідним є визначення питання про загальне 
розуміння суспільних відносин (праці Б.Л. Наза-
рова та Ю.Г. Ткаченка); б) оскільки правовід-
носини передбачають зв’язаність їх учасників 
суб’єктивними юридичними правами й обов’яз-
ками, то потрібний і аналіз даних соціально-
юридичних феноменів; в) необхідними стають 
дослідження синтезу вищевказаних явищ. 

Отже, загальні уявлення про правовідно-
сини, що склались у теорії права, неоднозначні, 
хоча існують відносно стійкі точки зору з цього 
приводу. Цілий ряд науковців уявляють право-
відносини як суспільні відносини, врегульовані 
нормою права [14, с.51]. Зокрема, Р.О. Халфіна 
наголошує, що незважаючи на різноманітність 
словесних формулювань, сутність правових від-
носин вбачається у тому, що вони представляють 
собою суспільні відносини, врегульовані нормою 
права [14, с.51]. Розвиваючи цю думку, В.І.Про-
копенко зазначає, що правові відносини у суспі-
льстві формуються і розвиваються внаслідок на-
явності правових норм, які приймаються держа-
вою для регулювання суспільних відносин. Він 
приходить до висновку, що правові відносини є 

фактичними суспільними відносинами, які вре-
гульовані нормами права [8, с.167]. 

Аналізуючи вищенаведену концепцію, 
важко не погодитись з тим, що норми права в 
ряді випадків ставлять учасників суспільних від-
носин перед необхідністю здійснювати права і 
виконувати обов’язки, оскільки вони визнаються 
суб’єктами права, а відносини між ними тракту-
ються як правові. Тому трудові правовідносини 
потрібно розглядати саме як форму суспільних 
відносин. Їх виникнення зумовлене існуванням 
фактичних суспільних відносин, які потребують 
правової форми. 

Існують і інші підходи до розуміння пра-
вовідносин. Зокрема, одні науковці уявляють 
трудові правовідносини як єдність матеріальної 
форми і юридичної форми [16, с.17]. В останні 
десятиліття сформувалось і розуміння правовід-
носин як моделі поведінки [11, с.20]. Остання 
концепція передбачає, що трудові правовідноси-
ни не є і не можуть бути ні поведінкою, ні суспі-
льними відносинами, а є лише уявним образом 
цієї поведінки. Тому визначення трудових пра-
вовідносин як моделі виключає можливість ха-
рактеристики їх як суспільних відносин, бо мо-
дель існує у сфері відносин.    

Категорія трудових правовідносин інтер-
претується науковцями досить різноманітно. На-
самперед, учені намагаються з’ясувати роль пра-
вовідносин у механізмі правового регулювання, 
вивчити перетворення потенційного становища 
норми трудового права до її реального здійснен-
ня. Тому  трудові правовідносини треба розуміти 
як вольові явища, як процес взаємодії суб’єктів. 
При цьому вказана взаємодія повинна відповіда-
ти нормативним вимогам. Необхідно зробити 
наголос і на тому, що правовідносини є соціаль-
ними явищами, продуктами життєдіяльності ви-
значеної суспільної організації. Тому, аналізую-
чи соціальну сутність трудових правовідносин, 
потрібно звертати увагу на те, що це різновид 
суспільних відносин.  

Загальні ознаки трудових правовідносин 
наступні: 1) трудові правовідносини є особливим 
різновидом суспільних відносин. Вони представ-
ляють собою багатосторонні зв’язки , які вини-
кають між людьми і організаційними формами 
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взаємодії соціальних груп в процесі соціальної 
діяльності; 2) трудові правовідносини є вольо-
вими відносинами, які складаються в результаті 
свідомо-вольових дій їх учасників; 3) трудові 
правовідносини як вольові дії людей складають-
ся на основі правових норм, в яких закріплюєть-
ся державна воля. Тому вони є юридичним різ-
новидом  суспільних відносин, оскільки перед-
бачають умови виникнення правовідносин, склад 
їх учасників  та їх повноваження. Зв’язок трудо-
вих правовідносин з правовими нормами, які мі-
стяться в законодавчих актах держави, виража-
ється в тому, що дані відносини в цілому є необ-
хідною ланкою у загальній системі правового 
регулювання суспільних відносин. Тому трудові 
правовідносини одночасно є і формою впорядку-
вання конкретних вольових відносин, і формою 
їх здійснення;  4) трудові правовідносини індиві-
дуалізуються стосовно до конкретних суб’єктів 
та реальних життєвих обставин. Вони виникають 
на основі загальних норм, в яких міститься  їх 
ідеальна модель і здійснена індивідуалізація в 
рамках персонально визначеного складу учасни-
ків правовідносин;  5) трудові правовідносини з 
точки зору форми є різного роду зв’язка-ми уча-
сників шляхом суб’єктивних прав і обо-в’язків. 
Їх характеристика з точки зору обсягу і видової 
приналежності складає зміст трудових правовід-
носин;  6) реалізація трудових правовідносин 
гарантується можливістю державного примусу. 

Визначення поняття трудових правовідно-
син в науці трудового права частіше всього да-
ється на основі визначення трудового договору. 
Тому, виходячи зі змісту ст. 21 КЗпП України, 
можна констатувати, що трудові правовідносини 
виникають із угоди між працівником і роботода-
вцем, за якою працівник зобов’язується викону-
вати роботу, визначену цією угодою з підляган-
ням правилам внутрішнього трудового розпоря-
дку, а роботодавець зобов’язується виплачувати 
працівникові заробітну плату і забезпечити умо-
ви праці, необхідні для виконання роботи, пе-
редбаченої законодавством про працю, колекти-
вним договором чи угодою сторін [1, с.14]. Звід-
си можна дати таке загальне поняття правовідно-
син у сфері трудового права - це врегульовані 
трудовим законодавством трудові та похідні від 
них, відносини по праці, тобто це юридичний 
зв’язок суб’єктів трудового права. У той момент, 
коли учасники суспільних відносин з приводу 
праці всупають у ці відносини, вони вже діють 
на основі норм трудового права. Отже, вступ у 
відповідні відносини трудового права, а потім і 

їх дія в часі втілюються самим учасником у пра-
вову форму, а їх зв’язок стає відповідними пра-
вовідносинами сфери трудового права. З огляду 
на це особливого значення набуває інститут тру-
дового договору як підстави виникнення трудо-
вих правовідносин. У цьому контексті  норми 
про трудовий договір чинного законодавства про 
працю України потребують певного вдоскона-
лення. Основними положеннями, які регулюють 
інститут трудового договору, повинні стати ті, 
які закріплюють свободу форми, свободу офор-
млення та свободу укладення трудового догово-
ру. 

Стосовно свободи оформлення доцільно у 
Кодексі законів про працю України у розділі, 
присвяченому трудовому договору, закріпити 
норму про те, що трудовий договір може бути 
укладений усно, письмово або шляхом конклю-
дентної поведінки, причому із зазначенням 
обов’язковості письмової форми. Свобода офор-
млення повинна означати вільне встановлення 
умов праці. Але воно не повинно порушувати 
визначених обов’язкових вимог законодавства і 
загальних принципів трудового права України. 
Щодо свободи укладення, то вона повинна озна-
чати, що не можна примусити працівника уклас-
ти трудовий договір, а також те, що для найма-
ного працівника не існує обов’язку працювати у 
певного роботодавця. 

М.Г.Александров у загальному вигляді ви-
значав трудові правовідносини як суспільно-
трудові відносини, врегульовані нормами права 
[2, с.129]. У більш розгорнутому вигляді трудові 
правовідносини, він розумів як юридичні відно-
сини, які виражають товариське співробітництво 
вільних від експлуатації людей, в яких одна сто-
рона (працівник) зобов’язана застосовувати свою 
робочу силу, включившись до особового колек-
тиву підприємства і підкорюючись внутрішньо-
му трудовому розпорядку останнього, а інша 
сторона зобов’язана до сплати винагороди за 
працю і забезпечення умов виконання праці [2, 
с.129]. З наведеного випливає, що зміст трудових 
правовідносин визначається тільки обов’язками, 
що абсолютно не відповідає їх сутності. 
М.П.Карпушин в основному відтворює наведене 
вище визначення, але при цьому вказує на ком-
плексний характер трудових правовідносин. На 
його думку, останні складаються з власне трудо-
вих (обов’язок надання роботи), майнових (вина-
города за працю) і організаційних (підлягання 
трудовому режиму) [5, с35]. Узагальнюючи дане 
міркування, А.І.Процевський правильно заува-
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жує, що прагнення до визначення поняття трудо-
вих правовідносин приводить до непослідовності 
в його поясненні [9, с.24]. 

Організаційні відносини складаються в 
процесі діяльності органів державного управлін-
ня і тим самим складають предмет інших галузей 
права. Звичайно, організаційні відносини тісно 
пов’язані з трудовими, але вони не є елементом 
трудових правовідносин. Останні відносяться до 
договірних відносин, а організаційні відносини є 
владними відносинами. Л.Я.Гінцбург підкрес-
лює, що відносини “влади-підпорядкування” в 
якості моменту, який є присутнім у будь-яких 
відносинах праці, означає зв’язок двох волеви-
явів: організатора трудового процесу і виконав-
ця. Він вважає, що цей зв’язок полягає у 
“нав’язу-ванні волі першого другому” [3, с.137]. 

Проте сам термін “нав’язування” неправильно 
відтворює сутність трудових правовідносин як 
добровільного правового зв’язку працівника і 
роботодавця зі взаємними правами і 
обов’язками. Дійсно, працівник зобов’язується 
виконувати роботу, але роботу точно визначену, 
тобто виконувати визначену трудову функцію. 
Тому правильніше вести мову про соціальне 
партнерство суб’єктів трудових правовідносин 
як таких, що володіють взаємними правами і 
обов’язками. Причому зміст останніх не може 
виходити за рамки укладеної угоди про працю. 

Організаційні відносини у трудовому про-
цесі характеризують зв’язок окремих об’єднань 
людей. Інша сторона організаційного зв’язку  - 
це зв’язок між конкретною організаційною оди-
ницею і людьми, які її складають. Виходячи з 
цього, не можна не помітити відмінностей між 
організаційними правовідносинами і організа-
ційними елементами у трудових правовідноси-
нах. Організаційні відносини виникають між ор-
ганізованими ланками людей, а організаційний 
елемент забезпечує організацію індивідуальної 
праці, розвиток самостійності працівника всере-
дині ланки організації. 

Л.Я.Гінцбург до визначення поняття тру-
дових правовідносин вводить зобов’язуючий 
елемент. На його думку, трудові правовідносини 
- це зобов’язальні відносини між вільним та рів-
ноправним працівником з одного боку, і підпри-
ємством - з іншого; в силу цих відносин праців-
ник, реалізуючи закріплене за ним Конституцією 
право на працю, включається до кооперації праці 
шляхом вступу до виробничого колективу під-
приємства; на підприємстві працівник зо-
бов’язується виконувати узгоджену сторонами 

трудову функцію; підприємство зобов’язується: 
а) оплачувати працю працівника; б) забезпечити 
здорові і безпечні умови праці; в) організовувати 
процес праці [3, с.137]. Однак недоцільно зводи-
ти розуміння трудових правовідносин до зо-
бов’язання. Безумовно, елемент зобов’язання 
посідає важливе місце у трудових правовідноси-
нах, але зовсім не визначальне. Увагу необхідно 
акцентувати на тому, що вони є вольовими дво-
сторонніми відносинами і виражаються у взаєм-
них суб’єктивних правах і обов’язках сторін. 

В.С.Андрєєв та В.М.Толкунова визначають 
трудові правовідносини як юридичні відносини 
по застосуванню праці громадян в якості праців-
ників [13, 7]. Проте дане визначення не відобра-
жає в повній мірі зв’язку трудових правовідно-
син з суспільними, не вказує на їх соціальний 
характер та  неясно розкриває правове станови-
ще їх суб’єктів. У пізнішій праці В.М.Тол-кунова 
і К.М.Гусов дещо по-іншому підходять до розу-
міння трудових правовідносин. На їх погляд, 
останні – це добровільний юридичний зв’язок 
працівника з роботодавцем, за яким працівник 
зобов’язується виконувати визначену трудову 
функцію на підприємстві з підляганням його 
внутрішньому трудовому розпорядку, а робото-
давець зобов’язується оплачувати його працю за 
трудовим внеском і створювати умови праці від-
повідно до законодавства, колективного і трудо-
вого договору [4, с.114].  

Чітким і логічно обгрунтованим є також 
визначення трудових правовідносин, запропоно-
ване В.І.Прокопенком. На його думку, трудові 
правовідносини – це двосторонні відносини пра-
цівника з власником підприємства по виконанню 
за винагороду роботи за обумовленою спеціаль-
ністю, посадою, кваліфікацією з підляганням 
правилам внутрішнього трудового розпорядку, 
що виступають формою закріплення суб’єктив-
них трудових прав і обов’язків [8, с.17]. 

Отже, опираючись на вищенаведений ма-
теріал, можна зробити такі висновки. Поняття 
трудових правовідносин розвивалось, враховую-
чи певні особливості історичного етапу  і висту-
пає підсумком розвитку науки трудового права. 
Трудові відносини є можливими тоді, коли існу-
ють фактичні суспільні відносини, які потребу-
ють правової форми. Тому трудові правовідно-
сини можна розглядати як форму, в якій суспіль-
ні відносини існують у суспільстві. Синтезуючи 
вищенаведені міркування, дозволимо собі запро-
понувати таке визначення поняття трудових пра-
вовідносин. Трудові правовідносини - це суспі-
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льні вольові відносини найманого працівника з 
роботодавцем у сфері застосування та реалізації 
праці, які грунтуються на засадах добровільності 
і виражаються у їх взаємних суб’єктивних тру-
дових правах і обов’язках. 

Виходячи з цього, можна визначити спе-
цифічні риси трудових правовідносин. Вони є 
формою суспільних відносин, які складаються у 
процесі застосування і реалізації праці та одно-
часно виступають формою реалізації норм та 
принципів трудового права. У трудових право-
відносинах  знаходить вираз волі як держави, так 
і суб’єктів даних правовідносин. Важлива ознака 
трудових правовідносин - це їх оплатний та три-
ваючий характер. Специфічний зміст трудових 
правовідносин становлять дії по реалізації 
суб’єктивних трудових прав і обов’язків. Врешті, 
вони є засобом удосконалення і розвитку всього 
законодавства про працю. Отже, цінність трудо-
вих правовідносин полягає у тому, що вони ви-
ступають формою трудового права, саме з ними 
пов’язується і дійсність, реальність та дієвість 
трудового права. 
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ПРАВО ГРОМАДЯН  НА  ОХОРОНУ  ПРАЦІ  ЯК П РИРОДНЕ  ПРАВО  

ТА КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП 

 

У вітчизняний правовій науці за останні 80 
років забезпечення трудових прав працівників 
розглядалося суто в рамках марксистсько-ленін-
ського вчення про соціалістичні виробничі від-
но-сини, де громадянин як особа розглядався як 
“продукт суспільних відносин” [6, с.11]. У 
зв’язку з глибокими суспільно-політич-ними й 
економічними змінами в Україні в суспільний 
свідомості проходить переосмислення ролі і зна-
чення людини в суспільстві, державі, суспільно-
му виробництві. Таке переосмислення ролі і зна-
чення людини  як особистості знайшло своє ві-
дображення і в правовій науці.  

Аналогічні процеси проходять сьогодні і в 
трудовому праві: оновлюється трудове законо-
давство; виникають нові напрямки правового 
регулювання, зміщуються його акценти від 
централізованого до договірного регулювання 
трудових відносин; відмирають старі поняття і 
виникають нові правові конструкції. Однак такі 
зміни проходять хворобливо, оскільки до цих пір 
усі спроби вчених-трудовиків і спеціалістів роз-
робити нову перспективну  модель нового тру-
дового кодексу не увінчались успіхом. У сучас-
них умовах розвиток науки трудового права 
пов’язаний не тільки з подоланням старих по-
глядів, які склалися, а й з одночасним збережен-
ням усіх тих цінностей, що мала радянська прак-
тика регулювання трудових відносин, а також 
прийняття досвіду країн з розвинутою ринковою 
економікою. У літературі зазначається, що в бі-
льшості країн з розвинутою ринковою економі-
кою трудове право зберігає властиві йому функ-
ції охорони праці [4, с.217]. Фундаментом гро-
мадянського суспільства тут виступають права і 
свободи людини – як політичні, так і соціально-
економічні права, багато з яких увійшли в пакет 
прав громадянина, що визнані світовою спільно-
тою і знайшли відображення в КЗпП України, 
наприклад, забо-рона примусової  праці, ство-
рення сприятливих умов праці та ін. 

Права і свободи людини належать їй від 
народження – так зазначено в ст.1 Декларації 
прав і свобод людини і громадянина. Це цілком 
відноситься до права громадянина (працівника) 
на охорону праці, охорону життя і здоров’я. Таке 

право безпосередньо пов’язане з ідеєю справед-
ливості, закладеного в природному праві і виті-
кає з джерел європейської традиції філософсько-
го осмислення права. 

 Водночас сама ідея справедливості в уяв-
леннях людей з давніх часів завжди пов’язува-
лася з правом (наприклад, у римлян jus – право і 
justitia – законність, справедливість) [7, с.2203, 
2204]. Такий же підхід до прав людини форму-
лює позиція міжнародної спільноти в сучасних 
умовах, в актах, прийнятих ООН, наприклад, у 
Міжнародному пакті про грома-дянські і по-
літичні права 1966 р. І хоч теперішні документи 
відрізняються у відповідних аспектах більшою 
деталізацією, не можна не визнати того факту, 
що всі вони внутрішньо пов’язані з Декларацією 
прав людини і громадянина загальною ідейною 
лінією, спрямованого на вироблення універсаль-
ної концепції прав людини [2, с.54]. Основна ме-
та громадянського суспільства в сучасному ро-
зумінні – забезпечення невід’ємних, природних 
прав і свобод дюдини. З точки зору західного 
дослідження, роль і значення  природних прав 
людини в суспільстві визначається самими соці-
альними умовами [8, с.109]. 

У літературі висловлювалась точка зору, 
згідно з якою у країнах з розвинутою ринковою 
економікою суспільний розвиток призвів до то-
го, що деякі соціально-економічні права, такі як: 
право на працю, відпочинок, на соціальне забез-
печення в старості та ін., стають такими ж при-
родними, як і громадянські та політичні права [3, 
с.55]. Тут відразу підкреслюється пріоритет гро-
мадянських і політичних прав над соціально-
економічними правами. На нашу думку, право 
людини на життя і здоров’я є природним правом 
людини і належить йому з народження. Саме на 
базі природного права сформований блок полі-
тичних і громадянських прав громадян. Право 
людини на охорону життя і здоров’я на виробни-
цтві зберігає своє пріоритетне значення і в соціа-
льно-економічних правах.  

Уся багатогранність поглядів і теорій на 
права людини у вітчизняному праві зводиться до 
двох основних позицій. Перша позиція полягає в 
тому, що права людини належать їй від природи, 
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по праву народження. Завдання ж держави поля-
гає в тому, щоб захистити ці права, не допустити 
їх порушення. Даний підхід характерний для де-
мократичних суспільств і держав. Друга  позиція 
полягає в тому, що свої права й обов’язки грома-
дянин як “соціальна особа” отримує від суспіль-
ства і держави, природа цих прав патерналістсь-
ка. Такий правовий підхід  переважно характери-
зує тоталітарні держави [5, с.64]. Перебудовні 
про-цеси, що відбуваються в нашій країні у 
зв’язку з переходом до ринкової економіки, су-
провод-жуються відмовою від так званої монопо-
лії дер-жави в усіх сферах життя та економіці, на-
кла-дають свій відбиток на формування системи 
за-конодавства, основу якого складають права і 
сво-боди  громадян. Життя і здоров’я людини 
сприй-маються міжнародною спільнотою як вища 
цінність. 

Головне місце в правовій системі будь-якої 
країни належить Конституції. Саме вона визна-
чає фундамент усієї державної та правової сис-
теми, закріплює політичні, громадянські та соці-
ально-економічні права і свободи громадян. 
Особливістю нової Конституції України порів-
няно з діючою раніше  (з точки зору охорони 
праці) є саме та обставина, що держава покладає 
обов`язок щодо забезпечення здорових і безпеч-
них умов праці на роботодавця. Стаття 43 Кон-
ституції України зазначає: “кожен має право на 
належні, безпечні і здорові умови праці…” при-
чому ст. 21 Конституції встановлює, що права і 
свободи людини є невідчужуваними. Закон 
України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 
р. ст. 1 уточнює:”охорона праці це система пра-
вових, соціально-економічних, організаційно-
технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-
профілактичних заходів та засобів, спрямованих 
на збереження здоров`я  і працездатності людини 
в процесі праці [1, ст.1]. 

З нашої точки зору, це є кроком уперед у 
нашому українському законодавстві і передба-
чає: по-перше, відмову від патерналістського 
підходу держави до забезпечення безпеки життя 
і здоров`я громадян у процесі їх трудової діяль-
ності; по-друге, основні обов`язки по створенню 
безпечних умов праці покладаються на робото-
давця, незалежно від форми власності та госпо-
дарювання; по-третє, забезпечення не охорони 
праці, а саму безпеку трудової діяльності праців-
ника. Це передбачає, що в процес трудової дія-
льності активно включається сам працівник. Йо-
го свобода як економічної особистості у сфері 
безпеки праці тісно переплітається з необхідніс-

тю дотримання певних норм поведінки і здійс-
нення конкретних трудових дій. Дії працівника, 
окремих груп працівників і трудових колективів 
не можуть здійснюватися з урахуванням свободи 
тільки для себе. 

Поняття “необхідність” у трудовому про-
цесі, з точки зору його безпеки, визначає міру 
свободи дій працівника, тобто свобода повинна 
співвідноситись з принципом розумного достат-
ку. Це не придушує ініціативу працівника, а ли-
ше встановлює певні межі його поведінки. Отже, 
свобода дій працівника в сфері безпеки праці 
повинна не тільки обмежуватись мірою свободи 
інших людей, але й визначати вибір відповідних 
дій, що забезпечують безпеку праці як для самих 
працівників, так і для інших осіб. Там, де є сво-
бода і є вибір, є можливість здійснення дій, що 
обмежують свободу і безпеку інших людей. У 
цій якості свобода містить у собі елемент само-
заперечення. Однак таке протиріччя позитивно 
розв’язується, якщо в демократичній державі є 
відповідні закони, а роботодавець має відповід-
ний правовий механізм впливу на працівника в 
разі здійснення ним протиправних дій. 

Конституція України в статті 22 гарантує 
дотримання прав і свобод людини і громадянина 
згідно із загальновизнаними принципами і нор-
мами міжнародного права. Цей конституційний 
принцип розвивається в Законі України “Про 
охорону праці”, де встановлюється не тільки 
право працівника на охорону праці (ст. 7 Зако-
ну), але й дається система правових гарантій зі 
сторони держави. Так, у Законі “Про охорону 
праці” визначено перелік статей, спрямованих 
на: державне управління охороною праці 
(ст.37,38,39); встановлення обов`язку роботодав-
ця щодо забезпечення охорони праці на підпри-
ємстві (ст. 17); навчання та інструктаж працівни-
ків з охорони праці (ст. 20) та ін. 

Подальше вдосконалення системи право-
вих гарантій зі сторони держави можливе також 
через застосування в національному законодав-
стві юридичних норм ряду конвенцій МОП. 
Оскільки в країні необхідно провести правову 
реформу, то, на нашу думку, необхідно ратифі-
кувати всі основні конвенції МОП у сфері умов і 
охорони праці. 

Важливим фактором, що впливає на виро-
бниче середовище, є загальна екологічна ситуа-
ція, що в останні роки погіршилась як на Украї-
ні, так і в усьому світі. З одного боку, навколиш-
нє середовище все більше піддається негативно-
му виробничому впливу; з іншого боку – погли-



Гетьманцева Н.Д, 

64                                              Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 75. Правознавство. 

блюється шкідливий вплив  навколишнього при-
родного середовища на здоров`я і працездатність 
працівників. У ряді випадків негативний вплив 
виробничого і природного середовища на здо-
ров`я працівників тісно переплітаються і є фак-
тично нероздільними. Це означає, що в сучасних 
умовах, ефективність заходів з техніки безпеки і 
гігієни праці можлива тільки тоді, коли вона до-
повнюється дійовим екологічним захистом, коли 
охорона виробничого середовища співвідносить-
ся з охороною природного середовища. Тут тісно 
переплітаються проблеми трудового й екологіч-
ного права, охорони праці. 
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ПРАВОВІ  ПРОБЛЕМИ  СОЦІАЛЬНОГО  СТРАХУВАННЯ  

В  СУЧАСНИХ  УМОВАХ  

 

Конституція проголосила Україну демок-
ратичною, правовою і соціальною державою [1, 
c.3]. Це означає, що соціальні права громадян є 
найвищою цінністю в нашій державі і вона зо-
бов’язана захищати ці права створити адекватну 
систему соціального захисту населення, найваж-
ливою ланкою якої є соціальне страхування. Пе-
рехід України до ринкової економіки передбачає 
трансформацію старої системи соціального за-
безпечення на принципах, що відповідають рин-
ковій економіці. Становлення нової моделі соці-
ального захисту повинне забезпечувати наступ-
ність соціальної політики та одночасне дотриму-
вання принципів солідарності і соціальної спра-
ведливості. З іншого боку, повинен бути врахо-
ваний  досвід реформування систем соціального 
захисту в розвинутих країнах Заходу, насампе-
ред, що стосується сфери  соціального страху-

вання. Такий підхід дозволяє уникнути серйоз-
них помилок у соціальній політиці України. Ва-
жливі також оцінки й узагальнення накопичено-
го досвіду країн з перехідною економікою у сфе-
рі реформ соціального страхування. 

Багатовекторність соціально-практичного 
буття людини пред’являє особливі вимоги до 
системи її безпосереднього життєзабезпечення. 
Система повинна сприяти збереженню і відтво-
ренню людини, як особистості, забезпечувати її 
фізичне, психічне і соціальне здоров’я, з одного 
боку, та її значний моральний, соціальний і тво-
рчий потенціал – з іншого. Від стану цієї систе-
ми залежать позитивні зрушення в суспільстві по 
всіх напрямках, що спрямованих на реалізацію 
реформ [8, с.31]. 

Створення такого безпосереднього життє-
вого середовища, яке сприяло би відтворенню 
людини і яка б володіла необхідними сьогодні 
Україні якостями, вимагає не тільки додаткових 
матеріальних і фінансових ресурсів (це особлива 
розмова), але й зміни суспільної свідомості та 
психології як рядових громадян, так і керівників 
державних і профспілкових організацій. Сього-
дні необхідно якнайшвидше ліквідувати верхо-
венство економічних рішень, які часто-густо 
здійснюються антиконституційними  й антипра-
вовими засобами, надлюдською природою і по-

требами особистості, визнати соціальну політику 
в якості найважливішої і самостійної сфери дер-
жавної та суспільної діяльності. 

Соціально-економічна ситуація в країні 
сьогодні досить нестійка і характеризується сти-
хійним пошуком динамічної рівноваги між заро-
дковими в економіці ринковими відносинами, з 
одного боку, і домінуванням державної власності 
на основні засоби виробництва – з іншого. В цих 
умовах у складній ситуації опиняються праців-
ники як державного, так і приватного секторів 
економіки. Одержавши можливість вільно про-
давати свою робочу силу на ринку праці, вони 
водночас не володіють чинниками, які в процесі 
адаптації до нових умов пом’якшили б зіткнення 
з явищами, неминучими  в період проведення 
реформ: падіння рівня життя, загроза безробіття 
тощо. Особливе місце в процесі такої адаптації 
займає загроза безробіття. Економісти передба-
чають значне зростання його рівня в найближчі 
роки, що пояснюється падінням виробництва і 
зниженням інвестиційної активності [11, c.4]. 

В державі відбувається інтенсивне скоро-
чення обсягу соціальних послуг, зниження рівня 
життя, відзначається затримка з уведенням у дію 
індексації доходів, виплат зарплати працівникам 
виробничих і невиробничих галузей, підпри-
ємств різних форм власності. На фоні посилення 
соціально-майнового розшарування населення 
особливо гостро постають питання соціальної 
справедливості у сфері праці. Саме в цій сфері 
розв’язуються не тільки економічні, але і соціа-
льні проблеми суспільства, оскільки вони доста-
тньо тісно переплетені між собою [6, c.20-21]. 

Люди вправі мати реальні гарантії того, що 
реформування суспільства не обернеться для них 
втратою роботи, зниженням рівня життя, відсут-
ністю допомоги під час хвороби і в старості. Не-
задоволення, викликане відсутністю таких гаран-
тій виявляється уже сьогодні в найрізноманітні-
ших формах: від проявів трудової та соціальної 
апатії до страйків, зупинок виробництва, ультима-
тумів керівництву підприємств і держави, блоку-
вання автомобільних доріг і залізниць тощо. 

Відповідно до Декларації прав і свобод 
людини, кожна людина має право на працю та 
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винагороду, на сприятливі умови життя та їх по-
ліпшення, на соціальну захищеність, на соціаль-
не забезпечення в старості у випадку хвороби, 
втрати працездатності і втрати годувальника, а 
також при народженні дитини, на охорону здо-
ров’я, включаючи безплатне користування ши-
рокою сіткою охорони здоров’я. Реалізація цих 
прав передбачає прийняття ряду законодавчих 
актів, спрямованих на захист трудових прав і га-
рантій робітників найманої праці.  

Перетворення основного фактору вироб-
ництва – робочої сили в товар, а звідси і заробіт-
ної плати – в основне джерело існування для ма-
си населення, породило особливий вид соціаль-
ної незахищеності – високу вірогідність того, що 
досягнутий рівень матеріального добробуту мо-
же знизитися внаслідок втрати заробітку. При-
чому така можливість не пов’язана з особистими 
характеристиками окремої людини і не залежить 
від її зусиль, вона визначається соціальними 
причинами, тому носить масовий, суспільний 
характер [7, c.55]. 

Поглиблення суспільного розподілу праці і 
розвиток ринкових відносин порушують безпо-
середній зв’язок працівника і його доходу з кон-
кретним продуктом праці, з одного боку, а з ін-
шого – руйнують традиційні форми матеріально-
го забезпечення і соціального захисту за рахунок 
сімейних і колективних форм ведення господар-
ства і життєзабезпечення. Втрата засобів для іс-
нування у вигляді заробітку може бути зумовле-
на цілим рядом причин, основними з яких є: а) 
зайнятість у відмираючій галузі  виробництва 
або у відмираючій професії, внаслідок чого від-
сутній попит на дану робочу силу; б) втрата зда-
тності до праці внаслідок хвороби, нещасного 
випадку, старості, інвалідності; в) технологічна 
перебудова виробництва, галузі, яка залишає 
працівника за порогом підприємства у зв’язку з 
підвищенням вимог до рівня його освіти; г) еко-
номічна криза в країні, криза перевиробництва, 
яка породжує безробіття. 

Наявність такого явища, як трудовий ри-
зик, і зумовило виникнення соціального страху-

вання як особливої форми соціально-економіч-
ного захисту працівника на етапі становлення 
ринкової економіки [9, c.10-17]. І все ж завдання 
соціального страхування зводяться не тільки до 
виплати грошових сум і компенсацій, а й до 
створення правових і економічних умов, які б 
стимулювали прагнення працювати ефективно, 
що забезпечувало б добробут як людини, так і 
всього суспільства.  

Існуюча в даний час система соціального 

страхування в Україні справляється з поставле-
ними перед нею завданнями лише частково. 
Державні фонди соціального страхування сього-
дні діють менш-більш стабільно лише в частині 
обслуговування обмеженого кола державних 
службовців. Працівники ж більшості сфер діяль-
ності залишаються практично незахищеними. 
Багато видів соціального захисту або нерозвину-
ті, або зовсім відсутні. По суті, немає захисту і 
при звільненні, від наслідків травматизму на ви-
робництві, коли у потерпілих немає майже ніякої 
надії пройти повний курс медичної, соціальної та 
професійної реабілітації. Та найголовніше – со-
ціальний захист не відповідає тим умовам госпо-
дарювання, що формуються сьогодні, і цим част-
ково пояснюються труднощі становлення ринко-
вих відносин в Україні. 

Об’єктивною передумовою створення сис-
теми соціального страхування, яка б відповідала 
потребам суспільного розвитку, є усвідомлюван-
ня державою, підприємствами, і працівниками 
того факту, що відсутність системи захисту може 
стати причиною дестабілізації суспільства. На 
жаль, усвідомлювання цього факту відбувається 
дуже важко і нерідко на фоні перманентного 
конфлікту між основними суб’єктами суспільст-
ва [10, c.3-10]. Якщо вдатися до історії боротьби 
робітників за свої права в сфері соціального за-
хисту, то необхідно виділити декілька етапів: 
Перший етап: становлення робочого руху, боро-
тьба трудящих за свої права, поява законів, що 
регулювали умови праці і найму. Другий етап 
тісно пов’язаний з діяльністю профспілок: збіль-
шилась кількість професійних груп трудящих, 
охоплених страхуванням, виросли рівень і три-
валість виплат допомог, участь підприємців і 
держави в системі страхування. Третій етап ха-
рактеризується залученням до сфери соціального 

страхування  трудящих з непостійною або непо-
вною трудовою зайнятістю, осіб, що самостійно 
забезпечують себе роботою, та ін. Це означає, 
що суспільство почало піклуватися про грома-
дян, які потребують соціального захисту. 

У західних країнах фактично більше ста 
років діє трьохсторонній принцип відповідаль-
ності за соціальний захист громадян, за його фі-
нансування. Сторонами, що беруть участь у фі-
нансуванні, є кожний працевлаштований грома-
дянин, роботодавець і держава. У нашій країні 
ця система розвивалась з помітним відставанням. 
Причому, якщо на початку століття її розвиток 
відбувався в тому ж напрямку, що і на Заході, то 
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з 40-х років вона була передана профспілкам і 
контролювалась державою. Система соціального 

страхування, що існувала в Україні, була при-
стосована до умов домінування державної влас-
ності, а значить давала державі монопольні пра-
ва визначати види і умови страхування, розмір 
страхових внесків, перерозподіляти страхові ре-
сурси між страховиками, галузями і територіями 
[5, c.4-13]. 

Сьогодні відбулися певні зміни в політич-
ному житті суспільства. Зміни в соціальному 

страхуванні будуть відбуватися обов’язково і 
вже відбуваються. Сьогодні не з’ясоване питання 
про дотримування принципів соціальної справе-
дливості стосовно найманих працівників, не за-
діяні стимули підвищення якості роботи, спосте-
рігаються крайні прояви великої диференціації, і 
в той же час, “зрівнялівка” в оплаті праці; важко 
йде процес розв’язання проблеми адресної допо-
моги. Успіх соціального захисту в нашій країні 
багато в чому буде залежати від організації сис-
теми захисту, від відповідності її структури умо-
вам сьогодення. 

Перехід до багатоукладної економіки, роз-
виток ринкових відносин, різноманітність форм 
власності зумовлюють появу потреб у створенні 
принципово іншої моделі соціального страху-

вання.Нові форми державного устрою виключа-
ють надлишкову централізованість управління 
системою страхування, а децентралізація проце-
су розподілу вимагає створення соціального за-
хисту працюючих на принципово новій основі. 
Форми захисту та їх організація відрізняються за 
видами, за особливостями і специфікою, оскіль-
ки кожний вид соціального ризику має свою 
природу і по-різному проявляється в залежності 
від того, яка категорія працівників до нього за-
лучена. 

Для того, щоб соціальне страхування ви-
значалось як соціальний інститут, необхідний 
ряд передумов. Перша – економічні умови, які 
дозволяють державі та підприємцям узяти на се-
бе витрати по соціальному захисту і розуміння 
ними того, що без такого захисту розмір матері-
альних збитків, яких зазнає суспільство, буде 
значно більшим, ніж затрати на його здійснення. 
Друга передумова має соціальний характер. Вона 
полягає в тому, що суспільство усвідомлює 
розв’язання проблем соціального захисту трудя-
щих і їх сімей. Третя передумова – масовий робі-
тничий рух, організований знизу (самоорганіза-
ція трудящих у формі профспілок) і з’єднаний з 
рухом зверху (законодавчі засоби), з метою 

розв’язання проблем соціального захисту. Отже, 
потреба в соціальному страхуванні  виникає на 
певному етапі економічного і соціального розви-
тку суспільства. Для становлення і функціону-
вання соціального страхування необхідна надій-
на система соціальної і демографічної статисти-
ки, оскільки соціальне страхування базується на 
кількісній оцінці та попередньому обліку ступе-
ня ризику. 

Соціальне страхування передбачає декіль-
ка видів послуг: грошові виплати, компенсації, 
лікування, реабілітацію, профілактику. Останні 
компоненти набувають усе більшого значення в 
наш час і ефективність всієї системи визначаєть-
ся саме ними. І все ж для нормальної репродукції 
населення, трудового потенціалу країни, недо-
статньо тільки соціального страхування, яким 
охоплюється переважно працевлаштоване насе-
лення, що веде до обмеження кола людей, які 
одержують підтримку. Повинна бути добре роз-
винута система  соціального захисту, яка б охоп-
лювала ще один важливий елемент – надання 
послуг і виплат у рамках соціальної допомоги. 
Тільки при ефективній роботі цих двох форм со-
ціального захисту може бути досягнута мета, для 
якої вони створюються. 

Але необхідно чітко уявляти, що соціальні 
допомоги і соціальне страхування – це різні фо-
рми соціального захисту, як зайнятого, так і не-
зайнятого населення. Відповідно, в рамках цих 
форм по-різному з’ясовується багато питань со-
ціальних гарантій, у тому числі й фінансові. По-
діл соціального захисту на соціальне страхуван-

ня і соціальну допомогу визначається насампе-
ред тим, що вони фінансуються з різних джерел. 
Соціальне страхування здійснюється за рахунок 
страхових (цільових) внесків роботодавців і пра-
цівників. Фонди соціальної допомоги склада-
ються із бюджетних асигнувань (за рахунок опо-
даткування) [4, c.31-37]. 

Соціальний захист у суспільстві виконує 
ряд інших дуже важливих функцій, крім підтри-
мки обездолених. З його допомогою проводиться 
перерозподіл доходів, на практиці здійснюються 
принципи соціальної справедливості. При цьому 
перерозподіл може відбуватися в трьох напрям-
ках. Перший: горизонтальний перерозподіл між 
платниками податків або внесків і одержувачами 
допомог (наприклад, між сім’єю з дітьми і безді-
тною сім’єю). Другий: вертикальний перерозпо-
діл, який визначається прогресивним характе-
ром, пов’яза-ним з заробітною платою, внесків і 
послабленням залежності від заробітної плати 
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при нарахуванні виплат. Третій: віковий пере-
розподіл між молодими і літніми членами суспі-
льства. Зрозуміло, що це взаємозв’язані форми, 
які повинні органічно доповнювати одна одну. І 
все ж особливості функціонування кожної із них 
передбачають використання різних засобів, 
спрямованих на їх становлення і розвиток. 

Необхідно відзначити, що простого усві-
домлення всієї складності формування і розвитку 
ринкової економіки і труднощів, пов’язаних зі 
створенням відповідних систем соціального за-
хисту і соціального страхування ще недостатньо 
для того, щоб забезпечити ефективне здійснення 
цих процесів. І, напевно, в значній мірі це 
пов’язано з тим, що суспільством ще не до кінця 
усвідомлена взаємозалежність, взаємообумовле-
ність економічної та соціальної сфер життя, а 
також нежиттєздатність системи соціального 

страхування, яка зі всіма своїми недоліками 
прийшла в наше життя із минулих часів, коли 
домінували принципово інші соціально-
політичні та економічні відносини. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ  ПРИНЦИПИ:  ПРОБЛЕМИ  ТЕОРІЇ  ТА  ЇХ  ВТІЛЕННЯ  

В  ОСНОВНИХ  ЗАКОНАХ  СУЧАСНИХ  ДЕРЖАВ  

 
Окреслена проблематика викликає особли-

вий інтерес у теоретиків права і вчених-
конституціоналістів у силу низки причин. По-
перше, значущістю конституційних принципів як 
для врегулювання суспільних відносин, так і для 
оцінки існуючих основних законів. По-друге, 
при вирішенні питання про конституційність но-
рмативних актів, їх тлумаченні конституції орга-
ни конституційного правосуддя, як правило, ке-
руються цими принципами. По-третє, у вітчиз-
няній та зарубіжній теорії та практиці виявилися 
розбіжності щодо визначення терміну “консти-
туційний принцип”, формулювання та класифі-
кації цих принципів. По-четверте, появою окре-
мих публікацій, в яких йде відкрита атака на 
окремі фундаментальні конституційні принципи 
[7, с. 30-33]. У запропонованій праці зроблена 
спроба наукового аналізу цієї проблематики, ви-
кладу позиції автора щодо дефініції поняття 
“консти-туційний принцип”, формулювання ба-
зових принципів, які знайшли втілення в основ-
них законах демократичних держав. 

Уявляється методологічно правильним 
розглянути передусім питання про те, який зміст 
вкладає наука в поняття “принцип”. У науці фі-
зики, зокрема, термін “принцип” і термін “закон” 
використовуються як рівнозначні, як такі, що 
позначають тотожні поняття. Наприклад, термін 
“принцип збереження енергії” і термін “закон 
збереження енергії” представляють собою фор-
мулювання, які відбивають об’єктивно існуючі в 
природі закони [9, с. 275-277, 6, с. 56]. В найав-
торитетніших виданнях енциклопедичного хара-
ктеру (англійських, російських, французьких) 
визначають поняття “принцип”, виходячи з його 
лінгвістичного значення (від лат. principium – 
основа, підвалина, засада…1. Основне вихідне 
положення будь-якої теорії, науки, світогляду, 

політичної організації; 2. Загальна норма поведі-
нки) [5, с. 960]. Водночас сучасний французький 
енциклопедичний словник подає таке тлумачен-
ня цього терміну. Принцип – це загальний закон, 
який діє у сукупності явищ і який підтверджу-
ється точністю своїх наслідків. Наприклад, 
принцип Архімеда [24, c. 823]. Аналогічне ви-
значення поняття “принцип” можна зустріти в 
Словнику Оксфордського університету, а саме: 
“основне положення, загальний закон причини 
та наслідку” [25. с. 637]. Отже, якщо в природ-
ничих науках не викликає сумніву, що “принци-
пи” - це  об’єктивно існуючі в природі закони, то 
в суспільних науках, у тому числі в юридичній 
науці, такий погляд не знайшов загального ви-
знання. Зазначимо, що докладний аналіз форму-
лювань визначень поняття “принцип права” міс-
титься, зокрема, в обгрунтованій публікації Д.А. 
Ковачева “Конституційний принцип: поняття, 
реальність і фіктивність” [7, с. 26-34].  

Прихильники першого підходу виходять з 
того, що “принципи права – основоположні ідеї, 
засади, які виражають сутність права і виплива-
ють із генеральних ідей справедливості і свобо-
ди” [10, с. 88-91; 11, с. 98]. Автори другого під-
ходу (Александров Н.Г., Пашерстник А.Є., Ци-
булевська О.І. та інші) вважають, що правові 
принципи – це втілені у праві основні положення 
(керівні засади, ідеї), які визначають зміст права 
і зумовлені, в кінцевому рахунку, об’єктивними 
суспільними закономірностями [4, с. 17-18; 13, с. 
98; 18, с. 149]. Згідно з визначенням, якого до-
тримуються прихильники третього підходу, пра-
вові принципи – суть специфічний юридичний 
відбиток об’єктивно існуючих економічних і по-
літичних законів суспільного розвитку [21, с. 
215]. Як бачимо, при визначенні цього поняття 
автори стоять на різних позиціях. Не вдаючись у 
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полеміку, все ж слід підкреслити, що принципи 
будь-якої науки, в тому числі і правової, не вига-
дуються, а відкриваються (формулюються) вче-
ними в результаті вивчення об’єктивної дійснос-
ті. Ф. Енгельс писав у цьому зв’язку: “Принципи 
не вихідний пункт дослідження, а його заключ-
ний результат…; не природа і людство присто-
совують до принципів, а, навпаки, принципи вір-
ні (правильні) лише остільки, оскільки вони від-
повідають природі та історії” [23, с. 34]. 

Із сказаного не важко зрозуміти, що вико-
ристання перших двох підходів із наведених ви-
ще визначень поняття “принципи права” в якості 
вихідної позиції при вирішенні питання про 
принципи, може призвести на практиці до 
суб’єк-тивного, довільного розв’язання цього 
питання, а точніше, як слушно зауважується в 
науковій літературі [7, с. 28], до появи у дослі-
дженнях науковців численної кількості різнома-
нітних “правових принципів”, нібито властивих 
не тільки тій чи іншій галузі, але навіть і окре-
мому інституту права. На підтвердження цього 
наведемо тільки один приклад. Так, О.С. Лотюк 
до спеціальних правових принципів – принципів 
громадянства України відносить такі: єдинність 
громадянства України, рівне громадянство як 
основа правового статусу особи; загальний поря-
док прийому громадян до громадянства України; 
поєднання принципу грунту і принципу крові 
(?!); невизнання автоматичної втрати громадянс-
тва; недопустимість позбавлення громадянства; 
єдність громадянства членів сім’ї; невизнання 
подвійного громадянства; дозвільний порядок 
виходу з громадянства; принцип невидачі грома-
дян України іноземній державі; свобода і добро-
вільність вибору громадянства; збереження гро-
мадянства України особами, які проживають за 
кордоном [8, с. 243-244]. 

Єдиним вірним шляхом подолання суб’єк-
тивізму при вирішенні цієї проблеми ми вбачає-
мо (в цьому плані ми цілком поділяємо думку 
Д.А. Ковачева) у використанні в науці визначен-
ня, згідно з яким правові принципи суть специ-
фічний юридичний відбиток об’єктивно існую-
чих економічних і політичних законів суспільно-
го розвитку. Саме це визначення виключає мож-
ливість суб’єктивізму, адже воно вимагає глибо-
кого наукового аналізу як самої дійсності, так і 
самого права. Зауважимо, що вчені практично 
одностайні при визначенні соціальної ролі та 
місця принципів права. На їх думку, вони є 
з’єднувальною ланкою між основними закономі-
рностями розвитку і функціонування суспільства 

та правовою системою. За допомогою принципів 
правова система адаптується до найважливіших 
інтересів і потреб людини і суспільства, стає су-
місною з ними [19, с. 237]. 

У цьому контексті логічно постає питання: 
яким об’єктивним закономірностям піддається 
конституційне право. Звичайно, це, насамперед, 
закономірності політичної надбудови суспільст-
ва, які у свою чергу зумовлені економічним ба-
зисом. Інакше кажучи, це політичні принципи 
або засади політичної організації суспільства 
(наприклад, принцип розподілу влад, принцип 
єдності державної влади, принцип бюрократич-
ного централізму і принцип демократичного 
централізму). По-друге, - це загальні закономір-
ності процесів і систем управління, тобто загаль-
ні (кібернетичні) принципи управління [15, с. 
221-229] (наприклад, ієрархія між ланками сис-
тем; прямий і зворотній зв’язок; відповідність 
міри інформації та ефективності управління). 
По-третє, закономірності самої правової матерії 
[14, с. 9-36] (наприклад, поведінка, що вимага-
ється в диспозиції правової норми, є юридично 
обов’язковою тільки у тому випадку, якщо пра-
вова норма має санкцію). Із врахуванням взаємо-
дії цих трьох видів закономірностей Д.А. Кова-
чев пропонує сформулювати поняття “консти-
туційний принцип”. “Конституційний принцип, - 
пише він – це об’єктивно існуюча політична або 
кібернетична закономірність, а також закономір-
ність правової матерії, яка знайшла відбиток у 
певній системі конституційних інститутів, спря-
мованої на забезпечення вільної дії цієї законо-
мірності” [7, с. 29]. 

Безперечно, з точки зору  методології до-
слідження така дефініція терміну “конституцій-
ний принцип” має важливе значення для консти-
туційної науки і практики. Визнання того факту, 
що закони суспільного розвитку не залежать від 
волі та бажання людей, яка, що вони не мають 
іншої реальності, крім тієї, що пов’язана з діяль-
ністю людей, ставить перед ученими – юристами 
конкретне завдання: допомогти законодавцю 
юридичними засобами “трансформувати”, “зак-
ріпити” об’єктивні закони розвитку суспільства в 
конституційних принципах. З іншого боку, їхнім 
завданням є аналіз існуючих правових приписів з 
точки зору їхньої відповідності об’єктивно дію-
чим законам суспільного розвитку і правової ма-
терії, адже від цих обставин залежить реальність 
або фіктивність конституційних принципів. 

У зв’язку з цим уявляється необхідним 
звернути увагу ще на один аспект цієї проблема-
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тики. Мова йде про визначення двох спорідне-
них термінів – конституційні принципи і прин-
ципи конституції. Хоча останні зумовлені пер-
шими, однак вони не можуть застосовуватися як 
рівнозначні, їх необхідно розрізняти. Відомий 
фахівець у галузі конституційного права – В.М. 
Шаповал досить слушно вказує на те, що кон-
ституційні принципи – це категорія політичної і 
правової свідомості. Вони не мають самостійно-
го регулюючого значення. Відбиваючись у змісті 
норм основних законів, конституційні принципи 
набувають характеру (підкреслено нами – А.Г.) 
принципів конституції. Отже, останні є формою 
нормативного закріплення конституційних прин-
ципів (у конституціях зафіксовані у вигляді т. зв. 
норм-принципів). Оскільки принципи конститу-
ції матеріалізують у правовій формі конститу-
ційні принципи, вони, як правило, одноіменні з 
ними. Водночас конституційні принципи є більш 
абстрактними [22, с. 58]. 

У такому контексті в конституційно-
правовій літературі принципи конституції не-
рідко визначають як основоположні (керівні) 
засади, в яких юридично відбиті основні 
об’єктивні закономірності розвитку даного 

суспільства і держави [16, с. 97]. Автор вважає, 
що саме така дефініція конституційних принци-
пів (принципів конституції) найбільш адекватно 
відповідає духові галузі конституційного права 
як провідної галузі будь-якої національної сис-
теми права. Конституційні принципи (принципи 
конституції), як правило, фіксуються в тексті 
конституції (в спеціальних розділах, преамбулі в 
конкретних нормах інших розділів), але можуть 
встановлюватися шляхом тлумачення конститу-
ції або інших нормативних актів. Важливу роль у 
формулюванні таких принципів належать орга-
нам судового конституційного нагляду. Однак 
при цьому слід зазначити, що, коли справа дохо-
дить до встановлення конкретного переліку кон-
ституційних принципів, то кожна держава, а тим 
більш окремий автор має тут власну думку. 

У ФРН, наприклад, згідно з німецькою на-
укою конституційного права, конституційні 
принципи часто ототожнюються із цілями суспі-
льства і держави. Їх назви не завжди чітко сфор-
мульовані в тексті Основного закону ФРН, а то-
му із часом були наповнені конкретним змістом 
в результаті їхнього тлумачення Федеральним 
конституційним судом і вченими. До основопо-
ложних конституційних принципів тут відно-
сять: недоторканість гідності людини; суверені-
тет народу; демократична держава; розподілу і 

взаємної рівноваги різних гілок влади; республі-
канська держава; федералізм; правова держава; 
соціальна держава [1, с.172-180]. В Конституції 
України, навпаки, конституційні принципи фік-
суються у розділі “Загальні засади”. До основних 
принципів державного ладу вона відносить такі : 
суверенності і незалежності держави; демокра-
тизму держави; соціальної і правової держави; 
унітарної держави та республіканської форми 
правління; конституційності, законності суспіль-
ного ладу; політичного, економічного і ідеологі-
чного плюралізму, невід’ємності прав і свобод 
людини тощо [3, с. 3-11]. Конституція Російської 
Федерації 1993 р. у 15 статтях першого розділу 
сформулювала такі конституційні принципи: на-
родовладдя і республіканської форми правління; 
федералізму; визнання людини, її прав і свобод 
найвищою цінністю соціальної держави; ідеоло-
гічного і політичного плюралізму; розподілу 
влад; гарантії місцевого самоврядування; рівно-
правності різних форм власності; вищої юридич-
ної сили Конституції та її прямої  дії [2, с. 406-
410]. Цікаво, що деякі російські вчені виділяють 
в тій ж Конституції інші основні принципи, до 
того ж в інших формулюваннях: демократизм і 
повновладдя народу; законність; рівноправ’я і 
повноправ’я громадян; гарантованість прав і 
свобод; гуманізм; державна єдність; рівноправ’я 
і самовизначеність народів; розподіл влад; ідео-
логічна багатоманітність, багатопартійність [17, 
с. 31-33]. 

Наведених прикладів досить, щоб переко-
натися в суттєвих розбіжностях у поглядах як 
законодавців, так і різних учених. Причому 
суб’єктивізм як при визначенні конституційних 
принципів (принципів конституції), так і в їх фо-
рмулюванні уявляється важкопереборенним. 
Щоправда, тут слід враховувати той момент, що 
більшість основних законів сучасних держав не 
фіксують повного переліку конституційних 
принципів. У зарубіжних країнах навіть існує 
конституційна доктрина, згідно з якою “консти-
туція” містить “принципи та ідеї, які не визначе-
ні прямо у жодному конституційному положенні, 
але випливають з їх сукупності, зі загального 
змісту та значення” [16, с. 97]. 

І все ж розв’язання питання про перелік та 
формулювання конституційних принципів вба-
чається автором у використанні позитивного до-
свіду, набутого конституційною теорією та прак-
тикою розвинутих держав. На особливу увагу 
заслуговує доктринальна розробка поняття “кон-
ституційний лад”, під яким розуміється сукуп-
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ність принципів конституції. Так, в австрійській 
науці розрізняють “просте” конституційне право 
і “основні та керівні принципи”, сукупність яких 
складають засади конституційного правопорядку 
[16, с. 98]. В німецькій конституційній доктрині 
під конституційним ладом також розуміється 
сукупність керівних принципів конституції [20, 
с. 67]. Такий підхід сприйняли, зокрема, й автори 
Конституції Російської Федерації 1993 р. та під-
ручника з “Конституційного права України” (за 
ред. В.Ф. Погорілка). 

Аналіз конституційного законодавства су-
часних демократичних держав і розробки цієї 
проблематики у світовій конституційній доктри-
ні дозволяє зробити такий висновок. Світова ци-
вілізація наприкінці ХХ ст. виробила ряд осно-
воположних (базових) принципів, які мають за-
гальнолюдську цінність і притаманні більшості 
конституцій сучасних держав. До них слід відне-
сти: принципи народного (національного) суве-
ренітету і народовладдя; правової держави; соці-
альної держави; гарантованості прав і свобод 
людини; соціально орієнтованої ринкової еконо-
міки; розподілу влад; політичного плюралізму; 
представницької демократії [25, с. 674]. Саме ці 
принципи у своїй сукупності складають підвали-
ни сучасної демократичної конституції. 

Звичайно, цим переліком не можна обме-
жити ту кількість принципів, які містять консти-
туції держав світу. В літературі цілком слушно 
вказується ще на дві основні групи конституцій-
них принципів, які знайшли відбиток в основних 
законах країн світу. Зокрема, до групи особли-

вих відносять принципи, характерні для “соціа-
лістичної” конституційної моделі (КНР, Куба, 
КНДР, СРВ): керівна роль у суспільстві та дер-
жаві однієї політичної партії; панування суспіль-
ної власності; єдність державної влади; демокра-
тичний централізм. І, нарешті, до групи одинич-

них відносять принципи, характерні тільки для 
окремих конституцій (наприклад, в Конституції 
Пакистану в якості найважливішого проголошу-
ється такий принцип політики держави, як “іс-
ламський спосіб життя”. А в конституціях Італії 
та Японії закріплений принцип “відмови від вій-
ни”) [16, с. 105, 107]. Необхідно підкреслити, що 
усі групи конституційних принципів, про які 
йшла мова у статті, взаємопов’язані та взаємозу-
мовлені. На них побудована конституційна рег-
ламентація. Водночас вони слугують методом 
для створення нових конституцій та проведення 
конституційних реформ, а для оцінки існуючих – 
є критерієм. 
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In the article the theoretical questions connected to definition of the term " the constitutional principle 
" and a formulation of basic principles in the constitutional legislation of the modern states are considered. 



 

74                                              Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 75. Правознавство. 

УДК 342.95 (477) 
© 2000 р. Герасименко Є.С. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ 
 

ДО  ПИТАННЯ  ПРО  АДМІНІСТРАТИВНУ  ЮРИСДИКЦІЮ  В  УКРАЇНІ 
 
Соціально-економічні перетворення в 

Україні неможливі без відповідного правово-
го забезпечення, проведення правової ре-
форми, яка має охопити сферу нормативно-
го регулювання суспільних відносин, поглиб-
лення демократичних прав і свобод грома-
дян, структурні та організаційні зміни держа-
вних інститутів. Міцним фундаментом для 
всіх цих перетворень є Конституція України, 
яка стала базою для подальшого розвитку 
законодавства, забезпечила умови для на-
лежного функціонування всього державного 
механізму. Вперше Конституцією України за-
кріплено принцип розподілу влади. Відповід-
но до статті 6 Конституції державна влада в 
Україні здійснюється на засадах її поділу на 
законодавчу, виконавчу і судову [1, ст.6]. Ор-
гани законодавчої, виконавчої та судової 
влади мають здійснювати свої повноваження 
у встановлених Конституцією межах і відпо-
відно до законів України. 

Конституційне закріплення цього важ-
ливого демократичного принципу є підста-
вою для законодавчого закріплення діяльно-
сті органів, що представляють кожну з гілок 
влади, врегулювання відносин як між ними, 
так і з підприємствами, установами, органі-
заціями та громадянами. Значно цьому слу-
житиме розвиток і вдосконалення норм ад-
міністративного законодавства, прийняття 
нормативно-правових актів, які розмежують 
повноваження органів держави, чітко визна-
чать їх правовий статус, що, безумовно, 
сприятиме демократизації суспільних право-
відносин, стабілізації політичної обстановки 
в державі. Конституцією України закріплено і 
принципи юрисдикційної діяльності: принцип 
рівності конституційних прав і свобод грома-
дян та рівності їх перед законом (стаття 24); 
принцип судового захисту прав і свобод лю-
дини і громадянина (частина перша статті 
55); принцип виключно судового здійснення 
правосуддя та поширення юрисдикції судів 
на всі правовідносини (стаття 14). Виходячи 
з цих принципів, спробуємо проаналізувати 
чинне законодавство про адміністративну 
відповідальність, відповідність його норм 
вимогам Конституції України. 

Однією з основних характерних ознак 
адміністративної відповідальності є своєрід-
на система органів адміністративної юрисди-
кції. По-перше, на відміну від інших видів 
відповідальності треба відзначити множин-
ність таких органів, по-друге, органи адмініс-
тративної юрисдикції складають унікальну 
систему, властиву тільки цьому виду відпові-
дальності. Система органів адміністративної 
юрисдикції, тобто органів, які уповноважені 
розглядати справи про адміністративні пра-
вопорушення, закріплена Кодексом про ад-
міністративні правопорушення України. Цей 
перелік є виключним, а компетенція таких 
органів обмежується Кодексом як за терито-
ріальним, так і за предметним принципом. 
Це обмежує їх коло та не дозволяє безпідс-
тавно його розширювати . 

Справи про адміністративні правопо-
рушення розглядаються: 1) 
адміністративними комісіями при виконавчих 
комітетах районних, міських, районних у 
містах, селищних, сільських рад; 2) 
виконавчими комітетами селищних, 
сільських рад; 3) районними (міськими) 
судами (суддями); 4) органами внутрішніх 
справ, органами державних інспекцій та 
іншими органами (посадовими особами), 
уповноваженими на те Кодексом [2, ст.213]. 
Зазначені органи можна поділити на такі, що 
розглядають справи колегіально (адміністра-
тивні комісії, виконкоми селищних та сільсь-
ких рад) та органи, які вирішують справи од-
ноособово, через уповноважених посадових 
осіб. У районних (міських) судах вирішують 
справи про адміністративні правопорушення 
судді одноособово, без участі народних засі-
дателів. Більшість державних органів, які 
мають право розглядати справи про адмініс-
тративні правопорушення, є відомчими, а їх 
повноваження не виходять за межі галузі, 
управління якою вони здійснюють. Заходи 
впливу здійснюють спеціально уповноважені 
посадові особи цих органів [5, с.52]. Це різ-
номанітні інспекції, служби, які виконують 
адміністративно-юрисдикційні повноваження 
впродовж своїх державно-управ-лінських 
функцій. Адміністративні комісії вирішують усі 
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справи про адміністративні правопорушення, 
за винятком віднесених цим Кодексом до ві-
дання інших органів (посадових осіб) [2, ст. 
ст. 214 та 218], тобто майже половину справ, 
які передбачені Особливою частиною КпАП. 
Тобто, вони є органом, компетенція якого 
щодо застосування адміністративних стяг-
нень не обмежена тільки певною галуззю. 
Так, адмінкомісії розглядають справи про 
порушення земельного законодавства та 
правил охорони магістральних трубопрово-
дів, правил торгівлі та про самовільне будів-
ництво, гадання та порушення тиші в гро-
мадських місцях, доведення неповнолітнього 
до стану сп’янін-ня і т.і. Адміністративні комі-
сії розглядають справи про адміністративні 
правопорушення у складі голови, заступника 
голови, відповідаль-ного секретаря, а також 
членів комісії. В адмі-ністративних комісіях є 
посада звільненого відповідального секре-
таря комісії [2, ст.215]. Порядок діяльності 
адміністративних комісій встановлюється 
Кодексом України про адміністративні пра-
вопорушення та іншими актами законодав-
ства України. 

Згідно з чинним законодавством адмі-
ністративні комісії створюються сільськими, 
селищними та міськими виконкомами [4, 
ст.38, п. 1. Б. 4.],  а також міськими адмініст-
раціями районного рівня [5, п. 11 ст. 25], що 
створює певну колізію правових норм. При-
чому компетенція комісій при адміністраціях 
щодо розгляду справ про адміністративні 
правопорушення тотожна компетенції комісій 
при міських виконкомах. Таке становище, 
безумовно, не може сприяти підвищенню 
ефективності роботи органів адміністратив-
ної юрисдикції. Але, на наш погляд, рефор-
мування цієї системи не повинно закінчитись 
лише ліквідацією однієї з гілок цих органів. 
Однак компетенція адміністративних комісій 
сільських і селищних рад значно вужча, ніж 
компетенція комісій районного рівня. Вони, 
наприклад, не мають права розглядати 
справи про порушення правил паспортної 
системи [2, ч. 2 ст. 218].  

У разі, якщо при виконкомі сільської 
селищної ради не створюється адміністрати-
вна комісія, справи про адміністративні пра-
вопорушення мають розглядати самі викон-
коми. Вони розглядають справи про пору-
шення громадського порядку, правил, що 
забезпечують підтримання належного сані-
тарного стану в населених пунктах, охорону 

природи, пам’яток історії та культури, правил 
благоустрою та забудівлі населених пунктів, 
торгівлі спиртними напоями, про потраву по-
сівів, а також про інші правопорушення в по-
рядку, встановленому законодавством Укра-
їни [2, ст. 219]. 

Районні (міські) суди (судді) розгляда-
ють обмежену кількість справ про адмініст-
ративні правопорушення [2, ст. 221]. Але це 
найбільш складні справи, що потребують 
для їх усебічного розгляду та правильного 
вирішення кваліфікації судді - особи, яка має 
вищу юридичну освіту та певний стаж юри-
дичної практики. Справи, які розглядаються 
судами, можна поділити на дві категорії: а) 
справи по правопорушеннях, вчинених осо-
бами, що не досягли віку 18 років; б) справи 
по правопорушеннях, що мають вищий, по-
рівняно із іншими адміністративними пору-
шеннями ступінь суспільної шкоди, складні, 
які мають склад правопорушення дуже схо-
жий з кримінальними злочинами, або по цих 
правопорушеннях існує адміністративна 
преюдиція для накладання кримінальної від-
повідальності. Але більшість справ про ад-
міністративні правопорушення розглядаєть-
ся не судами, а іншими громадськими та 
державними органами.  

Така система органів адміністративної 
юрисдикції була виправдана свого часу, коли 
необхідно було залучати громадськість до 
вирішення державних справ, в тому числі й 
до застосування заходів відповідальності за 
незначні правопорушення. Проте, на наш 
погляд, на сучасному етапі розвитку держа-
вності ця ситуація потребує певних змін. По-
перше, аналіз роботи адміністративних комі-
сій показує, що ці органи, де працюють пе-
реважно особи, які не мають правової підго-
товки, здебільшого розглядають справи про 
адміністративні правопорушення непрофе-
сійно, не завжди об'єктивно, виносять рі-
шення без урахування ступеня вини право-
порушення, не додержуючись при цьому ос-
новних принципів застосування заходів ад-
міністративної відповідальності, встановле-
них статтею 245 Кодексу про адміністративні 
правопорушення України щодо необхідності 
всебічного, повного, об'єктивного вивчення 
справи, що розглядається. По-друге, навряд 
чи виправдане існування в державі такої ве-
ликої кількості державних органів і посадо-
вих осіб, яким надано право розглядати 
справи про адміністративні правопорушення. 
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В даний час близько сорока таких органів 
здійснюють ці повноваження. Їх кількість та 
компетенція час від часу змінюється. Поса-
дові особи цих органів, яким доручено роз-
глядати справи і накладати адміністративні 
стягнення, не завжди однаково застосовують 
процесуальні норми, що визначають порядок 
адміністративної відповідальності, і є зага-
льними для всіх органів, оскільки грунтують-
ся на загальних принципах накладення ад-
міністративної відповідальності. Крім того, 
навряд чи доцільно і надалі залишати поря-
док, за яким накладати стягнення мають 
право ті самі органи, а іноді й посадові осо-
би, які здійснюють державне управління та 
контроль за додержанням законодавства в 
якійсь галузі. При такій ситуації неминучими 
є суб'єктивізм, відомча заінтересованість під 
час розгляду справи. Мабуть, саме тому та-
кий вид адміністративного стягнення, як по-
передження, взагалі цими органами майже 
не застосовується. 

Зрозуміло, що найбільш кваліфіковано, 
з додержанням вимог закону розглядаються 
справи про адміністративні правопорушення 
районними (міськими) судами (суддями). 
Проте кількість таких справ у співвідношенні 
з загальною кількістю справ про адміністра-
тивні правопорушення незначна. До особли-
вої частини Кодексу про адміністративні пра-
вопорушення в даний час включено понад 
260 статей, в яких визначено склади право-
порушень, але тільки трохи більше однієї 
п’ятої з них розглядаються судом. Виходячи 
з наведеного, на наш погляд, є всі підстави 
вважати, що порядок розгляду справ про 
адміністративні правопорушення потребує 
змін. Певною мірою цьому сприяють і вимоги 
статті 124 Конституції України, згідно з якою 
правосуддя в Україні здійснюється виключно 
судом. На перший погляд, ця конституційна 
вимога не повинна була б змінити станови-
ще, що склалося в системі органів адмініст-
ративної юрисдикції, оскіль-ки згідно з чин-
ним законодавством термін «правосуддя» не 
стосується правовідносин, що існують у 
сфері застосування стягнень за адміністра-
тивні проступки. Такий висновок можна зро-
бити з аналізу Кримінально-процесуального 
кодексу України [4, ст. 15, 16]. Органи ж, що 
накладають стягнення за вчинення адмініст-
ративних правопорушень, належать до орга-
нів адміністративної юрисдикції, вони теж 
виконують юрисдикційну функцію, тобто ви-

рішують правові спори та застосовують юри-
дичну відповідальність, але – адміністратив-
ну. Проте, відповідно до частини другої цієї ж 
статті Конституції, юрисдикція судів поширю-
ється на всі правовідносини, що виникають у 
державі. Тому з вищенаведеного можна зро-
бити висновок, що саме суди за Конституці-
єю України мають право застосовувати за-
ходи юридичної відповідальності, зокрема 
адміністративні стягнення. 

Багаторічні спори щодо створення спе-
ціальної системи адміністративних судів як 
єдиного органу адміністративної юрисдикції, 
здається, вирішились на користь прихильни-
ків створення такої системи. Крім того, стат-
тя 125 Конституції України, яка передбачає 
побудову системи судів в Україні за двома 
принципами – територіальності та спеціалі-
зації, безумовно, робить можливим створен-
ня окремої, єдиної системи органів, які бу-
дуть уповноважені розглядати справи про 
адміністративні правопорушення. З іншого 
боку, створення системи адміністративних 
судів безпосередньо пов’язано з іншою про-
блемою, яка, на перший погляд, не має від-
ношення до питань адміністративної відпові-
дальності, а саме: створенням системи ад-
міністративної юстиції. 

Досвід адміністративної юстиції в краї-
нах, де вона існує багато десятиріч, цікавий і 
дуже повчальний. Найважливішим засобом 
контролю і нагляду за державними органами 
і захисту прав людини, крім прямого розгля-
ду справ у судах, є судовий контроль у рам-
ках адміністративної юстиції. Предметом 
розгляду органу адміністративної юстиції 
можуть стати скарги на рішення, в тому числі 
нормативні та індивідуальні акти органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самовря-
дування та об’єднань громадян, їх дії або 
бездіяльність, якими, на думку фізичних або 
юридичних осіб - суб’єктів адміністративно-
право-вих відносин, порушуються або обме-
жуються їх права та свободи. 

З точки зору реформування системи 
органів адміністративної юрисдикції, органи 
адміністративної юстиції, крім вирішення ви-
щезазначених юридичних спорів у галузі ад-
міністративного права, могли б застосовува-
ти адміністративні санкції за адміністративні 
правопорушення, в тому числі за правопо-
рушення, вчинені юридичними особами (ор-
ганами державного управління тощо). Інши-
ми словами, адміністративні суди могли би 
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включати в себе суди адміністративної юс-
тиції, які б, з одного боку, розглядали адміні-
стративно-правові спори і в якості органічно-
го продовження своїх судово-контрольних 
функцій у галузі державного управління за-
стосовували спеціальні адміністративно-
правові санкції до органів виконавчої влади, 
інших юридичних осіб за порушення ними 
адміністративного права (адміністративні 
правопорушення). З іншого боку, до їх скла-
ду могли би входити як складова частина 
або у інший спосіб адміністративні суди, які б 
виконували функції адміністративної юрис-
дикції щодо фізичних осіб - громадян і поса-
дових осіб за вчинення адміністративних 
проступків. 

Створення такої системи судів, до 
складу яких входитимуть кваліфіковані юри-
сти, буде сприяти реалізації основного прин-
ципу, який має бути основоположним чинни-
ком діяльності будь-якого державного орга-
ну, «Людина, її життя і здоров'я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Права і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності дер-
жави. Держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність. Утвердження і забезпечен-
ня прав і свобод людини є головним обов'яз-
ком держави» [1, ст.3]. Здійснення судово-
правової реформи, комплексний характер її 
проведення, реформування всіх правових 

інститутів, пов'язаних загальною метою за-
безпечення належного правопорядку і за-
конності, – судів, правоохоронних органів, 
органів юстиції, чітке визначення їх компете-
нції – саме це сприятиме побудові демокра-
тичної правової держави, втіленню в Україні 
важливого принципу верховенства права.  
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АДМІНІСТРАТИВНИЙ РОЗГЛЯД ЯК ФОРМА  

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Суть процесу як розгляду справи полягає у 

способах участі в ньому об`єктів управління (фі-
зичних і юридичних осіб). Такі способи склада-
ють механізм реалізації суб`єктивних прав ука-
заних суб`єктів права. Спосіб розкривається че-
рез такі характеристики розгляду, як метод, по-
рядок, форма дій учасників процесу (об`єктів та 
суб`єктів управління) [18, с.11]. Розгляд у ре-
зультаті такого підходу набуває значення проти-
лежного до того, що пропонується Антиповим 
В.І. На його думку, розгляд справи особисто ке-
рівником органу носить характер внутрішнього 
інтелектуально-вольового акту і участь у ньому 
громадянина проблематична [11, с.48]. Припис 
закону про присутність особи на розгляді вказує 
не на пасивне вислуховування міркувань членів 
колегіального правозастосовчого органу (або 
обмірковування матеріалів справи одноособовим 
органом), а в участі в обговоренні його питання 
на одному рівні із одноособовим чи колегіаль-
ним органом. У цьому сенсі форма процесу як 
теоретична категорія найбільш точно розкрива-
ється через сукупність рис окремих вчинків уча-
сника процесу. Така «елементарність» дає мож-
ливість через розмежування судового та адмініс-
тративного розгляду справи подати риси остан-
нього. 

Традиційна теорія процесуальної (судової) 
форми, не даючи, власне, характеристик судової 
процесуальної форми як рис діяльності, показує 
її особливі риси по відношенню до інших видів 
державної діяльності. Зокрема, висуваються: 1) 
порядок розгляду і вирішення справи в суді, що 
точно встановлений законом; 2) право зацікавле-
них осіб на участь у розгляді справи; 3) особам, 
що беруть участь у справі надаються певні про-
цесуальні права; 4) рішення по справі засноване 
на законі і фактах, встановлених судом в судо-
вому засіданні [13, с.29]. Подібний підхід запро-
ваджувався і в адміністративному процесі, зок-
рема Клюшніченком А.П.[17, с.23]. Рисами про-
цесу він називав пов’язаність із діяльністю орга-
нів виконавчої влади; ширше коло носіїв влад-
них повноважень у процесі; обсяг нормативного 
регулювання менший у порівнянні із судочин-
ними формами. Форма у цих визначеннях пода-

ється через характеристики здебільшого динамі-
чно необ’єктивовані (широта кола суб’єктів, об-
сяг регулювання, вид органів держави.). Абсо-
лютизація судової процесуальної форми приво-
дить до того, що судові форми процесу вважа-
ються виключно можливими, крім яких немож-
ливе існування інших. В управлінні ж специфіка 
спеціальних питань, що вирішуються органами 
держави, вимагає особливих форм співпраці лі-
дера процесу із керованим. Наприклад, порядок 
розгляду заявок на одержання захисту прав на 
винахід встановлює особливі наради, переговори 
сторін організаційних відносин з питань факту та 
права. Ці форми процесу є сумішшю експертних 
досліджень та засідань по вирішенню справи, 
тобто питань права [7]. 

Розуміння процесуальної форми як всього 
комплексу процесуальних дій в рамках прова-
дження певної справи приводить до замикання у 
традиційному, суто судовому баченні процесу. 
Кодифікованість судових процедур викликає в 
деяких авторів переконаність про можливість 
існування форми виконання певного виду діяль-
ності держави у процесуальній формі, тільки ко-
ли вона є єдиною. Зокрема, Якуб М.Л. заперечу-
вав процесуальність адміністративно-процесуа-
льної форми саме через «мозаїчність її процеду-
рних утворень» [22, с.92]. Однак невже прийш-
лось би організаційно поділити державний меха-
нізм, якби способи виконання державних функ-
цій були однорідними? Здійснення  виконавчо-
розпорядчої роботи апаратом держави зумовило 
створення під цю функцію розгалуженої системи 
органів. Чого не можна сказати про організацію 
виконання правосуддя. Змістовна єдність функції 
правосуддя дала можливість розробити детальні 
судові процесуальні інститути, що надзвичайно 
важко розробити в різнорідній управлінській ді-
яльності [20, с.26]. Управлінська процесуальна 
форма залежить також від особливостей об’єкту 
управління, змісту та характеру вирішуваних пи-
тань [18, с.27]. Зауважимо, що функція не здатна 
суттєво вплинути на форму діяльності органу, 
покликаного здійснювати той чи інший вид дер-
жавної діяльності. Так, для розгляду спорів в ор-
ганах управління не створюється судоподібний 
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процес, як і в суді не створюється при вирішенні 
питань усиновлення процедура, подібна до тої, 
що існувала до введення судового порядку уси-
новлення. 

Іноді законодавець, переслідуючи певні ці-
лі (гарантованість прав громадян, оперативність 
їх реалізації), для застосування норм тої чи іншої 
матеріальної галузі права встановлює неприта-
манну даній галузі процесуальну форму застосу-
вання. Деякі ж цивільно–правові спори віднесені 
до адміністративної юрисдикції (відшкодування 
збитків, завданих адміністративним правопору-
шенням). А окремі справи, що випливають із ад-
міністративних правовідносин, вирішуються в 
судових процесуальних формах (накладення ад-
міністративних стягнень судами, розгляд скарг 
на дії адміністративних органів) [15, с.107]. Для 
регулятивних адміністративних правовідносин 
не характерна судова форма реалізації через те, 
що орган управління як безпосередній носій пу-
блічного інтересу в сфері виконання закону не 
потребує залучення об’єкта управління для реа-
лізації відповідної норми. 

Процесуальна форма є сукупністю проявів 
участі зацікавлених осіб у процесі. Для тради-
ційного судового розгляду це питання вирішу-
ється найбільш демократично – підготовка і 
прийняття рішення проводиться судовим орга-
ном безпосередньо за участю сторін. Для адміні-
стративного процесу подібний підхід менш при-
йнятний через оперативний характер виконавчо-
го розпорядництва. Тому, правова позиція 
об’єктів управління виявляється через певні про-
цесуальні форми в ході підготовки справи та її 
розгляду. Водночас, не слід заперечувати наяв-
ність процесу там, де немає форм участі осіб 
безпосередньо на стадії вирішення справи право-
застосовцем, як це робить Філіпов В.І. [20, с.26]. 
Причиною цьому є імперативний характер норм 
адміністративного права.  

Бачення адміністративно-процесуальної 
форми можна найбільш вдало вивести із розу-
міння адміністративної юрисдикції Шергіним 
А.П. Юрисдикційний процес, на думку автора, 
передбачає активність не тільки відповідного 
органу, що розглядає справу, але й інших його 
учасників (перш за все сторін) [21, с.19]. При 
цьому наголошується, що така активність має 
проявлятись саме при розгляді справи правоза-
стосовцем [21, с.33,64]. І дійсно, процес на прак-
тиці повинен складатися з операцій, що не вхо-
дять до складу фактичної сторони матеріально-
правових відносин. Така матеріальна сторона 

полягає у реалізації особою (органом) свого пра-
ва на подачу заяви (подання) органові держави 
та відношення по одержанню готового результа-
ту розгляду його заяви. Інакше перед нами буде 
не процес, а процедура реалізації матеріальних 
прав і обов`язків як державних, так і недержав-
них суб`єктів права (матеріальна процедура). 

З цих міркувань не варто відносити до ад-
міністративно-процесуальної форми виконавче 
провадження, що здійснюється державними ви-
конавцями згідно із Законом України «Про вико-
навче провадження» від 21.04.99 р. [1]. Показо-
вим є те, що Закон зовсім не регулює питань зве-
рнення актів застосування до виконання. Тобто 
всі питання впливу правозастосовця на відповід-
ність виконання суті індивідуального акту і на-
далі залишаються предметом регулювання від-
повідних галузевих процесуальних актів (ЦПК, 
АПК, КпАП). Отже, стадія виконання з галузе-
вих проваджень не зникає, залишається лише її 
процесуальна сторона (поворот виконання, зміна 
способу виконання і т.д.). Процедурні ж питання 
винесені в уніфікований акт – згаданий Закон. З 
аналогічних причин і адміністративні матеріаль-
ні процедури діловодства [6]  не можуть бути 
віднесені до процесу. 

Класичним прикладом адміністративно-
процесуальної форми, як правило, наводять про-
вадження у справах про адміністративні право-
порушення. В ньому є основний елемент, на 
якому наполягає Шергін А.П., – розгляд справи 
за участю сторін. Відсутність цього елементу 
породжує сумніви в адміністративістів з приводу 
рельності процесу: стверджується наявність про-
цедур (Козлов Ю.М.). Розвіяти сумнів може ли-
ше юридична практика вирішення індивідуаль-
них справ. Взяти, до прикладу, порядок накла-
дення штрафів за порушення законодавства про 
рекламу [4]. Дане провадження має цілком роз-
винуту стадію “початку розгляду справи”, стадію 
підготовки вирішення справи (розділ VIII По-
рядку). Однак стадія вирішення процесуально 
відсутня (не закріплена нормативно). Чи можна 
стверджувати в даному випадку про суто матері-
альні процедури, що супроводжують реалізацію 
матеріального права на звернення по захист та 
одержання відповіді на таке звернення? Напевно, 
що - ні. В розділі VII Порядку ми зустрічаємо 
детальне врегулювання статусу осіб, що беруть 
участь у справі на стадії збирання й аналізу дока-
зів. А розділ VI взагалі містить відсилку до нор-
ми ЦПК України з питання термінів розгляду 
справ. Ці процедури не можна вважати матеріа-
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льними. При цьому дивно: навіщо докладно ре-
гулювати статус сторін на стадії підготовки 
справи до вирішення, якщо доля справи,  матері-
ально-правового статусу зацікавлених осіб вирі-
шується на стадії вирішення? Очевидно, ця ста-
дія в майбутньому має одержати своє процесуа-
льне врегулювання. Сумніви про процесуаль-
ність таких процедур розвіює розділ “Правові 
засади захисту від недобросовісної конкуренції” 
Закону України “Про захист від недобросовісної 
конкуренції” від 7.06.96.[3].  Стаття 27 закону в 
якості процесуальних називає такі процедурні 
форми, як подача заяви, вжиття заходів забезпе-
чення виконання рішення, винесення рішення, 
хоча форми безпосередньої участі сторін  у ви-
рішенні справи відсутні. 

Менш спірною в плані реальності адмініс-
тративно-процесуальної форми є інша видозміна 
способу вирішення адміністративних справ. Як в 
українському, так і в зарубіжному законодавстві 
спостерігається перенесення оцінки доказів - ос-
новної операції на стадії розгляду (вирішення) - 
на стадію підготовки справи до розгляду (або 
розслідування під керівництвом правозастосов-
ця). В європейському праві таким прикладом 
слугують антидемпінгові процедури. Суд Спра-
ведливості у справі Т-147/97 від 19.11.98 заявив, 
що по одержанні остаточної інформації про під-
стави рішення щодо демпінгу зацікавлений 
суб`єкт може дати протягом 10 днів свої заува-
ження по фактах, що мають відношення до спра-
ви, та обставинах по доказах, поданих до адміні-
стративного органу [10]. В даному випадку при-
сутня письмова форма оцінки доказів, яка пере-
дує винесенню остаточному висновку по справі. 
А порядок розгляду заявки на винахід (корисну 
модель) дає приклад усних процесуальних форм, 
оцінки доказів на стадії попереднього розсліду-
вання [8]. Ними є переговори заявника та пред-
ставників відомства або засідання експертної 
наради за їх участю. Саме рішення про видачу 
патенту або про відмову в цьому приймається 
поза цією стадією, однак усі питання факту і 
права обговорюються сторонами саме на цій 
стадії (пункт 8 Порядку). Є приклади в українсь-
кому законодавстві, коли оцінка доказів за учас-
тю об`єкта управління має місце і на стадії роз-
слідування, і на стадії вирішення справи (пункти 
5, 8 Інструкції про порядок проведення розсліду-
вань, пов`язаних із порушенням правил та про-
цедур експортного контролю, затвердженого на-
казом державної служби експортного контролю 
України від 9.10.98 р. № 641/3081) [5]. 

При цьому треба бути обачним у віднесен-
ні тої чи іншої діяльності по юридичних справах 
до юридичного процесу; тобто не завжди потрі-
бно констатувати наявність адміністративно-
процесуальної форми, коли є повноваження ор-
ганів управління на стадії розслідування справи. 
Прикладом можуть послужити процедури, ви-
кладені у статтях 27-30 Закону України “Про ви-
ключну (морську) економічну зону України” від 
16.05.95.[2]. Закон містить лише вказівки на пра-
во затримання судна, складання акта про право-
порушення. Очевидно, що фіксація фактів у роз-
слідуванні здійснюється Прикордонними війсь-
ками на основі загальних повноважень на збір 
інформації. Процесуальних же форм розсліду-
вання та вирішення справи закон не надає: заці-
кавлені особи не одержують гарантій участі у 
проведенні таких дій Прикордонними військами 

Шергін А.П. побудував свою концепцію, 
опираючись на процесуальну форму судочинст-
ва. Основна функція суду – це визнання правомі-
рною позицію одної з двох сторін. Ці позиції фо-
рмуються учасниками справи до передачі справи 
на розгляд (вирішення) суду. Отже, розгляд 
справи і є процесуальним наповненням паузи, що 
утворюється у матеріально-правовому регулю-
ванні. Автор не відносить до адміністративного 
процесу дії по реалізації адміністративного роз-
слідування (вилучення посвідчення водія, затри-
мання порушника і т..д.) [21, с.33]. Висновок ав-
тора цілком правомірний, але він не робить по-
дальших висновків. Причина у неврахуванні різ-
ниці у задачах суду і адміністративного органу. 
В першому випадку поняттям розгляду справи в 
судах охоплюється і діяльність по підготовці 
справи до розгляду (вирішення). Суд не вчиняє 
при цьому розслідування обставин справи, а 
вживає заходів до того, щоб розгляд справи по 
суті на судовому засіданні взагалі міг відбутись. 
Тобто суддя створює умови для виконання судом 
обов`язку вирішити судову справу. Адміністра-
тивному ж органу слід потурбуватись не стільки 
про організацію стадії розгляду, як про збір до-
казів по справі. Оскільки такий орган, як прави-
ло, є однією і з сторін матеріального правовід-
ношення, він теж формулює свою позицію по 
справі. А таке формулювання відбувається на 
стадії розслідування (чи то у справі про застосу-
вання санкції, чи то у справі про видачу дозволу 
на провадження певного виду діяльності). 

Хоча підготовча діяльність суду та розслі-
дування органу управління різні за змістом, їх 
значення для стадії розгляду приблизно однако-
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ве. Вони створюють для неї процесуальні перед-
умови. Така ідея закладена в законах України 
“Про захист національного товаровиробника від 
демпінгового імпорту”, “Про захист національ-
ного товаровиробника від субсидованого імпор-
ту”, “Про застосування спеціальних заходів що-
до імпорту в Україні” від 22.12.98. За цими зако-
нодавчими актами правозастосовець уповнова-
жений керувати ходом справи, починаючи від 
порушення розслідування. Можливий і інший 
погляд на стадію розслідування. Для забезпечен-
ня неупередженості правозастосовця розсліду-
вання (формування позиції держави) організа-
ційно відокремлюється від розгляду (вирішення) 
справи. Тобто порушення справи і розслідування 
покладається на одних посадових осіб, а розгляд 
(куди включається і стадія підготовки справи до 
розгляду) доручається іншому органу (посадовій 
особі). Вибір на користь одного із цих двох під-
ходів означатиме, включається чи ні розсліду-
вання до адміністративно-процесуальної форми. 
Якщо воно буде покладено на орган або ним бу-
де керувати такий орган, що вправі приймати 
остаточне рішення по справі (правозастосовець), 
то таке розслідування відноситься до процесу. 
Якщо ж розслідування носить лише функцію 
формування однією і з сторін (владною) своєї 
позиції перед розглядом (вирішненням), то його 
регулювання може бути винесене за межі проце-
суального.  

Чи має це істотне значення для адміністра-
тивно-процесуальної форми? На думку автора 
статті, має. Розслідування справи без участі пра-
возастосовця є суто механічною фіксацією фак-
тів. Зрозуміло, що пріоритет у виконанні цієї фу-
нкції належить органу виконавчої влади. Керо-
ваним суб`єктам залишається лише роль комен-
тування дій “управлінця-експерта”: жодного пи-
тання права не обговорюється. Це відбувається 
тільки тоді, коли розслідування проводить або 
ним керує особа, що має право давати остаточну 
юридичну кваліфікацію обставинам, що фіксу-
ються в певному провадженні. Участь правоза-
стосовця у порушенні, розслідуванні можна 
об`єднати поняттям забезпечення розгляду. 

Серед спеціалістів з кримінального проце-
су висловлюються думки на користь такого мір-
кування. Клочков В. виступає за процесуальне 
спрощення попереднього слідства, порядку зби-
рання інформації і закріплення речових доказів 
[18]. Автор наполягає на піднятті організації 
оперативно-розшукової роботи. І дійсно, не сама 
слідча робота має бути предметом процесуаль-

ного регулювання, а контроль суду за формуван-
ням справи. Саме наголос на участі правозасто-
совця в формуванні та оцінці матеріалів справи 
зумовлює переконаність Громова Н.А. та Нико-
лайченко В.В. в тому, що “найбільш повно 
принципи кримінального процесу здійснюються 
на стадії судового розгляду” [14, с.34]. 

Таке розуміння процесуальних заходів, що 
передують вирішенню справи, показує їх якісну 
відмінність від матеріальних процедур. На сьо-
годні в науці утримується протилежна позиція. 
До заходів адміністративно-процесуального при-
мусу Бахрах Д.М. одночасно відносить достав-
ляння та заходи примусового виконання поста-
нови про накладення штрафу [12, с.59]. Перший 
захід втрачає свою забезпечувальну природу і 
зводиться до матеріально-технічної дії, врегу-
льованої процесуальним правом. Процесуальна 
ж процедура полягає у оформленому правом спі-
лкуванні сторін між собою з приводу доказів та 
контролю правозастосовця за цим спілкуванням  
(пункт 3.3. Порядку проведення службових розслідувань у 
митних органах України, затвердженого Наказом Держ-
митслужби України № 462 від 27.07..99р.) [9]. 

На основі викладеного можна виділити та-
кі риси адміністративного розгляду: участь 
об`єкта управління в оцінці управлінським орга-
ном матеріалів справи; оцінка матеріалів справи 
не тільки на стадії вирішення справи, а й на ста-
дії розслідування; розгляд справи не пов`язаний 
суто зі стадією вирішення справи, а охоплює всі 
процесуальні дії, що спрямовані на об`єкт управ-
ління; домінуюча роль правозастосовця (суб`єкта 
управління) у забезпеченні та контролі за здійс-
ненням таких процесуальних дій. 
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Administrative trying as a form of the administrative process 

 

Summary 

 

The aim of the article is to show distinctive features of the administrative trying: 1) participation of 
the influenced persones in the oral or written examination of the cases; 2) supervision of the lider-agency on 
the investigation in the case and fulfiling of its final decision; 3) removal of the case examination to the 
stage of investigation. 
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ПОДАТКОВА   ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ   ГРОМАДЯН 

 

Правосуб’єктність належить до тих кате-
горій юридичної науки, які давно  та надійно 
увійшли до інструментарію пізнання правової 
дійсності, хоч законодавець як у минулому, так і 
в наш час до цього терміну  звертається не часто. 
Надзвичайно мало вживається ця категорія і 
юристами-фінансистами, в т.ч. й фахівцями з пи-
тань податкового права. А податкова право-
суб’єктність громадян лише починає досліджу-
ватись спеціально. Перші спроби цього зроблені 
у кандидатських дисертаціях Пепеляєва С.Г. [26] 
і Гриценко В.В.[13] (дещо пізніше Гриценко В.В. 
опублікувала свою дисертацію у формі моногра-
фії [14]). Однак онтологічні проблеми податко-
вої правосуб’єктності громадян в умовах перехо-
ду до ринкової економіки цими та іншими дослі-
дниками не лише не з’ясовані, але в силу різних 
причин навіть не ставились та не розглядались. 

Таке фактичне  нехтування науковцями та 
фахівцями-практиками з питань оподаткування 
податкової правосуб’єктності громадян є одним з 
наслідків етатистських підходів до цього, до 
державних фінансів взагалі. Зокрема, один з ві-
домих теоретиків фінансового права М.Костов 
писав понад 20 років тому, що “фінансовому 
праву (а податкове право – один з його провід-
них інститутів – О.Б.) немає необхідності в спе-
ціальному регулюванні правоздатності особи. На 
практиці не констатується, а в теоретичному 
плані не обгрунтована необхідність спеціального 
фінансового критерія змісту, виникнення і при-
пинення правоздатності. Повністю застосову-
ються правила, які відносяться до цивільної пра-
воздатності. Оскільки цивільна правоздатність 
при-значена для обслуговування грошово-
майнових відносин, то вона придатна в незмін-
ному вигляді для обслуговування  і грошово-
майнових фінансових відносин. Реалізації фінан-
сової правоздатності в конкретних фінансових 
відносинах передує реалізація цивільної право-
здатності в речових, облігаційних, спадкових та 
інших відносинах. Владний метод регулювання 
фінансових відносин не справляє в цьому зна-
ченні ніякого впливу” [35, с.220-221]. 

Ми поділяємо думку С.Г.Пепеляєва, який з 
останнім твердженням М.Костова особливо не 
погоджується [26, с.14]. Якраз навпаки – саме 

гіпертрофована роль владного регулювання ле-
жить в основі такого твердження. Оскільки по-
даткові правовідносини є за своєю суттю влад-
ними відносинами, тобто побудованими за прин-
ципом нерівності сторін, то держава повинна 
піклуватись про те, щоб надати цим відносинам 
гранично справедливий характер і в першу чергу 
створити умови для надійного захисту суб’єктів 
податкових правовідносин, у нашому випадку 
громадян, від свавілля держав-них чиновників. 
Для цього сучасне податкове право повинно 
якомога повніше та адекватніше відобразити ті 
фактори, які розкривають зміст і структурні еле-
менти податкової правосуб’єкт-ності громадян. 
Інакше кажучи, в законодавстві повинно бути 
чітко відображено, з якого віку, за яких обставин 
і т.д. особа може бути суб’єктом податкових 
правовідносин, чи можливе обме-ження її подат-
кової дієздатності, а якщо можли-ве, то у яких 
випадках і т.д. Наука фінансового права на 
більшість із цих запитань готових відповідей по-
ки що не має. 

Значно більший доробок у цьому плані 
мають загальні  теоретики  права та представни-
ки цивільно-правової науки. Та не зважаючи на 
те, що правосуб’єктність як явище юридичної 
практики досліджується ними уже тривалий пе-
ріод, спільних підходів до тлумачення  її суті  
так і не вироблено по даний час. Одні автори 
(О.А.Красавчиков, В.А. Кучинський, М.І.Мату-
зов) відносять правосуб’єктність до юридичних 
властивостей суб’єкта права, інші (С.С.Алексєєв, 
С.Н.Братусь, М.В.Вітрук, А.В.Міцкевич, Р.О.Ха-
лфіна, Л.С.Явич) вбачають у правосуб’єктності 
право особливого роду. Зокрема, представники 
першої позиції пишуть: “Для створення стабіль-
них умов участі суб’єктів у правових відносинах 
необхідно наділити громадян та організації осо-
бливими постійними рисами, встановити завчас-
но певні умови, за  наявності яких вони можуть 
вільно брати участь у правових відносинах. На-
явність таких постійних рис та властивостей, що 
надаються громадянам та організаціям державою  
і закріплюються в законі, дозволяє вести мову 
про визнання даної особи чи організації 
суб’єктом права, а самі властивості суб’єкта пра-
ва створюють те, що називається право-
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суб’єктністю”[22, с.505]. Визначаючи зміст пра-
воздатності, О.А.Красавчиков відзначав, що 
остання “не може розглядатись як сумарне ви-

раження прав і обов’язків, носієм яких може 
бути дана особа”[19, с.22]. Не випадково В.А. 
Кучинський, підтримуючи дану позицію, вважає 
недоцільними спроби визначити зміст тієї чи ін-
шої правоздатності шляхом простого перераху-
вання записаних у законі відповідних прав гро-
мадянина [21, с.110]. 

Категорично заперечує можливість розгля-
ду правоздатності в якості особливого права 
М.І.Матузов. Він стверджує, що правоздатність - 
це властивість, а не гарантована державою та 
обов’язками інших осіб можливість. На думку 
М.І.Матузова, таке розуміння правоздатності за-
кріплене і в законодавстві, де мова йде саме про 
здатність мати права і обов’язки. Він посилаєть-
ся при цьому на статтю 9 Цивільного кодексу 
Російської Федерації [23, с.199]. Проте, на нашу 
думку, в даному випадку звернення відомого те-
оретика права до закону непереконливе. Адже 
дві наступні статті згадуваного уже кодексу кон-
кретизують зміст правоздатності та дієздатності 
громадян. І їх аналіз дає достатні підстави для 
протилежного висновку. Так, у статті 10 даного 
кодексу мова йде про те, що громадяни можуть у 
відповідності із законом мати громадянські пра-
ва. А в наступній статті дієздатність громадян 
пов’язується з їх здатністю своїми діями набува-
ти права та створювати для себе обов’язки. От-
же, з наведених положень цілком очевидно, що 
дієздатність (і відповідно, правоздатність) про-
являються у вчиненні дій, а не являють собою 
лише абстрактну передумову правоволодіння. 

Чимало вчених-юристів відстоюють пози-
цію про те, що правосуб’єктність являє собою 
право особливого роду. Зокрема, на думку 
С.С.Алексєєва, наділення осіб правосуб’єктністю 
являє собою першу сходинку в процесі перетво-
рення юридичних норм у соціальне життя. Вже 
тут норми права в певній мірі реалізуються: реа-
льно визначається коло осіб, які можуть бути 
суб’єктами прав та обов’язків [8, с.140]. Ще бі-
льше конкретизуюча роль правосуб’єктності 
проявляється на рівні галузей права. Саме таким 
шляхом, тобто шляхом наділення галузевою пра-
восуб’єктністю, на думку С.С.Алексєєва, фіксу-
ється загальне юридичне положення фізичних 

осіб. В силу своєї правосуб’єктності фізичні осо-
би ставляться в те чи інше положення по відно-
шенню один до одного. Звідси та виняткова 
роль, яку відіграє правосуб’єктність при харак-

теристиці галузевих правових режимів. Визна-
чаючи загальне юридичне положення учасників 
суспільних відносин, правосуб’єктність виступає 
в якості головної риси відповідного методу регу-
лювання. На цій підставі С.С.Алексеев робить 
висновок про те, що правосуб’єктність являє со-
бою “особливе суб’єктивне право, що входить до 
складу загальних правовідносин” [8, с.140]. 

Правильна, на наш погляд, ідея про те, що 
правосуб’єктність є правом особливого роду, 
була  сформульована ще раніше. Зокрема, 
С.М.Бра-тусь писав, що правоздатність – це пра-
во бути суб’єктом прав і обов’язків [10, с.6]. 
Л.С.Явіч вважав, що правоздатність ( і дієздат-
ність ) є однією з модифікацій суб’єктивного 
права [34, с.195]. Р.О. Халфіна пише, що засто-
сування одного й того ж терміна “право” для по-
значення елементів правового статусу суб’єкта 
право-відносин – його потенційних можливостей 
і для позначення елементів структури реального 
правовідношення у значній мірі ускладнює чітке 
розмежування можливості та дійсності. До зміс-
ту правосуб’єктності належать не тільки можли-
вості правоволодіння, але й можливості нести 
обов’язки та відповідати за протиправні дії [31, 
с.127]. На думку А.В. Міцкевича, зміст правозда-
тності розкривається у вигляді загальних прав  та 
обов’язків. До їх  числа він відносить такі права, 
як право на працю, право на законну винагороду 
у відповідності з трудовим внеском, обов’язок 
дотримуватись дисципліни праці, сплачувати 
обов’язкові внески у державну казну і т.д. [24, 
с.58-59]. Заслуговує уваги думка М.В.Вітрука,  
який вважає, що “право суб’єкта і правоздатність 
є можливості, але можливості різного порядку” 
[11, с.103; 12, с.83]. Тому у цьому зв’язку, на на-
шу думку, варта всілякої підтримки та розвитку 
висловлена в юридичній науці вже понад два-
дцять років тому пропозиція називати права і 
обов’язки, що складають зміст право-
суб’єктності, правосуб’єктними правами та 
обов’язками [28, с.9-12]. 

Наведений нами огляд різноманітних по-
зицій, які повторювались і лише дещо модифіку-
ватись у наступні роки у працях багатьох інших 
дослідників цієї проблеми, свідчить про наяв-
ність як у загальній теорії права, так і в галузе-
вих юридичних науках двох основних напрямків 
у розробці проблеми правосуб’єктності: перший 
– це аналіз останньої в якості юридичної власти-
вості суб’єкта права; другий – аналіз право-
суб’єктності  в якості  особливого права цього 
суб’єкта. Незважаючи на те, що хоч у науці вони 
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нерідко навіть протиставляються, ми переконані, 
що ці обидва  напрямки дослідження право-
суб’єктності плідні та не погоджуємося  з тими 
авторами, які намагаються заперечувати право-
мірність одного з цих напрямків за рахунок стве-
рдження іншого і навпаки. В окремих випадках 
подібний однобокий підхід з неминучістю ве-де 
до явно хибних висновків. Наприклад, Є. 
А.Флейшиць, виходячи з розуміння правоздатно-
сті як абстрактної передумови правоволодіння, 
прийшла до висновку, що не існує правоздатнос-
ті в  адміністративному та фінансовому праві 
[30, с.281-282]. 

Дослідження правосуб’єктності як власти-
вості, здатності спрямовує на вивчення тих якос-
тей суб’єкта права, які необхідні для того, щоб 
можна було наділити його юридичною властиві-
стю правосуб’єктності. Зокрема, на думку Ю.О. 
Тихомирова, поняття компетентності суб’єктів 
повинно відображати не тільки закріплення за 
ними певної компетенції, що визначає сфери їх 
діяльності та правомочність, але й кваліфікацію, 
підготовленість кадрів, що здійснюють функції 
управління [29, с.77]. Цей напрямок досліджень, 
на нашу думку, допомагає точніше визначити 
коло осіб, яких доцільно наділити право-
суб’єктністю. 

Зовсім інша річ – зміст правосуб’єктності. 
Тут мова повинна іти вже не про абстрактну зда-
тність бути суб’єктом права, а про здатність мати 
визначені юридичними нормами конкретні права 
і обов’язки, нести у відповідності з ними точно 
визначену відповідальність. Оскільки цей зміст 
істотно відрізняється в залежності від галузі пра-
ва, то остання накладає свій відбиток і на коло 
осіб, що наділяються правосуб’єктністю. При 
цьому обсяг змісту правосуб’єктності  суб’єктів 
права будь-якої окремо взятої галузі права чи її 
інституту (у нашому випадку податкової право-
суб’єктності громадян) конкретний  у кожен да-
ний момент, оскільки визначається чинними но-
рмами відповідної галузі права, які постійно вдо-
сконалюються, оновлюються, одним словом – 
змінюються.  

Обгрунтування наведених нами положень 
спирається не тільки на загальнотеоретичний 
аналіз, але й на законодавче визначення право-
здатності в податковому праві. Зокрема, в статті 
19 поки що чинного декрету Кабінету Міністрів 
України “Про прибутковий податок з громадян” 
скрупульозно перераховані обов’язки громадян, 
підприємств, установ, організацій, фізичних осіб 
– суб’єктів підприємницької діяльності щодо 

сплати громадянами податків [7, с.180-181]. У 
статті 21 цього ж Декрету визначені міри відпо-
відальності громадян, підприємств, установ, ор-
ганізацій  і фізичних осіб -  суб’єктів підприєм-
ницької діяльності [7, с.182-183], а статті 20 і 22 
регламентують їх права [7, с.181-182, 183]. Та-
ким чином, український законодавець визначив 
зміст податкової правосуб’єктності громадян в 
умовах переходу до ринкової економіки. Цей 
зміст, або, інакше кажучи, обсяг – величина змін-
на, надзвичайно динамічна, особливо в умовах 
податкової реформи, що  здійснюється в Україні. 

Отже, аналіз податкової правоздатності 
має ще один важливий аспект, пов’язаний і з змі-
стом конкретних норм податкового права. Це 
означає, що будь-яка конкретна регулятивна по-
датково-правова норма має безпосереднє відно-
шення до змісту правоздатності. Норми податко-
вого права діють у режимі правосуб’єктності, 
тобто породжують у суб’єктів-адресатів даної 
норми відповідні правосуб’єктні права та право-
суб’єктні обов’язки. Такий підхід до розуміння 
податкової правосуб’єктності громадян дозволяє 
якомога предметніше і глибше, із урахуванням 
реальних суспільних зв’зків дослідити діяльність 
держави та окремих осіб у сфері дії відповідних 
податково-правових норм. Перевага його в тому, 
що він дає можливість перейти від загального, в 
якійсь мірі абстрактного аналізу до вивчення по-
даткової правосуб’єктності громадян на рівні дії 
окремої податково-правової норми.  Проведений 
нами аналіз юридичної практики переконує, що в 
повсякденному житті цей аспект усіма 
суб’єктами податкових правовідносин врахову-
ється постійно, оскільки  без з’ясування  право-
суб’єктних підстав неможливо дати  правильну 
юридичну оцінку як правомірних, так і неправо-
мірних дій суб’єкта цих відносин. 

До числа ключових питань проблеми пода-
ткової правосуб’єктності громадян, на нашу ду-
мку, належить і питання про співвідношення по-
даткової правосуб’єктності та їх податкової пра-
воздатності, або, як інколи його   формулюють 
окремі автори – про структуру податкової право-
суб’єктності [17, с.87; 18, с.117-127]. Ми приєд-
нуємося до тих вчених, які вважають податкову 
правоздатність одним з елементів податкової 
правосуб’єктності [14, с.65; 20, с.68; 25, с.189; 
27, с.54-59; 32, с.55-60]. Цілком  очевидно, що до 
складу останньої водночас з  правоздатністю 
вхо-дять  також податкові дієздатність та делік-
тоздатність. При цьому необхідно врахувати, що 
дієздатність та деліктоздатність похідні від по-
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даткової правоздатності. Якщо особа не може 
мати прав та обов’язків (правоздатності), то 
втрачає будь-який сенс турбота про надбання 
цих прав і обов’язків особистими діями (дієздат-
ність) і про здатність відповідати  в даному ви-
падку за невиконання обов’яз-ків (деліктоздат-
ність). Внаслідок цього, на нашу думку, поняття 
податкової правосуб’єктності та податкової пра-
воздатності за певних обставин можуть вжива-
тись  як тотожні. 

Податкова правосуб’єктність – це така  
властивість, якою особа наділяється законодав-
цем. Тому метод правонаділення – важлива ха-
рактеристика діяльності законодавця при регу-
люванні податкових відносин на стадії право-
суб’єктності. Він містить як універсальні риси 
для  всіх галузей  та підрозділів права, так і спе-
цифічні риси для кожного з них зокрема. Так,  
вітчизняний законодавець у Законі України ”Про 
внесення змін до Закону України “Про систему 
оподаткування” передбачив, що встановлення і 
скасування податків і зборів (обов’язкових пла-
тежів) до бюджетів та до державних цільових 
фондів,  а також пільг їх платникам здійснюється 
Верховною Радою України, Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим і сільськими, се-
лищними, міськими радами відповідно до цього 
Закону, інших законів України про оподаткуван-
ня. Верховна Рада Автономної Республіки Крим 
і сільські, селищні, міські ради можуть установ-
лювати додаткові пільги щодо оподаткування у 
межах сум, що надходять до їх бюджетів [5, 
с.76]. 

Ставки, механізм справляння податків і 
зборів (обов’язкових платежів) і пільги щодо 
оподаткування не можуть встановлюватися або 
змінюватися іншими законами України, крім за-
конів про оподаткування. Податки і збори 
(обов’язкові платежі), справляння яких не перед-
бачено цим Законом, крім визначених Законом 
України “Про джерела фінансування дорожнього 
господарства України”, сплаті не підлягають. 
Зміни і доповнення до цього  Закону, інших за-
конів України про оподаткування  стосовно 
пільг, ставок податків і зборів (обов’язкових 
платежів), механізму їх сплати вносяться до цьо-
го Закону, інших законів України про оподатку-
вання не пізніше, ніж за шість місяців до початку 
нового бюджетного року і набирають чинності з 
початку нового бюджетного року. Будь-які пода-
тки і збори (обов’язкові платежі), які запрова-
джуються законами України, мають бути вклю-
чені до цього Закону. Всі інші закони України 

про оподаткування мають відповідати принци-
пам, закладеним у цьому Законі [5, с.76-77].  

Проте законодавець – не єдина активна 
особа, що забезпечує дієвість юридичних норм у 
правосуб’єктному режимі. Активними тут є і са-
мі суб’єкти, що, так би мовити, протистоять 
державі у податковому правовідношенні. При-
чому у їх активності простежується дві якісно 
відмінних сторони. З одного боку, у дуже бага-
тьох випадках  громадяни чи особи без грома-
дянства можуть за власною волею стати 
суб’єктом податкових правовідносин і тим  са-
мим набути комплекс  передбачених законодав-
цем на  такий випадок правосуб’єктних прав та 
обов’язків (правового статусу). Наприклад, іно-
земець, що прийняв громадянство України, од-
ночасно набуває і відповідного податкового ста-
тусу. По-друге, активність суб’єкта права необ-
хідна для реалізації правосуб’єктності. Так, згід-
но з Конституцією України “кожен зобов’язаний 
сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, 
установлених законом. Усі громадяни щорічно 
подають до податкових інспекцій за місцем про-
живання декларації про свій майновий стан та 
доходи за минулий рік у порядку, встановленому 
законом” [1, Ст.67]. Проте щоб ці доходи мати, 
громадянину необхідно зайнятись суспільно-
корисною діяльністю, яка їх забезпечуватиме. 

Кожна конкретна податково-правова норма 
передбачає певну фактичну ситуацію та її юри-
дичні наслідки (права, обов’язки, відповідаль-
ність). Зміст податкової правосуб’єктності у 
цьому випадку полягає у можливості  мати  по-
даткові права й обов’язки, передбачені в диспо-
зиції відповідної норми права. У процесі реалі-
зації правосуб’єктності зазначена  можливість 
перетворюється у дійсність, тобто суб’єктом по-
даткового правовідношення набуваються перед-
бачені диспозицією податкової норми права чи 
обов’язки або разом те й інше.  Звичайно, ця 
“дійсність” все ще  залишається можливістю до 
тих пір,  поки не будуть вчинені конкретним 
суб’єктом податкових правовідносин відповідні 
дії. Але при цьому не можна забувати, що 
суб’єктивні права й обов’язки означають не тіль-
ки можливості, вірогідні варіанти, але й фактич-
не користування ними, реальні дії по виконанню 
своїх обов’язків.  У загальній теорії правовідно-
шення це знайшло своє відображення в понятті 
юридичного та матеріального змісту правовід-
ношення [8, с.112-114; 9, с.35-36; 31, с.138]. На-
буття суб’єктивних прав і обов’язків, передбаче-
них диспозицією юридичної норми, опосередко-
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вується обставинами, зазначеними в її гіпотезі. І 
ці обставини можуть бути найрізноманітнішими. 
Їх класичні характеристика та види розглядають-
ся в теорії юридичних фактів [15; 16]. Проте ці ж 
обставини постають зовсім в іншому світлі, якщо 
їх розглядати в якості фактора реалізації право-
суб’єктності. 

Типовою формою реалізації право-
суб’єктності є прояви дієздатності, тобто здатно-
сті набувати права та створювати для себе 
обов’язки. У податковому праві це відбувається 
специфічно. Оскільки податкова право-
суб’єктність, як стверджує теорія фінансового 
права, відзначається похідним характером від 
цивільної та трудової правосуб’єктності [35, 
с.220], то й реалізуються спочатку цивільні або 
трудові права, а вже на підставі цього виникають 
податкові обов’язки. Так, придбання громадяни-
ном внаслідок цивільно-правової угоди автомо-
біля  автоматично робить його платником подат-
ку з власників  транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів [3, с.373]. А за-
йняття громадянином – суб’єктом підприємни-
цької діяльності будь-яким прибутковим видом 
діяльності тягне за собою сплату прибуткового 
податку [7, с.173]. Якщо ж цей громадянин буде 
займатися реалізацією в оптово-роздрібній тор-
говельній мережі алкогольних напоїв та пива, то 
він зобов’язаний буде сплачувати ще й збір на 
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярс-
тва [6]. 

Реалізація податкової дієздатності (право-
здатності) є формою правової активності грома-
дян. З одного боку, громадяни в подібних випад-
ках діють за власною ініціативою. Ніхто не 
вправі зобов’язувати їх набувати собі податкові 
права чи створювати податкові обов’язки. З ін-
шого боку, ця активність відзначається яскраво 
вираженим правовим характером, оскільки їх дії 
спрямовані на набуття ними відповідних прав та 
взяття на себе адекватних обов’язків. Цю форму 
правової активності, на нашу думку, не врахову-
вав у свій час В.М.Шафіров, коли писав, що най-
більшу правову активність громадяни проявля-
ють при використанні суб’єктивних прав [33, 
с.12]. В цьому випадку правильно підзначена 
ініціатива, свобода діяльності громадянина, про-
те власне діяльність тут спрямована, як правило, 
на досягнення не правового результату, а на реа-
лізацію соціальних цілей, інакше кажучи, на ви-
користання блага, що існує  у формі суб’єктив-
ного права. 

Можливість мати  податкові права і 
обов’язки далеко не  завжди може бути реалізо-
вана через активну діяльність суб’єкта. В гіпотезі 
податково-правової норми  в якості опосередко-
вуючої обставини можуть бути передбачені по-
дії, дії інших осіб. Так, у відповідності з Цивіль-
ним кодексом України громадянин може стати 
спадкоємцем майна [2, с.444], тоді у нього вини-
кне обов’язок  сплати податку на спадкування [7, 
с.173]. Проте реалізація даної можливості зовсім 
не залежить від дій даного громадянина. Навпа-
ки, активність у цьому напрямку, спроби проти-
законними діями сприяти появі спадщини з не-
минучістю ведуть до позбавлення права на успад-
кування цього майна [2, с.448]. В подібних випад-
ках податкова правоздатність, на нашу думку, є 
пасивною передумовою правоволодіння і може іс-
нувати навіть при відсутності дієздатності. 

Податкова  дієздатність не вимагається та-
кож у випадках, коли право виникає внаслідок 
юридичного вчинку,  тобто реальної діяльності, 
що не спрямована безпосередньо на одержання 
саме юридичних наслідків. Наприклад, авторське 
право виникає при створенні творів науки, літе-
ратури і мистецтва навіть недієздатною особою, 
в т.ч. неповнолітнім [4, с.341]. Тим не менше при 
одержанні винагороди за твір науки, літератури 
чи мистецтва у будь-якого автора виникає 
обов’язок сплати відповідного податку, навіть 
якщо цей автор неповнолітній. Тобто, як бачимо, 
стосовно значного комплексу правосуб’єктних 
прав громадян-платників податків можна вести 
мову про них як про елементи такої податкової 
правоздатності, що не вимагає для своєї реаліза-
ції податкової дієздатності. В подібних випадках, 
на нашу думку, йдеться про податкову правозда-
тність як про абстрактну передумову виникнення 
суб’єктивних податкових прав та обов’язків. 

Отже, дослідження науково-теоретичних 
та практичних проблем податкової право-
суб’єктності громадян дозволяє зробити висно-
вок про те, що під нею слід розуміти одночасну 
наявність у громадянина податкової правоздат-
ності, податкової дієздатності та податкової де-
ліктоздатності. Причому пріоритети у взаємовід-
носинах громадянина та держави з приводу по-
датків цілком віддані інтересам держави. Особа 
тут виступає пасивним суб’єктом податкових 
правовідносин,  адресатом податкової компетен-
ції дер-жави. Тому податкова правосуб’єктність 
фізич-них осіб характеризується в основному 
через їх  юридичні обов’язки, що фіксуються в 
податковому законодавстві. Держава, встанов-
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люючи податкові норми, безпосередньо зацікав-
лена в їх чіткому виконанні всіма суб’єктами, 
яким вони адресовані. Міра державного  інтересу 
у виникненні цих норм настільки велика, що в 
ході регулювання податкових правовідносин 
держава використовує метод владних приписів. 
По-друге, податкове законодавство, яке виступає 
засобом реалізації державної політики у цій сфе-
рі суспільного життя, відрізняється динамізмом 
та нестабільністю, оскільки після прийняття 
будь-якого податкового закону створюється ве-
лика кількість підзаконних актів, які коректують 
його, пояснюють особливості його застосування, 
а по суті – змінюють закон. Тому, на нашу дум-
ку, доцільно з прийняттям Податкового кодексу 
України накласти мораторій на зміни та допов-
нення до нормативних актів про податки та опо-
даткування хоча б на 5 років. По-третє, порядок 
виконання громадянами своїх податкових 
обов’язків перед державою та їх відповідальність 
за порушення податкових законів – найбільше 
детально  розроблена частина податкового зако-
нодавства. Однак виходячи з юридичної природи 
громадянського суспільства та правової держави, 
а також з метою ретельнішого виконання подат-
кових зобов’язань громадянами їх податкову 
правосуб’єктність  необхідно врівноважити за 
рахунок наповнення останньої адекватним обся-
гом податкової правоздатності та податкової діє-
здатності особи і громадянина у відповідності з 
конституційними принципами оподаткування 
громадян. По-четверте, на даному етапі розвитку 
фінансового права при розгляді питання дієздат-
ності є істотні розходження думок щодо віку на-
стання дієздатності фізичних осіб. Тому, на нашу 
думку, в податковому законодавстві необхідно 
закріпити як саме поняття “податкова дієздат-
ність”, так і вік, з якого вона наступає.  
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У процесі формування норм податкового 

законодавства законодавець виявив особливу 
активність стосовно встановлення відповідаль-
ності за податкові правопорушення. Пряма зале-
жність державного бюджету від податкових над-
ходжень перетворила такого роду відповідаль-
ність на одну із головних складових системи по-
даткових правовідносин, що потребує глибокої 
регламентації. Подальший розвиток податкового 
законодавства неможливий без комплексного та 
системного підходу до застосування норм щодо 
відповідальності за податкові порушення. 

В юридичній літературі існує досить бага-
то визначень, які окреслюють поняття податко-
вого правопорушення, при тому, що на нормати-
вному рівні ці питання майже не врегульовані. 
Автор цієї роботи погоджується з визначенням, 
даним С.Г. Пепеляєвим. Податкове правопору-
шення – це протиправне , винне діяння або без-
діяльність, у результаті яких неналежним чином 
виконуються обов’язки, порушуються права та 
законні інтереси учасників податкових відносин 
і за які встановлена юридична відповідальність 
[11, c.173]. 

Можна знайти й інші визначення податко-
вого правопорушення. П.М.Годме визначає по-
даткове правопорушення, як “пряме навмисне 
або ненавмисне порушення податкового закону” 
[8, c.407]. Таке визначення не є повним , на нашу 
думку. На особливу увагу заслуговує визначення, 
що міститься в одному з проектів Податкового 
кодексу України: “Правопорушенням у сфері 
оподаткування визнається протиправне діяння, 
що призвело до невиконання або неналежного 
виконання суб’єктами податкових правовідносин 
норм і положень, встановлених цим Кодексом 
або іншими нормативно-правовими актами з пи-
тань оподаткування, виданими відповідно до 
цього Кодексу”[1]. З урахуванням вище наведе-
них понять, податкове правопорушення можна 
визначити як протиправний, винний вчинок (дія 
або бездіяльність) особи, який виражається в  
невиконанні або неналежному виконанні подат-
кових зобов’язань, за що встановлена юридична 
відповідальність. 

Об’єктом податкового правопорушення є 
суспільні відносини, що складаються між суб’єк-

тами податкових правовідносин з приводу забез-
печення надходження податків і обов’язкових 
платежів у бюджет і цільові фонди коштів. 

Суб’єктів податкових правопорушень мо-
жна об’єднати у такі групи: 1) платники податку 
( юридичні та фізичні особи); 2) особи, що за-
ймаються збором податків (юридичні особи та 
громадяни-підприємці); 3) банки та інші кредит-
ні організації, що відповідають за перерахунок 
податків та обов’язкових платежів до бюджету 
та позабюджетні фонди; 4) податкові органи. 
Але необхідно звернути увагу на неодностайнос-
ті  поглядів на проблематику суб’єктного складу 
податкового правопорушення. На сьогодні є гос-
тро дискусійними питання про момент виник-
нення та межі податкової правосуб’єктності у 
фізичних осіб, межі деліктоздатності філій,  що є 
самостійними платниками податку, та межі делі-
ктоздатності, у разі правонаступництва та інші. 

Суб’єктами правовідносин при оподатку-
ванні прибутку від підприємницької діяльності 
(та відповідальності за порушення податкового 
законодавства) виступають фізичні особи – під-
приємці, тобто громадяни, що займаються під-
приємницькою діяльністю без створення юриди-
чної особи. Відповідно до законодавства Украї-
ни, суб’єктами таких правовідносин можуть бути 
: громадяни України, інших держав, необмежені 
законом у правоздатності та дієздатності [2, Cт.2, 
аб.2]. Законом також міститься перелік осіб, які 
не мають права займатися підприємницькою дія-
льністю (наприклад, військовослужбовці, поса-
дові особи органів суду, прокуратури, державно-
го арбітражу і тощо) та ті, які мають певні обме-
ження щодо підприємницької діяльності. Так, 
Законом заборонено виступати співзасновниками 
підприємницької організації, а також займати 
керівні посади, що пов’язані з матеріальною від-
повідальністю в таких організаціях, особам, які 
мають судимість за крадіжки, хабарництво та 
інші корисливі злочини [ 2,Ст.2, аб.2]. 

Порушення податкового законодавства 
може проявитися в дії або бездіяльності, пору-
шенні різних правових норм, так або інакше 
пов’язаних з правильним обчисленням, повним 
та своєчасним внесенням податкових та інших 
обов’язкових платежів до бюджету та позабю-
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джетні фонди. Види таких правопорушень відно-
сно різноманітні, різними є також і встановлені 
за них міри відповідальності. Одним із основних 
видів порушень у податковій сфері вважаються 
такі, які здійснюються платниками податку за 
незаконне ухилення  від сплати податків. Ухи-
лення від сплати податків – є найбільш небезпе-
чною і поширеною групою податкових правопо-
рушень.  

Якщо ми будемо розглядати таку групу, як 
податкові правовідносини з приводу оподатку-
вання прибутку від підприємницької діяльності 
фізичних осіб, то правопорушення в цій сфері 
мають свої особливості. До найбільш характер-
них правопорушень, які скоюють фізичні особи 
– підприємці, належать такі: 1) приховування та 
заниження доходу; 2) відсутність обліку або ве-
дення обліку об’єктів оподаткування з порушен-
ням чинного законодавства; 3) неподання або 
несвоєчасне подання до податкових органів, до-
кументів, необхідних для обчислення та сплати 
податку (декларації); 4) несплата або несвоєчас-
на сплата податку; 5) неправильна обчислення 
суми податку; 6) заняття підприємницькою дія-
льністю без державної реєстрації або без спеціа-
льного дозволу (ліцензії), якщо його отримання 
передба-чено законодавством; 7) порушення ви-
мог поряд-ку патентування деяких видів підпри-
ємницької діяльності; 8)порушення, пов’язані з 
відкриттям підприємцями рахунків в установах 
банків. 

Податкова система не може функціонувати 
без інституту відповідальності. Попередження 
податкових правопорушень не завжди досягає 
своєї мети, тому регулювання покарання за вчи-
нення податкових правопорушень та злочинів є 
тим питанням, якому необхідно приділити все 
більшу увагу. Це питання тісно пов’язане з за-
стосуванням санкцій податкових норм. Юридич-
ною основою всіх видів відповідальності є санк-
ції правових норм, а юридичним фактом, що зу-
мовлює її виникнення в кожному окремому ви-
падку, є правопорушення. Питання про співвід-
ношення санкцій та відповідальності, виходячи з 
огляду думок на цю тему, дуже актуальне. Варто 
звернути увагу на твердження С.С.Алексєєва, що 
визначає відповідальність, як обов’язок особи 
зазнавати заходів державно-примусового впливу 
за вчинене правопорушення [7,c.164]. 

В літературі висловлюються різні думки 
стосовно змісту поняття “відповіда-льність”. Де-
які автори ототожнюють відповідаль-ність з сан-
кцією [9,c. 9]. Традиційно в теорії права виділя-

ють адміністративну, кримінальну, дисциплінар-
ну, громадську та матеріальну відповідальність. 
Однак в останній час ряд авторів поставили пи-
тання про існування такого виду відповідальнос-
ті як фінансова. В науковій літературі маємо різ-
ні точки зору на правову природу фінансової 
відповідальності. Деякі автори вважають, що не-
можливе є саме застосування терміну “фінансова 
відповідальність”[10]. Інші вважають, що фінан-
сова відповідальність за предметом та методом 
регулювання є різновидом адміністративної від-
повідальності, оскільки сторони знаходяться в 
нерівному положенні, однак вона має присутні 
лише їй специфічні властивості [13,c.49]. 

Підводячи підсумок цим різночитанням, 
вважаємо за необхідне зауважити, що податкове 
законодавство не визначило сутності терміну 
“податкова відповідальність”. Законом України 
“Про систему оподаткування в Україні” закріп-
лено те, що платники податків і зборів несуть 
відповідальність за правильність обчислення, 
своєчасність сплати податків і зборів і додер-
жання законів про оподаткування [3,Ст.11].  

Відповідальність різних платників подат-
ків має свої особливості. Так, відповідно до за-
конодавства України, стягувати з громадян пода-
ткову заборгованість можна лише за рішенням 
чи за виконавчими написами нотаріусів. Подат-
ки, інші обов’язкові платежі, фінансові санкції 
стягуються із платників за весь час ухилення від 
сплати, незалежно від строків давності, за винят-
ком тих випадків, коли: податкова заборгова-
ність списана як безнадійна в порядку, передба-
ченому чинним законодавством; податок чи ін-
ший обов’язковий платіж, за яким виникла пода-
ткова заборгованість, скасовано [14, c.209].  

Суворість заходів фінансової відповідаль-
ності за порушення податкового законодавства є 
однією із найсерйозніших підстав для початку 
кампанії по реформуванню податкової системи. 
Крім того, податкове законодавство тепер, напе-
вно, є єдиною галуззю, в якій жорстокість систе-
ми покарання поєднується з відсутністю будь-
яких гарантій, процедур, спеціальних механізмів 
накладання та застосування стягнень, що є не-
від’ємною частиною будь-якої іншої системи 
заходів відповідальності: кримінальної, адмініс-
тративної тощо. А саме: законодавством і досі 
однозначно не вирішено питання про умови зві-
льнення від відповідальності платників податку 
при наявності в їх діях складу правопорушення. 

Одним із видів звільнення від відповідаль-
ності є податкова амністія. Вперше податкова 
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амністія була проведена в Росії згідно з Указом 
Президента РФ від 27 жовтня 1993 року “Про 
проведення податкової амністії в 1993 році” з 2 
листопада 1993 року по 30 листопада 1993 року. 
Згідно з листами Державної податкової служби 
Російської Федерації, платник податку звільня-
ється від відповідальності у вигляді застосування 
фінансових санкцій, передбачених Законом про 
основи податкової системи, коли він: 1) допустив 
помилку, в результаті якої до бюджету не були 
сплачені суми податків або неповністю сплачені 
суми податків та інших обов’язкових платежів; 
2) самостійно та до перевірки податковими орга-
нами дані помилки були виявлені; 3) в установ-
леному порядку вніс виправлення в бухгалтерсь-
ку звітність та в розрахунки по податках і плате-
жах. Однак у зв’язку з тим, що мало місце про-
строчення сплати податку до бюджету, з платни-
ка стягується пеня. Зауважимо, що в доповнення 
до вище перелічених умов,  використовується 
також суб’єк-тивний критерій виявлення техніч-
ної помилки, тобто порушення повинно бути 
здійснено без умислу. 

Платник податку може попасти під подат-
кову амністію, якщо він скоїв податкове право-
порушення ненавмисно. Застосування податкової 
амністії передбачається регламентувати з ураху-
ванням чинного законодавства. Податковою ам-
ністією признається звільнення особи, що скоїла 
податкове правопорушення, від відповідальності 
за це правопорушення. Податкова амністія за-
стосовується відповідно до особи , що скоїла по-
даткове правопорушення з необережності чи до-
бровільно заявила  про це в податковий орган та 
готова прийняти всі можливі заходи щодо лікві-
дації наслідків цього порушення. 

Притягнення до відповідальності за подат-
кові правопорушення обмежено строками позив-
ної давності. Особи не можуть бути притягнені 
до відповідальності за податкові правопорушен-
ня, якщо з дня його вчинення або з наступного 
дня після закінчення податкового періоду, про-
тягом якого було вчинено це правопорушення, 
минуло 3 роки (для юридичних та фізичних 
осіб). Притягнення до відповідальності можливе 
лише за відсутності обставин, що виключають 
вину особи, яка вчинила правопорушення. Серед 
них на особливу увагу заслуговує обставина, що 
полягає  у виконанні платником податку або по-
датковим агентом письмових вказівок та 
роз’яснень, що надані податковим органом у ме-
жах їх компетенції [6, Ст.112].  

На жаль, подібне становище не характерне 
для податкового законодавства України. Умови 
звільнення від відповідальності за податкові 
правопорушення не знайшли свого втілення в 
якомусь єдиному нормативному акті, що ще 
більш ускладнює їх дослідження. Разом з тим 
можна виділити ряд документів, що освітлюють 
питання звільнення від відповідальності у сфері 
оподаткування, а саме: Закон України “Про спи-
сання та реструктуризацію податкової заборго-
ваності платників податків за станом на 31 бере-
зня 1997 року” в редакції Закону від 20 листопа-
да 1998 року № 268-XIV; наказ Головної подат-
кової інспекції України “Про затвердження Ін-
струкції “Про порядок застосування та стягнення 
фінансових санкцій органами державної подат-
кової служби”, №28, від 20 квітня 1995р.; 
роз’яснення ВАСУ № 02-5\451 від 12.05.95 р. 
“Про деякі питання практики вирішення спорів 
за участю податкових органів”.  

Згідно з вище переліченими документами, 
платник податку звільняється від відповідально-
сті, якщо: а) платник податку до початку переві-
рки органом державної податкової служби само-
стійно виявив порушення в обчисленні податку 
(крім податку на прибуток), іншого обов’яз-
кового платежу , письмово повідомив про це ор-
ган державної податкової служби та здійснив 
відповідні розрахунки з бюджетом і державним 
цільовим фондом; б) якщо за наслідками переві-
рки платника податку податковим органом було 
виявлено арифметичні помилки або описки, що 
призвели до заниження суми податку на прибу-
ток, але не більше 5% суми загальних зо-
бов’язань платника податку щодо сплати такого 
податку за період, що перевіряється, “керівник 
відповідного податкового органу може прийняти 
рішення про незастосування фінансових санкцій  
у вигляді 30% нарахованої за результатами пере-
вірки суми податку на прибуток” [4,п.8, аб.3]. До 
того ж, згідно з Законом України “Про списання 
та реструктуризацію податкової заборгованості 
платників податків за станом на 31 березня 1997 
року” [1], списанню з платників податків підля-
гають суми податкової заборгованості, що вини-
кли до 30 червня 1994 року, суми податкової за-
боргованості зі сплати пені, штрафних та фінан-
сових санкцій, у тому числі до Пенсійного фонду 
і Фонду соціального страхування, нарахованих 
за період з 1 липня 1994року до 31 березня 
1997року включно. 

Водночас, необхідно зазначити, що біль-
шість умов, які вже узаконені в податковому за-



Відповідальність платників податків за податкові правопорушення  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 75. Правознавство. 93 

конодавстві РФ, або не знайшли свого прояву в 
податковому законодавстві України, або взагалі 
мають діаметрально протилежний зміст. Так, 
настання відповідальності за порушення подат-
кового законодавства відбувається і в тому разі 
“якщо порушення сталося через помилкове за-
стосування законодавства про оподаткування , 
недбалість, недосвідченість чи розрахункову по-
милку”[4, п. 7].  До того ж не має значення наяв-
ність чи відсутність умислу у діях відповідних 
платників податків. Потрібно також звернути 
увагу й на питання обмеження строків притяг-
нення до відповідальності. Якщо в російському 
законодавстві  строк позовної давності чітко об-
межений трьома роками, то в нашому законодав-
стві знаходимо таке роз’яснення цього питання: 
“Відносини, що виникають між підприємствами, 
установами, організаціями  і державною подат-
ковою інспекцією у зв’язку із здійсненням нею 
своїх контрольних функцій відповідно до Закону 
України “Про державну податкову службу в 
Україні”, не є цивільно-правовими. Тому строки 
позовної давності, встановлені статтями 71 і 72 
Цивільним кодексом України, до них не застосо-
вуються”. І далі “ Згідно зі статтею 1 Декрету 
Кабінету Міністрів України “Про стягнення не-
внесених у строк податків та неподаткових пла-
тежів” та пунктом 2 Інструкції про особливості 
застосування Декрету Кабінету Міністрів Украї-
ни “Про стягнення невнесених у строк податків 
та податкових платежів”, суми податків та інших 
обов’язкових платежів, не внесених у встановле-
ний строк, а також суми штрафів та інших фі-
нансових санкцій стягуються з підприємств, 
установ, організацій  за весь час ухилення від 
сплати податків та інших обов’язкових платежів 
незалежно від будь-яких строків давності, за ви-
нятком випадків, передбачених законодавчими 
актами”[5, п.9, аб.1,2]. З огляду на зазначене ви-
ще, невирішеним залишається питання відносно 
фізичних осіб - платників податків, адже все пе-
релічене вище торкалося лише юридичних осіб-
платників податків. 

Можна також виділити умови, за яких осо-
ба, що скоїла податкове правопорушення, не не-
се відповідальності за це порушення: 1) нена-
вмисне скоєння податкового порушення через 
стихійні лиха чи інші надзвичайні обставини; 2) 
скоєння податкового правопорушення фізичною 
особою, тоді коли ця особа в момент або протя-
гом скоєння знаходилась у неосудному стані, 
тобто не могла усвідомлювати своїх дій або ке-
рувати ними внаслідок хронічного психічного 

захворювання, тимчасового розладу психіки або 
іншого психічного розладу, або ця особа була 
визнана в установленому порядку недієздатною; 
3) поширення на особу, що скоїла податкове 
правопорушення, податкової амністії за це пра-
вопорушення; 4) якщо строк давності притяг-
нення до відповідальності за це правопорушення 
минув ( для РФ); 5) скоєння особою правопору-
шення внаслідок виконання неправомірного офі-
ційного роз’яснення уповноваженого органу або 
законодавчого акта (в тому числі його окремих 
норм та положень), що порушує принципи та 
норми податкового законодавства. 

В останній час питанню звільнення від по-
даткової відповідальності, застосуванню фінан-
сових санкцій та стягненню пені приділяють до-
статньо уваги не лише науковці, а й уряд Украї-
ни. Так, Президентом України розроблено два 
законопроекти “Про заходи по фінансовому 
оздоровленню суб’єктів підприємницької діяль-
ності” від 17 травня 1999р. та “ Про списання з 
суб’єктів підприємницької діяльності сум штра-
фних та фінансових санкцій” від 23.07.99. Але 
обидва укази скасовані Верховною Радою, оскі-
льки Комітетом з питань фінансів та банківської 
діяльності розроблений та прийнятий Верховною 
Радою Закон “Про правила нарахування пені та 
фінансових санкцій на заборгованість за подат-
ками, зборами (обов’язковими платежами), який 
в цілому охопив 2 відхилених законопроекти 
Президента. За цим Законом при самостійному 
виявленні платником факту заниження податко-
вих обов’язків, платник повідомляє про це орган 
стягнення та сплачує суму недоїмки протягом 10 
днів. У цьому випадку пеня не нараховується і 
фінансові санкції не застосовуються. Списанню з 
платників податку підлягають пеня і суми фінан-
сових санкцій , що нараховані за станом на 
01.01.99р. але не сплачені на 01.05.99р., крім пе-
ні та фінансових санкцій, стягнення яких здійс-
нюється за рішенням суду. Але на цей Закон 
Президент наклав вето, тому питання регулю-
вання нарахування пені та фінансових санкцій, а 
також їх списання залишається поки що відкри-
тим.   
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The responsibility of the tax bearers for tax offences 

 

Summary 

 
The article covers the questions of responsibility for infringement of tax law. The definition of 

“responsibility”, “infringement” are given. There are also discussed terms of release of the responsibility.  
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СТАН ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ОРГАНИ ПРОКУРАТУРИ 

 
У відповідності з пунктом 14 ст. 94 Кон-

ституції України правове регулювання організа-
ції діяльності прокуратури визначається виклю-
чно законами України [1, ст.94]. Конституція 
України, прийнята 28 червня 1996 року, закріпи-
ла положення про те, що прокуратура України 
становить єдину систему (ст. 121 Конституції). 
Єдність системи забезпечується тим, що нижчес-
тоящі прокурори підпорядковуються вищестоя-
щим,  а всі прокурори – Генеральному прокуро-
рові України. Єдність прокуратури означає, що 
вона функціонує як незалежний централізований 
державний орган на підставі узгодженої норма-
тивно-правової бази [16, c.112]. 

Конституція України не містить норм, що 
регулюють повноваження прокурорів, організа-
цію і порядок діяльності прокуратури, а містить 
посилання на те, що ці питання визначаються 
законом (ст. 123 Конституції). Крім того, вона, 
на жаль,  не наділила Генерального прокурора  
правом законодавчої ініціативи. Відповідно до 
Конституції України, Верховна Рада України не 
наділена функцією контролю за додержанням 
законів, змінений порядок призначення Генера-
льного прокурора. Конституція України не ви-
значає підстав дострокового звільнення з посади 
Генерального прокурора України. Вони мають 
бути, на нашу думку, чітко визначені  у новій 
редакції Закону України “Про прокуратуру”, що 
буде  однією з гарантій незалежного здійснення 
Генеральним прокурором України своїх повно-
важень. 

Законодавчим актом, що відносно деталь-
но регулює організацію і діяльність української 
прокуратури, є Закон України “Про прокурату-
ру” [8, с.7 - 10]. Діючий Закон  України “Про 
прокуратуру”, прийнятий більше восьми років 
тому, в основному відповідає потребам теперіш-
нього часу. В умовах перехідного періоду, пра-
вової нестабільності та інших негативних  явищ 

реформування прокуратури необхідно вести по-
етапно. У зв’язку з цим, як слушно відзначають 
автори Концепції розвитку Прокуратури Росій-
ської Федерації на перехідний період, недоціль-
но в найближчий час створювати новий Закон 
про прокуратуру. Доцільно йти по шляху посту-
пової реконструкції діючого закону зі збережен-
ням усіх його норм, які виправдали себе на прак-
тиці [18, с.74]. Закон України “Про прокуратуру” 
є актом прямої дії, він визначає правові основи 
діяльності прокуратури, завдання і основні фун-
кції прокуратури, принципи організації та діяль-
ності прокуратури, систему, структуру й органі-
зацію діяльності органів прокуратури. В законі 
закріплені вимоги до осіб, які призначаються на 
посади  прокурорів  та слідчих. 

Процесуальне положення прокурора, його 
повноваження, правові засоби їх реалізації в різ-
них судових інстанціях при розгляді криміналь-
них, цивільних, арбітражних справ, справ про 
адміністративні правопорушення регламентуєть-
ся відповідно Кримінально-процесуальним коде-
ксом України, Цивільно-процесуальним кодек-
сом України, Арбітражним процесуальним  ко-
дексом України, Кодексом про адміністративні 
правопорушення  України. Найбільш системати-
зована сукупність норм про організацію, повно-
важення і порядок діяльності прокурорів і слід-
чих прокуратури міститься в Кримінально-
процесуальному кодексі. 

До нормативних актів, затверджених пос-
тановами Верховної Ради України, відносяться: 
Структура Генеральної прокуратури, Положення 
про класні чини працівників органів прокурату-
ри, Дисциплінарний статут прокуратури [14, 
с.14-16]. 

Норми, що стосуються діяльності  проку-
ратури, містяться  в багатьох інших законодав-
чих актах. В якості прикладу можна навести такі 
закони, як: “Про організаційно-правові  основи 
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боротьби з організованою злочинністю” від  
6.08.1993 р. (ст. 26) [13, ст.26], “Про Службу 
Безпеки України” від 25.03.1992 р. (ст. 34) [11, 
с.382], “Про міліцію” від 20.12.1990 р. (ст. 27) [7, 
с.20], “Про оперативно-розшукову діяльність” 
від 18.02. 1992 р (ст. 14) [10, с.303], “Про попе-
реднє ув’язнення” від 30.06. 1993 р. (ст. 22) [12, 
ст.22] і багато інших. Як правило, в цих законах 
відтворюється  вимога Закону України “Про 
прокуратуру” про необхідність здійснення про-
курорського нагляду за законністю діяльності 
тих чи інших державних органів. Однак статей, 
які б визначали конкретні повноваження проку-
рорів за додержанням цих законів, у них не міс-
тяться. Нема, як правило,  вказівок на цей раху-
нок і у Законі України “Про прокуратуру”. Так, у 
статті 14 Закону “Про оперативно-розшукову 
діяльність” сказано, що прокуратура здійснює 
нагляд за дотриманням законів при проведенні 
оперативно-розшукової діяльності. Про повно-
важення  прокурора в ній не говориться. Подібні 
прогалини в законодавстві, що регулює здійс-
нення прокурорського нагляду, необхідно лікві-
дувати. 

Складовою частиною правових основ ор-
ганізації діяльності прокуратури є міжнародно-
правові документи та міжнародні договори Укра-
їни. Органи прокуратури в межах своєї компете-
нції розв’язують питання, що випливають із за-
гальновизнаних норм міжнародного права, на-
самперед у галузі охорони прав людини. Основ-
ним нормативним актом тут є Загальна деклара-
ція прав людини [17, с.9-15]. До цих норм нале-
жить також Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні і культурні права [17, с.15-27], Міжна-
родний пакт про громадянські і політичні права 
[17, с.27-53], Конвенція про охорону материнст-
ва [17, с.182-190], Конвенція про ліквідацію всіх 
форм расової дискримінації [17, с.133-137], За-
ключний акт з безпеки та співробітництва в Єв-
ропі [15, с.58-79]. 

Виходячи з принципів єдності та централі-
зації органів прокуратури, прокурори і слідчі в 
своїй  практичній діяльності керуються не тільки 
відповідними нормативними актами, але й нака-
зами, розпорядженнями, положеннями, інструк-
ціями,  вказівками Генерального прокурора 
(пункт 7 ч. 1 ст. 15 Закону). Видані у відповідно-
сті із законами України “Про прокуратуру” (ч.2 
ст. 15), вказівки Генерального прокурора з пи-
тань розслідування обов’язкові для виконання 
всіма органами дізнання і попереднього слідства. 

Накази Генерального прокурора відносять-
ся до категорії відомчих нормативних актів. Во-
ни засновані на положеннях Конституції Украї-
ни, Закону України “Про  прокуратуру” та інших 
законах України, міжнародних договорах Украї-
ни. Накази Генерального прокурора України ви-
даються з ключових, основних питань організації 
діяльності органів прокуратури. В якості таких 
можуть виступати загальні питання організації 
нагляду й управління в органах прокуратури; 
питання організації роботи по нагляду за додер-
жанням законів; питання про організацію нагля-
ду за додержанням законів органами, що здійс-
нюють оперативно-розшукову діяльність, слідст-
во і дізнання; про організацію нагляду за додер-
жанням законів на транспорті та інші. Наказом 
Генерального прокурора України (№3 від 
28.04.1994 р.) розроблені заходи на виконання 
Постанови Верховної Ради  України №3925-12 
від 4 лютого 1994 року “Про порядок введення в 
дію Закону України, “Про державний захист 
працівників суду і правоохоронних органів і 
встановлений порядок здійснення контролю за 
забезпеченням захисту працівників прокурату-
ри”. 

Вказівки, як правило, регулюють більш ву-
зькі напрямки діяльності органів прокуратури. 
Зокрема, вони можуть бути присвячені питанням 
організації нагляду за додержанням законів про 
приватизацію, про зовнішньо-економічну діяль-
ність та інші. Вказівки можуть видаватись на 
основі узагальнення матеріалів прокурорської та  
слідчої практики, результатів конкретної переві-
рки. 

Розпорядження пов’язані з реалізацією за-
ходів разового або короткострокового характеру. 
За допомогою положень регламентується статус 
структурних підрозділів центрального апарату 
Генеральної прокуратури; порядок реалізації за-
ходів матеріального і соціального забезпечення 
прокурорських працівників. Інструкції визнача-
ють процедуру здійснення окремих видів діяль-
ності, зокрема, організації діловодства. 

Названі вище акти законодавства про про-
курський нагляд представляють собою сукуп-
ність норм права. Ці норми права служать цільо-
вому призначенню прокуратури – регулюванню 
устрою її органів  і прокурського нагляду як осо-
бливої, закріпленої в Конституції України форми 
державної діяльності. Правові норми, що регу-
люють організацію і  діяльність прокуратури, 
прийнято іменувати нормами прокурорського 
нагляду, які мають однакову з усіма іншими но-
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рмами права юридичну природу, а також спеціа-
льне значення. 

Як і законодавство України в цілому, зако-
нодавство про прокурорський нагляд потребує 
вдосконалення, подальшого розвитку. Цей роз-
виток може йти шляхом: 1) підвищення статусу 
прокуратури  як централізованого правозахисно-
го наглядового органу; 2) проведення “ревізії” 
всього нормативного матеріалу, яким регламен-
тується організація і діяльність  прокуратури, на 
предмет його відповідності новій Конституції 
України; 3) доцільно скласти  перелік відмінених 
або змінених нормативних актів, наказів та ін-
струкцій; 4) наділення прокурорів додатковими 
правами (повноваженнями), необхідними для 
успішного виконання покладених на них  функ-
цій; 5) більш обгрунтованої  деталізації наглядо-
вих   та інших дій прокурорів (процесуально-
процедурних питань). 
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ІНСТИТУТ   ЗАПОБІЖНИХ  ЗАХОДІВ  У  ПРАВІ  УКРАЇНИ 

 

 
10 грудня 1948р. Генеральною Асамблеєю 

ООН на засіданні Третьої сесії  прийнято і про-
голошено Загальну декларацію прав людини. 
Декларація вплинула на розвиток національного 
законодавства багатьох держав, формування 
правової практики забезпечення прав та свобод, 
її положення містяться в багатьох міжнародних 
договорах і документах. Зокрема, в 1950 р. в Єв-
ропі прийнята Конвенція про захист прав і осно-
вних свобод людини (Європейська Конвенція з 
прав людини). 16 грудня 1966 р. Генеральною 
Асамблеєю ООН прийняті Міжнародний пакт 
про економічні, соціальні і культурні права та 
Міжнародний пакт про громадянські і політичні 
права. Норми, закріплені в цих документах, обо-
в'язкові для всіх держав, що їх ратифікували, в 
т.ч. й для України. Основні права і свободи лю-
дини, зафіксовані в зазначених міжнародних до-
говорах і документах, установлені і Конституці-
єю України, в я кій визначено головний обов'язок 
держави щодо утвердження і забезпечення цих 
прав і свобод. 

У діяльності Організації Об'єднаних Націй 
значна увага приділяється розгляду питань утри-
мання під вартою затриманих осіб. У 1990р. Во-
сьмий Конгрес Організації Об'єднаних Націй по 
запобіганню злочинності і поводженню з право-
порушниками звернув увагу держав на необхід-
ність покращення умов попереднього ув'язнення 
і розробки ефективних заходів, не пов'язаних з 
утриманням під вартою. Згідно зі ст.9 (3) Пакту 
про громадянські та політичні права утримання 
під вартою осіб, які чекають судового розгляду, 
не повинно бути загальним правилом, але звіль-
нення може ставитись у залежність від представ-
лення гарантій явки в суд, на судовий розгляд в 
будь-якій його стадії, і, у випадку необхідності, 
явки для виконання вироку. Тлумачення цієї 
статті міститься в Мінімальних стандартних пра-
вилах Організації Об'єднаних Націй відносно 
заходів, не пов'язаних з ув'язненням (Токійські 
правила) [ 1, с. 387]. 

Визначені у вказаних міжнародних доку-
ментах стандартні правила мають надзвичайно 
важливе значення для реформування українсько-
го законодавства, зокрема такого інституту кри-

мінально-процесуального законодавства як запо-
біжні заходи. Відповідно до статті 148 Криміна-
льно-процесуального кодексу України запобіжні 
заходи застосовуються до обвинувачених, підсу-
дних (у деяких випадках - до підозрюваних) як 
заходи процесуального примусу, з певною ме-
тою: перешкодити ухилитись від слідства та су-
ду, встановленню істини в кримінальній справі 
або займатись злочинною діяльністю, а також 
для забезпечення виконання вироку. Даний ін-
ститут кримінального процесу часто втручається 
в конституційні права громадян, оскільки так чи 
інакше обмежує їх особисту свободу. 

Деякі автори заперечують об'єктивну не-
обхідність обмеження прав, свобод і законних 
інтересів осіб у кримінальному процесі. Так, під 
приводом розбудови правової держави, демокра-
тизації кримінального процесу, реального гаран-
тування презумпції невинуватості перед судо-
чинством ставиться завдання такого пошуку іс-
тини в кожній кримінальній справі, щоб при 
цьому не страждали права, свободи та законні 
інтереси громадян" [1, с. 4]. 

Проте таке твердження є утопією, оскільки 
нереально чекати від усіх обвинувачених, підсу-
дних, інших учасників процесу по всіх криміна-
льних справах добровільного і добросовісного 
виконання процесуальних обов'язків [6, с. 28]. На 
жаль, потреба в існуванні інституту криміналь-
но-процесуального примусу, зокрема запобіжних 
заходів, існує, що не заперечується і нормами 
міжнародного права. Так, у ст.9 Загальної Де-
кларації прав людини зазначено, що ніхто не 
може бути підданий безпідставному арешту, за-
триманню або вигнанню, тобто допускається 
арешт з певних підстав, передбачених законом. 
Згідно з п.2 резолюції 17 Восьмого Конгресу 
ООН по попередженню злочинності і поводжен-
ню з правопорушниками (підпункт Б) попереднє 
тримання під вартою може бути призначене ли-
ше в тому випадку, якщо є достатні підстави 
вважати, що дані особи брали участь у скоєнні 
передбачуваного правопорушення, чи є небезпе-
ка того, що вони окриються від суду чи скоять 
інші серйозні правопорушення, чи небезпека то-
го, що процес відправлення правосуддя буде 
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значним чином ускладнено, якщо вони залиша-
тимуться на волі [2, гл. І]. Отже, мета застосу-
вання запобіжних заходів, наведена в ст.148 КПК 
України, відповідає нормам міжнародного права. 

Проте, як відзначив у своєму виступі на 
розширеному засіданні Президії Верховного Су-
ду України та Ради суддів України Голова Вер-
ховного Суду В.Ф.Бойко, при виконанні вимог 
закону щодо обрання запобіжних заходів допус-
кається багато порушень. Численними є випадки, 
коли за наявності підстав для обрання обвинува-
ченому запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту слідчі або прокурори обмежуються взяттям 
у нього підписки про невиїзд. Це приводить до 
того, що особи, які обвинувачуються у вчиненні 
злочинів, у тому числі тяжких, ухиляються від 
суду, а нерідко вчинюють нові злочини. У зв'язку 
з ухиленням від явки до суду обвинувачених, 
щодо яких було неправильно обрано запобіжний 
захід у вигляді підписки про невиїзд, судами 
України оголошено розшук у 8626 справах. Піс-
ля оголошення вироків судами взято під варту 
понад 13 тис. засуджених. Численними є випадки 
взяття під варту обвинувачених за відсутності 
нагальної потреби в цьому. За 1998р. судами зві-
льнено з-під варти 9771 особу. Із 2,7 тис. оскар-
жених до суду санкцій прокурорів на арешт бі-
льше третини скарг задоволене [4, с. 6]. 

За наведених обставин зрозуміло, що ін-
ститут запобіжних заходів вимагає реформуван-
ня, один зі шляхів якого є досконале вивчення 
міжнародних норм, досвіду інших країн з цих 
питань і запровадження всього позитивною в 
нормах нової редакції Кримінально-процесуа-
льного кодексу України та в правозастосувальній 
діяльності держави. Відповідно до ст.150 КПК 
України при розв'язанні питання про застосуван-
ня запобіжного заходу належить враховувати, 
крім обставин, зазначених у статті 148 цього Ко-
дексу, також тяжкість вчиненого злочину, особу 
обвинуваченого, його вік, стан здоров'я, сімей-
ний стан. 

В основному   наведені   вимоги   відпові-
дають   принципу вищезазначеної резолюції 17 
про попереднє взяття під варту, прийнятої Вось-
мим Конгресом ООН, згідно з яким при розгляді 
питання про призначення попереднього утриму-
вання під вартою необхідно враховувати обста-
вини   конкретної   справи,   зокрема   характер   і   
тяжкість передбачуваного правопорушення, силу 
доказів, можливу міру покарання, а також пове-
дінку, особисті та соціальні характеристики да-
ної особи. Проте, оскільки в практичній діяльно-

сті постійно доводиться стикатись з помилками, 
які допускаються при обранні запобіжного захо-
ду, виникає питання: а чому мають місце пору-
шення вимог закону? 

На нашу думку, все-таки органи попере-
днього слідства і прокуратури недостатньо ви-
вчають вищевказані обставини, особу правопо-
рушника. У зв'язку з цим цікавою є практика 
США, де з 1878р. законом була введена служба 
пробації (умовного засудження з віддачею під 
нагляд). Органи цієї досудової служби проводять 
співбесіду зі всіма затриманими та наступне роз-
слідування з метою встановлення зв'язків обви-
нуваченого, оцінки соціальних обставин, які мо-
жуть перешкодити явці до суду, оцінки небезпе-
ки, яку можуть представляти для суспільства об-
винувачені, а також дачі рекомендацій відносно 
конкретних умов звільнення, зокрема під заста-
ву, або взяття під варту, якщо це необхідно. 

Складаючи протокол опиту затриманого 
для звільнення до суду, працівники цієї служби 
зобов'язані висвітлити значну кількість питань, 
зокрема: 1) повні біографічні дані (фіксуються, 
крім звичайних даних попередні адреси, трива-
лість проживання, причини виїздів; якщо одру-
жений, дані про дружину, утриманців, витрати 
на них); 2) місце роботи (стаж роботи, зарплата, 
інші джерела доходів, сім'я і всі дані про членів 
сім'ї, дані про рідних та друзів, які можуть гаран-
тувати явку обвинуваченого до суду); 3) освіта 
(дані про всі навчальні заклади, в яких навчався); 
4) попередні порушення закону (умови звільнен-
ня, судимості; чи був умовно засудженим і чи 
був під наглядом певних органів); 5) медичні да-
ні (стан здоров'я - хвороби, способи лікування, 
необхідні ліки, алкоголізм, наркоманія, психіч-
ний стан, дані про лікарів); 6) відношення до 
військової служби; 7) інформація, пов'язана з 
арештом (чи чинив опір при затриманні, чи запо-
діяв при цьому тілесні ушкодження тощо); 8) 
інформація про хід слідства [5, с.56-58, 116-119]. 
На нашу думку, запровадження в Україні досу-
дових служб, до компетенції яких би входило 
доскональне вивчення всіх обставин для вирі-
шення питань, пов'язаних із застосуванням запо-
біжних заходів, не лише позитивно вплинуло б 
на захист прав і свобод громадян, але й надало 
би можливість зекономити значні державні кош-
ти на утримання осіб у місцях попереднього ув'я-
знення в тих випадках, коли застосування цього 
запобіжного заходу не викликано необхідністю. 
Такий підхід відповідав би Мінімальним станда-
ртним правилам ООН (Токійським правилам), 
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згідно з якими попереднє утримання під вартою 
повинно використовуватись у судочинстві по 
кримінальних справах як крайній захід (правило 
6.1.). 

У названих правилах закріплено, що з ме-
тою забезпечення значної гнучкості відповідно 
до характеру і ступеня тяжкості правопорушен-
ня, особи і біографії правопорушника, а також в 
інтересах захисту суспільства і для запобігання 
невиправданого застосування тюремного ув'яз-
нення система кримінального судочинства пови-
нна передбачати великий вибір заходів, не пов'я-
заних з ув'язненням (правило 2.3.). Як роз'яснив 
Комітет по правах людини, національна система, 
яка в якості альтернативи утриманню під вартою 
до суду передбачає звільнення під контролем, і 
не передбачає звільнення під заставу, не відпові-
дає вимогам статті 9 (3) Пакту [3, с. 348]. 

Виходячи з цих міжнародних норм, пропо-
нується дещо поширити систему запобіжних за-
ходів шляхом впровадження майнової поруки, 
домашнього арешту, передачі під нагляд спеціа-
льної служби тощо. Крім того, враховуючи, що з 
часу введення в систему видів запобіжних захо-
дів застави пройшло понад 2 роки, але така за-
стосовується органами слідства і судом в одини-
чних випадках, необхідно було б розробити чітку 
процедуру застосування застави, яка не повинна 
бути занадто громіздкою і складною, що б спри-
яло більш ефективному застосуванню цього за-
ходу. Отже, інститут запобіжних заходів, який 

протягом десятиліть був незмінним, у сучасних 
умовах потребує реформування з урахуванням 
досвіду інших держав, норм міжнародного права 
та вимог Конституції України. 
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ПРИЧИНИ  ТА  УМОВИ  ВЧИНЕННЯ  ЗЛОЧИНІВ  З  НЕОБЕРЕЖНОСТІ 
 
Причинами злочинності в кримінології на-

зивають сукупність соціальних явищ та процесів, 
що детермінують злочинність як наслідок. 
З’ясування причин вчинення злочинів передба-
чає необхідність встановити сукупність явищ та 
процесів, що перебувають з злочинністю і зло-
чинами в причинно-наслідкових зв’язках [1, с.66-
67].  

В юридичній літературі при розгляді при-
чин та умов злочинності можна зустріти спроби  
протиставлення умисних злочинів та злочинів з 
необережності в плані характеру факторів, що їх 
обумовлюють. «Якщо в умисних вбивствах, – 
пише В.А. Серебрякова, – соціальна   зумовле-
ність вчинків людини по відношенню до наслід-
ків виступає більш чітко, то при вчиненні злочи-
нів з необережності  такої визначеності немає» 
[9, с. 145]. Поведінка особи при вчиненні злочи-
нів з необережності мотивована і цілеспрямова-
на, що свідчить про ії соціальну обумовленість, 
так як мотиви і цілі визначаються потребами та 
інтересами, що виходять з умов соціального 
життя людини [7, с.4]. Що стосується наслідків, 
то вони, хоча і не пов’язані прямо з мотивами і 
цілями, але охоплюються і при необережності 
свідомістю і волею суб’єкта, зміст яких також 
зумовлений. Будь-яка поведінка особи, в тому 
числі і злочинно-необережна, детермінована 
перш за все соціальним середовищем, в якиму 
проходить життя людини; вони формують осо-
бистість і визначають установки поведінки, по-
гляди, звички, соціальну спрямованість особи. 
«У кожної людини, -- відзачає Б.С.Волков, -- в 
процесі ії життя та діяльності створюється своє 
буття суспільних відносин, у відповідності  з 
якими виробляються певні системи орієнтацій та 
програми, які накладають відбиток на весь стиль 
поведінки людини» [5, с.23]. 

Іншу групу факторів складають соціальні 
установки і спрямованість особистості, які рані-
ше в нього склались і стали внутрішньою 
суб’єктивною причиною вчинення злочину з не-
обережності 

Помітне місце серед факторів, що вплива-
ють на вчинення злочинів з необережності за-
ймає пияцтво. Н.А.Стручков писав, що «злочин-
ність лише в головному, в основному, в кінцево-

му підсумку зумовлена певними причинами. Між 
тим дія цих причин залежить від цілого ряду об-
ставин…» [10, с. 98-99]. Н.Ф.Кузнєцова при цьо-
му вказує, що причини і умови об’єднуються ро-
довим поняттям «криміногенні детермінанти» [ 
2, с.22; 3, с.7]. Тому дійсно неможливо обмежу-
ватись лише вказуванням на причини. Важливі і 
умови. Умова – це те, що саме по собі не поро-
джує злочинності або злочин, але впливає на 
процеси породження, приймає участь в детермі-
нації злочинності [4, с. 182]. 

Слід відзначити, що при злочинах з необ-
ережності вчиненню неправомірного діяння за 
загальним правилом передує так звана певна 
критична ситуація, що породжується в свою чер-
гу цілим рядом більш або менш довгостроково 
діючих об’єктивних і суб’єктивних умов [6, с. 
122-123]. До основних видів таких довгостроко-
во діючих умов при вчиненні злочинів з необ-
ережності кримінологи відносять технічні, орга-
нізаційно-управлінські і організаційно-правові 
прогалини та недолікі  в соціальному житті на-
шого суспільства [1, с.286].  

До технічних недоліків відносяться -- тех-
нічні недосконалості і недоопрацювання, недолі-
ки в технічному забезпеченні безпечної роботи 
механізмів, машин, технічних засобів і пристро-
їв. Сюди також відносяться прорахунки, що до-
пускаються при конструюванні та створенні тех-
нічних засобів і споруд.  

Організаційно-технічними недоліками є 
недоліки, що зумовлені недоліками планування, 
диспропорціями в діяльності господарських ор-
ганізацій, недоліки в організації робіт з інструк-
тажу по техніці безпеки; недоліки в організації 
робочого часу, виробничого та технологічного 
процесів, відсутність контролю за психофізіоло-
гічним станом людей, які обслуговують механіз-
ми, особливо джерела підвищеної небезпеки і 
т.п. 

Організаційно-правовими недоліками є не-
достатньо повна нормативна регламентація різ-
них видів діяльності, недоліки та недосконалість 
правил техніки безпеки, безпечність осіб, відпо-
відальних за організацію виробничної  діяльнос-
ті, самих порушників правил безпеки і техніки 
безпеки. 
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Значне місце серед умов, що сприяють 
вчиненню злочинів з необережності, займають 
тимчасові індивідуальні фактори, які відносяться 
до фізіологічних властивостей і стану особи 
винного безпосередньо до або під час вчинення 
злочинної дії з необережності. Хворобливий 
стан, перевтома або наявність «критичного ста-
ну», з точки зору теорії біоритмів [11, с.189] в 
значній мірі знижують швидкість реакції і мож-
ливості особи в правильному сприйнятті оточу-
ючого і виборі варіанта поведінки, нерідко зумо-
влюючи помилкове рішення, що тягне за собою 
тяжкі наслідки. 

Особливістю злочинів з необережності є їх 
ситуативність, що зумовлюється цілим рядом 
специфічних  умов, які сприяють їх вчиненню. 
Серед таких умов нерідко важливу роль відіграє 
поведінка потерпілого (особливо це стосується 
транспортних злочинів), збіг випадкових обста-
вин, дія стихійних сил, складних погодних умов і 
т.д. При вчиненні кожного конкретного злочину 
з необережності розглянуті вище причини і умо-
ви, хоча вони різного плану та рівня, але діють 
одночасно і взаємно переплітаються, що і зумов-
лює як складність проблеми, що розглядається, 
так і труднощі організації ефективних заходів 
щодо їх попередження.  
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ В НАУКОВОМУ 

ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЇ  
«ПРАВОЗНАВСТВО» 

 
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 

1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія наукового 
вісника Чернівецького університету  перейшла  на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які 
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і роз-
друковування електронно-обчислювальну техніку. 

1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows). 
1.3. Всі матеріали слід подавати в редколегію в електронному варіанті (на трьохдюймовій дискеті) поряд з 

роздрукованим на прінтері рукописом. 
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можли-вих по-

шкоджень максимально жорсткою упаковкою. 
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програм-ний редак-

тор. 
1.6. Текст, включаючи зноски і примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і 

тим же прямим шрифтом. 
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений 

до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці 
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному. 

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно відмітити коректорськими знаками в екземп-
лярі рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - 
суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення не допуска-

ються! 
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого бо-

ку. 
1.10. Якщо електронний текст, як виняток, набраний не в програмному редакторі Word (for Windows), зно-

ски бажано розмістити після основного тексту рукопису, а не посторінково. У цьому випадку цифрові індекси 
зносок повинні бути набрані шрифтом того ж розміру, що і основний текст. Бажано також не робити абзацні 
відступи, а розділяти абзаци пробілом. 
 

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 
2.2. Об'єм матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 

0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а ре-
цензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки). 

2.3. До перекладу статей іноземних авторів слід додавати копію тексту на мові оригіналу. 
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за виключенням загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при 

першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і 
фактичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті перед номером зноски. Наприклад: 
«Пуфендорф, вже згадуваний нами раніше,6 в удосконаленому вигляді подав свою систему у творі «О праве ес-
тественном и праве народов»,7 витяг з якого пізніше видав під назвою «Про посаду людини і громадянина»».8 

2.6. Нумерація зносок в рукописі повинна бути наскрізна, а не посторінкова. 
2.7. При оформленні зносок і посилань необхідно керуватися бібліографічним Держстандартом. 
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у зносці необхідно вказувати його повну офіційну назву  і   офі-

ційне  джерело,  у  якому  він опублікований. Наприклад: 
• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянст-

ва» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158. 
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів слід вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її 

назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж саме стосується статей, опублікованих в наукових збір-
никах. Наприклад: Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів / Науковий вісник Черніве-
цького університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 

2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга ви-
дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-
ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 
автори. Наприклад: 
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Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 
276с. 

2.7.4. Всі бібліографічні елементи іноземних джерел слід вказувати на мові оригіналу, ігноруючи вживання 
абревіатур і по можливості максимально слідувати таким же вимогам, як і при оформленні бібліографії україн-
ською мовою. 
 

3. ДОДАТКИ 
До рукопису повинні додаватись: 

• довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по-батькові; науковий ступінь; 
вчене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку 
з редколегією); 

• для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений в деканаті або адміністрації 
вузу, який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою 
відповідної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, 
один з них - доктор юридичних наук, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або пра-
цює аспірант чи пошукувач, може бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по-батькові рецензентів, їх 
наукові ступені і вчені звання, посади та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

• інформація з вказівкою, кому із співавторів в разі потреби слід направити дублікат набраного екземпляру і 
коректуру; 

• транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовку матеріалу та коротке його резюме (не біль-
ше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації) англійською мовою. 

 

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ЕКЗЕМПЛЯРИ  
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить в доопрацьованому виді повер-

нуті в редколегію в рекомендований строк. 
4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, 

щоб вони були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто, в редколегію 
слід надсилати: а) початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант 
тексту і супроводжувальний лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного екземпляру чи коректури, він зобов'язаний 
уважно ознайомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повер-
нути в редакцію 

4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видавництво або опубліковувалась 
раніше, автор зобов'язаний попередити про це редакцію. 
 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
5.1. У випадку не додержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які 

виключення з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редак-
тором. 

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 
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