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КУРС КРИМІНАЛІСТИКИ ДЛЯ ОФІЦЕРІВ -ІНСТРУКТОРІВ
АВСТPІЙСЬКОЇ ЖАНДАРМЕРІЇ. Пер. з нім. - П.Жуковський.

Наукова редакція перекладу і передмова - С.І.Нежурбіди1

1 Велика подяка від авторів за неоціниму до помогу: Prof. Dr. Gernot Kocher (Karl -Franzens-Universität Graz
Rechtswissenschaftliche Fakultät, Austria), д.ю.н., проф. М.В.Никифораку (ЧНУ ім.Ю.Федьковича), Н.Б.Масіян
(начальник відділу інформації та використання документів державного архіву Чернівецьк ої області) та
М.М.Гуцул (головний спеціаліст відділу), Л.Д.Ворнік, Т.Д.Василовій, І.М.Мельник, В.В.Лунгу, В.Сливка ( пра-
цівники читального залу наукової літератури наукової бібліотеки ЧНУ ім..Ю.Федьковича).

Життя і наукова педагогічна діяльність
всесвітньо відомого вченого-криміналіста Ганса
Гросса дедалі частіше стають предметом дослі-
джень на сторінках наукових видань [2; 6, c.99 -102;
7, c.27-28; 3, c.17; 5]. Пов’язано це, на нашу думку,
з усвідомленням науковою громадськістю потреби
звернутися до наукової спадщини минулого. Ми ж,
окрім того, відчуваємо і обов’язок перед самим
Гансом Гроссом – колишнім викладачем нашого
факультету – розповісти про нього…

26 грудня 1847 року в місті Грац народився
Ганс Густав Адольф Гросс (Hans Gustav Adolf
Gross). Упродовж 1869–1870 pоків Гросс навча-
ється у гімназії та Грацькому університеті.
31 липня 1870 року він отримує у Грацькому ун і-
верситеті вчений ступінь доктора права.

Цікавим для української юридичної науки є
факт роботи Гросса в Чернівецькому університ е-
ті впродовж 1898–1902 років.

Так, 1 серпня 1898 року Гросс, не отрим а-
вши звання доцента, був направлений на роботу
до Чернівецького університету. Він проживає на
вулиці Семигородській (Siebenb ürgerstrasse) у
будинку № 26. Нині в Чернівцях це частина вул.
Головної, що між вул. Червоноармійською і пі в-
денною межею міста [1, c.271]. Будинок тепер
знаходиться на розі вулиці Головної і вулиці
Шевченка. Точна адреса будинку – вул. Шевчен-
ка, 7 [27, 28]. А 16 грудня 1898 року Гросса при-
значено ординарним професором кримінального
права Чернівецького університету. В його житті,
як писав Йозеф Ястроф 1910 року у вступному
слові до англійського перекладу «Кримінально ї
психології», це було першим призначенням на
посаду професора [23].

З 1 березня 1899-го по 31 липня 1902-го
Гросс викладає в Чернівецькому університеті
курси кримінального процесу, матеріального
кримінального права і пенітенціарного права,
веде семінари з кримінального права [30, S.6, 18;
31, S.7, 17, 18; 32, S.7-8, 16, 20; 33, S.7-8, 16, 20;
34, S.7, 16,17; 35, S.7-8, 14-15; 36, S.7, 18; 37, S.8,
15, 16].  Читає Гросс указані предмети у примі-

щенні будівлі університетського інституту (ко р-
пус № 2 ЧНУ),  побудованого в 1882-1883 рр. [1,
c. 230, 274]. Що ж до того, прибічником якої
школи був Гросс, в історичних джерелах зазн а-
чається, що «з літнього навчального семестру
1899 року навчальна дисципліна  «Пенітенціарне
право» викладалась Гроссом у світлі кл асичної
школи кримінального права, але у своїх працях
Гросс дотримувався так званої школи молодих
німецьких криміналістів і заснованого ним реал і-
стично-психологічного напряму, який він пре д-
ставляв у своїх ранніх працях» [11, S.80]. Енріко
Феррі вважав Ганса Гросса прибічником «нео-
класичної» школи кримінального права [8,
c.434], що визначала кримінальну політику як
«систематичне викладення принципів, заснов а-
них на науковому дослідженні походження зл о-
чину і результатів покарань, – принципів, відпо-
відно до яких держава повинна боротися проти
злочинності з допомогою покарань і відповідних
установ» [24, S.477]. При цьому, як зазначає Е.
Феррі, «... ця кримінальна політика має залиш а-
тися (на думку «неокласиків». – С. Н.) віддале-
ною від справжнього кримінального права, я ке
вивчає злочин і покарання з точки зору техніко -
юридичної» [8, c.434]. Феррі писав, що Ворга
розрізняє кримінальну антропологію, кримінал ь-
не право, кримінальну політику, а «Гросс додає
до усього криміналістику, яка є мистецтвом зб и-
рати докази та сліди злочинів і злочинців відпо-
відно до даних антропології і кримінальної пс и-
хології тощо» [8, c.435].

1899 року Ганс Гросс публікує третє в и-
дання «Порадник для судових слідчих як система
криміналістики» [14]. У 1899–1900 роках Гросс
працює на посаді декана юридичного факультету
[26, S.46]. Під час роботи в Чернівецькому ун і-
верситеті він публікує статті «Інститут кримін а-
лістики» [21], «До питання криміналістики» [15],
«Завдання кримінальної психології» [16], «Кр и-
міналістика» [17], «До питання про рефлективне
діяння», монографії «Підробка рар итету» [18],
«Енциклопедія криміналістики» [19].
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1898 року Ганс Гросс, працюючи в Черні в-
цях, засновує журнал «Архів кримінальної а н-
тропології і криміналістики» [25, p.XIX], який
того часу був єдиним редагованим виданням т а-
кого рангу у Чернівецькому університеті [11,
S.80]. Станом на 1902 рік у світ виходять 9 вип у-
сків «Aрхіву». Їх публікації відбуваються під
безпосередньою редакцією Ганса Гроса [20,
S.430]. Перший випуск «Архіву» отримав поз и-
тивні рецензії у фахових журналах [2 9]. Сам
Гросс пишався журналом, адже його передпл а-
тила прокуратура Австро-Угорщини з ініціативи
міністерства юстиції у Відні [22, S.702]. Сьогодні
цей журнал має назву «Архів кримінології» і
вважається передусім криміналістичним журн а-
лом [10, c.70]. Того ж, 1902, року Гросс публікує
монографію «Кримінальна психологія» [13], у
якій зробив спробу дослідити механізм вчинення
злочину за допомогою психології. 1902 року в и-
кладацька діяльність Ганса Гросса у Чернівцях
закінчується – 3 березня 1902-го він направлений
на роботу до Німецького університету в Празі.

Задовго до свого визнання, протягом 1893 -
1894 років Гросс вимагає від австрійського уряду
створення навчальної кафедри криміналі стики.
Міністерство юстиції у Відні доручає йому пр о-
ведення курсу для судових слідчих. І 12 березня
1894 року Гросс, заступник прокурора, поч инає
викладати 19-денний курс про суміжні кримін а-
льно-правові науки для офіцерів жандарм ерії у
Відні. Визнанням досягнень Ганса Гросса стало
його нагородження Рицарським Хрестом Ордена
Франца Йозефа. Сам процес викладання курсу
Ганс Гросс висвітлив у статті «Курс криміналі с-
тики для офіцерів-інструкторів цісарської коро-
лівської австрійської жандармерії» [12].

Через рік - 1895 року в  австрійському  мі с-
ті  Лінц  відбувся конгрес міжнародного союзу
криміналістів. Його учасники назвали Гросса
батьком криміналістики і прийняли рішення, зг і-
дно з яким рекомендувалося ввести викладання
криміналістики до програми юридичних факуль-
тетів [3, c.17; 4, c.153; 2, c.115].

Курс криміналістики для офіцерів-
інструкторів австрійської жандармерії 1

Не може не викликати інтерес розгляд ро з-
витку такого важливого інституту, як австрійська

1 Gross, Hanns. [1894]. Ein kurs über Kriminalistik für
die Instruktionsoffiziere der k.k. österreichischen Gen-
darmerie. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissen-
schaft. Vierzehnter Band. Berlin: I.Guttentag, Verlags-
buchhandlung, S. 677-681.

жандармерія, оскільки стороннім непросто дізн а-
тися як виховується жандарм для своєї професії.
Просвітити себе в цьому питанні я мав можливість
за останній час, і про це хочу вам розповісти.

У той час, коли я минулої зими за доруче н-
ням к.к. міністерства юстиції читав лекцію з кр и-
міналістики для працівників суду, я отримав від
к.к. міністерства оборони доручення прочитати
такі самі лекції для офіцерів к.к. жандармерії. К.к.
міністерство юстиції надало для цього дозвіл і так
був заснований курс для вищезгаданих офіцерів.
Він був розрахований приблизно на три тижні з
чотиригодинними заняттями щодня, а слухачами
були офіцери різного рангу; в кожному крайовому
жандармському загоні (у кожному з 14 крайових
центрів) один офіцер був призначений коменда н-
том навчального відділу, який мав вести уроки в
двох школах: для жандармів-новачків і молодшо-
го офіцерського складу; ці 14 осіб на час курсів
приїжджали до Відня й утворювали своєрідне коло
слухачів. Крім них, участь брали всі офіцери віде н-
ської жандармерії, серед яких від початку до кінця
були присутні майстер артилерійсько-технічного
майна, інспектор жандармерії Фрайгер фон Гізл,
генерал-майор фон Горрак. Усі розпорядження бу-
ли досконало і по-солдатськи представлені, цій об-
ставині можна в першу чергу приписати бадьорий і
пожвавлений настрій під час усього курсу; важко
сказати, у чому полягали ці розпорядження: кожен
учасник мав безсумнівне   враження, що в тому, як
«робити справу», розуміється.

Я згадую про це докладно, щоб наголосити
на тому, яким важливим є зовнішнє розпор я-
дження для досягнення такого роду нової справи
- настрій, бажання та інтерес до справи, і резул ь-
татом цього є успіх, якщо до справи підійти ене-
ргійно і серйозно, зовнішньо надати ваги і пок а-
зати, що хочеш мати успіх. У даному випадку це
було успішно здійснено, а добрий результат до-
сягнений завдяки методу, який полягав не в до в-
гому тренуванні, а походив лише з доброї волі.

Матеріалом доповіді був визначений згідно
з програмою зміст мого „Порадника для судових
слідчих і т.д.", а саме: з деякими поправками, які
є дієвим матеріалом для практичної роботи жа н-
дармерії; окремі матеріали треба було подати
так, як їх можна презентувати для полегшення
служби у школі молодших командирів. Оскільки
наша жандармерія і без того повинна володіти
великою кількістю законів і приписів, треба було
зважити на те, щоб люди не були перевантажені,
а навпаки, цим полегшити досягнення результа-
тів, щоб обсяг знань, яким вони вже повинні в о-
лодіти, був об'єднаний у легкодоступну систему.
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Передусім треба було довести, що робота жанда-
рма завжди має бути спрямована на кінцевий р е-
зультат кримінальної справи, щоб жандарм пра-
цював для слідчого, а той для пр окурора, а той
для судді, який виносить рішення, тобто жандарм
повинен завжди мати перед очима те, що потр е-
бує останній з вищеназваних; тоді він буде пр а-
цювати правильно, з повною віддачею і не надм і-
ру. Щоб усе це реалізовувати в деталях, було н е-
обхідно обговорити всі дисципліни, які важливі
для роботи слідчого, завжди з урахуванням про-
цесуальної позиції жандарма. У багатьох випа д-
ках робота зводилася до проведення змін у всіх
матеріалах, особливу увагу привернули стадії
процесу, а в них попередні стадії, на яких здій с-
нює діяльність судовий слідчий. Це був саме ви-
падок у тих розділах, які трактують загальні п и-
тання: допоміжний матеріал при дослідженні к а-
раного діяння, створення операційної бази в ко н-
кретних кримінальних справах, вчення про упе-
реджену думку, надумані та сфальсифіковані
покази,   орієнтування   в загальному, допит осіб,
які володіють інформацією, вчення про помилк о-
ве сприйняття свідків, різне сприйняття і зап а-
м'ятовування людей, поводження з обвинувач е-
ним чи підозрюваним, манери поведінки на місці
злочину - це всі питання, на які жандарм по -
іншому звертає увагу, ніж слідчі: потрібно мати
перед очима зовсім іншу стадію процесу і здій с-
нювати стилістичні зміни.

У деяких розділах треба було чинити зна ч-
но інакше; найчіткіше це можна показати в одн а-
ково важливих і об'ємних розділах про різних
експертів. Якщо мова йде про судового слідчого,
то заголовок звучить як „Експерт і його внесок",
а для жандармів цей самий розділ повинен нази-
ватися „Порушення справи з огляду на роботу ек с-
перта". Отже, спочатку має бути встановлено, що
може експерт, де межі його можливостей (судм е-
дексперт, мікроскопіст, хімік, фізик, ботанік, фот о-
граф і т.д.). З цими роз'ясненнями пов'язане пита н-
ня, які предмети, положення речей і обставини в а-
жливі для окремого експерта, а які байдужі, тобто,
що саме жандарм повинен оберігати, зберігати і
сприяти тому, щоб зберігати і утримувати речі с е-
ред різних обставин до появи судової комісії, і що
неможна допустити, що могло б ускладнити сво є-
часну роботу експерта чи зірвати її зовсім.

Майже нічого не було змінено з того, що
відображає знання слідчого: практика професі й-
них злочинців (зміна зовнішності, фальшиве
ім’я, симулянство і т.ін.), потім жаргон, розділ
про циган, про забобони, зброю, підписи (почер-
ки), крокірування, моделювання, форми і т.ін.

Вчення про сліди ніг, сліди тварин, сліди постр і-
лу, сліди крові і т.д. є для жандарма таким же , як
і для слідчого, а обширні уривки про окремі пр а-
вопорушення (крадіжка, шахрайство, нанесення
тілесних ушкоджень, підпал і т.ін.) можуть под а-
ватися майже без змін. Сюди належать також ви-
клади про певні розділи, про які говориться, але
які не дозволяється друкувати: отруєння, аборт,
фальшивомонетництво, підробка кредитних д о-
кументів, певні підпали, умисні створення аварій
поїздів, підриви та вибухова техніка і т.д., с ло-
вом увесь багатий матеріал можна розглядати
детально і невимушено.

Безумовно, обсяг того, що вимагається
сприйняти та засвоїти колективом, великий, але
він спрaвляється з цим. У мене неодноразово б у-
ла можливість висловлюватись із захопленням
про те, що наша жандармерія, за роботою якої я
спостерігав понад два десятки років, здатна зді й-
снити; але з тих пір, як я знаю вчителів цих лю-
дей, я розумію їхні результати. Те, що ці люди
будуть брати участь у навчальному курсі з ент у-
зіазмом і серйозністю, можна було  очікувати від
їх військового вишколу: радісно здивований був
я від яскраво вираженого наукового інтересу,
який вони проявили до справи; не вимагалося
жодного стимулюючого опису великих кримін а-
льних справ чи цікавих макетів славнозвісного
професійного злодія - жандармерська практика
приносить їм удосталь таких речей - життєвий
інтерес викликали загальні, абстрактні пояснен-
ня, які, хоч і сухі, але мають важливе значення
для криміналістів. Серед важких на сьогодні п и-
тань - кримінальна психологія на сучасній фізіо-
логічній базі, висловлення думки щодо школи
Ломброзо, наш безперервний контакт з питанн я-
ми зомбування, використання останніх досягнень
сучасних натуралістів у наших цілях і схожі -
серйозні питання були сприйняті з неабияким
ентузіазмом і повним розумі нням і водночас
проявлено живий інтерес до питання дня, як ці
дисципліни можуть бути застосовані у колективі.

У спілкуванні з цими панами мені стало
зрозумілим, яку масу роботи та роздумів вартує
те, щоб довести колектив до таких результатів,
якими ми по праву дивуємося. Складність цієї
роботи полягає у тому, що офіцери -інструктори
мають у першу чергу набрати вдосталь знань, щоб
потім надати колективу їх невеличку частину, як
суть усього. Яких зусиль і роздумів це вартує,
ми, досвідчені юристи, знаємо лише приблизно!

Усе ж наші офіцери жандармерії мають
значне полегшення у своїй роботі: у своєму мін і-
стерстві та Інспектораті жандармерії вони не
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тільки отримують сердечне тепло для всієї жа н-
дармерії, а й живий інтерес, велике розуміння  і
невтомне  прагнення просування  вперед, тому
нас  не може дивувати, що цей прекрасний дух
сприйматиметься кожним з них.

Висновком, який я міг би зробити внасл і-
док ретельних відносин з керівниками нашої жа-
ндармерії, є переконання в тому, що вона є інст и-
тутом, краще якого для нашої безпеки ми б при-
думати не змогли; і як би мене запитали, що я
хотів би в ньому змінити, то я б відповів: віддамо
їм усю службу безпеки від останнього альпійськ о-
го району до столиці - жандарми і тільки жандарми
для усієї імперії. Їх потрібно звільнити від деяких
неналежних обов'язків у політичній сл ужбі і, не
дай Господи, щоб колись одобрили позбавлення
жандармерії її військового характеру; її солдатс ь-
кий вишкіл і організація та досягнена за рахунок
цього сувора дисципліна є єдиною порукою для її
цілеспрямованих, упорядкованих і енергійних дій -
для захисту і блага миролюбивих громадян.
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СOURSE OF CRIMINALISTICS FOR OFFICERS -INSTRUCTORS OF
AUSTRIAN GENDARMERIE. Translation from German – P.ZHUKOVSKIY

Translation scientific edition and foreword – S.I.NEZHURBIDA

Summary

The basic stages of world famous scientist-criminalist Hans Gross's life and scientific-pedagogical ac-
tivity become the subject of researches on the scientific editions pages. Before his recognition, during 1893-
1894, Gross demands from Austrian government to create the educational criminalistic department. Ministry
of Justice at Vienna entrusted Gross to provide the course for detectives . And on the Twelfth of March, 1894
Gross, assistant of public prosecutor, started to teach the nineteenth day course on interdisciplinary crim i-
nally-legal sciences for officers of gendarmerie in Vienna . Teaching of the course is shown by Hans Gross in
article «Course of criminalistics for officers -instructors of k.k. Austrian gendarmerie». Authors gives transla-
tion of this article from German into Ukrainian language (P.Zhukovskiy) and foreword to it (S.Nezhurbida
with translation scientific edition).
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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

УДК 34.01
© 2007 р. Н. Є. Толкачова

Київський національний університету імені Тараса Шевченка, Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА

Постановка проблеми. Про різні форми і
прояви звичаєвого в праві існує численна кіл ькість
відомостей, уявлень і теорій. Ця проблематика має
багатовіковий незмінний науковий і практичний
інтерес (за винятком окремих періодів), у якому
проявляються різні підходи й оцінки, пов’язані з
певним світоглядом, розумінням права, пріоритети
у рівнях і формах соціальної регуляції, полярність
в уявленнях про роль і тенденції розвитку звича є-
вих правових регуляторів та інше.

Майже кожне суспільство та кожна держ а-
ва пережили часи, коли звичаєве право доміну-
вало у правовому регулюванні. З розвитком су с-
пільних відносин правовий звичай став розгляд а-
тися як важливе, але допоміжне, порівняно з н о-
рмативно-правовим актом, джерело чинного
права. Згодом, уже ближче до наших днів, у ба-
гатьох країнах його було проголошено рудиме н-
том минулого і фактично виключено з числа
чинних правових джерел.

Сфера регулювання суспільних відносин
останнім часом у вітчизняній правовій системі
зазнала суттєвих змін. Ринкова економіка вим а-
гає нових принципів і підходів у її регулюванні,
що закладено в нових нормативних актах прий н-
ятих законодавцем останнім часом (Цивільний
кодекс, Земельний кодекс, Сімейний кодекс,
Кримінальний кодекс тощо). Принципи юриди ч-
ної рівності, диспозитивності, законодавчого о б-
меження державного втручання в приватні спра-
ви, судового захисту суб’єктивних прав підв и-
щують цінність права в суспільстві.

Такі зміни відбулись і в безпосередньо
пов’язаній зі здійсненням правового регулюван-
ня суспільних відносин сфері джерел права. Сь о-
годні стало можливим формування правових
норм в децентралізованому порядку, тобто поза
рамками законотворчого процесу, що визнається
певним нововведенням з боку держави.

Саме тому в останні роки в науці активно
обговорюється питання про перенесення частини
правового регулювання з централізованого (заг а-
льнодержавного) на локальний рівень. Виник
навіть термін «децентралізація правового регу-
лювання». На думку Т.В. Кашаніної, існує кілька

рівнів (видів) такої децентралізації: 1) на рівні де р-
жавних органів (республіканське і  місцеве регулю-
вання); 2) на рівні колективів і організацій (локал ь-
не регулювання); 3) на рівні індивідів (індивіду а-
льне регулювання чи саморегулювання) [5, с. 22].

Ступінь наукової розробки проблеми.
Фактично з другої половини XX ст. радянська
правова доктрина стала на позицію цілковитого
заперечення значення правового звичаю як дже-
рела чинного національного права, допускаючи
його використання лише у міжнародному праві.
Не заохочувалися й історико-правові досліджен-
ня відповідної тематики, хоча в силу своєї  зага-
льної значимості ця проблема поставала мало не
в кожному серйозному дослідженні з історії
українського права.

З утвердженням юридичного позитивізму в
юриспруденції панівною стає думка, згідно з якою
звичаєве право – це звичаї додержавного часу, сан-
кціоновані політичною владою. Основний пост у-
лат марксистської доктрини – класовий підхід –
робив недоцільним саму постановку питання про
первинність права. В.П. Алексєєв і О.І. Першиц
вважали неправомірним використання поняття
звичаєвого права стосовно первісного суспільства.
Тієї ж позиції дотримувалися Н.М. Коркунов, Г.Ф.
Шершеневич та інші вчені. Г.Ф. Шершеневич пи-
сав, що звичай набував правового характеру
тільки внаслідок надання йому захисту з боку
держави [16, с. 73]. Іншими словами, основа
обов’язкової сили правових звичаїв полягає в
авторитеті державної влади.

Професор А.Б. Венгеров у працях останніх
років відзначає, що звичаї переростають у звичає-
ве право тільки тоді, коли їх починає захищати
держава, тобто державні органи влади, у першу
чергу суди [3, с. 391]. Цікавий погляд О.Е. Лейста
[8], який вважав, що під звичаєвим правом мо ж-
на розуміти самостійний історичний тип поряд з
такими типами права, як станове право, форм а-
льне право, соціальне право.

Інтенсивність правотворчої діяльності
держави викликала до життя теорію санкціону-
вання звичаю державними органами. Однак вона
знайшла своїх критиків у особі представників
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історичної школи, юридичної соціології, юрид и-
чної антропології. Наукові дискусії з питання
про можливість державного санкціонування пр а-
вового звичаю переміщувались у площину обго-
ворення проблеми обов’язковості звичаю , зокре-
ма і правової норми в цілому. Тут варто відзна-
чити, що в процесі правоутворення в сучасному
суспільстві роль держави значна, але не носить
виключного характеру, що цілком стосується
формування та дії правових звичаїв.

З набуттям незалежності пожвавився інт ерес
до проблеми, однак тривала відсутність системат и-
чних досліджень далася взнаки: по-перше, у розу-
мінні цього питання виявляються застарілі підх оди
XIX – початку XX ст., по-друге, немає узгодженос-
ті в розумінні й трактуванні звичаєво-правової тра-
диції у представників різних дисциплін – історії
права, теорії права, етнографії, соціології права,
соціальної антропології, соціальної історії.

Останнім часом з'являються праці, які роз-
глядають право не лише як юридичне явище. Ц і-
кава концепція О.П. Івановської, згідно з якою
звичаєве право трактується як форма народної
самосвідомості, продукт етнотворчості, елемент
фольклорної культури, оскільки має всі ознаки ф о-
льклорного твору: усну форму передачі, анонім-
ність і колективність авторства, варіативність. Це
дає підстави автору виступати проти «небезпе чної
наукової відособленості правних галузей від заг а-
льного осягнення творчості людського д уху, що
завжди первинно відбувалося у вербальних фор-
мах, міфологічних символах, художніх образах,
ритуальних типах поведінки» [5, с. 8].

На глобальному рівні у контексті загальн о-
го переосмислення ряду правових категорій,
явищ і процесів дослідження звичаєвого права
стали підґрунтям сучасних концеп цій теорії пра-
ва, наприклад феноменолого-комунікативної те-
орії, концепції народного права, локального пр а-
ва, формулярного права, соціологічної юриспр у-
денції, правового плюралізму, історичної пе р-
винності права порівняно з державою тощо.

З опублікуванням основних дисертаційних
положень у спільній монографії Р.М. Зумбулидзе
і А.І. Поротикова «Обычай в праве» виникла
дискусія на сторінках журналу «Правоведение»
(2004, № 3): з основними теоретичними пол о-
женнями їх кандидатських дисертацій не пог о-
дився доцент, кандидат юридичних наук
Г.В.Савенко (Иваново).

Однією з причин, що не дали зазначеним
авторам теоретично узагальнити основні пол о-
ження їх дисертацій, на думку Г. Савенк а, є ве-
лика кількість досліджень звичаю та звичаєвого

права, написаних з різних методологічних позицій
представниками різних наукових шкіл за останні
два століття. Зокрема, в одній з дисертацій по до-
слідженню звичаєвих земельних правовідносин в
історичній ретроспективі наводяться дані щодо
дослідження феодальної земельної власності на
землях України – близько трьох тисяч джерел
(статті, тези, монографії, лекції, підручники, реце н-
зії тощо), в яких висловлені полярні погляди на
форми права власності та його суб’єктів.

По-друге, і це головне, на чому наголошує Г.
Савенко, Р. Зумбулидзе і А. Поротиков не дають
чіткого розмежування понять звичай, прав овий
звичай, звичай ділового обороту, звичаєве право,
всі перераховані поняття в їх працях зб ігаються за
смисловим значенням, часто підміняють одне о д-
ного, інколи використовуються просто невпопад.

Потужний розвиток теорії звичаєвого пр а-
ва пов’язаний з виходом колективної монографії
вчених Інституту держави і права ім. Корецького
під редакцією І.Б. Усенка «Правовий звичай як
джерело українського права IX – XIX ст. » у 2006
р. Звичаєве право авторами зазнач еної моногра-
фії розглядається як історичний та соціально -
культурний феномен, причому наголос робиться
на сенсі права як соціальній цінності. «У вітчи з-
няній правовій науці панує розуміння права в
позитивно-нормативному аспекті, тобто суку п-
ності норм, що мають ряд ознак (формальна ви-
значеність, державна забезпеченість, загальн о-
обов’язковість тощо) як інституційного яв ища,
інструменту соціального регулювання і впливу зі
своїми специфічними юридичними закономірн о-
стями. Таке розуміння права, вин ятково в пози-
тивному сенсі, має ряд вад. Недоліком вузькон о-
рмативного підходу є тверда прив’язка права до
держави. Однак аналіз інших (і насамперед соц і-
ологічного) аспектів праворозуміння приводить
нас до думки про те, що цей зв’язок не є нео д-
мінним і винятковим.

Існування в суспільстві троякого роду ві д-
носин (доправових, правових і надправових)
припускає існування таких соціальних зв’язків,
що по самій своїй сутності є правовими, незал е-
жно від того, чи регулюються ці відносини но р-
мами права в даний момент, чи ні. Будь -яка нор-
ма потенційно може бути легалізована, але не
всяка з них одержує законодавчу силу, а лише та,
котра є загальнозначущою і типовою» [15, с. 24].

Метою статті, що презентується, є мірку-
вання науково-пізнавального та дослідницького
характеру. Автор ставить за мету розкрити мето-
дологічні підходи до з’ясування юридичної пр и-
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роди звичаєвого права, його чинності та соціал ь-
ної зумовленості.

Виклад основного матеріалу дослідже н-
ня. Методологія права в наш час не має чітких
меж і загальновизнаного значення. Вона част о тра-
ктується (як це робить В.М. Сирих) як суку пність
певних теоретичних принципів, логічних прийомів
і спеціальних методів (способів) дослідження де р-
жавно-правових явищ [13, с. 6]. Деякі вчені -юристи
(як це робить Д.А. Керімов) у рамках методології
права об’єднують систему методів дослідження
правових явищ і вчення про методи, додаючи «т е-
оретичні узагальнення об’єктивних закономірно с-
тей розвитку правової дійсності і певний класово -
правовий світогляд» [7, с. 12].

Останнє десятиліття минулого століття
стало доленосним для вітчизняної суспільно -
політичної науки. За цей короткий час ми пер е-
жили досвід глибокого переосмислення історії
радянського періоду: від ролі особистості до с а-
мого сенсу історії.

Методологія історико-правових явищ не
відноситься до числа добре розроблених і впли-
вових дисциплін у сучасній науці. Можна сказа-
ти, що її головні методологічні теми розвивалис я
самим істориками, а отримані ними ідеї та ви-
сновки нормативно-пізнавального характеру бу-
ли призначені або для власного «домашнього
вживання», або використовувались їх одноду м-
цями в рамках певних наукових шкіл і напрямків
– у якості особливих методологічних традицій.

Наукове вивчення правових явищ, що ві д-
носяться до пройденої історії су спільств/держав/
цивілізацій висуває перед досл ідниками в цій
сфері особливі, додаткові пізнавальні тру днощі.
Ці складнощі, пов’язані перш за все з хронологі-
чною віддаленістю  («часовою дистанцією») су-
часного дослідника від його об’єкт а пізнання –
історичних форм прояву права. Таким об’єктом
може слугувати, наприклад, звичай чи закон, що
існував колись, які функціонували в якомусь а р-
хаїчному суспільстві та нині втратили своє зн а-
чення для політичної і юридичної пра ктики.

Подібний об’єкт, з погляду гносеологічного
суб’єкта, існував (і, можливо, існує) в особл ивому
онтологічному світі - в минулому, що робить його
в принципі спостережним для даного дослі дника,
який живе і діє в сучасності. Тому типові для таких
наук як геологія, хімія, соціологія тощо чу ттєво-
емпірічні способи дефініцій і аналізу об’єктів, що
вивчаються, зазвичай не застосовуються в істори-
ко-правовій науці і повинні проводитися за допо-
могою інших пізнавальних процедур.

Вельми неоднозначним постає питання і про
форми майбутніх пізнавальних результатів в іст о-
рико-правовій науці. Мова може йти не тільки про
факти, категорії, класифікації, концепції й інші з а-
гальнонаукові версії цих (історико -правових)
знань, але і про їх специфічні форми, наприклад,
про формули (вирази) типу: «важливе історичне
значення», «значна історична подія», «значне яв и-
ще» тощо. Проблемним залишається питання і про
наукову істинність цих результатів: що є критерій
істини? Які процедури перевірки цих знань?

Дані питання для більшості істориків права
не являється риторичним. У тій чи іншій мірі ці
питання «знімаються» усвідомленням їх вла сно-
го методологічного досвіду чи тими ж методол о-
гічними пошуками і припущеннями, які вони
самі здатні сформулювати на цій основі.

У зв’язку з дослідженням звичаєвого права
уявляється цікавим аналіз ідей соціологічної
юриспруденції, яка дозволяє уявити право, в тому
числі і звичаєве право, як багатогранний соці о-
культурний феномен. Відправним началом баг а-
томанітність суспільних відносин у різних сег-
ментах і сферах, що регулюються як державно -
організованим правом, так і звичаєвим (соціал ь-
ним) правом.

У цьому аспекті звичаєве право, будучи
соціальним правом  (І.Б. Ломакіна), є продуктом
розвитку суспільства, а не продуктом д іяльності
держави [9, с. 28]. Воно невідривно пов’язано з
людською (соціальною) природою і більше зале-
жить від соціокультурних (включаючи і  соціопси-
хічні) факторів, ніж від його офіційного визнання
чи невизнання органами державної влади. Його
легітимність визначається емпірично, як стверджує
А.В. Поляков, це право «тестується в процесі пра-
вової комунікації» [10, с.491], тобто перевіряється
самим життям.

Тому звичаєве право постає в якості відно-
сно самостійної, напівавтономної правової си с-
теми, яка може бути як включеною так і не
включеною в систему державно -організованого
(позитивного) права, а при цьому воно завжди
включене у систему людських відносин. Саме з
таких позицій розглядали звичаєве право предст а-
вники західної соціологічної юриспруденції в особі
її видатних представників, таких як Є. Ерліх, А.
Леві-Брюль, М. Ориу, Ж. Гурвич, Е. Ламбер, Ф.
Жені, Ж. Карбонье та інші.

Не вдаючись до детального аналізу кожної
з концепцій названих авторів, зазначимо, що з га-
дані вчені характеризують право, в тому числі й
звичаєве, як багатогранний соціокультурний ф е-
номен. Відправним началом є багатомані тність
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суспільних відносин у різних сегментах і сферах,
що регулюються як державно-організованим
правом, так і звичаєвим (соціальним) пр авом.

Поняття звичаєве право з'явилося та утвер-
дилося в наукових працях представників Істори-
чної школи права на початку XIX ст. (Г. Гуго, Ф.
Савіньї, Г. Пухта) і пов'язувалося з особливою
увагою до народного звичаю, його важливою
роллю як джерела права. Це була нова, прогр е-
сивна на той час тенденція в юридичній науці,
що виникла як опозиція до попередньої наукової
традиції возвеличення ролі закону, його отото ж-
нення з правом, вирішального впливу римського
права та ін. Відтоді, попри разючі відмі нності в
оцінці ролі звичаю в правовій практиці народів,
термін глибоко вкоренився в юридичну науку.

Ідеї Ф. Савіньї (1779–1861) викладені в неве-
ликому творі "Про виклик нашого часу щодо  зако-
нодавства і правознавства" (1814) (1, с. 284 -289),
який ще називають Маніфестом Історичної школи
права. У цій брошурі Савіньї вперше свідомо про-
тиставляє природничій школі історичний погляд на
сутність права, який згодом був розвинутий у кон-
цепцію державно-правових уявлень і викладений у
багатотомних працях "Право володіння", "Історія
римського права у Середні віки" та "Система с у-
часного римського права".

Насправді, на думку Савіньї, право, закла-
дене підсвідомо в глибині народної душі, виявл я-
ється лише у зв'язку і взаємодії з іншим явищами,
зовнішнім виявом народного духу, якими є мова,
звичаї та релігія. Подібно до них і право розвив а-
ється безперервно. Так, Савіньї справедливо вва-
жав, що право з’являється разом з певним нар о-
дом, право змінюється разом зі змінами в народ-
ному житті, право реалізує своє буття тільки в
рамках спільного народного буття (культури).
Формулюючи визначення «звичаєвого права» Г.
Пухта відзначав, що «звичаєвим називається те
право, яке виникло безпосередньо в народній
свідомості… Основою звичаєвого права є наці о-
нальна юридична свідомість» [12, с. 33-34]. Са-
віньї і Пухта були одними з перших, хто під і-
йшов до розгляду юридичних явищ через призму
ментальності, хоча, власне, сам термін «ментал і-
тет» і «ментальність» представниками істор ичної
школи не застосовувався.

Термін звичаєве право в українській науці
пов'язується передусім з іменами П.П. Чубинськ о-
го, О.Я. Єфименко, О.Б. Кістяківського, а т акож з
активною діяльністю Комісії для виучування звича-
євого права Всеукраїнської академії наук (ВУАН).

Спільними зусиллями кількох поколінь
українських учених зібрано, записано й досл і-

джено правові звичаї народу. На основі порівн я-
льного аналізу їх (зі звичаєвим правом інших
країн) учені дійшли висновку про високий рівень
правової культури наших пращурів. Водночас
мала місце й певна ідеалізація звичаєвого права.
Трактуючи звичай лише як народне, не залежне
від держави джерело права, дослідники не вр а-
хували, що тільки із санкції держави той чи і н-
ший звичай може піднестися до рівня правового.
У низці праць не розрізнялися звичаї взагалі й
правові звичаї. Дослідження вчених цієї Комісії
(з метафізичних позицій) в основному зосер е-
дились на об’єкті дослідження - правових зви-
чаях окремих спільнот.

У статті М. Гримич "Дискусійні аспекти
трактування терміна звичаєве право" [4, с. 4-9]
зроблено спробу розглянути принципові розбі ж-
ності в трактуванні терміна звичаєве право фахі-
вцями і з'ясувати правомірність вживання цього
терміна в сучасній науці.

Розглянемо два найпоширеніших у літера-
турі визначення та порівняємо їх.

Перший тип визначень . "Звичаєве право –
сукупність історично вироблених і прийнятих
суспільством неписаних норм , правил поведінки
і взаємовідносин людей у різних галузях вироб-
ничого, громадського й сімейного життя". Звич а-
єве право як одна з форм суспільної свідомості
формувалося на основі звичаїв, що існували в
певному суспільстві. З виникненням держави
правлячі кола пристосовували звичаєве право до
конкретних економічних і політичних умов, але
визнавали тільки ті звичаї, які не суперечили і н-
тересам і волі пануючих кіл феодальної держави.
Розповсюдженим способом санкціонування норм
звичаєвого права з боку держави був вибірковий
метод дозволу або заборони керуватися при вир і-
шенні різних справ тим чи іншим звичаєм. Як н а-
слідок, багато норм правових звичаїв поступово
втрачали свої позиції спершу у сфері громадськ ого,
потім виробничого, а пізніше й сімейного жи ття.

Другий тип визначень. "3вичаєве право –
система санкціонованих державою звичаїв прав о-
вих, які є джерелом права в певній державі, місц е-
вості або для певної етнічної чи соціальної групи.
Утворюється шляхом постійного дотримання
впродовж тривалого періоду звичаїв нормативн о-
го характеру, відображає правову культуру й пр а-
вову свідомість народу, а водночас й інтереси па-
нівних верств суспільства". Подібну думку висло-
влюють і дослідники нормативної етнографії.

Як бачимо, принципова відмінність у таких
аспектах: писані чи неписані закони, санкціон о-
вані державою чи несанкціоновані, чи принц и-



Н.Є. Толкачова

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 427. Правознавство. 15

пове розрізнення звичаю й правового звичаю.
Критерій писемності не може братися до уваги,
оскільки є факти запису звичаїв, хоча в більшості
випадків вони застосовуватися в принагідних
випадках в усній формі. Водночас існували роз-
порядження монархів усні і бралися до викона н-
ня беззаперечно.

Отже, найбільш важливою проблемою ме-
тодологічного характеру, що постала у зв’язку з
дослідженням звичаєвого права, це: визначення
поняття звичаєвого права. Питання про сутність
звичаєвого права обертається на питання про о с-
нову його чинності. Специфікою чинності зви-
чаєвого права є те, що, на відміну від норматив-
но-правового-акту чи судового рішення, воно не
залежить від приписів державної влади, в основ у
його здійснення покладена суспільна думка, яка
й забезпечує дію звичаєвих  норм.

Різноманітність поглядів на виникнення
звичаєвого права та його природу сприяла появі
різних термінологічних визначень. Синонімом
звичаєвого права може слугувати архаїчне право
(М.М. Марченко) [11, с. 298], чим підкреслюєть-
ся відмінність від сучасного права. Аналогом
архаїчного права можна вважати приміти вне
право, але це не є нейтральним строгим наук о-
вим поняттям. Поширене визначення традиційне
право, однак цей термін застосовується, як пр а-
вило, у компаративістиці для характеристики
права східних суспільств, які обрали самостійний
шлях розвитку. Терміну звичаєве право більше
чи менше відповідають такі поняття, як примі-
тивне право (переважно на позначення звичаєво-
правових уявлень раннього етапу розвитку су с-
пільства), фольклорне право, народне право, мо-
нонорматика.

Що ж охоплюється поняттям звичаєве пра-
во? По-перше, звичаєве право – це система пра-
вових звичаїв. По-друге, треба мати на увазі, що
джерело права – це взагалі початковий етап існу-
вання норми, тоді як система права (звичаєве
право) – результат дії джерел права. Слушною є
думка Д.Ж. Валєєва, що "звичаєве право вини-
кає, коли стає наявним певне відокремлення ро-
доплемінних установ від колективів роду і пл е-
мені, коли необхідність типізації поведінки л ю-
дини в більш строгих межах стала умовою пода-
льшого існування роду і племені" [2, с. 71 -78].
По-третє, важливо пам'ятати, що з двох головних
джерел права – звичаю і закону, у формі яких
розвивається, виражається і здійснюється право
об'єктивне, звичаєве право не тільки раннє в часі
свого походження, але й тривалий час – єдине
джерело права.

Більшість авторів визначають звичаєве право
як санкціоновану державою сукупність загальн о-
обов'язкових звичаїв, тобто ставиться знак рівності
між нормами звичаєвого та діючого права. Зв и-
чаєве право трактується ними як частина діюч о-
го. Однак при такому підході сам факт існува ння
терміна звичаєве право ставиться під сумнів.
Звичаєве право не охоплюється повністю рамк а-
ми діючого і не може бути тільки зведено до
нього. Поряд з тим, що частина норм звичаєвого
права санкціонується державою і стає нормами
діючого права, залишаються норми, які не отри-
мують офіційної санкції держави, наприклад,
такий звичай, як левірат чи сорорат, що був ш и-
роко розповсюджений у багатьох народів.

Варто звернути увагу на той факт, що існу-
ють правові системи які не пов’язані безпосере д-
ньо з державною організацією, наприклад релігійні
правові системи в яких правовий звичай відіграє
значну роль серед інших джерел і форм права. Б а-
гато народів не мали своєї національної державн о-
сті, інші втрачали її і знову утворювали. І в цьому
немає нічого надприродного, ибо при цьому вони
залишались на своїй території, на своїй історичній
батьківщині.

Як уявляється, звичаєве право є елементом
культури, якщо культурою вважати, все що
створене людиною. Фрідріх фон Хаєк вважав, що
основними проявами людської вз аємодії є мова,
право та ринок [15, с. 22] і під правом розумів
«концентрований вираз усталених правил і м о-
делей поведінки».

Звичаєве право, як і право в цілому, являє
собою соціокультурний феномен , який випливає
з багатоманітності суспільних відносин. У цьому
аспекті частина суспільних відносин, яка не
складає предмет правового  регулювання держа-
вно-організованого права, так чи інакше, може
складати сферу звичаєво-правового регулювання.
Даний вид регуляції суспільних відносин є проду к-
том розвитку суспільства, а не держави. Воно бі-
льше залежить від соціокультурних (включаючи і
соціопсихічні) факторів, ніж від його офіційного
визнання чи невизнання органами державної вл а-
ди. Його легітимність визначається емпір ично, як
стверджує А.В. Поляков.

Далі, звичаєве право є специфічн им соціа-
льно-юридичним явищем, яке онтологічно зум о-
влене природою соціального буття людини. Як
регулятор поведінки, звичаєве право репрезент у-
ється через повсякденне життя людей та через
всі історичні форми життєдіяльності. У звича є-
вому праві знаходять своє відображення важливі
аспекти культурного, політичного і соціально -
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економічного розвитку соціуму. Тому при досл і-
дженні сутності та чинності звичаєвого права не
можна обмежуватися тільки нормативним аспе к-
том права. У пригоді можуть стати філософсько -
пра-вові методи, оскільки виступаючи як мет о-
дологія права, філософія права не тільки проп о-
нує систему методів дослідження прав ових
об’єктів, а також охоплює світоглядний аспект.

Правове дослідження звичаєвого права має
свою специфіку, що зумовлено природою цього
феномена й ґрунтується на правовій доктрині
природного права. Сутнісний зміст звичаєвого
права виявляється в безпосередній реалізації ідей
та принципів природного права. Одночасно зв и-
чаєве право є складовою, відносно автономною
частиною права в цілому .

Посилаючись на Д. Валєєва, а він обґру н-
товує свою думку на правових концепціях Ари с-
тотеля, Гегеля і представників Іст оричної школи
права, уявляється, що сфера дії звичаєвого права
ширша від закріплених державою звичаїв. При
цьому дотримання норм звичаєвого пр ава забез-
печувалося традиціями, релігійною свідомістю,
мораллю, суспільною думкою та національно-
етнічним фактором (належність до певного етн о-
су), що спричинені соціально-економічною специ-
фікою того чи іншого регіону. Діяли вони сп ільно,
в одному напрямі, що й створювало досить висо-
кий ступінь всезагальності норм звичаєвого пр ава.

Висновок. Отже, звичаєве право – система
(а не сукупність) звичаєво-правових норм, зага-
льних правил поведінки, що діють у межах пе в-
ної спільноти, які об'єднані змістом цих правил ,
що усвідомлюються як правомірні й обов'язкові,
відповідають і безпосередньо ґрунтуються на
принципах природного права, виступають як р е-
зультат тривалої, одноманітної й постійної пра к-
тики вирішення правничих ситуацій, що вин и-
кають на основі типових відносин у практичному
житті людей, забезпечуються соціальною санкц і-
єю, а також можуть мати захист з боку держа в-
них органів влади та суду.
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N.E. Tolkachоva
METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF DECISION OF CONCEPT OF COMMON LAW

Summary

In the article it is talked that common law is the system common - legal norms, general rules of co n-
duct, which operate within the limits of certain association and directly base on principles of abs olute law,
which arise up on the basis of typical relations in practical life of people, provided social a pproval, and also
can have defence from the side of public organs of power and court.
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Постановка проблеми.  Теорія управління,
будучи самостійним напрямком у межах предме-
та загальної теорії держави і права, яка має вла с-
ний предмет і об’єкт дослідження, а також зумо-
влену ними методологію, вимагає чіткого визн а-
чення її співвідношення ще з такими загальнот е-
оретичними юридичними науками, як філософія
та соціологія права. Також важливою пр облемою
є визначення критеріїв розмеж ування теорії
управління та теорії державного управлі ння.

Мета статті. Визначити рівні співвідношен-
ня теорії управління з окремими загальнотеорети ч-
ними юридичними науками, а також з теорією
державного управління, виходячи з позицій зага-
льнотеоретичного характеру теорії управління.

Виклад основного матеріалу.  Теорія
управління та філософія права.  Філософія пра-
ва постає в якості фундаменту будь -якого право-
вого дослідження [6, с.73]. Проведення чі ткого
розмежування та визначення способів вза ємодії
теорії управління та філософії права ускладн ю-
ється тим, що основні наукознавчі питання філ о-
софії права й нині залишаються дискусійн ими
[13, с.22; 14, с.4], зокрема пита ння про те, чи є
вона самостійною наукою, до яких наук – філо-
софських чи юридичних належить, які її стосу н-
ки з суміжними юридичними наук ами, зокрема, з
загальною теорією права, історією правових
вчень, соціологією права [9, с.27]. Ми погоджу є-
мося з М.В.Костицьким, який стверджує, що сьо-
годні є достатньо підстав вважати філософію
права самостійною наукою, яка, з’явившись на
стику філософії і правознавства, сьогодні вист у-
пає „формою знань про право в культурі, є си с-
темою понять про правові явища, закономірнос ті
виникнення і розвитку права, зв’язок  його пр о-
явів з людським суспільством, має на меті п і-
знання за допомогою певних методів суті і п о-
няття права”[10, с.18].

Для визначення рівня і способів співвідн о-
шення теорії управління з філософією права тре-
ба відштовхуватися від основних предметно -
методологічних характеристик філософії права,
зокрема, від її об’єкта, предмета і методології,
які на сьогодні залишаються дискусі йними. Так,
на думку В.М.Костицького, має про йти немалий
проміжок часу, перш ніж будуть чіт ко сформу-

льовані поняття, категорії та закономірності ф і-
лософії права як окремої науки [10, с.19]. Однак,
на сьогодні вже існує чимало досліджень, пр и-
свячених наукознавчим питанням філософії пр а-
ва. Предмет філософії права в даних дослідже н-
нях визначається як „найзагальніші об'єктивні
закономірності виникнення, структури й функц і-
онування того явища, яке відображається терм і-
но-поняттям права” [13, с.6; 14, с.23], „шляхи,
методи, закономірності та тенденції права у
всьому його обсязі, внутрішні зв’язки та тенд ен-
ції закономірного розвитку всіх правових явищ і
процесів в їх єдності, системності і цілі сності” [6,
с.79], „право в його розрізненні і спі ввідношенні
з законом”[11, с.10], „закономірності впливу пра-
ва на людину, її поведінку, її розвиток, на усвідо м-
лення людиною свого місця в правовій дійсності
суспільства, у правових відносинах з іншими л ю-
дьми та їх утвореннями”[17, с.520] та ін. Узагаль-
нюючи зазначені визначення, можна стверджувати,
що предмет філософії права становлять загальні
„філософські” закономірності права.

Методологія філософії права визначається
як „сукупність різних методів” [5, с.37], „система
концептуальних підходів, загальнонаукових і
спеціальних методів і засобів дослідження її
предмета, а також знання про закономірності їх
застосування”[14, с.24]. Спеціальними (окремо-
науковими) методами філософії права є проц е-
дури інтерпретації та застосування гранично з а-
гальних філософських категорій у процесі досл і-
дження правових явищ [14, с.24], інакше кажучи,
це філософські методи, пристосовані до піз нання
специфічного об’єкта – права.

Зазначені вище основні предметно -методо-
логічні характеристики філософії права засві д-
чують суттєву відмінність між теорією управлі н-
ня, як напрямом теорії права, та філософією пр а-
ва. По-перше, це очевидно із характер истики
об’єктів дослідження цих напрямів юр идичного
знання. Теорія управління в якості свого об’єкта
розглядає лише ту частину правової дійсності, яка
пов’язана з реалізацією правом регулятивної фун к-
ції. Об’єкт філософії права становить правова дій с-
ність взагалі, а не окрема її частина чи аспект. Б і-
льше того, філософія права досліджує „не стільки
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реальні правові явища і процеси, скільки значення,
сенс правових явищ”[17, с.517].

Різну суть мають і предмети теорії упра в-
ління та філософії права. Предметом філософі ї
права є найбільш загальні філософські законом і-
рності існування та розвитку права, тоді як
предмет теорії управління становлять управлі н-
ські властивості і закономірності права. Відпов і-
дно різниться і предметна проблематика теорії
управління та філософії права. Проблематика
теорії управління обмежується реалізацією пр а-
вом управлінської підфункції як окремого аспе к-
ту, виду регулятивної функції права. Предметну
сферу сучасної філософії права визначають пр о-
блеми природи й сутності права як об’єктивної
форми соціальної дійсності. До кола інтересу
філософсько-правового пізнання можуть бути
віднесені такі проблеми, як соціальна взаємодія
права та держави, людини - суспільства – держа-
ви, правової держави як форми діяльності де р-
жавної влади на основі принципу „верхо венство
права” і громадянського суспільства тощо. Крім
того, філософія права покликана розробляти не
тільки філософські проблеми права, а й сприяти
розробленню нефілософських методів пізнання
права [17, с.516-517]. Філософія права є найв и-
щим ступенем осмислення права, а тому її пред-
мет ширший за предмет будь-якої теоретичної
юридичної науки, в тому числі і теорії управлі н-
ня, оскільки, за висловом М.В.Костицького „о д-
нією стороною він „стоїть” на землі і стосується
проблем нормотворення, нормозастосування і
нормоохорони, а іншою „сягає неба”, з’єднує
земні будні із суттю і формами буття”[10, с.19].

Методологія та понятійний ряд теорії
управління та філософії права також розрізн я-
ються в залежності від рівня пізнання дослідж у-
ваного об’єкта (права). Окремонаукови ми кате-
горіями і поняттями, які складають ядро пон я-
тійного апарату філософії права є категорії та
поняття, які відображають найбільш загальні ф і-
лософські властивості і закономірності права і
які постають базовими, загальнофіл ософськими
категоріями понятійних апаратів інших юридич-
них наук, у тому числі й теорії управління. Окре-
монауковим методом філософії права є філосо ф-
ський підхід до пізнання права. У теорії управ-
ління філософський метод також використов у-
ється, але лише в якості єдиної філософської о с-
нови їх використання (в теорії управління такою
світоглядно-філософською основою, як  уже з а-
значалось, постає діалектичний метод, яким ф і-
лософський підхід не вичерпується) [14, с.24].

Зазначені відмінності основних предметно -
методологічних характеристик теорії управління
та філософії права дозволяють стверджувати про
їх суттєву відмінність. Однак простежується і
тісна взаємодія філософії права та теорії упра в-
ління. Вона зумовлена, насамперед, методолог і-
чною роллю, яку відіграє філософія права по
відношенню до інших юридичних наук [17,
с.516]. Завдяки філософії права „створюються
методологічні підстави для  всього правознавс т-
ва, для всіх галузевих юридичних наук, розро б-
ляються загальні принципи, шляхи та методи
пізнання, використання та перетворення правової
дійсності, які використовуються всіма юриди ч-
ними науками в процесі дослідження спеціал ь-
них правових об’єктів”[6, с.77-78]. Методологіч-
не призначення філософії права полягає в тому,
щоб забезпечувати всі юридичні науки метод о-
логічним інструментарієм (але поряд з  цим
окремі юридичні науки розробляють окремона у-
кові методи дослідження спеціальних правових
об’єктів, які, при їх загальній значущості вкл ю-
чаються в філософію права) [6, с.78-79]. Отже,
методологічна взаємодія теорії управління та
філософії права полягає в тому, що філософія
права розробляє визначальні проблеми діалекти-
ки, гносеології та логіки правового буття, які фор-
мують подальші методи і напрями дослідження
управлінського аспекту регулятивної функції права
в межах предмета дослідження теорії управління.
Крім того, дослідження управлінського аспекту
регулятивної функції права повинно базуватися на
онтологічному, гносеологічному й аксіологічному
підходах до вивчення права, які розробляються
філософією права. Так, онтологія „задає структуру
активності, руху, дії та розвитку, котрі не можна
ігнорувати в праві, оскільки право у своїй регуля-
тивності ставить за мету спрямувати певні форми
активності”[8, с.75-76]. Право задає певний спосіб
діяльності, яка розгортається через буття, буттям і
визначається [8, с.75].

Важливе значення для теорії управління як
напрямку теорії держави і права відіграють і ф і-
лософські дослідження права з погляду його гно-
сеології: „право настільки регулятивне, наскіл ь-
ки пізнавальне” [8, с.92], а сама регулятивна ф у-
нкція права має власну гносеологічну сутність
[7, с.6]. Право  здатне зберігати та розвивати свій
регулятивний потенціал лише через постійний
пізнавальний діалог між дійсністю, реальними
відносинами у суспільстві та власним структу р-
ним цілим як самостійним та самодостатнім фе-
номеном соціального організму. Кожна правова
норма – це завжди запитання до дійсності. Позити-
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вна відповідь з необхідністю підсилює регуляти в-
ний потенціал права. Негативна ж відповідь на з а-
пит законодавця, яку дає суспільство своєю реакц і-
єю на встановлену норму, зменшує авторитет і ре-
гулятивну силу права і в той же час активізує под а-
льшу пізнавальну активність [7, с.6].

Специфіка аксіологічного аспекту в праві
також пов’язана з розкриттям його регулятивної
(а отже, й управлінської) сутності. Вона полягає
в тому, що право зорієнтоване не стільки на оп и-
сування і пояснення соціального життя, скільки
на його організацію і впорядкування [9, с.29]. З
точки зору аксіології дослідження організаційної
природи права постає як специфічне практично -
духовне освоєння дійсності. Цьому сприяє пред-
метна тематика юридичної аксіології – тракту-
вання права як ціннісної мети і відповідні цінн і-
сні оцінки існуючих норм [11, с.53].

 Теорія управління і соціологія права.  Ха-
рактеристика теорії управління як самостійного
напрямку теорії держави і права вимагає зістав-
лення її з іншою загальнотеоретичною наукою -
соціологією права. Для визначення рівня й особ-
ливостей співвідношення теорії управління та
соціології права насамперед необхідно чітко в и-
значити, для чого ми їх  порівнюємо. Приводом
для проведення такого розмежування, на нашу
думку, стало те, що в деяких працях питан ь соці-
ології права, стверджується, що право як з асіб
управління не може існувати, не володіючи т а-
кими взаємопов’язаними властивостями, як соц і-
альна зумовленість, з одного боку, та соціальна
ефективність – з другого [12, с.4]. Також ствер-
джується, що право може виступати як з асіб
здійснення державою управління лише за умови
існування чіткого уявлення, яким шл яхом і за
допомогою яких засобів правові приписи пер е-
водяться в соціальну поведінку суспільства,
окремих соціальних верств, груп і особистостей
[12, с.6]. Тобто теорія управління за такого пі дходу
постає не як напрямок теорії держави і пр ава, а як
напрямок соціології права. Отже, наяву проблема
“змішування” предметів теорії управління та соці-
ології права, що вимагає більш чіткого їх розмеж у-
вання для подальшого уточнення їх меж, на яких,
при дослідженні особливостей впливу права на
суспільство закінчується соціологія права та поч и-
нається теорія управління і навпаки.

Із вирішенням цих питань тісно пов’язана
проблема визначення предмета соціології пр ава,
оскільки, незважаючи на офіційне визнання та
необхідну інституціалізацію, питання про її пр и-
роду, наукову приналежність, предмет і місце в
системі юридичних наук ще до цього ч асу зали-

шаються дискусійними [16, с.19]. На сьогодн і
можна однозначно стверджувати, що метою с о-
ціологічних досліджень в праві є ро згляд зв’язків
між правом як соціальним феноменом і суспіль с-
твом, соціальних функцій права і ко мплексних
процесів трансформації юридичних норм у соці-
альну поведінку на всіх рівнях суспільства. З т а-
ких позицій предмет соціології права визначають
як закономірності виникнення, розвитку і фун к-
ціонування правових явищ, а також механізм,
тенденції взаємодії соціальних факторів з прав о-
вими явищами і процесами як нео бхідна умова
оптимізації функціонування прав ових чинників.
Тобто предмет соціології права складають зак о-
номірності взаємодії права з соціальним серед о-
вищем [2, с.13; 16, с.19].

Отже, якщо теорія управління вивчає
управлінські властивості права, то соціологія
права вивчає його соціальні властивості; якщо
теорія управління вивчає управлінську функцію
права, то соціологія права вивчає його соціальну
зумовленість і ефективність (при цьому викори с-
товуючи не управлінські, а інші, со ціологічні
критерії та показники ефективності). Також час-
тиною предмета соціології права є дослідження
стану правосвідомості різних соціальних груп. Т е-
орія управління вирішенням подібних питань не
займається, але вона може враховувати р езультати
таких досліджень, наприклад, для пошуку законо-
мірностей ефективного управлінського впливу на
об’єкт, до якого входять представники досліджув а-
ної соціологією права групи населення. Наслідком
існування таких особливостей у предметі соціоло-
гії права стало зростання в останній час уваги соці-
ології права до вивчення неправових факторів і
міжособистісних зв’язків.

Крім предмета, суттєво відрізняються ос о-
бливості методології теорії управління та соці о-
логії права. Базовим методом соціології права є
соціолого-юридичний підхід, тобто спосіб пі-
знання, вироблення й організації специфічних
знань про право як про особливе соціально -
юридичне явище [15, с.75].  Зазначений метод у
методології теорії управління також відіграє в а-
жливу роль, але він використовується лише у
поєднанні з догматичним методом у межах інте-
гративного підходу. Крім того, хоча ряд етапів
конкретно-соціологічного дослідження  в праві
(наприклад, розробка програми, уз агальнення
даних, пояснення отриманих фактів) безпосере д-
ньо пов’язані з теоретичним аналізом, тим н е
менше, основне навантаження в подібних досл і-
дженнях випадає на діяльність у площині емпі-
ричного рівня знання [18, с.36].



Співвідношення теорії управління з деякими загальнотеоретичними юридичними науками…

20 Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 427. Правознавств о.

Теорія управління та теорія державного
управління. Визначаючи місце теорії управління
в системі юридичних наук, важливо зазначити її
суттєву відмінність від такої науки, як те орія
державного управління, яка, не будучи юридич-
ною наукою, тим не менше, суттєво впливає на
розвиток теорії управління та визначення її місця
в системі наук. Необхідність подібного розмеж у-
вання зумовлена тим, що в сучасній юридичній
літературі теорія управління ніколи не згадується
як самостійна юридична наука, т оді як питанням
співвідношення теорії державного управління з
юридичними науками державно-правового циклу
(особливо з адміністративним правом) у юриди-
чній літературі відведено багато уваги [4, с.23; 3,
с.28; 1, с.85-96]. Підвищена увага до цієї пробл е-
ми зумовлена тим, що вирішення питань взаєм о-
дії права й управління є одним із основних з а-
вдань теорії державного управління. Цьому
сприяє те, що „дана наука і нтегрує багато ре-
зультатів досліджень як правознавчих, так і де р-
жавознавчих дисциплін. І не лише цих наук, а
багатьох інших, які сприяють активізації та п о-
силенню багатодисциплінарних досліджень де р-
жавного управління”[4, c.23]. Разом з тим зазна-
чається, що „теорія державного управління не
може вважатися суто правовою наукою: вона є
комплексною, міжисциплінарною наукою”[1,
c.88] і входить до групи організаційних наук [1,
c.96]. Неправовий, міждисциплінарний статус
теорії державного управління підтверджується
також тим, що в Комплексній програмі підгото в-
ки державних службовців прямо вказано, що г а-
лузь "державне управління" повинна мати мі ж-
дисциплінарний характер, із спр ямуванням на
опанування знань, необхідних для професі йної
діяльності в сфері державного упра вління [19].
Освітньо-наукову галузь "державне управління"
утворено з метою професіоналізації такого виду
діяльності як державне управління [19]. Провід-
ним закладом, що проводить ві дповідні наукові
дослідження в цій галузі , є Українська Академія
державного управління при Президентові Укра ї-
ни та її філіали [20].

Отже, комплексний неюридичний характер
теорії державного управління цілком очеви дний.
Але чому так сталося, що, проводячи пар алелі
між теорією державного управління та те орією
управління, дослідники так і не визначили чітких
критеріїв їх розмежування, що зумовило зни к-
нення в юридичній літературі навіть назви такої
юридичної науки, як „теорія управління”? На нашу
думку, це зумовлено тим, що, як уже зазн ачалося,
об’єктом дослідження теорії управління часто ви-

значали державне управління, а не право, отже, це
призводило до змішування предметно-методоло-
гічних характеристик цих двох наук. У ситуації,
коли головна роль в дослідженнях правового асп е-
кту державно-управлінських явищ надавалась ад-
міністративному праву, а власне державно-управ-
лінськими дослідженнями займалася теорія держа-
вного управління, теорії управління не знаход илось
місця в системі юридичних наук.

Висновки. Очевидна не тільки предметна
відмінність теорії управління та філософії права,
а й їх тісний взаємозв’язок, який зумовлений м е-
тодологічною роллю філософії права по відн о-
шенню до теорії управління. Це полягає в тому,
що філософія права формулює визначальні мет о-
дологічні засади дослідження управлінськ ого
аспекту регулятивної функції права. Ц ьому
сприяє також філософське дослідження права з
погляду його онтології, гносеології та аксіології,
що допомагає більш чітко охарактеризувати р е-
гулятивну природу права та визначити подальші
напрями дослідження управлінського аспекту
регулятивної функції права.

Відмінності об’єкта, предмета і методології
дослідження теорії управління та соціології пр а-
ва не дають підстав вважати теорію упра вління
складовою частиною або напрямком соці ології
права і в більшій мірі характеризують її як н а-
прямок загальної теорії держави та права.

Предмет теорії державного управління, з у-
мовлений комплексною, неправовою природою її
об’єкта – системи державного управління, на
відміну від теорії управління, охоплює перева ж-
но неправові проблеми - принципи і методи
управління, наукову організацію праці, механізм
вироблення і прийняття рішень у процесі здійс-
нення управлінської діяльності державним слу ж-
бовцем, питання політики кадрів у органах
управління та ін. Знання та державно -правові
закономірності, отримані юридичними науками
(і, зокрема, теорією управління), повинні вико-
ристовуватися теорією державного управління
лише частково, поряд із знаннями, отриманими з
політології, соціології менеджменту та ін. наук,
що б цілком відповідало комплексному характ е-
ру цієї науки. Крім того, дані на уки розрізняють-
ся за сферами застосування результатів своїх д о-
сліджень. Результати досліджень теорії держа в-
ного управління, як передбачено Комплексною
програмою підготовки державних службовців,
застосовуються в процесі навчання та підвище н-
ня кваліфікації державних службовців, а також
вже при безпосередньому використанні служб о-
вцями отриманих знань при здійсненні ними
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управлінської діяльності. Висновки та узагал ь-
нення теорії управління як юридичної науки, як
уже зазначалося, використовуються у процесі
вдосконалення діючої системи законодавства.
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Summary

The article is devoted to the investigation of publi c administration as a part of the theory of state and law.
The article contains the comparative characteristics of the basic methodological features of the law sc ience of
public administration and other theoretical law sciences.
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Постановка проблеми.  На тлі політичних
криз, постйіних конфліктів між гілками влади та
безперервними суперечками про напрямки ма й-
бутнього руху українського суспільства особл и-
вої актуальності набуває проблема правосуддя.
Як казав відомий французький філософ П. Рікер,
особливостю слова „право”, яке лунає у суді, є
те, що воно є останнім, ніби фі нальним словом,
закриваючим усі подальші суперечки [ 6, c.11].
Яскравим прикладом такого розуміння  термін а
„право” стали загальновідомі рішення Верховн о-
го суду України по справі за скаргою довіреної
особи кандидата в президенти України В. Ющ е-
нка М. Катеринчука про визнання незаконними
дій Центральної виборчої комісії по встановле н-
ню результатів повторного голосування з виборів
Президента України незаконними від 3 гр удня
2004 р. та за скаргою довіреної особи кандидата в
президенти України В.Януковича В. Заєця від 20
січня 2005 р. [1; 2]. Незважаючи на ті пристрастні
та суперечливі думки, які лунали у суспільстві щ о-
до законності проведення другого та третього турів
виборів, судові рішення поставили крапку у цих
дебатах, остаточно визначивши, що саме сталося та
які правові наслідки це за собою тягне.

Проте це не стало, як можна було б спод і-
ватися, кінцевою перемогою правосуддя. Спроби
влади підкорити собі суди досягли такого рівня,
що це навіть призвело до скликання позачерг о-
вого Пленуму Верховного суду України та при-
йняття Постанови від 13.06.2007 р. № 8 «Про
незалежність судової влади» [3].

Ступінь наукової розробки проблеми.
Ситуація значно ускладнюється тим, що дії дер-
жавної влади по підкоренню собі правос уддя в
повній мірі підтримуються на рівні теорети чних
положеннь. Так, відомі фахівці в галузі конст и-
туційного права В.В. Копейчиков і Ю.М. Тодика
прямо формулюють, що правосуддя є діяльн істю
компетентних органів державної вл ади [4, с.116-
118; 9, с. 312-313]. Відтак, за влучним висловом
українського конституціоналіста В.В. Речицько-
го, суд, який у демократичній кр аїні покликаний
бути, насамперед, арбітром у можливій супере ч-
ці людини і держави, є державною установою і,
отже, держава сама є суддєю у власній справі,

проголошуючи судові рішення не ім’ям права чи
закону, а власним ім’ям [7, c.120-121].

Можна припустити, що ситуація, яка скл а-
лася, є наслідком глибоких теоретичних і філо-
софських прогалин у осмисленні феномену пр а-
восуддя. Калькуючи панівне за радянських часів
положення про правосуддя як діяльність комп е-
тентних органів державної влади ми позбавля є-
мося можливості відрізнити правосуддя від кар а-
льно-репрессивної чи суто «технічної» діяльно с-
ті суду по «виробництву» судових рішень. Відтак
формальних критеріїв для визначення сутності
правосуддя недостатньо. Крім того, залишається
відкритим і питання про «секуляризацію» суду
від державної влади.

Отже, метою статті є осмислення феноме-
ну правосуддя не з формально -теоретичних, а з
філософських засад, що дозволить виявити шл я-
хи подолання узурпації державою пр авосуддя.

Як можна побачити, саме слово «правосу д-
дя» складається з двох – «право» і «суддя».
Останнє, «суддя», завжди пов’язувалося у вітч и-
зняній теорії з державним посадовцем, який має
певну компетенцію відповідно до «права». Пр о-
те, якщо зупинити цю інерцію мислен ня, можна
побачити дещо інше.  «Правосуддя» є не що і н-
ше, як «право-суддя», право судити. Відповідно
до ст. 22 Конституції України , права людини,
передбачені розділом 2 цієї Конституції, не є в и-
черпними. Отже можна припустити, що і в зв и-
чайної людини є право судити. На це, зокрема,
вказують положення ст. 5 Конституції, відпові д-
но до якої, народ є єдиним джерелом влади (отже
і судової також) в Україні. А згідно з ч. 4 ст. 124
Конституції України народ безпосередньо бере
участь у здійсненні правосуддя через н ародних
засідателів і присяжних. Можна припу стити, що
саме цей шлях – введення на процессуальному
рівні інституту присяжних 1 є шляхом до позбав-
лення правосуддя від тиску влади.

1 Відповідно до діючого законодавства України , народ
бере участь у здійсненні правосуддя лише у вигляді
народних засідателів при розгляді кримінальних
справ по злочинах, за які за законом може бути пр и-
значено покарання у вигляді довічного позбавлення
волі. Але при цьому засідателі відправляють правос у-
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Тож одразу постають два запитання. П ерше
– як можуть звичайні люди, не знайомі з зако-
ном, судити? По друге, а що ж це за право – су-
дити? Адже, згідно із загальноприйнятною дум-
кою, якщо людина хоче скористатися цим пр а-
вом, вона може спробувати стати суддею, і це
якраз і буде шляхом реалізації її невичерпних
конституційних прав...

Відповідаючи на перше питання , зазначи-
мо, що присяжні засідателі якраз і не пов инні
знати закон. Для цього є професійні судді. Пр и-
сяжні мають інше завдання. Вони повинні вста-
новити, чи достатньо доказів для того, щоб уста-
новити, чи вчинила особа те діяння, яке  інкримі-
нується ій, і якщо так, чи є це діяння суспільно
небезпечним, чи ні.

Як можемо бачити, як проблема достатнь о-
сті доказів, так і питання визначення суспіл ьної
небезпеки діяння мають процесуальний ст атус.
Зрозуміти, чи достатньо доказів для визна ння
особи такою, що вчинила певні дії, може будь-
яка людина із здоровим глуздом. Складніше бути з
другим питанням: чи порушує це діяння чиїсь пр а-
ва, чи є воно небезпечним для суспільства? Адже в
цьому випадку, здається, не обійтись без знання
спеціальних законів, які визначають права людини
і охороняють державний лад.

Саме в цей момент у гру і повинна вступити
філософія. Зрозуміло, що посилання на здор овий
глузд і совість присяжних як основу справедливого
рішення є дуже хиткою та оціночною категор ією.
Закон чи наука, які оперують формальними понят-
тями, не в змозі обгрунтувати її. Завдання проясн и-
ти, що криється за «інтуїтивним розумінням» прав
людини, суто філософське.

Традиційно права людини розуміли як пе в-
ну сферу, кількісний набір можливостей які н а-
лежать людині від природи (природньо-правова
школа) чи волею суверена (позитивізм). Так, у
рішенні Конституційного суду України від
11.10.2005 р., в якому, зокрема, зазначено, що
обсяг прав людини – це кількісні показники від-
повідних можливостей, які характеризують й ого
множинність, величину, інтенсивність і ступінь
прояву та виражені у певних одиницях виміру
[5]. З цього погляду людина п еребуває немовби у
коморі, начиненій певною кількістю можливо с-
тей, доступ куди стороннім замкнений.

Водночас це твердження не враховує ди-
наміки суспільних відносин. Реалізація своїх
прав неодмінно зачіпає інших людей. Мої права
мають власним кореллятом чиїсь обов’язки. Але

ддя не самостійно, а у складі колегії суддів, а тому
фактично лише погоджуються з їх рішеннями.

у повсякденному житті людина дуже часто п о-
ступається своїми правами, зазіхає на права і н-
ших, потрапляє у  мікроскопічні «локальні» не-
правові відносини і навіть не має на думці зве р-
татися до суду. Прикладом може стати день п е-
ресічного водія: якщо з погляду закону суворо
оцінювати його вчинки, цей день може коштув а-
ти йому половини вартості машини (штрафи) і
половини життя, проведенного у суді по адміні с-
тративних справах.

Уникнути цієї абсурдної ситуації, куди з а-
водить нас т.зв. «класичне» розуміння прав л ю-
дини, допомагає така гіпотеза. Що, якщо конста-
нтою нашого співбуття з іншими є певна м ежа?
Що, якщо т.зв. «права людини» є не що інше, як
можливість більш чи менш швидко пер етинати
цю межу, та/або значну їх кількість?

Розглянемо це на прикладі. Так, інспектор
ДАІ має більше прав, ніж звичайний водій. Він
може зупиняти транспортні засоби, обшукувати
їх тощо. Тобто він може дуже легко перетинати
ту межу, яку становлять собою «права водія».
Але у випадку, коли водієм, наприклад, є наро д-
ний депутат, він (інспектор) уже не може пере-
тнути цю межу: в даному випадку в другої особи
прав ще більше, що ускладнює, або робить н е-
можливим порушення меж, які відділяють його
(депутата) від інших людей.

Але що ж це за таємнича межа? Детальн о-
му її аналізу присвячено віповідний розділ мон о-
графії автора цієї статті [8]. Для досягення мети
цієї роботи визначимо її коротко: «межа – це різ-
ниця між можливим і неможливим». Звичайно, під
«можливим і неможливим» на увазі маються дії
однієї особи щодо іншої. Деякі критерії «що мо ж-
ливе, а що ні», зафіксовано у законі. Але у житті ця
різниця постійно мінлива, така, що навіть щодо
однієї і тієї ж самої особи може змінюватися про-
тягом незначного проміжку часу 1. Заздалегідь у
повній мірі визначити її неможливо. Саме тому
врахувати її має бути покликаний не закон і суддя,
а «право», яке інтуїтивно зрозуміле присяжним.

Прикладом може стати необхідна оборона
або крайня необхідність. Закон фіксує загальні їх
критерії. Проте визначити, що мало місце у ко ж-
ному конкретному випадку, можлив о лише на
підставі розуміння того, «чи можлива була певна
дія, чи ні».

1 Наприклад, якщо дві особи будуть битися на рингу,
вони не будуть нести відповідальності за сприч инені
один одному тілесні ушкодження, але якщо ця бійка
буде мати місце на вулиці – це вже кримінально кара-
ний злочин.
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Що ж мається на увазі під «можливістю»
чи «неможливістю» того чи іншого діяння? Тут
ми переходимо до відповіді на другу частину
поставленного запитання, а саме до розгляду т о-
го, що розуміти під суспільною небезпечні стю
діяння, як можливо осягнути це людям, не зн а-
йомим зі змістом позитивного закону.

Суспільну небезпечність діяння традиційно
вважалося можливим описати як властивість д і-
яння шкодити не лише правам і охоронюваним
законом інтересам тієї особи, яка безпосередньо
потерпіла від суспільно небезпечної дії або бе з-
діяльності, але інтересам суспільства в цілому .
Що тут мається на увазі? Адже зрозуміло, що н а-
віть убивство, скоєне, наприклад, у Луцьку, навряд
чи зашкодить чиїмось інтересам у Харкові. Загал ь-
новідомі посилання на інтереси правопорядку не
витримують критики: чому вбивство, скоєне у Х а-
ркові, порушує правопорядок у Києві до якого 500
кілометрів, але разом з тим у російському Белгор о-
ді, до якого лише 40 кілометрів – ні?

Відповісти на це запитання можна спроб у-
вати, якщо відштовхнутися від попередньої гіп о-
тези. Якщо справедливо, що константою суспі-
льного життя є межа, яка повсякчасно і повся к-
денно твориться і відтворюється, переходиться і
порушується, то конститутивним для суспільної
небезпечності діяння буде спосіб, яким здійсню-
ється цей перехід.

Розглянемо цей феномен детальніше. У
монографії автора цієї  статті вказано три способи
правомірного переходу межі: це «ритуал», коли
для переходу вистачає вчинення певної дії (н а-
приклад, купівля квитка у транспорті), «проха н-
ня», коли потрібна обов’язкова згода певної
«вищої» інстанції (наприклал, звернення у пос о-
льство за візою), та «змагання» (наприклад, ко н-
курс при вступі до вузу, або спортивна гра) [8,
c.69-70]. На відміну від указаних способів, по-
рушення не «перетинає межу», не «відсуває» її, а
знищує, руйнує, що має своїм наслідком немо ж-
ливість суспільного життя.

Розглянемо це на тлі такої ситуації. Неви-
конання певного майнового зобов'язання може
спричинити особі дуже значні збитки, н абагато
більші, ніж, наприклад, кишенькова кр адіжка,
але лише в другому випадку винний буде нести
кримінальну відповідальність, стане злочинцем.
Майнова шкода спричинена і у першій, і у другій
ситуації, але суспільно небезпечним є лише в и-
падок крадіжки. Різниця тут полягає у тім, що
«суспільно небезпезпечним» є не просто факт
позбавлення особи певної суми протипра вним
шляхом, а «стертість» різниці між можливим і

неможливим. При цьому треба наголосити на
тому, що під «можливістю і неможливістю» не
увазі маються не певні моральні імперативи, а
саме суспільне життя, умовою можливості якого
є зазначена межа.

Звичайна людина часто відчуває цю межу
набагато тонше і чіткіше, ніж професійний су ддя.
Якщо останній є поважною посадовою особою, для
якої шанси опинитися на місці потерпілого незна ч-
ні, то звичайна людина є живою часткою того «с у-
спільного тіла», яке потерпає від злочину.

Тут ми повертаємося до другого питання,
яке було поставлене на початку статті: право с у-
дити. Як людина, не будучи професійним су ддею
та не знаючи законів, може переходити м ежу між
незанням законів і знанням того, що ст алося?

За влучним висловом українського філос о-
фа права С.І. Максимова1, правосуддя є своєрід-
ним шляхом, початком якого є істина, а кінцем –
справедливість. Кінець залежить від початку:
адже для того, щоб визначити правові наслідки
діяння, відповідні скоєному, спершу треба з’ясу-
вати, що саме сталося. І навпаки: якщо відомо,
що сталося, підібрати відповіді правові наслідки,
як правило, не становить великих тр уднощів.
При цьому саме по собі вставновлення істини не
потребує спеціальних правових знаннь: присяжні
лише мають критично оцінити докази, які зібрані
захистом та обвинуваченням. Водночас, тонкощі
кваліфікації вчиненого вимагають навичок і
вміннь застосування законодавства.

Висновки. Отже, найбільш доцільним є
доповнення професійних суддів прися жними,
коли до компетенції других належить оцінка з і-
браних доказів, а перших –  юридична кваліфіка-
ція тих дій, учинення яких присяжні вважають
доведеними. При цьому присяжні мають прац ю-
вати не в складі колегії суддів, а самостійно.
Можна припустити, що цей розподіл обгрунт о-
ваний як з процессуального погляду (оскільки
дозволяє в значній мірі позбутися таких негати в-
них явищ, як процессуальна деформація суддів,
корупція, обвинувачувальний нахил), так і з поз и-
цій реалізації конституційних положень. Адже,
проголосивши норми Конституції України так ими,
що мають пряму дію (ст.8) і закріпивши здійснення
судочинства присяжними, ми позбавляємося юр и-
дичної можливості стверджувати, що вказані п о-
ложення є «програмними», «перспективними» та
ін., оскільки в цьому випадку нівелюється сам
принцип дії конституційних норм, а їх невико нан-
ня маскується уявною «програмністю» її вимог.

1 Висловлено під час приватної розмови.



О.В. Стовба

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 427. Правознавство. 25

Список літератури

1.Вісник Верховного Суду України. – 2004.
–  № 11

2.Вісник Верховного Суду України. – 2005.
–  № 1

3.Вісник Верховного Суду України. – 2007.
–  №  6

4.Копейчиков В.В. Основи конституційн о-
го права України. – К.: Юрінком, 1997. – 208 с.

5.Офіційний вісник України, 2005, N  42
(02.11.2005), ст. 2662

6.Рікер П. Право і справедливість. – К.:
Дух і літера, 2002. – 216 с.

7.Речицкий  В. Конституционализм: укр а-
инский опыт. – Х.: Фолио, 1998. – 160 с.

8.Стовба А.В. Правовая ситуация как исток
бытия права. – Х.: Диса+, 2006. – 176 с.

9.Тодыка Ю.Н. Конституция Украины:
проблемы теории и практики. – Харьков: Факт,
2000. – 608 с.

Стаття надійшла до редколегії  22 листопада 2007 року.
Рекомендована до опублікування у  «Віснику» членом редколегії  М.В. Никифораком.

O.V. Stovba
JUDGMENT: A PHILOSOPHICAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION

CERTAIN CONSTITUTIONAL NORMS

Summary
This article is devoted to a philosophical aspects of implementation certain norms of Ukraine`s Const i-

tution.



26 Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 427. Правознавств о.

ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

УДК 342.53
© 2007 р. Георгіца А.З.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
Фрицький Ю. О.

Академія муніципального управління, Київ

ФУНКЦІЇ ТА МЕТА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми.  За останні десяти-
ліття у вітчизняній юридичній літературі пр о-
блемі державної влади приділяється підвищена
увага, про що засвідчують, зокрема, монографії
та інші публікації, тематичні конференції, «кру г-
лі столи» тощо [1]. Проте, стан наукового забез-
печення парламентської, адміністративної та с у-
дової реформи залишається недостатнім. До ць о-
го часу в українській науці не створено теорет и-
чних засад організації і діяльності органів де р-
жавної влади, які б відповідали чинній Конститу-
ції України, сучасному стану державотворення.
Однією з істотних причин такого стану є відсу т-
ність загальної теорії державної влади та фундам е-
нтальної доктрини організації і здійснення окремих
видів державної влади – законодавчої, виконавчої і
судової. Насамперед, це стосується дослідження
проблеми визначення державної влади, класифік а-
ції її функцій та механізму здійснення.

Мета статті. Мета статті полягає в тому,
щоб на основі аналізу сучасних поглядів вітчизн я-
них і зарубіжних учених-теоретиків з проблемати-
ки державної влади, розглянути найбільш важливі
питання, що стосуються окресленої теми, і тим с а-
мим сприяти подоланню існуючих прогалин в
українському теоретичному правознавстві.

Виклад основного матеріалу.  В юридич-
ній науці однією з найбільш дискусійних і во д-
ночас недостатньо розроблених є проблема спі в-
відношення держави і державної влади. Автори
підручника «Теорія держави і права» (енцикл о-
педичний курс) О.Ф. Скакун (Харків, 2006) вв а-
жає, що ці два поняття – близькі і багато в чому
збігаються. У ряді випадків вони вживаються як
тотожні, взаємозамінні, але між цими поняттями
є і відмінності. Поняття «держава» більш
об’ємне: воно охоплює не лише саму по собі
владу (управлінська основа держави), а і народ
(соціальна основа держави), територію (прост о-
рова основа держави), органи влади, її інститути
(інституційна основа держави), соці альні норми
(нормативна основа держави). Держава – це фо-

рма організації суспільства, державна же влада є
способом керівництва, управління суспільством.
Державна влада – неодмінний елемент держави,
без якого вона не може функціонувати. Але де р-
жава також не може існувати без інших, зазнач е-
них вище елементів [2, с. 61 -62]. Дослідження
показують, що, незважаючи на близькість понять
«держава» і «державна влада» і неможливість їх
існування один без одного, тим не менш, це різні
категорії: без держави немає державної влади,
але й державна влада не може існувати тільки
через державу, її органи. При цьому державна
влада визначає, які функції, цілі, задачі мають
виконувати державні органи і держава в ц ілому,
встановлює для них обсяг повноважень та юр и-
дичні межі діяльності. Як убачає російський д о-
слідник В.М. Протасов, генетично державна вл а-
да є первісною стосовно держави, оскільки саме
потреба суспільства на певному етапі його ро з-
витку у владі, здатною управляти якісно новим
складом суспільства, і зумовила появу державної
організації. Держава – носій держаної влади,
тобто виступає тією самою, яка слугує базою для
функціонування державної влади. Тут також
проводиться відмінність між державою і держа в-
ною владою [3, с. 78].

Як різновид соціальної влади, державна
влада володіє всіма її ознаками, водночас має і
свої особливості. Це влада, по -перше, реалізуєть-
ся за допомогою держави  та її органів. При
цьому тільки державна влада має апарат прим у-
су, який розповсюджує свої повноваження на
всіх людей, котрі проживають на території даної
держави; по-друге, публічна. В теорії під цим
розуміється, що державна влада здійснюється
професійним апаратом, відчужена від суспільс т-
ва, не співпадає з ним; по-третє, суверенна, во-
лодіє верховенством та єдністю в середині кра ї-
ни і незалежністю ззовні; по-четверте, універса-
льна, вона розповсюджується на всю територію
країни та усе її населення; по -п'яте, володіє мо-
нопольним правом на видання законів та інших
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загальнообов’язкових актів юридичного характе-
ру. Державна влада підкріплюється силою зак о-
ну, і це дозволяє їй робити свої веління
обов’язковими для всіх, у тому числі і для неї
самої [3, с. 73].

Певні риси державної влади знайшли свого
відображення у положеннях чинної Конституці ї
України (зокрема, у Преамбулі, статтях 3, 6, 8,
10-13, 19, 38, 75, 92, 102, 113, 124, 147, та ін. [4,
с. 4, 5-9, 11, 21, 37, 52-54, 59, 73, 77]). Виходячи з
цих конституційних положень, В.Ф. Погорілко
дав наступне визначення: «Державна влада – це
організація і здійснення політичної влади в Укр а-
їні державою, її органами і посадовими особами
у межах і порядку, передбачених Конституцією і
законами України» [5, с. 6]. Тобто державна вл а-
да тлумачиться як один із видів політичної (пу б-
лічної) влади, що здійснюється державою, її ор-
ганами та посадовими особами.

Особливу цінність для розуміння держа в-
ної влади зокрема має опосередковане визначе н-
ня безпосереднього народовладдя (безпосере д-
ньої демократії) (ст. 69 Конституції України). У
ній зазначається, що народне волевиявлення
здійснюється через вибори, референдуми та інші
форми безпосереднього народовладдя. За своєю
суттю влада народу (безпосереднє народовладдя,
безпосередня демократія) є безпосереднім вол е-
виявленням народу (народне волевиявлення).
Відповідно державна влада, звичайно, волевияв-
ленням певних суб’єктів влади є, зокрема
суб’єктів політичної системи суспільства, пере д-
бачених Конституцією і законами України. О т-
же, резюмував В.Ф. Погорілко державна влада,
за своєю суттю, є волевиявленням держави, її
органів та посадових осіб, Конституцією і зако-
нами України [5, с. 7]. Водночас державна влада
опосередковано тлумачиться в Конституції Укра ї-
ни за своєю суттю і як право – право народу (ст. 5),
право територіальної громади (ст. 140) або як по в-
новаження – повноваження органів законодавчої,
виконавчої та судової влади (ст. 6, 85), тобто як
можливість і здатність окремих суб’єктів (передб а-
ченою Конституцією і законами України) виріш у-
вати певне коло питань у межах і в порядку, визн а-
чених Конституцією і законами України.

Важливим є визначення державної влади за
її формою. Спільним для всіх органів державної
влади за формою їхньої діяльності – прийняття
правових актів. Так, відповідно до ст. 91 Конст и-
туції України Верховна Рада України приймає
закони, постанови та інші акти. Президент Укра-
їни відповідно до ст. 106 Конституції видає укази
і розпорядження. Кабінет Міністрів у межах св о-

єї компетенції видає постанови і розпорядження
(ст. 117). Судові рішення відповідно до ст. 124
Конституції України ухвалюються судами ім е-
нем України. З цих положень випливає, що за
формою державна влада є прийняттям законів та
інших правових актів.

З аналізу поняття державної влади за його
суттю, змістом і формою, в юридичній літературі
дається наступне узагальнене визначення. Дер-
жавна влада – це волевиявлення держави або її
органів щодо здійснення їхніх функцій і повн о-
важень шляхом прийняття правових актів у м е-
жах і в порядку, передбачених  Конституцією і
законами України [5, с. 9].

Характер державної влади, її призначення,
суть, зміст і форма здійснення втілюються в її
функціях. У філософії під функцією розуміється
зовнішнє виявлення властивостей будь -якого
об’єкта у певній системі відносин [6, с. 526]. В
юридичній літературі немає єдності думок ст о-
совно категорії «функція держави (органу)». Під
нею розуміють основні напрями (сторони, види)
діяльності держави (органу); її (його) практична
діяльність, що має предметно-політичний і соці-
альний характер; соціальний напрям діяльності в
середині або зовні держави. Однак всі односта й-
но визнають, що у функціях держави (органу)
відбиваються її сутність і соціальне призначення,
цілі і задачі [7, с. 94]. У цілому ж функції держ а-
вної влади можна визначити як передбачені
Конституцією і законами України н апрями або
види її здійснення [5, с. 21].

Зі змісту Конституції України випливає, що
державна влада є багатофункціональною. Пр и-
наймні за чинним Основним Законом можна в и-
окремити відповідно до трьох видів влади три
основні функції: функцію законодавства, фун к-
цію управління (виконання законів та інших н о-
рмативно-правових актів) та функцію правосу д-
дя. Проте, ця класифікація функцій є далеко не
вичерпною. Наведені функції державної влади
визначаються як головні, або пріоритетні, але ж
далеко не єдині. Про це свідчать, по -перше, ком-
петенція органів законодавчої, викон авчої і су-
дової влади, яка нерідко містить поряд із вла с-
ними функціями і повноваженнями – законодав-
чими, виконавчими і судовими – декілька суміж-
них функцій: контрольну, наглядову, предста в-
ницьку, установчу, арбітражну, охоронну, інф о-
рмаційну, бюджетно-фінансову, а також функцію
програмування і прогнозування та ін., які розрі з-
няють за тими ж критеріями (формою, способом
чи засобом діяльності держави та її органів), що
й законодавчу, виконавчу або судову. По -друге,
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чинною Конституцією і законами України п е-
редбачено і функціонує на практиці ряд органів
державної влади, які зовсім неможливо, або м о-
жливо лише умовно віднести до органів закон о-
давчої, виконавчої та судової влади. Це такі о р-
гани як Президент України, прокуратура Укра ї-
ни, Центральна виборча комісія, Національна
рада України з питань телебачення і радіомо в-
лення тощо. По-третє, державна влада відповідно
до Конституції і законів України опосередковано
поділяється не лише за способом її здійснення, а
й за сферами (економічною, соціальною, культ у-
рною) здійснення відповідної політики держави.
Така класифікація є загальновизнаною в юрид и-
чній літературі [5, с. 21-22].

У теоретичному правознавстві загальн о-
прийнятим є підхід, згідно з яким функції держ а-
вної влади класифікують за низкою ознак, пр и-
таманних цьому виду політичної влади: а) за її
суб’єктами; б) об’єктами; в) способами; г) зас о-
бами; д) здійснення; е) походження; ж) умовами
здійсненнями та іншими критеріями.

Суб’єктом державної влади можуть бути
соціальні та національні спільноти, клас, народ,
нації і т.д. Суб’єктом державної влади можуть
бути держава та її органи і посадові особи.
Суб’єкт являє собою безпосередній носій держ а-
вної влади, його активний, спрямовуючий поч а-
ток. Суб’єкт приписує ті чи інші варіанти пов е-
дінки або дій, підпорядковуючи своїй вла ді
об’єкт [3, с. 75]. За суб’єктами (органами) держ а-
вної влади розрізняють функції парламенту
(Верховної Ради України), президента, уряду та
інших органів державної влади.

Об’єктом державної влади, зазвичай ви-
ступають, їх об’єднання, соціальні прошарки,
класи, спільноти, суспільство в цілому. В демо к-
ратичному суспільстві об’єкт і суб’єкт державної
влади найчастіше співпадають [3, с. 75]. За об’єк -
тами, сферами здійснення державної влади ро з-
різняють економічні, соціальні, культурні фун к-
ції державної влади, іменуючи їх економічною,
соціальною, культурною політикою, обов’яз-
ками, повноваженнями органів держа вної влади
або безпосередньо державної влади.

Засоби, методи, способи  здійснення  дер-
жавної влади залежать від інтересів та вольової
позиції сторін. Якщо інтереси і воля пануючих і
підвладних співпадають, що найчастіше можл и-
во у демократичному суспільстві, то владні ві д-
носини реалізуються безперешкодно, без прим у-
су. Якщо ж вони розходяться, то використов у-
ються різні методи – від досягнення компромісу
до примусу [3, c. 76]. За способами, формами

здійснення державної влади, як правило, розрі з-
няють, у першу чергу, законод авчу, виконавчу і
судову функції, а також нерідко контрольно -
наглядову, президентську функції тощо. За зас о-
бами здійснення державної влади розр ізняють
бюджетно-фінансову, інформаційну, територі а-
льну функції, функцію державного програмува н-
ня і прогнозування, організаційну та ін. За змі с-
том державної влади розрізняють функції набу т-
тя, володіння, здійснення, розпорядження і ох о-
рони, захисту і гарантування державної влади.

Зупинимося більш докладно на окремих
функціях державної влади в Україні. Як зазнач а-
лося вище, це – насамперед, функції державної
влади за суб’єктами її здійснення. Відповідно до
чинної Конституції України до них відносяться:
народ України; Верховна Рада – парламент Укра-
їни; Президент України; Кабінет Міністрів Укр а-
їни, інші органи виконавчої влади; Конституці й-
ний Суд; суди загальної юрисдикції; прокурат у-
ра; Верховна Рада Автономної Республіки Крим і
Рада Міністрів Автономної Республіки Крим;
місцеві державні адміністрації та деякі інші о р-
гани державної влади. Зокрема, особливим
суб’єктом державної влади в Україні відповідно
до ст. 5 Конституції є народ, який є «носієм с у-
веренітету і єдиним джерелом влади. Народ зді й-
снює владу безпосередньо і через органи держа-
вної влади та органи місцевого самовряд ування»
[4, с. 6]. До виключних функцій народу Конст и-
туція України відносить: право визначати і зм і-
нювати конституційний лад в Україні (ч. 3 ст. 5);
захист суверенітету і територіальної цілі сності
України, забезпечення її економічної та інфо р-
маційної безпеки (ч. 1 ст. 17); захист Вітч изни (ч.
1 ст. 65); право здійснювати своє волев иявлення
через вибори, референдуми, народні ін іціативи
та інші форми безпосередньої демократії (ст. 69,
72); вирішення питання про зміну території
України виключно всеукраїнським референд у-
мом (ст. 73); участь у здійсненні правосуддя ч е-
рез народних засідателів і присяжних (ч. 4 ст.
124); затвердження всеукраїнським референд у-
мом змін до розділу І «Загальні засади», розд ілу
ІІІ «Вибори. Референдум» і розділу ХІІІ «Вн е-
сення змін до Конституції України» (ч. 1 ст. 152)
[4, с. 6, 10, 33, 35, 36, 77, 99].

Стосовно системи державних органів як
суб’єктів державної влади, то розрізняють такі
суб’єктні функції державної влади: фун кції Вер-
ховної Ради України; функції Президента Укра ї-
ни; функції Кабінету Міністрів України, а також
міністерств, інших центральних органів вик о-
навчої влади, а також місцевих державних адмі-
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ністрацій; функції судів загальної юрисдикції, Ко н-
ституційного Суду України, прокуратури України,
інших органів державної влади (Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, Націон а-
льної ради України з питань телебачення та раді о-
мовлення, Центральної виборчої комісії) тощо.

Важливе значення має класифікація фун к-
цій державної влади за об’єктним компонентом,
тобто за сферою діяльності держави та її органів.
Як відомо, такими сферами є: політична, екон о-
мічна, соціальна, культурна, екологічна та зо в-
нішньополітична. Відповідно до цього можна
розрізняти політичну, економічну, соціальну,
культурну, екологічну функції державної влади –
зі сфери внутрішніх функцій державної влади, а
також зовнішньополітичну, зовнішньоекономі ч-
ну, зовнішньогуманітарну та оборонну (захисну)
– у царині зовнішніх функцій державної влади.

Однак і в літературі, і на нормативному р і-
вні, а також у практичній діяльності органів де р-
жавної влади головними владними функціями
вважають ті, що відрізняються за формами, сп о-
собами діяльності держави в цілому та її органів.
Такими загальновизначеними формами (в идами)
є: законодавство (законодавча діяльність); вик о-
навча діяльність (державне управління); прав о-
суддя; державний контроль, діяльність глави
держави. Відповідно, функціями державної вл а-
ди за цим критерієм вважають законодавчу, в и-
конавчу, судову, а в науковій літературі – конт-
рольно-наглядову і президентську функції. Щодо
самостійності останніх двох функцій в науці
триває дискусія, тому на погляд а вторів статті,
потрібні додаткові, більш грунтовні аргументи,
для їх виокремлення.

В літературі нерідко цілком слушно вказу-
ється на наявність значного кола функцій держ а-
вної влади, які становлять функції, що розрізн я-
ють за засобами діяльності  держави та її органів
або здійснення державної влади. Такими засоб а-
ми здійснення державної влади виступає бюдж е-
тна, грошова і банківська системи, інформаційна
система, державні програми та ін. Відповідно,
розрізняють такі функції державної влади, як
бюджетно-фінансова, інформаційна, програмно -
прогностична, правоохоронна та ін.

Звичайно, можливі й інші класифікації ф у-
нкцій державної влади в Україні. Зокрема, досл і-
дження Т.В. Чехович виділяє деякі суміжні фу н-
кції: наглядову, представницьку, установчу, а р-
бітражну, які розрізняють за такими же критер і-
ями (формами, способом чи засобом діяльності
держави та її органів) [8, с. 8].

На погляд авторів, наведені тут класифік а-
ції функцій державної влади потребують більш
детального дослідження і обґрунтованого закрі п-
лення на законодавчому рівні.

Заслуговує на увагу такий компонент стр у-
ктури державної влади, яким є такий елемент як
ресурси влади. На жаль, у вітчизняному теоре-
тичному правознавстві ця проблема не знайшла
належного висвітлення. Тому автори змушені
звернутися до зарубіжного досвіду дослідження
цього компоненту державної влади, без якого
неможливо здійснювати владні функції. В р осій-
ській теорії держави і права під ресурсами дер-
жавної влади розуміють сукупність умов і фа к-
торів, які забезпечують здійснення державної
влади    [3, с. 76]. За однією із загальновизнаних
класифікацій, ресурси влади поділяються на
утилітарні, примусові та нормативні. До ути-
літарних, тобто практичних відносять матері а-
льні та інші соціальні блага, пов’язані з повся к-
денними інтересами людей. Примусові – це за-
ходи державно-владного, карального впливу, які
використовуються, коли не спрацьовують утил і-
тарні засоби. Нормативні ресурси – це засоби
впливу на внутрішній світ, ціннісні орієнтації в
поведінці людини, регулювання відносин у су с-
пільстві. Широко розповсюджена класифікація
ресурсів влади відповідно до найважливіших
сфер життєдіяльності суспільства. За цим крите-
рієм виділяють економічні (матеріальні) ресур-
си, соціальні, культурні, інформаційні, ідеол о-
гічні, силові. До матеріальних ресурсів відно-
сяться матеріальні цінності, необхідні для сусп і-
льного й особистого споживання і виробництва:
державна скарбниця, техніка, родючі землі, ко-
рисні копалини та інші. Вони складають екон о-
мічний фундамент державної влади. Соціальні
ресурси утворюють соціальну базу державної
влади, яка покликана розв’язати соціальні конф-
лікти, організовувати міжкласові, міжгрупові, мі ж-
особистісні відносини і гармонізувати їх. Культу-
рно-інформаційні ресурси – це знання, інформа-
ція, а також засоби їх отримання і розповсюдже н-
ня. За їх допомогою державна влада впливає на
людей. Особливо велика роль традицій. Посеред
ресурсів державної влади важливе місце посідає
ідеологія як система ідей. Силові ресурси склада-
ють армія, міліція, служба безпеки, суд, прокур а-
тура, інші правоохоронні органи. Вони забезпеч у-
ють контроль за суспільством за допомогою пр и-
мусу або загрози застосувати його [3, с. 76-77].

Аксіомою є те, що у разі, коли державна
влада має у своєму розпорядженні всі перелічені
ресурси, то вона здатна виконувати своє призн а-
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чення й ефективно функціонувати. І, навпаки.
Відсутність або недостатність хоча б одного р е-
сурсу знижує якість державної вла ди або робить
її нежиттєздатною.

Метою Української держави, а звідси – і
державної влади, як зазначається у преамбулі
Конституції України, є прагнення розвивати та
зміцнювати демократичну, соціальну та правову
державу; забезпечення прав і свобод людини та
гідних умов її життя; піклування про зміцнення
громадянської злагоди на землі України [4, с. 4].

Виходячи із загальної мети перед держ а-
вою та її органами виникає коло завдань, на в и-
рішення яких спрямовуються матеріальні та с о-
ціальні ресурси, ідеологічні та  політичні зусилля.
Зі всієї сукупності таких зусиль можна виділити
такі, в яких виявляється сутність держави, де р-
жавної влади. Це основні напрями діяльності
держави, в яких знаходить свій вираз її сутність,
завдання і мета, які здійснюються на підставі о р-
ганізації і функціонування державної влади.

Висновки. Виходячи з вищевикладеного,
можна зробити висновок про те, що державну
владу не можна зводити лише до сукупності ві д-
повідних державних органів, а оскільки держа в-
на влада є, перш за все, дією, виходячи с аме з
цього, можна запропонувати таке визначення
державної влади. Державна влада в Україні, ви-
ходячи з її легітимності та підпорядкованості її
єдиному джерелу влади – народу, принципів
верховенства права, розподілу влади, полягає в
організації і функціонуванні всіх гілок влади,
спрямованих на реалізацію завдань, функцій і
повноважень згідно з загальнодержавними пр о-
грамами, для досягнення мети Української де р-
жави – забезпечення прав і свобод л юдини та
гідних умов її життя.
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Summary

The authors analyse modern views of domestic and foreign scientists -theorists converning problems of
state power. The article examines important issues which concern the outlined topic. The propositions co n-
cerning gaps in Ukrainian jurispruden ce are outlined.
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВ ЛЮДИНИ
ЯК ПРИНЦИПИ СУЧАСНОГ О УКРАЇНСЬКОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ

Постановка проблеми. Конституціоналізм
базується на принципах, що вироб лені людством
та стали світовими стандартами формування д е-
мократичної, правової держави і громадянського
суспільства, що сприйняті, в усякому разі верб а-
льно, в сучасній Україні. Ці принципи можна
назвати «початком» системи конституціоналізму,
«першими» в її русі, функціонуванні, застосув а-
вши до них гегелівську характеристику філосо ф-
ських принципів, як «деякого початку, проте не
стільки суб'єктивного, скільки об'єктивного п о-
чатку,  початку всіх речей» [10, с. 55 -56].

У системі принципів сучасного українськ о-
го конституціоналізму ґрунтовна роль належить
верховенству права та верховенству прав люд и-
ни. Так, верховенство права є політико-правовим
ідеалом, як усієї світової спільноти, так і окр е-
мих країн. Проте, ні в юридичній науковій літ е-
ратурі, ні в нормативно-правових джерелах не-
має єдиного, уніфікованого його визначення.
Крім того, в конституційно-правовій науці недо-
статня увага приділена розкриттю сутності та
змісту верховенства права, як принципу сучасн о-
го українського конституціоналізму. Проте саме
у цій якості верховенство права набуває певних
властивостей та специфічних рис.

Водночас цей принцип пов’язаний, але не
тотожний, з принципом верховенства прав л ю-
дини. Особливості їх співвідношення мають в а-
жливе значення у контексті сучасного українс ь-
кого конституціоналізму.

Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблематика визначення верховенства права та
верховенства прав людини, як принципів суча с-
ного українського конституціоналізму, та їх
співвідношення малодосліджені. Монографічні
праці з цієї теми відсутні. Водночас принципу
верховенства права, як принципу д емократичної,
правової держави надається пильна увага з боку
як зарубіжних, так і вітчизняних учених, політиків
і практиків. Зокрема, можна виділити дослідження
таких вітчизняних авторів, як А. З. Георгіци, С. П.
Головатого,  А. П. Заєця, М. І. Козюбри, А. М. Ко-
лодія, Є. В. Назаренко, М.П. Орзіха,  П.М. Рабіно-
вича, В. М. Селіванова, В. Є. Скоморохи, В. М.
Шаповала, С. В. Шевчука та ін.

Метою даної статті є проведення досл і-

дження сутності та змісту верховенства права та
верховенства прав людини, як принципів суча с-
ного українського конституціоналізму, розкриття
їх співвідношення, на основі теоретичних напр а-
цювань вітчизняних, зарубіжних учених і прак-
тичного досвіду. Не ставлячи перед собою за
мету викласти всі наукові підходи, що існують
відносно розуміння принципу верховенства пр а-
ва та верховенства прав людини, здається мето-
дологічно виправданим проаналізувати ряд тих
концепцій, котрі сприяють досягненню сформ у-
льованої мети.

Виклад основного матеріалу . Визначення
принципу верховенства права ( rule of law) упер-
ше було запропоноване англійським ученим і
політичним діячем Дж. Гаррінгтоном у 1656 р. як
«імперія законів, але не людей», що за суттю ві-
дображає початкову парадигму цього принципу,
як влади законів, при ототожненні їх з правом.

Особливе значення концепції верховенства
права надавав британський правознавець А . Дай-
сі. У відомій праці «Introduction to the Study of the
Law of the Constitution» він виклав основні озна-
ки верховенства права, а саме: а)  у суспільстві
дотримується абсолютне верховенство або пан у-
вання природного права, що виключає існування
свавілля, виняткових повноважень або навіть
широкої свободи розсуду держави;  б) принцип
рівності всіх громадян перед законом чи рівне
підпорядкування всіх класів суспільства природ-
ному праву країни, що вживається звичайними
судами; в) особисті права і свободи належить
формулювати й охороняти за допомогою загал ь-
ного права, а не в абстрактних конституційних
деклараціях [11, с. 102-121]. У даному визначен-
ні простежується дві константи – «стримування»
держави правом від можливого свавілля та рі в-
ний захист прав громадян, що мають аксіологі ч-
не значення щодо розкриття верховенства права
у контексті конституціоналізму.

Визначення принципу верховенства права
через константу обмеження свавільної влади
держави є одним з ведучих. Пов'язано це з тим,
що принцип верховенства права виник для
розв’язання фундаментальної проблеми конст и-
туційного права – здійснення належного контро-
лю за державним примусом відносно індивідів.
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Як слушно вказує німецький історик права О.
Гирке: «Згідно із середньовічною правовою докт-
риною, право ніколи не вважалося таким, яке має
рівний з державою статус і зобов'язаним державі
своїм існуванням" [13, с. 101]. Тому під верховен с-
твом права розумілося юридичне обмеження світ-
ської влади, і в цьому значенні цей термін набли-
жався до сучасного значення категорії констит у-
ціоналізму. Прямо зв’язував принцип верховен с-
тва права з конституціоналізмом професор пу б-
лічного права К. Маклвейн, під яким він розу мів
«юридичне обмеження держави та повну прот и-
лежність свавільному правлінню» [15, с. 41], що
також відбиває цілеспрямованість системи ко н-
ституціоналізму.

Ширше, ніж функціональне обмеження
держави вимогами права, розкриває зміст при н-
ципу верховенства права суддя Європейського
Суду з прав людини Л. Г. Лукаїдес, спираючись
при цьому на практику Європейського Суду. На
його думку, у даний час принцип верховенства
права має як мінімум п'ять самостійних цінно с-
тей: а) функціонування держави, яка зв'язана в и-
могами права; б) дотримання принципу рівності
громадян перед законом; в) установлення закон-
ності та порядку в суспільстві; г) наявність ефе к-
тивного і передбаченого правосуддя; д) охорона
прав людини. Водночас підкреслюється, що всі
ці цінності включені в концепцію верховенства
права «у відповідь на різні потреби, що виникали
з вимог справедливості» [14].

Думається, що концепт справедливості має
аксіологічне значення щодо визначення верх о-
венства права, як принципу конституціоналізму,
виходячи із його сутності. Тим більше, що в уза-
гальненому вигляді принцип верховенства права,
наприклад, в англосакській правовій культурі
означає, що державна влада (у тому числі і вища
законодавча влада) не повинна посягати на
принципи справедливості, що закладені в «ан г-
лійській конституції, яка матеріалізувалася в і с-
торичних документах, починаючи з Magna Charta
1215 року, діючої до Bill of Rights 1689 року, а
також англійського загального права» [9, с. 41-
55]. Зокрема, британський теоретик права Т.Р.С.
Алан обґрунтує власне баченн я верховенства
права саме на такому підході, однак при цьому
пропонує широке розуміння даного принципу.
На його думку: «термін «верховенство права»…
означає, передусім, корпус фундамент альних
принципів і цінностей, які разом надають зако н-
ному порядку певної єдності і стабільності…
Верховенство права – це поєднання стандартів,
очікувань і прагнень: воно вбирає у себе трад и-

ційні уявлення про індивідуальну свободу і пр и-
родну справедливість і, загальніше, поняття про
вимоги справедливості й чесності у відносина х
уряду та громадян» [8, с. 21 -22]. У цілому під-
тримуючи подібний підхід до визначення верх о-
венства права, здається, що за своєю природою
ця дефініція є не юридичною, а філосо фсько-
політологічною і тому не є поняттям верховенс т-
ва права як принципу конституціоналізму, проте
має оцінний характер щодо нього.

Більш правильним здається висновок аме-
риканського вченого Б. Таманаги, який , розгля-
нувши історію і політичний контекст верховен с-
тва права, відзначає, що «існує багато різних
конкуруючих визначень, утім усі вони можуть
бути зведені до двох основних груп, відомих як
«формальна» і «матеріальна» (змістовна) конц е-
пція, кожна з яких вкладається у три чіткі мод е-
лі», зокрема, формальні визначення: 1) «правлі н-
ня на основі закону – закон як інструмент урядо-
вої дії»; 2) «формальна законність – загальна,
передбачувана, зрозуміла, чітка»; 3) «демократія
+ законність – згода визначає зміст закону». До
«матеріальних (формальних) визначень» верх о-
венства права автор відносить: 1) «індивідуальні
права – власність, контракти, приватність, авто-
номія»; 2) «право гідності і / або прав осуддя»; 3)
«держава загального добробуту – реальна рів-
ність, добробут, захист громади». Основну ві д-
мінність між цими визначеннями Б. Таманага
пояснює тим, що «формальні теорії зосередж у-
ються на належних джерелах і формі законності,
тоді як матеріальні теорії включають також в и-
моги до змісту закону (зазвичай він має узгодж у-
ватися з правовими  або моральними принцип а-
ми)» [21, с. 106, 107].

У працях вітчизняних учених простежу-
ються інтегрований підхід до розкриття сутності
та змісту принципу верховенства права, тобто всі
вищеназвані матеріальні теорії верховенства
права містять елементи формального розуміння
верховенства права і навпаки. Водночас у вітчиз-
няній правовій науці «верховенство права» підд а-
ється значній теоретичній модернізації . Проте при
цьому констатується, що «верховенство права, по-
роджене саме цим напрямом політичної думки (л і-
берального вчення – А.К.), справді є центровим
діамантом корони лібералізму» [12, с. 1629].

У сучасній українській літературі обґрун-
товується необхідність введення «замість двосл і-
вного виразу «верховенство права»» нового те р-
міну «правовладдя». Сутність цієї категорії ро з-
кривається як: «заперечення свавільної влади
людини взагалі, чи – однієї, чи – гурту, чи - од-
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ного з політичних органів (скажімо, диктатура
парламентської більшості) тощо» [12, с. 1664 -
1665]. Проте спірним здається твердження, що
така термінологічна зміна «розширює поле мо ж-
ливого його (верховенства права – А.К.) тлума-
чення і застосування в українській юр идичній
доктрині та практиці» [12, с. 1665].

Думається, що введення «правовладдя» у
систему української правової термінології не
сприятиме розв’язанню проблеми визначення
суті «верховенства права». Навпаки, це сприч и-
нить ряд нових проблем, але вже термінологічної
властивості, які, як правило, детермінують і пр о-
блеми сутнісно-змістовного характеру. У поді б-
ній заміні термінів немає ні теоретичної, ні пра к-
тичної необхідності, тим більше що вербальна
конструкція «верховенство права» міцно закр і-
пилася у концептуально-понятійному апараті
сучасної юриспруденції та конституціоналістиці.

Водночас, визначаючи верховенство права
як принцип конституціоналізму, треба виходити
саме з його ключової характеристики, як влади
права, що спрямована на обмеження публічної
влади. Верховенство права у контексті констит у-
ціоналізму – це, перш за все, таке політико -
правове положення, при якому інститути держ а-
ви і громадянського суспільства функціонують
виключно у межах права (при інтеграційному
підході до праворозуміння).

З методологічно-термінологічних позицій
принцип верховенства права, як правило, визн а-
чається в порівняльному аспекті, тобто шляхом
співвідношення права з іншими політико -
правовими і соціальними явищами та інститут а-
ми. Незважаючи на те, що етимологічно слово
«верховенство» припускає пріоритет одного
явища (у даному випадку – права) над іншими
явищами чи об'єктами, здається, що розкриття
принципу верховенства права через співвідн о-
шення права з іншими соціальними інст итутами
теоретично неправильне та практично безперс-
пективне. У зв'язку з цим можна погодитися з
думкою С. П. Головатого, який доводить «хи б-
ність, а тому неприйнятність» «прямоліні йно-
механістичного» підходу, згідно з яким визнача-
ється «що ж саме тут «верховенствує» і відн осно
чого (чи над чим) воно «верховен ствує») та «об-
межувально-звужувального» підходу, «коли ав-
тори вибудовують розуміння верховенства права
й пояснюють його, не виходячи за межі співві д-
ношень між двома величинами в рамках: «мале –
велике», «частка – ціле»» [12, с. 1393].

Проте подібний підхід поширений у юри-
дичній науці. Так, на думку Є.В. Назаренко,

«суттєвою стороною дії верховенства права у
суспільстві є панування права в суспільному
житті, пріоритет права перед державою» [16, с.
37]. Верховенство права визначається через спі в-
відношення права та держави,  держави та людини.
При цьому право в умовах дії верховенства права
«передує державі, тільки воно має визначати ії о р-
ганізацію і функціонування, розподіл влади та пр а-
вовий  статус ії органів». «І головне, - визначається
далі, - принцип верховенства права вимагає ство-
рення в суспільстві таких відносин людини і де р-
жави, в яких передує людина» [16, с. 37].

П. М. Рабінович також розкриває верх о-
венство права за допомогою співвідношення
права з правами особи. Так, в одні й зі своїх
праць принцип верховенства права він інтерпре-
тує як пріоритетність у суспільстві, перш за все,
прав людини, що має прояв переважно в таких
рисах державного і суспільного життя: закрі п-
лення в конституційних та інших законах держ а-
ви основних прав людини (закони, які супер ечать
правам та свободам людини, не є правовими з а-
конами); панування в суспільному і державному
житті таких законів, які виражають волю біл ьшості
чи всього населення країни, що відображають при
цьому загальнолюдські цінності та ідеали – перш
за все, права і свободи людини;  врегулювання від-
носин між особою і державою на основі принципу:
«особі дозволено робити все, що прямо не забор о-
нене законом»; взаємовідповідальність особи і
держави [19, с. 12]. Отже, за уявленнями вченого,
верховенство права зводиться по суті до верховен-
ства прав людини.

Розуміння принципу верховенства права як
«верховенства прав людини» міцно увійшло до
правової науки та практики. У зв’язку з цим В.Б.
Авер’янов відзначає: «Принцип верховенства
права в більшості українських джерел пропон у-
ється доктринально тлумачити як двоєдину в и-
могу, що забезпечує: а) визнання пріоритетності
основних прав людини перед усіма іншими ці н-
ностями демократичної, соціальної, правової
держави; б) підпорядкування діяльності всіх без
винятку державних інститутів цілям реалізації та
захисту прав людини» [7, с. 31-42]. Подібний на-
уково-теоретичний підхід характеризується як
«юснатуралістична або, точніше, антропологічна
інтерпретація цього явища» [20].

Водночас у юридичній літературі пропону-
ється відрізняти принцип верховенства права від
принципу «максимального здійснення прав лю-
дини» [20]. Слушно обґрунтовується цей висно-
вок тим, що Статут Ради Європи, а також інші
міжнародно-правові документи розмежовують
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їх. Зокрема, у статті 3 Статуту Ради Європи пр о-
голошується: «Кожен Член Ради Європи повинен
визнавати принцип верховенства права і при н-
цип (самостійний принцип. – А.К.), відповідно до
якого всі особи, що знаходяться під його юри с-
дикцією, повинні користуватися правами люд и-
ни і основними свободами, і щиро і активно
співробітничати в ім'я досягнення мети Ради, що
визначена у главі І», яка буде дос ягатися
«…рівно, як і шляхом підтримки та подальшого
здійснення прав людини і основних свобод»
(Розділ І, стаття 1, п. «b») [4].

У Конституції України зроблений аналог і-
чний акцент на прагненні держави максимально
забезпечити та гарантувати права і свободи л ю-
дини. Так, згідно з її Преамбулою, одним з голо-
вних мотивів прийняття Основного Закону Укр а-
їни була необхідність «забезпечення прав і св о-
бод людини» (ч. 4 Преамбули Конститу ції). Крім
цього, аналіз статті 3 Конституції України, що
закріплює, що «людина, ії життя і здоров’я, честь
і гідність, недоторканість і безпека визнаються в
Україні найвищою соціальною цінністю», а т а-
кож те, що «права і свободи людини та їх гаран-
тії визначають зміст і спрямованість діяльності
держави», також дозволяє констатувати конст и-
туційне розмежування принципів верховенства
права і верховенства прав людини.

Аналогічна тенденція простежується і в г а-
лузевому законодавстві. Так, принцип «пріор и-
тетності (верховенства) прав людини», як сам о-
стійний принцип діяльності місцевих державних
адміністрацій, закріплений у Законі України від
9 квітня 1999 р. «Про місцеві державні адмініс т-
рації» (ст. 3) [2]. Згідно Закону України від 16
грудня 1993 р. «Про державну службу» до осно-
вних принципів державної служби відноситься
принцип «пріоритету прав людини і громадян и-
на» (ст. 3) [3]. У нормативній регламентації ді я-
льності органів судової влади також можливо
констатувати виділення пріоритету (верховенс т-
ва) прав людини у формі «завдання суду» забез-
печувати «…захист гарантованих Конституцією
України та законами прав і свобод людини і гр о-
мадянина…» (ст. 2 Закону України від 7 лютого
2002 року «Про судоустрій України») [1]. Крім
того, у спеціальній Постанові від 5 липня 2001  р.
Верховна Рада України, відмічаючи «високій
рівень корумпованості судових органів», вказала
у якості першопричини такого положення те, що
«не вдалося досягти реального функціонування в
Україні загально визначених у світі державно -
правових принципів (але не принципу - А.К.) –
верховенства права, найвищої пріоритетності

прав і свобод людей у порівнянні з будь -якими
іншими цінностями…» [6].

Пріоритет природних прав людини виділяє
як самостійний принцип і Конституційний Суд
України. Зокрема, у правовій поз иції, яка сфор-
мульована ним у Рішенні № 2-рп від 29.01.2008
р. (справа про звільнення народних депутатів
України з інших посад у разі суміщення) гов о-
риться, що «пріоритет природних прав людини
слід розглядати як один із засадничих принципів
Конституції України, відповідно до якого Верхо-
вна Рада України, як орган законодавчої влади,
має приймати правові акти, додержуючись так о-
го підходу» [5].

Отже, в міжнародно-правових документах, в
Конституції України, а також у ряді законів і підза-
конних актів України, разом з принципом верхо-
венства права, прямо чи побічно закріпл юється
принцип верховенства прав людини, якій означає
пріоритетність прав людини у взаємостосунках
«людина-суспільство-держава» й обов'язок держа-
ви визнавати, дотримувати та захищати їх.

Тому видається необхідним у системі
принципів сучасного українського конституці о-
налізму розмежовувати за змістом і цільов им
призначенням принципи верховенства права та
верховенства прав людини.

Крім того, теоретично виправданим і та-
ким, що логічно відповідає суті т а змісту Кон-
ституції України, було б пряме закріплення в її
тексті принципу верховенства прав людини, то б-
то їх «пріоритету перед іншими колективними,
корпоративними правами» (М.П. Орзіх). Подібна
вербальна конструкція юридично більш конкре-
тна в порівнянні зі статтею третьою Конституції
України. Тому вона мала б практичну, інструм е-
нтальну цінність щодо застосування в ді яльності
органів публічної влади. Також це відп овідало б
«генеральному напрямку розвитку пр ава, його
«олюдненню» (А.А. Гудима), людському вим і-
рюванню конституційного права на основі с у-
часних міжнародних стандартів» [17, с. 28 -29].
Бо «людина» - це одна з основних категорій
українського конституціоналізму, основний ці н-
нісній орієнтир його подальшого розвитку, інд и-
катор перевірки щодо реалізованості конститу-
ційної теорії, ідеології та практики.

Принципи конституціоналізму встановл ю-
ють характер та міру взаємостосунків публічної
влади і людини, забезпечують тим для людини
«правову свободу», як відносини «пр оникаючих»
можливостей права і «правовільно го простору»
[18, с. 92-94], а щодо публічної влади – правовій
простір, вихід за межі якого означає неправомі р-
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не втручання публічної влади в жи ттєдіяльність
людини.

Висновки. Виділення як самостійного
принципу конституціоналізму – верховенства
прав людини перед іншими колективними, кор-
поративними правами, поряд з найважливішим
принципом – верховенством права, видається не-
обхідним у контексті науково-практичної парадиг-
ми сучасного українського конституціоналізму.

На підставі аналізу теоретичних концепцій,
а також виходячи з системного підходу до в и-
вчення сучасного українського конституціонал і-
зму, уявляється теоретично обґрунтованим і
практично вивіреним розглядати верховенство
права та верховенство прав людини,  як принци-
пи, що сприяють обмеженню публічної в лади,
внаслідок реалізації яких інститути держави і
громадянського суспільства функціонують в и-
ключно у межах права (при інтеграційному пі д-
ході до праворозуміння) з визнанням пріоритету
прав людини перед іншими колективними, ко р-
поративними правами.
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A.R. Krusyan
THE RULE-OF-LAW AND THE RULE OF HUMAN RIGHTS

AS PRINCIPLES OF MODERN UKRAINIAN CONSTITUTIONALISM

Summary

The article investigates the essence and the c ontent of the rule-of-law and the rule of human rights as
the principles of modern Ukrainian Constitutionalism. The correlation of these principles is being invest i-
gated in the context of theoretical and practical paradigm of Constitutionalism.
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КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПРЕЗИДЕНТА І ПАРЛАМЕНТУ

Постановка проблеми.  Однією найбільш
актуальних проблем сучасної науки констит у-
ційного права України за даних умов стає про-
блема взаємовідносин Президента як глави де р-
жави з органами державної влади, а також пр о-
блема максимально чіткого визначення його п о-
вноважень. А це, передусім, потребує зваженого
й чіткого доктринального визначення цілісної
концепції організації та функціонування інстит у-
ту глави держави в Україні, а також ретельного
дослідження основних політико -правових важе-
лів впливу Президента України на різні сфери
суспільного життя. На жаль, сьогодні ми змуш е-
ні констатувати, що існує розрив  між конститу-
ційними нормами та фактичним становищем
Президента у системі органів державної влади.
Виникли серйозні проблеми і труднощі у фун к-
ціонуванні інституту Президента. Періодичні
конфлікти між Президентом і Парламентом пр и-
зводять до послаблення то однієї, то іншої гілки
влади, що порушує баланс сил між законода в-
чою, виконавчою та судовою владами; розпуск
парламенту та імпічмент стають інструментами
політичної боротьби. Усе частіше лунають гол о-
си на користь внесення відповідних змін і навіть
до прийняття нової Конституції України. Тому
вважаємо, що дослідження в цьому напрямку у
даний час вельми актуальні.

Ступінь дослідженості.  Інститут президе-
нта – відносно молодий в українській конститу-
ційно-політичній практиці, усе ж він викликає до
себе великий інтерес. Зокрема, дослідженням
правового статусу президента в Україні займ а-
ються такі вчені, як Ф.Г.Бурчак [3], А.З.Георгіца
[5], В.М.Шаповал [18], В.Ф.Погорілко [15]. На
окрему увагу заслуговує моногр афія вітчизняних
конституціоналістів Ю.М.Тодики та В.Д.Яв орсь-
кого “Президент України: констит уційно-право-
вий статус” [17]. Однак більшість учених і дослі-
дників обминають у своїх працях проблеми щодо
взаємовідносин глави держави із парлам ентом,
можливо, в деякій мірі такий стан речей можна
пояснити тим, що порівняно нещодавно були
внесені зміни до Конституції України, які сутт є-
во змінили повноваження Президента Укр аїни.

У межах цієї статті авторка ставить т акі
завдання: проаналізувати норми Конституції
України, які передбачають повноваження През и-

дента щодо Верховної Ради України та у законо-
давчому процесі, виявити прогалини у закон о-
давстві України у цій сфері та на основі цього
сформулювати пропозиції для їх ус унення.

Виклад основного матеріалу. Зазвичай, у
країнах із змішаною формою державного пра в-
ління відносини між законодавчою і виконавчою
владою юридично, як правило, здійснюються в
основному через Прем’єр-міністра та Уряд і
тільки через них. Водночас конституції респу б-
лік передбачають і випадки прямого зв’язку між
Президентом і Парламентом. По -перше, вони
надають Президентові право без контрасигн у-
вання його акту розпустити Парламент (п. 8 ст.
106 Конституції України). По-друге, в умовах
застосування Президентом надзвичайних повн о-
важень встановлюється прямий зв’язок між Гл а-
вою держави і Парламентом (п. 21 ст.  106 Кон-
ституції України). При цьому в Україні це р о-
биться із наступним затвердженням таких рішень
Верховною Радою України. По-третє, у випадку
державної зради Президента або у випадку його
усунення з поста Парламентом у порядку імпіч-
менту (ст. 111 Конституції України передбачає,
що звинувачення і остаточне рішення про ус у-
нення з посади приймає Парламент). Крім того,
Президент, як правило, має односторонню пр е-
рогативу щодо Парламенту – він звертається із
щорічними посланнями до нього. Проте, цілком
зрозуміло, що взаємовідносини Президента і П а-
рламенту обмежуються тільки цими, передбач е-
ними конституцією, випадками. На практиці
Президент активно втручається у питання орг а-
нізації та діяльності Парламенту, взявши на себе
непередбачені Основним Законом повноваження.
Нижче зупинимося на найважливіших формах
взаємодії Президента з Парламентом, залиши в-
ши чимало аспектів цієї складної проблеми для
майбутніх досліджень.

Аналізуючи ці форми взаємодії, авторка
виходить із методологічного підходу, що склався
у конституційній доктрині і практиці розвинутих
європейських держав – республік. Відповідно до
нього, права Президента у правовідносинах із
Парламентом прийнято поділяти на три групи:
(1) права, від реалізації яких залежить функці о-
нування Парламенту; (2) права, від ре алізації
яких залежить набрання чинності прийнятих П а-
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рламентом законів; (3) права, реалізація яких є
пряме здійснення законодавчої влади.

Аналізуючи права Президента, які увіхо-
дять до першої групи, доцільно, на наш погляд,
підкреслити, що відповідно до конституційної
теорії і практики більшості країни Європи, Па р-
ламент є постійно діючим органом, тому він зб и-
рається на сесії, як правило, самостійно у поря д-
ку, встановленому Конституцією (ч. 3 ст. 82 і ч. 1
ст. 83 Конституції України). Проте відповідно до
ч. 2 ст. 83 Конституції України позачергові сесії
Верховної Ради України (далі - ВРУ) із зазначен-
ням порядку денного можуть скликатися на в и-
могу Президента України [11, с. 42].

Крім правових, в арсеналі глави держави є
чимало засобів політичного характеру для  впли-
ву на функціональну діяльність Парламенту.
Проілюструємо це на прикладах із політичної
практики Франції та України. Так, коли після
виборів 1973 р. виникло питання про обрання
Голови Національних зборів і на цю посаду пр е-
тендував ряд визначних представників правлячої
партії, то керівники групи “Союзу демократів за
республіку” були запрошені на сніданок до Пр е-
зидента Ж.Помпіду, де їм було дано “батьківську
пораду”. Усе стало на свої місяця та бажані для
Президента особи були обрані на керівних пос а-
дах у Національних зборах [1, р. 792]. Щось п о-
дібне знає і вітчизняна державно -правова прак-
тика: навесні 2006 р., коли новообраний Парл а-
мент перебував у кризовому стані, През идент
В.Ющенко застосував форму “круглого столу” за
участю лідерів партійних фракцій у Парламенті
та відомих політиків і громадських діячів, який
завершився 27.07.2006 р. прийняттям П’ятого
універсалу [4].

У даний час теоретичного переосмислення
і правового розв’язання для вітчизняного прав о-
знавства вимагає проблема розпуску Парламе н-
ту. Нагадаємо, що в дореволюційній юридичній
літературі розпуск Парламенту досить вдало н а-
зивався “узаконеним державним переворотом”
[12, с. 8]. У плані взаємовідносин між главою
держави і Парламентом питання про розпуск має
багато аспектів, оскільки воно набуває певного
сенсу тільки у зв’язку з політикою тієї країни, де
це питання виникає. Як і багато інших констит у-
ційних засобів, право розпуску само по собі не
має конструктивного значення. Фахівці не одн о-
стайні у питанні про позитивні якості цього і н-
ституту. З самого початку це право “прагмати ч-
но” використовувалося монархом, коли він хотів
позбутися від палати. Це допомагало встановл ю-
вати рівновагу між виконавчою владою та Па р-

ламентом. Відтак, у своїй класичній формі право
розпуску Парламенту є однією з прерогатив  гла-
ви держави, який повинен виступати в якості а р-
бітра у спорі між виконавчою і законодавчою
владою. Таким є дух норми, що регулює застос у-
вання цього права [13, с. 457-459].

Аналіз конституційних норм і політичної
практики України показують, що право розп уску
Парламенту, яке надано Конституцією України
главі держави, стає істотним важелем у його ві д-
носинах з ВРУ. Ст. 90 Конституції України вст а-
новлює вичерпний перелік підстав, за якими
Президент України має право достроково прип и-
нити повноваження Верховної  Ради України: (1)
якщо протягом одного місяця у ВРУ не сформ о-
вано коаліцію депутатських фракцій; (2) якщо
протягом шістдесяти днів після відставки Кабіне-
ту Міністрів України не сформовано персон альний
склад Кабінету Міністрів України; (3) якщо прот я-
гом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні
засідання не можуть розпочатися. Рішення про д о-
строкове припинення повноважень ВРУ прийм а-
ється Президентом України після консультацій з
Головою ВРУ, його заступниками та головами д е-
путатських фракцій у ВРУ [11, с.  51-52].

Зазначимо, що питання про застосування
даного повноваження Президента актуалізувал о-
ся відразу після парламентських виборів 2006 р.
У глави держави формально була можливість
розпустити ВРУ на підставі п. 1 ст. 90 та відпов і-
дно до ст. 83 Конституції  України з мотивів не-
своєчасного сформування коал іції депутатських
фракцій. Проте, Президент України влітку 2006
р. не пішов на цей крок. Аргументуючи цю поз и-
цію при представленні кандидатури В.Януковича
на посаду Голови уряду на пленарному засіданні
сесії ВРУ 4 серпня 2006 р., Президент зазначив,
що “позачергові вибори нічого не змінили б,
оскільки перед ним знову сиділи б п’ять голів
партій та блоків, тільки це  було б на 90 днів пі з-
ніше”. Водночас В.Ющенко дав зрозуміти, що
для розпуску парламенту в нього не було право-
вих підстав. “Якщо цього правового поля немає,
тоді те, що ми зробили поза законом, було б ле г-
ко витлумачено як ревізія виборів 26 березня”
[6]. Нова політична ситуація, що склалася наве с-
ні 2007 р. в Україні, призвела до того, що През и-
дент України 26.04.2007 р. видав Указ про дос т-
рокове припинення повноважень ВРУ п’ятого
скликання. Після відомої “заяви трьох” від
27.05.2007 р., якою було задекларовано намір
провести позачергові вибори до ВРУ 30 вересня
2007 р., Президент України видав Указ від
29.05.2007 р. “Про зупинення дії статті 2 Указу
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Президента України від 26 квітня 2007 р. №
355”, зупинивши на два дні (29 і 30 травня ц.р.)
дію положення про дострокове припинення по в-
новажень ВРУ згаданого указу № 355. Надалі
указами від 31.05.2007 р. та  від 01.06.2007 р. цей
термін було продовжено ще на два дні (31 травня
і 1 червня ц.р.). Нарешті 5 червня 2007 р. През и-
дент видав Указ “Про призначення позачергових
виборів до Верховної Ради України”, в якому,
зокрема, констатував “неповноважність Верхо в-
ної Ради України” з 3 червня 2007 року [7].

У літературі правильно підкреслюється,
що в наші дні розпуск Парламенту найчастіше
здійснюється для того, щоб скоротити тривалість
його існування або коли Уряд сподівається пос и-
лити свої власні позиції завдяки нови м загальним
виборам. Ще більш рідкісні випадки, коли Уряд
рекомендує розпустити Парламент у зв’язку з
тим, що вважає необхідним з’ясувати думку в и-
борців з будь-якого питання. У жодному з цих
гіпотетичних випадків Уряд не виносить на суд
виборців свої розбіжності з Парламентом: класи-
чне поняття розпуску Парламенту піддалося п о-
вній трансформації. Метою розпуску не є більше
врегулювання відносин між Урядом і Парламе н-
том, єдина його мета - в посиленні зв’язків між
партією, що знаходиться у влад і, і громадською
думкою [13, с. 459-460].

Друга група повноважень щодо Парламе-
нту пов’язана з участю глави держави у здій с-
ненні законодавчої влади . У конституційній
теорії та державно-правовій практиці демократи-
чних країн ці повноваження справедливо вваж а-
ються вдалою формою постійної взаємодії Пре-
зидента з Парламентом. З-поміж цих президент-
ських повноважень найбільш розповсюдж еним і
важливим правом Президента є вплив на прийня т-
тя Парламентом законів, адже глава держави, зді й-
снюючи політику держави, управі реалізувати пр а-
во законодавчої ініціативи, готуючи та вносячи до
парламенту законопроекти з усіх питань життя кр а-
їни (ч. 1 ст. 93 Конституції України). При цьому
законопроекти, визначені главою держави як н е-
відкладні, розглядаються позачергово.

Підкреслимо, що надзвичайно п родуктив-
ною є діяльність Президента України у сфері ін і-
ціювання законопроектів. Тільки за період III
скликання ВРУ (1998-2002 рр.) глава Української
держави вніс на розгляд Парламенту 276 закон о-
проектів [14, с. 213]. Натомість конституційна
регламентація і практика реалізації повноважень
глави держави в Україні щодо підписання, опр и-
люднення та відхилення законів викликає чим а-
ло проблем, насамперед, конституційного хара к-

теру. В Україні процедура промульгації закону
главою держави передбачена ст. 94 Конституц ії:
закон, прийнятий Парламентом, “підписує Гол о-
ва Верховної Ради України і невідкладно напр а-
вляє його Президентові України” (ч. 1), який
“протягом п’ятнадцяти днів після отримання з а-
кону підписує його, беручи до виконання, та
офіційно оприлюднює його або повертає закон зі
своїми вмотивованими і сформульованими пр о-
позиціями до Верховної Ради України для повт о-
рного розгляду” (ч. 2). “У разі якщо Президентом
України встановленого законом строку не пове р-
нув закон для повторного розгляду, закон вваж а-
ється схваленим Президентом України і має бути
підписаний і офіційно оприлюднений” (ч. 3). Як
бачимо, Конституція України закріпила право
“вето” Президента, яке є відкладальним за сво-
єю природою. Ч. 4 даної статті передбачає н а-
ступне: “Якщо під час повторного розгляд у за-
кон буде знову прийнятий Верховною Радою
України не менш як двома третинами від її ко н-
ституційного складу, Президент України з о-
бов’язаний його підписати та офіційно оприлю д-
нити протягом десяти днів. У разі якщо През и-
дент України не підписав такий закон , він невід-
кладно офіційно оприлюднюється Гол овою ВРУ
і опубліковується за його підписом”. А відпові д-
но до ч. 5 ст. 94 “закон набирає чинності ч ерез
десять днів з дня його офіційного оприлюднення,
якщо інше не передбачено самим законом, але не
раніше дня його опублікування” [14, с. 55 -56].
Таким чином, український законодавець пішов у
руслі практики, яка вже давно використовується
у світі. До речі, в Україні вже існує подібний
прецедент, пов’язаний із Законом “Про Кабінет
Міністрів України” від 24.12.2006 р . Оскільки
при прийнятті цього закону та подоланні вето
Президента України ВРУ діяла у повній відпов і-
дності з конституційною процедурою, а глава
держави не підписав і не оприлюднив його у
встановлений Конституцією строк, 2.02.2007 р.
цей Закон був оприлюднений у газеті “Голос
України” за підписом Голови ВРУ [8].

Актуальною конституційною проблемою у
взаєминах між Президентом і ВРУ залишається
проблема повернення до Парламенту одного і
того ж закону по кілька разів підряд. Так, Закон
України “Про Рахункову палату” було повернуто
до Парламенту через 18 днів, а між тим закон
набирає чинність протягом 15 днів. Президент
же, нехтуючи цим, накладає вето після спливу
цього терміну і повертає закон до ВРУ. Тому в а-
рто було б передбачити відповідальність През и-
дента за його неправомірні дії [16, с. 89-90].
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Емпірична характеристика практики реал і-
зації Президентом України права відкладального
вето на прийняті закони має такий вигляд. Ма й-
же за три роки роботи ВРУ (1994 -1997 рр.) Пре-
зидент України не підписав і повернув на  повто-
рний розгляд у Парламент 65 законів. У наступні
роки частка ветованих законів зросла [15, с. 334 -
335]. За три сесії ВРУ IV скликання: з 417 зако-
нів, які направлялись на підпис През иденту, було
підписано і оприлюднено 359, з них після повт о-
рного розгляду ВРУ – 43; всього законів, які по-
верталися з пропозиціями Президента України
було 101 [2, с. 29]. Оскільки на практиці проп о-
зиції - заперечення Президента України до пр и-
йнятих Парламентом законів рідко враховуються
повністю, єдиний шлях - це подолати заперечен-
ня Президента України за допомогою повторного
прийняття закону у попередній редакції. Таке
подолання може бути успішним у випадку пр и-
йняття закону більшістю не менш 2/3 голосів п а-
рламентаріїв від конституційного складу, що
практично складно. Як відомо, знаний фахівець
проблеми В.Ф.Погорілко у свій час висловлював
побоювання стосовно встановлення значно в и-
щого кворуму для подолання “вето”, в результаті
чого, на його думку, глава держави підноситься
над Парламентом, а останній перетворюється із
законодавчого органу на законообговорюючий,
оскільки формалізовані результати його діяльн о-
сті – прийняття законів, зводяться нанівець [15,
с. 90]. У цьому контексті в літературі висловл ю-
ється думка про те, що варто було б закріпити
таке положення в Конституції Ук раїни: закон,
прийнятий 2/3 від конституційного складу ВРУ,
не  підлягає поверненню до Парламенту і має
бути негайно підписаний і оприлюднений Пр е-
зидентом України [16, с. 90]. З такою пропозиц і-
єю можна погодитись.

Ще одна проблема у зв’язку з повноваже н-
нями Президента України у цій сфері – проблема
повернення главою держави без розгляду закону
до Парламенту. Норма, що міститься у п. 30 ст.
106 Конституції України, не деталізує коло пі д-
став, за яких Президент України має здійснити
це право. Аргументи прихильників права повер-
нення Президентом України без розгляду закону
Парламенту не є новими, вони запозичені із де р-
жавного права ФРН. Відповідно до Основного
Закону цієї країни, Федеральний Президент офо-
рмляє закони (підписання та офіційна публік а-
ція). Дана процедура передбачає наявність у Ф е-
дерального Президента права формального кон т-
ролю, тобто він може перев ірити, чи відповідає
даний закон приписам Конституції. Але, на від-

міну від України, у Президента ФРН немає права
вето, а відмова Федерального Президента офор-
мити закон належить перевірці ф едеральним
конституційним судом [9, с. 228]. Конституці й-
ний Суд України справи такого роду не розгл я-
дає. З таких позицій ми вважаємо неправомірним
виділення вказаного повноваження Презид ента
України. Адже Конституція Укра їни у ч. 2 ст.
147 містить імперативну норму про те, що “Ко н-
ституційний Суд України вирішує питання про
відповідність законів та інших правових актів
Конституції України і дає офіційне тлумачення
Конституції України та законів України”. Підп и-
сання законів у будь-якому випадку не може роз-
глядатися як підтвердження чи непідтвердження
його Конституції України, в тому числі і стосо в-
но порядку прийняття.

Третя група повноважень Президента – це
права, реалізація яких є прямим здійсненням
законодавчої влади . З теоретичного погляду, в
демократичній державі всі закони повинні вих о-
дити від безпосередніх представників народу.
Проте законна влада, якою наділені ці предста в-
ники, не обов’язково поєднується із практичним
умінням творити закони. Складнощі технічного
порядку, збільшення кількості проблем, які пі д-
лягають розв’язанню, а також потреба у прий н-
ятті термінових рішень у все меншій мірі узг о-
джуються із традиційними методами нормотво р-
чості, що не завжди легко пристосовується до
обставин і функцій, котрі конституції у  минуло-
му не могли навіть передбачити [13, с. 256]. Ця
невідповідність між функціями, що повинен в и-
конувати Парламент і засобами, котрі є в його
розпорядженні, особливо стала помітною на п о-
чатку XX ст., а після Другої світової війни дел е-
говане законодавство набуло характер постійно-
го явища, воно офіційно було визнано констит у-
ціями ряду країн [10, с. 419].

В Україні інститут делегованого закон о-
давства вперше введено на вимогу Кабінету М і-
ністрів у листопаді 1992 р. шляхом прийняття
відповідного закону ВРУ. 19.XII.1992 р. це яви-
ще було закріплено на конституційному рівні.
Передбачалося, що у виняткових випадках ВРУ
2/3 голосів від загальної кількості народних д е-
путатів України може законом делегувати Каб і-
нетові Міністрів на певний строк повноваження
видавати декрети у сфері законодавчого регул ю-
вання з окремих питань, визначених п. 13 ст. 97
Конституції. Згідно із цим змінами , Кабінету Мі-
ністрів України тимчасово, до 23.05.1993 р. були
делеговані повноваження видавати декрети у
сфері законодавчого регулювання ві дносин вла-
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сності, підприємницької діяльності, соціального і
культурного розвитку, державної митної, наук о-
во-технічної політики тощо. Ці декрети мали с и-
лу законів, вони зупиняли дію конкретних зак о-
нодавчих актів, вносили до них зміни і допо в-
нення. Перехідні положення Конституції 1996 р.
містять тимчасову норму, за якою Президенту
України делегувалося право протягом трьох ро-
ків видавати схвалені Кабінетом Міністрів Укр аїни
і скріплені підписом Прем’єр-міністра укази з еко-
номічних питань, не врегульованих законами, з
одночасним поданням відповідного законопроекту
до ВРУ. Указ набирав чинність, якщо протягом 30
календарних днів від дня подання законопроекту
ВРУ не приймався закон або не відхилявся под а-
ний законопроект більшістю від її конституційного
складу, і діє до набуття чинності законом з цих пи-
тань, прийнятим ВРУ [19, с. 50, 54].

Висновки. Аналіз конституційних поло-
жень щодо повноважень Президент а стосовно
Парламенту дає можливість авторці публікації
констатувати, що в Україні існують серйозні
конституційні проблеми у плані регулювання
питань, пов’язаних із підписанням, оприлюдне н-
ням та відхиленням прийнятих Парламентом з а-
конів. Останнім часом загострилося питання п о-
вернення до ВРУ навіть не розглянутих През и-
дентом України законів. У зв’язку з цим варто
було би закріпити таке положення в Конституції
України: закон, прийнятий 2/3 від конституці й-
ного складу Верховної Ради України, не підлягає
поверненню до Парламенту і має бути негайно
підписаний і оприлюднений Президентом Укра ї-
ни. Крім цього, оскільки за Конституцією Украї-
ни єдиним органом, який вирішує відповідність
законів та інших правових актів Конституції Укр а-
їни, є Конституційний Суд України, пропонуємо п.
30 ст. 106 Конституції України сформулювати у
такій редакції: “має право вето щодо прийнятих
Верховною Радою України законів (крім законів
про внесення змін до Конституції України) з н а-
ступним поверненням їх на повторний розгляд
Верховної Ради України після отримання висновку
Конституційного Суду України щодо неконстит у-
ційності окремих положень закону”.
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O.T. Voloshchuk
THE CONSTITUTIONAL PROBLEMS OF THE RELATIONS

BETWEEN THE PRESIDENT AND THE PARLIAMENT

Summary

At the present article the authorities of the Presidents of Ukraine of authorities of the parliament are
analyzed, the problems connected with the realization of given constit utional principle are outlined and the
motions concerning improvement of the legislation of Ukraine are made .
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КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ КОНСТИТУЦІЙНІ ПІДХОДИ
ДО РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ

Постановка проблеми.  Конституція Укра-
їни 1996 року як нормативно-правовий акт най-
вищої юридичної сили визначає правові засади
будь-якої соціально-економічної, в тому числі
фінансової, діяльності. Практика свідчить, що
роль Конституції у цій важливій для держави та
суспільства сфері ще далеко не усвідомлена і п о-
требує науково-практичного осмислення. Важ-
ливим кроком до цього є проведення комплек с-
ного системного аналізу конституційного рег у-
лювання фінансово-правової дійсності. При цьо-
му мова повинна йти не лише про оцінку і о б-
ґрунтування реального конституційного рег улю-
вання публічних фінансів нині діючою Конст и-
туцією України, а повинні підніматися питання
щодо розроблення оптимальної конституційної
моделі регулювання публічних фінансів, аналізу
європейських конституційних підходів до рег у-
лювання цих суспільних відносин. Ґрунтовний
аналіз європейської конституційної практики
дозволить переосмислити на доктринальному
рівні сучасний конституційних підхід українс ь-
кого конституцієдавця до публічних фінансів,
виявити його недоліки.

Ступінь наукової розробки проблеми.
Науково-теоретичною основою даної статті ста-
ли теоретичні висновки вітчизняних і зарубіжних
учених, праці яких присвячені окремим аспектам
конституційно-правового регулювання публі ч-
них фінансів, як Конституцією України так і
Конституцією Російської Федерації, ко нституці-
ями країн Європи, авторами яких є: Пацурківс ь-
кий П.С., Георгіца А.З., Кучерявенко Н.П., Гав-
рилюк Р.О., Щербанюк О.В., Жук Л.В.,  Козирін
А.Н., Боднар Н.С., Шепенко Р.О., Страшун Б.А.,
Андрієва Г.Н., Хабрієва Т.Я., Чіркін В.Е. та ін.
Цими авторами увага приділяється аналізу окре-
мих аспектів діючого конституційного регул ю-
вання публічних фінансів, або ж окремим проп о-
зиціям до такого регулювання. Во дночас поза
дослідженням залишаються, як правило, питання
виявлення європейських конституційних підх о-
дів до регулювання публічних фінансів, і розро-
блення на основі їх аналізу оптимальної конст и-
туційної моделі регулювання фінансових прав о-
відносин Конституцією України.

Метою статті є прагнення на основі досл і-
дження європейської практики в сфері регул ю-
вання публічних фінансів показати недолік пі д-
ходу Конституції України до регулювання ф і-
нансових правовідносин.

Виклад основного матеріалу.  Аналіз нині
діючих конституцій показує, що у європейській
конституційній практиці сформувалося два осно в-
них підходи до регулювання публічних фінансів.

Перший підхід полягає у розширеному
конституційному регулюванні публічних фіна н-
сів, конституційному закріпленні окремих хара к-
теристик та особливостей фінансової системи
держави. Особливу увагу конституції приділ я-
ють бюджетному процесу, податковій системі,
принципам встановлення податків, джерелам
фінансової системи держави, системі контролю
за фінансовими ресурсами. За цим підходом сп о-
стерігається конституційне “возвищення” рег у-
лювання публічних фінансів, що проявляється, в
тому числі, у чисельності положень, присвяч е-
них фінансовому порядку. З погляду конститу-
ційно-правової доктрини таке “возвищення”
будь-якої правової норми, в тому числі і фіна н-
сової, до конституційного рівня є доказом соці а-
льної значимості суспільних відносин, що підпа-
дають під дію цієї норми [1, с.42]. Відповідно
розширене конституційне регулювання фінанс о-
вих правовідносин свідчить про особливе зн а-
чення і роль публічних фінансів у системі сусп і-
льних відносин.

Позитивною рисою цієї моделі являється її
очевидна простота і практичність для законода в-
ця, оскільки зі значного кола важливих питань
фінансового права досягнутий компроміс, про
що свідчить чисельність та чіткість фінансових
норм у тексті конституцій. Тому для законодавця
залишається лише “нарощувати” і розви вати кон-
ституційні положення фінансового права на рівні
поточного законодавства.

Норми конституцій у рамках даного підхо-
ду формують так зване конституційне фінансове
право [3, с.113; 9, с.30], тобто відносно відокрем-
лену групу взаємопов’язаних між собою норм,
що регулюють публічні фінанси, при цьому о с-
новна маса фінансових норм розміщається у
структурі конституцій системно, тобто згрупов а-
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ні в окремі спеціальні розділи (глави) констит у-
ції. Тому такий конституційний підхід до рег у-
лювання публічних фінансів  умовно можна на-
звати системним.

Наступна позитивна риса цього системного
підходу – забезпечення стабільності прав ового
регулювання публічних фінансів. Незваж аючи на
періодичні зміни, що вносяться у фінансове з а-
конодавство, які носять, як правило, поточний,
кон’юнктурний характер, регулювання фінанс о-
вої системи характеризуються відносною стаб і-
льністю, в силу стабільності положень констит у-
ційного фінансового права.

Як показує європейський конституційний
досвід, системний підхід до регулювання публ і-
чних фінансів застосовувався вже в перших ко н-
ституціях. Показова в цьому відношенні Консти-
туція Франції 1795 р., яка містила детальну главу
ХІ “Фінанси”, де податкам присвячено 12 статей
(ст. ст. 302 – 314), а національному казначейству
– 10 статей (ст. ст. 315 – 325) [4, с. 342-344]. Се-
ред сучасних конституцій найбільш яскраво цей
підхід представлений в Основному Законі ФРН, де
розділом Х “Фінанси” закладаються чіткі критерії
розподілу фінансових ресурсів між різними рівня-
ми влади, закріплюються принципові положення
інститутів бюджетного і податкового права, пе -
редбачаються межі податкового навантаження тощо
[5, с.616-622]. Така детальна регламентація фінан-
сових правовідносин може бути пояснена, з одного
боку, федеративним устроєм держави, а з іншого –
значним впливом германської правової науки.

Традиція детального конституційного р е-
гулювання публічних фінансів і виділення в
окремі розділи (глави) положень, що відображ а-
ють фінансові аспекти економічної діяльності
держави, в руслі загальної тенденції до все більш
повного регулювання в конституціях публічних
фінансів [8, с.207], застосовується у конституціях
більшості країн Європи, зокрема Конституції
Республіки Польщі 1997 р. (розділ Х “Публічні
фінанси”) [6, с.726-728], Конституції Республіки
Албанії 1998 р. (частина XIIІ “Державні фінан-
си”) [5, c.212-213], Конституції Фінляндської
Республіки 1999 р. (глава VІІ “Державні
фінанси”) [7, с.388-390], Конституції
Швейцарської Конфедерації 1999 р. (глава ІІІ
“Фінансовий устрій”) [7, с.561 -563], Конституції
Королівства Бельгія 1994 р. (частина V “Про
фінанси”) [5, с.374-376], Конституції Грецької
Республіки 1975 р. (глава VІ “Оподаткування і
управління фінансами”) [5, с.676 -767],
Конституції Королівства Іспанії 1978 р. (розділ
VІІ “Економіка і фінанси”) [6, с.78 -80],

Конституції Республіки Кіпр 1960 р. (частина ХІ
“Положення про державні фінанси”) [6, с.270 -
272], Конституції Литовської Республіки 1992 р.
(глава ХІ “Фінанси і державний бюджет”) [6,
с.357-358], Конституції Республіки Мальти 1964
р. (глава ІХ “Фінанси”) [6, с. 523-526],
Конституції Португальської Республіки 1976 р.
(розділ ІV “Фінансова і фіскальна системи”) [6,
с.779-781], Конституції Румунії 1991 р. (частина ІV
“Економіка і публічні фінанси”) [7, с.88 -90],
Конституції Республіки Словенія 1990 р. (розділ VІ
“Публічні фінанси”) [7, с.195-196], Конституції
Турецької Республіки 1982 р. (розділ 1 частини ІV
“Фінансові та економічні положення) [7, с.277 -
278], Конституції Естонської Республіки 1992 р.
(глава VІІІ “Фінанси і державний бюджет”) [7,
с.736-737] та ін.

Згідно з другим конституційним підходом
до регулювання публічних фінансів, фінансові
норми в структурі конституції розміщені по
всьому її тексту і являють собою спосіб, при яко-
му регулювання цих відносин здійснюється мак-
симально “незамітно”, воно не виділяється. У кон-
ституційній матерії містяться лише поодинокі ор і-
єнтири, одні з яких потрапили до структури кон-
ституції у зв’язку із закріпленням правового стату-
су людини і громадянина, другі ж – у зв’язку із за-
кріпленням компетенції органів державної влади та
органів місцевого самоврядування. Тому умовно
назвемо цей підхід традиційним.

При традиційному підході конституціями
прямо не регулюються фінансові правовіднос и-
ни, чітко не виділяються елементи фінансової
системи і навіть не робиться такої спроби. Ко н-
ституції містять, як правило, лише загальнопр а-
вові положення, які через законотворчу діял ь-
ність та діяльність органу конституційного кон т-
ролю трансформуються на рівень фінансового
права, та чисельні компетенційні норми, що ви-
значають повноваження публічних суб’єктів у
сфері фінансового права. Поодинокі ж регулят ивні
фінансові норми, якщо і зустрічаються в те ксті
конституцій, то характеризуються значною абстр а-
ктністю, що власне і породжує невизнач еність їх
змісту, можливість багатозначного тлумачення. А
це вимагає від законодавця і органу конституці й-
ного контролю творчого підходу і високого рівня
правової культури при з’ясуванні змісту констит у-
ційних норм і подальшому законодавчому регул ю-
ванні публічних фінансів. Водночас він надає їм і
велику свободу “маневру”, можливість пристосу-
вання норм конституції до вимог часу.

Застосування такого традиційного констит у-
ційного підходу створює загрозу нестабільно сті
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правового регулювання публічних фінансів, через
відсутність належного конституційного регул ю-
вання цих відносин та можливість довільного пере-
гляду фундаментальних положень фінансового
законодавства через прийняття нового нормати в-
но-правового акту, наприклад закону про бюджет.

Даний конституційний підхід започатков а-
ний Конституцією США 1787 р. Зараз він, як
правило, представлений деякими діючими “ст а-
рими” конституціями, зокрема Конституцією
Королівства Норвегія 1814 р., Конституцією
Князівства Ліхтенштейн 1921 р., Конституцією
Латвійської  Республіки 1922 р., Конституцією
Республіки Ісландія 1944 р., Конституцією
Угорської Республіки 1949 р. та Конституцією
Королівства Данія 1953 р., у яких основний ак-
цент традиційно робиться на питаннях організ а-
ції влади та правах людини і громадянина. Або ж
“новими” конституціями держав постсоціаліс -
тичного табору, зокрема Конституціє ю
Азербайджанської Республіки 1995 р.,
Конституцією Республіки Грузія 1995 р.,
Конституцією Російської Федерації 1993 р.,
Конституцією Словацької Республіки 1992 р.,
Конституцією Чешської Республіки 1992 р., у
яких залишилася традиція максимально стислого
регулювання публічних фінансів, і небажання
звязувати руки правлячій еліті [8, c.207].
Важливим є також той факт, що конституції
постсоціалістичних держав приймалися в умовах
формування та становлення їх фінансових си с-
тем, а тому закріплення на конституцій ному рів-
ні базових положень фінансового права видав а-
лося за неможливе, через відсутність компромісу
по цих питаннях.

У сфері правового регулювання публічних
фінансів не являє собою виняток з постсоціалі с-
тичних конституцій, Конституція України, яка
також застосовує традиційний підхід до регул ю-
вання фінансових правовідносин. Так, Констит у-
ція України містить окремі положення, що так чи
інакше стосуються фінансового права. Мова йде
в основному про загальні принципи правової с и-
стеми України (принцип гласності, верховенства
права, демократизму, соціальної спрямованості
права, розподілу влад та ін.), які застосовуються,
не лише у фінансовому праві, а в усіх галузях
права, без винятку, та положення, що визначають
повноваження вищих органів державної влади та
управління у сфері публічних фінансів. Ная в-
ність таких конституційних положень, як показує
структурний аналіз конституції, не створює н а-
лежного конституційного регулювання фінанс о-
вих правовідносин, про що свідчить як відсу т-

ність окремого розділу про публічні фін анси, так
і скупість конституційних норм, що впл ивають ці
відносини. Конституція України, по с уті, надає
лише повноваження органам публ ічної влади в
сфері публічних фінансів, не закладаючи при
цьому їх діяльність у чіткі конституційні р амки.
Саме тому в Україні конституційний вплив на
публічні фінанси можна назвати суто компете н-
ційним. Інші ж питання фінансового права, зо к-
рема основоположні принципи податкових і бю-
джетних відносин, засади розподілу фінанс ових
ресурсів між різними рівнями влади, цілі витр а-
чання фінансових ресурсів, межі компетенції о р-
ганів публічної влади у сфері регулювання пуб-
лічних фінансів, особливості прийняття фінанс о-
вих законів залишаються поза увагою Констит у-
ції. Все це свідчить про явно виражений трад и-
ційний підхід у Конституції Укра їни до регулю-
вання публічних фінансів.

На недостатнє конституційне регулювання
фінансових правовідносин звернула увагу Р.О.
Гаврилюк, яка запропонувала доповнити Кон-
ституцію України новим розділом “Публічні ф і-
нанси”, яких, на думку автора, з урахуванням
засадничого характеру публічних фінансів для
індивіда, суспільства та держави слід розмістити
на четвертій сходинці у структурі Основного За-
кону нашої держави [2, с.18-19].

Висновки. На нашу думку, застосування
традиційного конституційного підходу до рег у-
лювання публічних фінансів є негативним пр о-
явом Конституції України, який необхідно вик о-
рінювати шляхом її доповнення системою фіна н-
сово-правових норм, які у своїй єдності повинні
закласти фундаментальні конституційні основи
правового регулювання публічних ф інансів. Ці
норми повинні поставити в чіткі конституційні
рамки діяльність органів публічної влади у сфері
публічних фінансів, сформувати непорушні, пр о-
зорі принципи формування, розподілу і викори с-
тання грошових фондів коштів, унеможливити
використання фінансових ресурсів в антинарод-
них інтересах, зобов’язати публічну владу підп о-
рядковувати публічні фінанси завданням полі п-
шення добробуту і благополуччя всього нас е-
лення країни.

Список літератури

1. Андреев Г.Н. Экономическая констит у-
ция в зарубежных странах / Андреев Г.Н.; [отв.
Ред. В.В. Маклаков]; Ин-т. науч. информ. по об-
щест. наукам РАН. – М.: Наука, 2006. – 268 с.



Конституція України та європейські конституційні підходи до регулювання публічних фінансів

46 Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 427. Правознавств о.

2. Гаврилюк Р. О. Конституція держави і
публічні фінанси: проблеми теорії // Право Укр а-
їни. – 2006. – №12. – с.15-19.

3. Государственное право Германии. В 2-х
томах. Т.2. – М.: Ин-т государства и права РАН,
1994 р. – 238 с.

4. Документы истории Великой француз с-
кой революции. Т.1. Отв.ред. А.В.Адо. М.: Изд а-
тельство Московского университета, 1990.

5. Конституции государств Европы: В 3 -х
т. Т.1. / Под ред. Л.А. Окунькова. – М.: Изд-во
НОРМА, 2001. – 824 с.

6. Конституции государств Европы: В 3 -х
т. Т.2. / Под ред. Л.А. Окунькова. – М.: Изд-во
НОРМА, 2001. – 840 с.

7. Конституции государств Европы: В 3 -х
т. Т.3. / Под ред. Л.А. Окунькова. – М.: Изд-во
НОРМА, 2001. – 792 с.

8. Конституционное (государственное)
право зарубежних стран: В 4 т. Тома 1 -2. Часть
Общая. Учебник / Отв. ред. Проф. Б.А. Страшун
– 3-е изд., обновл. и дороб., - М.: Издательство
БЕК, 2000. – 784 с.

9. Пацурківський П.С. Соціологічна (пр и-
родно-позитивна) доктрина фінансового права //
Право України. – 2005. – № 6. – c. 29-33.

Стаття надійшла до редколегії 6 грудня 2007 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» науковим редактором П.С.Пацурківським.

A.M. Khudyk
CONSTITUTION OF UKRAINE AND EUROPIUM CONSTITUTIONAL APPROACHES

TO REGULATION OF PUBLIC FINANCES
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IІ. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС.
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ОБСЯГ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОНОМІЇ ВОЛІ
 ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Постановка проблеми. Для аналізу авто-
номії волі ключове значення має проблема обс я-
гу застосування автономії волі. Теоретичне о б-
ґрунтування і законодавче окреслення кола ві д-
носин, учасникам яких буде надаватися право
самостійно обирати застосов не право, надасть
чіткості в регулювання даних відносин і дозв о-
лить уникнути порушення дозволених меж
предметного кола. У літературі міжнародного
приватного права сформувалася думка, що своє-
рідність матеріально-правової галузі не є пере-
поною на шляху принципової допустимості ав-
тономії сторін, однак впливає на її оф ормлення в
деталях [8, Р.272]. Формальним обм еженням
сфери застосування автономії волі є повне або
часткове її незастосування для вибору права, яке
має регулювати певні цивільні відносини з ін о-
земним елементом. У такому випадку це обм е-
ження чіткіше окреслює межі тієї сфери, де а в-
тономія волі застосовується.

Класичною галуззю застосування автон о-
мії сторін в міжнародному приватному праві є
зобов’язальне право. У зобов’язальному праві
автономія сторін найчастіше зустрічається в пра-
ві договорів, для якого характерни й принцип
свободи договору (приватна автономія), що є в и-
раженням матеріально-правової свободи. Колі-
зійно-правова свобода є доповненням першого
різновиду свободи.

Автономія волі може застосовуватись і поза
рамками як договірного, так і зобов’язального пр а-
ва в цілому. В сучасній літературі констатується
тенденція все більше зважати на можливість вик о-
ристання національним законодавцем принципу
автономії сторін поза межами зобов’язального пр а-
ва. Ця тенденція в майбутньому все більше поси-
люватиметься за допомогою діяльності Гаазької
конференції [8, Р.270].

Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання обсягу застосування автономії волі а к-
туальне і з огляду на ступінь його наукової ро з-
робки. Теоретичному дослідженню даної про-
блеми в українській науці міжнародного прива т-

ного права майже не приділялось уваги. Частк о-
во проблему автономії волі досліджував К исіль
В. І. Окремі питання розглядалися зарубі жними
авторами. Наприклад, німецькі вчені X. Кох, У.
Магнус дають аналіз норм ЦК Німечч ини про
обмеження автономії волі щодо договорів, ст о-
рони яких потребують спеціального захисту. Р о-
сійський автор Толстих В.Л. аналізує н орми ЦК
Російської Федерації щодо відносин на які ро з-
повсюджується автономія волі. Але в  загальному
дане питання майже не досліджене на теорети ч-
ному рівні, що ускладнює його наступне норм а-
тивне закріплення.

Мета статті. За допомогою порівняльно-
правового методу з'ясувати обсяг автономії волі,
тобто визначення кола відносин , щодо регулю-
вання яких сторони можуть обрати застосовне
право, а відповідно виявити загальну тенденцію
законодавчого закріплення обсягу застосува ння
автономії волі в зарубіжних країнах.

Виклад основного матеріалу дослідже н-
ня. Використовуючи термін визнання в загал ь-
ному значенні, можна здійснити порівняння в и-
рішення автономії волі у вузькому колізійному
сенсі в різних правопорядках з точки зору визн а-
чення тенденції сучасного міжнародного прива т-
ного права, прийнявши за структуру цього пунк-
ту, з одного боку, дві крайні точки – невизнання і
визнання автономії волі, а, з іншого боку, – поділ,
запропонований Я. Крофоллером [8, Р. 268-276], а
саме: поняття, обсяг, виправдання, в т.ч. легітим а-
ція, обмеження автономії волі, однак поняття як
обсягу, так і обмеження, ми ділимо на дві частини.
Обсяг можна розділити на обсяг застосування і
коло правопорядків країн, між якими можливий
вибір права, а обмеження – на обмеження статуту
автономії волі сторін і обмеження територіальної
сфери дії норм про автономію волі.

Невизнання автономії волі у міжнародному
приватному праві досить рідкісн е, випадкове та
ситуативне. Ідеться, насамперед, про ситу ацію,
яка склалася в Латинській Америці. Так, зокрема,
в Кодексі міжнародного приватного права, пр и-
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йнятому в Гавані 20 лютого 1928 р. на VI Між-
народній американській конференції, який вст у-
пив в силу 25 листопада 1928 р. (Кодекс Буст а-
манте), поняття автономії волі як принцип кол і-
зійного регулювання прямо не формулюється, а
із інтерпретації ч. 1  та 2 ст. 184: «Договори п о-
винні тлумачитись, за загальним прави лом, згід-
но із законом, який їх регулює.

Але якщо цей закон оспорюється і пов инен
випливати із мовчазно вираженої волі сторін,
законодавство, визначене на цей випадок статт я-
ми 185 і 186, буде застосовуватись у якості тако-
го, що презюмується, навіть якщо ц е рішення
призведе до застосування до даного договору
закону, що відрізняється від результату тлума-
чення волі сторін» [5, c. 769] та п. 3 ч. 1 ст. 3, який
виділяє таку групу правил стосовно здій снення
цивільних прав, як: «застосовувані тільки за вия в-
ленню, тлумаченню або презумпції волі сторін або
одної із сторін; вони називаються нормами авт о-
номними (voluntaris) або приватного порядку» ав-
тономія волі все ж таки побічно визнається у кон к-
людентній формі, зважаючи на слова «випливати із
мовчазно вираженої волі сторін». Як приклад від-
сутності в національному законодавстві правового
регулювання автономії волі можна навести Вві д-
ний закон 1942 р. до ЦК Бразилії.

Для більшості інших країн, у т.ч. і латино-
американських, якщо взяти до уваги, наприклад
те, що положення ст. 7 Міжамериканської конв е-
нції про право, застосовуване до договірних з о-
бов’язань «являють собою кардинальну зміну
позиції доктрини і судової практики країн Ам е-
риканського континенту, адже на протязі ста р о-
ків принцип автономії волі у виборі застосовно го
до договору права ними не визнавався» [8, Р.
265], – сьогодні характерне визнання автономії
волі. Отже, в цілому можна говорити про тенд е-
нцію в розвитку міжнародного приватного права,
відповідно до якої визнання автономії волі стає
повсюдним. Зважаючи на те, що автономія волі
може бути викладена в законах про міжн ародне
приватне право різними способами, однак при
цьому формулюється не завжди як звичайна к о-
лізійна норма, яка має як обсяг, так і прив’язку,
то, розглядаючи визначення автономії волі в рі з-
них країнах, можна сформулювати умовну (гіп о-
тетичну) колізійну норму.

Обсяг застосування автономії волі в шир о-
кому сенсі можна розділити на формальну та
змістовну сферу дії автономії волі. Формальна
сфера дії автономії волі в різних країнах стос у-
ється гіпотези колізійної норми, а змістова – її
диспозиції, і тобто відповідна колізійна норма

може бути визначена двома способами: прямим
через визначення обсягу автономії волі, або опос е-
редкованим через її обмеження. У першому випа д-
ку визначається обсяг застосування  автономії волі
за допомогою переліку статутів, в яких автономія
волі застосовується, а також додатково враховуєт ь-
ся визначення статуту автономії волі, тобто в ра м-
ках договірного статуту – визначення сфери дії ав-
тономії волі щодо договору.

Якщо порівняти нормативні акти різних кра-
їн про міжнародне приватне право, то можна зр о-
бити висновок про те, що до умовного пер еліку
статутів, у яких застосовується автономія волі, зав-
жди відноситься договірний (зобов’язальний) ст а-
тут, а також практично всі інші статути,  зокрема
речовий, сімейний, спадковий та інші.

У більшості країн світу, за винятком Укр а-
їни (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про міжнародне
приватне право» від 23.06.2005р. далі – МПрП-
Закону), автономія волі, якщо вона визначається
в загальній частині законів про міжнародне при-
ватне право, формулюється не в прямій, а в оп о-
середкованій формі шляхом обмеження обсягу
застосування автономії волі, при цьому обм е-
ження є не формальним, а змістовим, тобто т а-
ким, що стосується в цілому сфери дії або, інш и-
ми словами, – правових наслідків застосування
автономії волі (наприклад, § 11 федерального
закону Австрії «Про міжнародне приватне пр а-
во», в якому йдеться про відношення автономії
волі і зворотного відсилання).

Прикладом застосування автономії волі в
договірному статуті  може бути § 24  глави V «Зо-
бов’язальне право» Указу Угорщини (1979 р.
№13) «Про міжнародне приватне право»: «До
договорів застосовується право, вибране стор о-
нами при укладанні договору або пізніше» [5,
c.234]. Стаття 32 Закону Польщі «Про міжнаро д-
не приватне право» (1965 р.): «Сторони можуть
підкорити трудові відносини вибраному ними
праву, якщо воно має зв’язок з цими відносин а-
ми» [5, c.475], є прикладом застосування автон о-
мії волі у трудовому статуті.

 Досить рідко застосовується автономія в о-
лі в речовому статуті. Як приклад, можна навес-
ти зміст ч.2 ст. 39 МПрП-Закону: «Право, яке
застосовується до виникнення та прип инення
права власності та інших речових прав,  що є
предметом  правочину, визначається  відповідно
до частини першої цієї статті,  якщо і нше не
встановлено за згодою сторін.  Вибір права ст о-
ронами  правочину не зачіпає прав третіх
осіб»[1]. Автономія волі застосовується й у сфері
інтелектуальної власності, наприклад, до догов о-
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рів в галузі інтелектуальної власності, ускладн е-
них іноземним елементом «сторони вправі оби-
рати застосовуване право» [5 , c.652] згідно
ст.122 федерального закону Швейцарі «Про мі ж-
народне приватне право» (1987 р.).

Можливість реалізації автономії волі в с і-
мейному статуті надається ст. 52 федерального
закону Швейцарії «Про міжнародне приватне
право» (1987 р.): «Режим майнових відносин між
подружжям визначається за правом, вибраним
подружжям» [5, c.638]. На спадковий статут та-
кож може розповсюджуватись автономія в олі.
Підтвердженням цього є ст. 1044 Кодексу про
осіб і сім’ю Буркіна-Фасо (1989 р.): «Особа може
вказати для регулювання в цілому спадкування
після нього на закон якої -небудь держави; ця
вказівка має дію, тільки якщо особа на момент
смерті володіла громадянством цієї держави або
мала там своє місце проживання» [5, c.196].

 Якщо детальніше зупинитися на аналізі
договірного статуту, в якому автономія волі д о-
пускається майже в усіх країнах світу, з погляду
визначення формальної сфери дії автономії як
обсягу її застосування, тобто, іншими словами, –
визначення гіпотези умовної колізійної норми
про автономію волі, то аналогами ст.ст. 32. Зміст
правочину та ст. 33. Сфера дії права, що застосо-
вується до правочину, українського МПрП-
Закону, є, наприклад, ст. 9 закону Північної Ко-
реї «Про колізії» (1962 р.): «Стосовно здійснення
і наслідків юридичних дій застосовуваний закон
визначається наміром сторін. Однак, якщо намір
сторін не є  очевидним, таким, що є визначеним є
закон місця дії» [5, c. 714], а  також ч. 1 ст. 69 зако-
ну Румунії № 105 «Стосовно до регулювання ві д-
носин міжнародного приватного прав» (1992 р.) в:
«Умови сутності змісту односторонньої правової
угоди встановлюються законом, обраним особою,
яка її вчиняє» та ст. 81 цього ж закону: «Сутність і
дійсність по суті угоди сторін про застосовуване
право до договору визначається законом, який ви-
брали сторони» [5, c.504].

Статті 43. Вибір права за згодою сторін і
47. Сфера дії права, що застосовується до дог о-
вору, вітчизняного МПрП-Закону, можна порів-
няти відповідно із ст. 25 Глави 2. «Міжнародне
приватне право» Цивільного кодексу Греції від
1940 року: «Відносини за договором визнач а-
ються за правом держави, якому вони підкор и-
лись» [5, c.292] та ст. 64 закону № 2675 «Про
міжнародне приватне право і міжнародний цив і-
льний процес» Туреччини (1982 р.): «Право, що
застосовується до договору, регулює, зокрема: 1)
його існування; 2) його дійсність; 3) його тлума-

чення; 4) виконання зобов’язань, що випливають
із нього; 5) наслідки повного або часткового н е-
виконання зобов’язань, включаючи розрахунок
збитків і способи відшкодування;  6) різні спосо-
би припинення зобов’язань, так само, як і їх да в-
ність, засновану на спливі строків;  7) наслідки
недійсності договору.

Порядок виконання і заходи, що належать до
застосування кредитором у випадку відсутн ості
виконання, регулюються правом держави , в якій
вони дійсно застосовуються» [5, c.570].

Окремою проблемою є поєднання автон о-
мії волі і розщеплення договірного статуту, пр и-
кладом чого може бути п. 4 ст. 1210. Вибір права
сторонами договору Розділу IV. Міжнародне
приватне право Частини третьої ЦК  РФ: «Сторо-
ни договору можуть вибрати право, що підлягає
застосуванню, як для договору в цілому, так і для
окремих його частин» [2, c.162].

З питання про те, чи застосовується lex
voluntatis до міжнародних трудових відносин,
було висловлено широкий спектр думок, що
знайшли своє відображення в колізійному зак о-
нодавстві різних держав.

Більшість учених колізіоністів допускають
застосування  lex voluntatis   до трудових відн о-
син. Свою позицію вони обґрунтовують тим, що
робітник – це не завжди слабка сторона в д ого-
ворі, а відповідно в багатьох випадках управлі н-
ський та висококваліфікований персонал буде
програвати через відсутність можливості вибору
кращого закону.

Перш за все належить виділити країни, які
в принципі не обмежують свободу вибору закону
сторонами трудового контракту. Цим шляхом іде
практика Італії (ст. 46 Закону № 218 «Реформа
італійської системи міжнародного приватного
права» 1995 року [5, c.334]), Канади (ч. 2 ст. 3098
Цивільного кодексу Квебеку 1991 року [5,
c.351]), Польщі (ст.32 Закону «Про мі жнародне
приватне право» 1965 року [5, c.475].

У ряді країн помітна тенденція піддавати
різним обмеженням вибір права сторонами тр у-
дового контракту, зокрема необхідність явного
вираження такого вибору, або дозвіл на реаліз а-
цію автономії волі лише для деяки х трудових
контрактів, або наявність істотного зв’язку із
трудовими правовідносинами [3, c. 49-51].

Такі обмеження автономії волі поясн ю-
ються наявністю у вищезазначених договорах
сторони, що потребує спеціального захисту.
Принцип автономії волі не повинен слугувати
інструментом обмеження захисту інтересів сп о-
живачів і працівників, який гарантується імпер а-
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тивними нормами правопорядку, що підлягає
застосуванню за вибором сторін.

Такий захист надається і німецьким зак о-
нодавцем у ст.ст. 29, 30 Вступного закону до ЦК
Німеччини [4, c. 145].

Слушна з даного питання думка Довгерта
А.С., який вважає, що «..врахувавши сучасну з а-
конодавчу практику багатьох країн світу та сп е-
цифіку трудового контракту, необхідно: по-
перше, передбачити письмову форму вибору
сторонами права як в момент укладання труд о-
вого договору, так і під час його дії або зміни;
по-друге, обраний сторонами закон повинен м а-
ти тісний зв’язок з трудовим контрактом; для
захисту «слабкої сторони» трудового контракту
необхідно закріпити норму, згідно з якою вибір
закону сторонами трудового контракт не пов и-
нен погіршувати умов праці в п орівнянні з
обов’язковими положеннями закону тієї країни,
який би застосовувався за відсутності вибору;
треба передбачити правила, які дозволяють ст о-
ронам трудового контракту пі дкоряти елементи
змісту трудових правовідносин різним правовим
системам» [3, c. 51-52].

Тут постає ще одна проблема, коли імпер а-
тивні норми не надають більш ефективного зах и-
сту.  Німецькі вчені Кох Х., Магнус У. вважають,
«коли обраний сторонами правопоряд ок  гаран-
тує споживачам і працівникам більш ефективний
захист їх інтересів, ніж імперативні норми
об’єктивно належного до застосування в силу
колізійної норми прив’язки правопорядку, пер е-
вага надається першому. Якщо ж цей правопор я-
док такий захист забезпечити не може, то засто-
совується на основі принципу найбільшого спр и-
яння правопорядок, до якого відсилає колізійна
норма. Питання про те, чи є захист інтересів
споживачів за обраним правом більш ефекти в-
ним, вирішується шляхом конкретного порі в-
няння цього права з об’єктивно визначеним шля-
хом колізійного відсилання» [4, c. 145].

Отже, терміни “не може погіршувати” та
“не може позбавляти”, закріплені у вищезазнач е-
них нормах, доцільніше розуміти як альтернат и-
вний вибір права, що надаватиме стороні дог о-
вору максимального захисту.

Актуальним при розгляді сфери дії авт о-
номії волі є питанням про можливість включення
правочину про вибір права до тексту одност о-
роннього правочину, ускладненого іноземним
елементом.

Розроблений під егідою Науково -консуль-
тативного центру приватного права СНД Моде-
льний Цивільний кодекс для країн СНД, містить

єдину норму (ст.1233 “Відносини по спадкуван-
ню”) [2, c. 164], що регулює можливість визначен-
ня компетентного правопорядку в одност оронній
угоді. Спадкодавець вправі обрати право, застос о-
вне до відносин за заповітом, що не є правом, де
спадкоємець мав останнє місце проживання. Ця
норма була сприйнята міжнародним приватним
правом ряду країн СНД, наприклад Цивільним к о-
дексом Республіки Бєларусь [2, c. 347].

Обмежену можливість вибору права в спа-
дкових відносинах допускає також німецький
законодавець, а саме «для нерухомого майна , що
знаходиться в середині країни спадкодавець у
заповіті може обрати німецьке право» (ч. 2  ст.
25 Вступного закону ЦК Німеччини [6, c. 407]

Підсумовуючи розгляд даного питання,
слід зробити такий висновок. У колізійному ре-
гулюванні прийнято не тільки в цілому визнач а-
ти в яких статутах визнається автономія волі, але
й конкретизується сам по собі статут автономії
волі, в т.ч. через проблему розщеплення ст атуту.
Обсяг застосування вільного вибору права по -
різному пролягають в тих чи інших областях м а-
теріального цивільного права, однак принципова
допустимість автономії сторін є характерною озн а-
кою для всього міжнародного приватного пр ава, за
чи не єдиним винятком питання про особистий
статут, в якому автономія волі, як правило, не в и-
знається. Отже, поза рамками обсягу застос ування
автономії волі в різних країнах можуть бути особ и-
стий статут, часто – речовий та спадковий статут.
У деяких країнах сімейний статут також є в инят-
ком з обсягу застосування автономії волі. Таке о б-
меження формальне, тоді як обмеження може бути
також змістовим.

Як підсумок, зауважимо, що нині для обме-
ження сфери застосування автономії волі ст орін
або, іншими словами, обмеження статуту авт ономії
сторін має об’єктивне підґрунтя тільки нормативна
галузь, яку в колізійній доктрині прийнято назив а-
ти персональним статутом, а також сфера захи сту
суб’єктивних прав та інтересів.

Автономія волі, хоча і діє у сфері речових,
деліктних, сімейних, спадкових відно син, а та-
кож у сфері відносин, пов’язаних з інтелектуал ь-
ною власністю, але має досить обмежений обсяг
застосування, що пояснюється специфікою зг а-
даних відносин. Законодавство і практика баг а-
тьох країн свідчить про наявність норм, які об-
межують автономію волі у сфері договорів спо-
живання та трудових відносин.

Отже, в національних джерелах міжнаро д-
ного приватного права існує не тільки тенденція
переходу від невизнання до визнання а втономії
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волі, а й тенденція все більш детальнішого та п о-
внішого регулювання автономії волі, яка має дві
форми: прямо виражену в законі та логічно вир а-
жену, що дозволяє в першому випадку застосувати
граматичне тлумачення граматичних норм, а в др у-
гому – логіко-систематичне тлумачення.
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ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МАЙНО»

Постановка проблеми. Майно – основа
сучасного цивільного обігу. Правильне розумін-
ня терміна майно практично важливо для визна-
чення конкретних прав і обов'язків сторін у пра-
вовідносинах, у яких майно виступає об'єктом
права, цьому необхідно в кожному випадку ви-
значати зміст даного терміна через трактування
тексту правової норми [18, с.323]. Слід зазнач и-
ти, що в процесі дослідження цивільно-правових
категорій, варто завжди пам'ятати про те, що є д-
ність, загальна визнаність й стабільність термінів
— це вимоги, які пред'являються до юридичної
термінології [4, с.107].

Справа в тому, що майно - широке понят-
тя, що містить у собі речі або їх сукупність (ч. 1
ст. 190 ЦК України), гроші й цінні папери
(ст.192, ст. 194 ЦК України), майнові права ( ч. 2
ст. 190 ЦК України), майнові обов'язки (ч. 1 ст.
190 ЦК України).

Майно — збірне поняття, а тому складно
дати нормативне його визначення тільки за до-
помогою перерахування основних ознак. Закон о-
давець використав зручну форму при визначенні
даного поняття шляхом перерахунку видів ма й-
на. У стислому виді це правило виглядає наступ-
ним чином: «майно — це речі та інше майно, у
тому числі майнові права й обов'язки».

У контексті досліджуваного питання цік а-
вим є досвід набутий інститутами Європейського
Союзу в цьому напрямку. Так, наприклад, Євро-
пейський Суд з Прав Людини відносить до ма й-
на: «...рухоме й нерухоме майно, матеріальні й
нематеріальні інтереси, такі як акції, патенти,
право на пенсію, право домоволодільця на стя г-
нення орендної плати, економічні інтереси, п о-
в'язані з веденням бізнесу, право займатися тією
або іншою професією, правомірне очікування
застосування певних умов до індивідуальної си-
туації, що вимагає правового дозволу та ін. [11,
сC.4]. Тобто, під поняття майно підпадають не
тільки речі (у їх класичному розумінні), які мо-
жуть належати приватним особам на праві вла с-
ності. Під майном Європейський Суд з Прав Л ю-
дини розуміє й інше майно, майнові права й і н-
тереси, а також інші об'єкти-активи, за якими
визнається певна економічна цінність (напри-
клад, створення власної клієнтури, ліцензії на
здійснення певної економічної діяльності й т.п.)

[22, с.95-113]. Тобто практика Європейського
Суду з Прав Людини також свідчить про досить
широке тлумачення ним поняття «майно». Все це
потребує узагальнення та вироблення основних
підходів до сучасного розуміння категорії «ма й-
но» в цивільному праві, що і вказує на актуал ь-
ність дослідження даної проблематики.

Ступінь наукової розробки проблеми. У
цивілістичній доктрині вчення про майно досить
детально розроблялося багатьма видатними вч е-
ними, серед яких слід відзначити насамперед Д.І.
Мейера. На думку дослідника, майно -- це збірне
поняття, що охоплює речі й чужі дії. Тобто, к о-
ристуючись сучасними уявленнями про систе м-
ність, ми могли б сказати, що в цілісній системі
об'єктів цивільних прав утвориться майнова підс и-
стема, що включає в себе два види об'єктів. Але в
той же час і саме майно Д. И. Мейер  розглядав як
об'єкт цивільного права, що, користуючись терм і-
нологією теорії систем, можна розглядати як прояв
властивості систем перерозподіляти функції між
своїми елементами [17, с.139].

З дещо інших позицій аналізував поняття
майна Г.Ф. Шершенєвич, що розрізняв майно в
економічному та в юридичному розумінні. На
його думку, майном з економічної точки зору
називається запас благ (речей і прав на чужі дії),
що перебуває у володінні відомої особи. Юрид и-
чне ж поняття про майно не співпадає із екон о-
мічним [26, с.95].

Серед німецьких учених-цивілістів, погля-
ди яких істотно вплинули на вітчизняних пре д-
ставників науки цивільного права, також не існ у-
вало єдності точок зору на поняття майна. Так,
Алоїз Бринц вважав, що поняття майна в екон о-
мічному аспекті розкривається як сукупність
цінностей (грошових і інших), що належать ос о-
бі, у юридичному ж плані релевантним є уявле н-
ня про майно в якості сукупності благ, що мають
цінність в активному або пасивному відношенні
(спадщина, рухоме й нерухоме майно). Не все,
що підлягає оцінці, повинне бути віднесене до
майна. Цікаво, що цю думку Бринц жартома з а-
вершує у такий спосіб: «У майні немає нічого,
що не коштувало б грошей, але не все, що ко ш-
тує грошей, входить у майно» [29, с.447].

На думку Г. Дернбурга, майно – це сукуп-
ність благ, що належать конкретній особі й м а-
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ють грошову вартість [30, с.154 -158]. Згідно
вчення Г. Дернбурга, майно досить часто проя в-
ляється у вигляді двох принципово різних утв о-
рень: спеціального майна (universitates juris) і
сукупностей речей (universitates  facti).

Досить своєрідним розумінням майна ві д-
різняється точка зору Фердинанда Регельсберг е-
ра, що писав про розповсюджену помилку, через
яку майно в цілому розглядається як об'єкт прав
(наприклад, при угодах типу usufructus omnium
bonorum, hypoteca omnium bonorum або ж коли
спадкоємець здобуває, продає, виндицирует всю
спадщину як таке, hereditatem). Але майно є, на
його думку, не юридичний об'єкт, а правове по-
няття (juris nomen, juris intellectus), поряд з яким
може обговорюватися й економічне розуміння
майна [32, с.357-363].

Значна увага поняттю майна як цільної с у-
купності благ надавалася дослідниками франц у-
зького цивільного права. Так, відомий комент а-
тор Французького цивільного кодексу Карл С а-
ломо Захарія фон Лінгенталь вважав, що множ и-
на зовнішніх предметів може розглядатися як
єдине ціле або внаслідок розсуду власника
(universitas facti), або в силу закону (universitas
juri) [34, с.439-440]. Об'єктами майна є зовнішні
предмети, що належать особі, однак не як окремі
предмети з їхніми індивідуальними вла стивостя-
ми, а як блага в загальному розумінні або як бл а-
га, що мають грошову оцінку.

Зауважимо, що досить своєрідні порівняння
проводив Захарія між людською особистістю й
майном, вважаючи, що останнє і є особистість л ю-
дини в її відношенні до благ, якими особа володіє.

На багатоаспектність юридичного роз у-
міння майна вказує також И. В. Єршова, однак
нею виділяється, насамперед, нормативно окре с-
лений обсяг даного поняття [12, с.60]. Подібну
позицію відстоює Ю.Є. Туктаров [3, с.104]. Заг а-
лом зауважимо, що легальне закріплення видів
майна в чинному законодавстві не вичерпує про-
блеми майна як центральної категорії не тільки
системи об'єктів цивільних прав, але й всієї сис-
теми цивільного права як галузі [15, с.243].

Мета статті. Автор ставить перед собою за-
вдання проаналізувати ступінь наукової розробки
проблеми, дослідити категорію «майно» як осо б-
ливий об’єкт приватно правових відносин, визн а-
чити основні підходи до сучасного розуміння цієї
категорії, встановити особливості розуміння окр е-
мих складових частин які входять у поняття «май-
но», дослідити юридичну конструкцію підприєм с-
тва, як особливого різновиду майна.

Виклад основного матеріалу.  «Майно»
походить від слова «мати», тобто «володіти»
чим-небудь [3, с.102]. Цим пояснюється, чому
первісне значення «майна» зводилося тільки до
позначення всього того, що хтось має, чим вол о-
діє. У ранньому суспільстві, коли й народилося,
очевидно, це слово, суспільно значимим джер е-
лом задоволення потреб людини виступали тіл ь-
ки речі (матеріальні об'єкти). І під «усім, що має
людина», розуміли тільки всієї його речі, тобто
їхня сукупність. Майно мало речовий характер -
складалося з речей.

Р. Саватьє з цього приводу писав: «На пе р-
вісних стадіях розвитку права, коли уявлення
були конкретними, у якості майна розглядалися
тільки матеріальні речі, корисні для людини, —
ділянка землі, будинок, їжа, одяг» [8, с.145]. Інші
джерела задоволення людських потреб не були
об'єктами економічного обороту й не входили до
складу майна.

Разом з цим слово «майно» несло додатк о-
ве смислове навантаження. Керована інстинктом
самозбереження людина прагне до організації
свого побуту, до збільшення свого добробуту,
що, головним чином, виражалося раніше, а іноді
виражається й зараз у кількості речей які їй н а-
лежать. Як наслідок, вся «накопичувана» люд и-
ною для служіння її інтересам сукупність речей -
майно - розглядалося як благо, цінність. Тому
заможну людину називали «маєтною».

Підсумовуючи ці три ознаки (річ, сукуп-
ність, цінність), можна зробити висновок, що сп о-
чатку термін «майно» використовувався для п о-
значення сукупності всіх тих речей, які належать
одній особі у якості усвідомленої цінності..

«За природним законом розвитку людськ о-
го мислення, — стверджував Р. Ієринг, — мате-
ріалістичне мислення замінюється спірітуальним
— відчутне, конкретне первісне право п еретво-
рюється у абстрактне право нового часу» [31,
с.431]. «Спочатку було відоме, — продовжує він,
— лише таке майно, яке можна бачити й брати в
руки, quae tangi possunt, і тільки згодом і посту-
пово ввійшли в господарсько-економічний обо-
рот блага нематеріальні, блага духовного поряд-
ку, і тепер кредит, талант, ідея фігурують у н а-
шім майновому обороті як дуже цінні об'єкти
поряд з тілесними речами, але як довго більшість
з них залишалися невідомими й ними ніхто не
користувався» [31, с.37].

Після того як новим (відносно речей) ви-
дам об'єктів обороту додали статус об'єктів пр а-
ва, а також у результаті етапів розвитку, які п а-
ралельно відбулися в правовій культурі, термін
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«майно» одержав ряд нових значень. Причому
кожне значення несе в якості своєї основи одну
із трьох вищезгаданих ознак (річ, сукупність,
цінність). Тому ці нові значення можуть бути
розбиті на три групи.

А. Первісне розуміння терміна «майно»
тільки як сукупності речей трансформувалося в
позначення цим поняттям одиничної речі
{singulare res). Частина цілого одержала в цьому
випадку ім'я цілого. Річ тепер називають майном,
а майно — річчю. Майно в «первісній» формі є
річ [15, с.240]. Майно й річ набули однакового
значення, стали синонімами. Так, згідно ст. 323
ЦК України, на власнику лежить ризик випад ко-
вої загибелі або випадкового пошкодження май-
на, якщо інше не передбачено законом або дог о-
вором, згідно ст. 387 ЦК України власник вправі
витребувати своє майно із чужого незаконного
володіння. З наведених норм очевидно, що під
терміном «майно» у них розуміється саме річ,
адже тільки щодо речей можна говорити про з а-
гибель, пошкодження або фактичне панування.

Поняття речі в цивільному законодавстві
України конкретизоване в ст.179 Цивільного код е-
ксу, річ - «предмет матеріального світу, щодо якого
можуть виникати цивільні права й обов'язки».

Рідко під речами розуміють будь -які мате-
ріальні предмети зовнішнього стосовно людини
навколишнього світу. Такі речі відносять і до
матеріального, і до духовної культури. Головне,
що робить їх об'єктами цивільних прав — це зда-
тність задовольняти певні потреби людей [7,
с.205-206]. Слід зазначити, що в цивілістиці, при
характеристиці речі як об'єкта цивільних прав
також використовуються знання й досвід науко-
вих досліджень представників філософії, соці о-
логії, економіки [13, с.89-98].

Дослідники відзначають існування розбіж-
ностей у філософському й матеріальному роз у-
мінні «речі» від юридичного. На думку Е.П.
Трубецького, «під речами в юридичному роз у-
мінні варто розуміти предмети зовнішнього нев і-
льного світу, вже існуючі або очіку вані в майбу-
тньому, на які може бути поширена воля осіб,
визнаних суб'єктами права... і, які можуть слу-
жити як засоби досягнення їх мети» [25, с.180 -
182]. Таким чином, у визначенні поняття «речі»
можна виявити кілька складових: філософську,
економічну і юридичну.

З філософської точки зору річ – предмет
матеріальної дійсності, що характеризується не-
залежністю й стабільністю існування. Речі — це
тілесні предмети. Тому перша ознака речі може
бути сформульований як ознака тілесності [27,

с.46]. У філософському розумінні речі є предме-
тами матеріального світу які, по суті, протиста в-
ляються нематеріальним об'єктам.

Наступна ознака речей як об'єктів цивіль-
ного права – просторова визначеність. Так,
«предмети, створені природою, але на даному
етапі розвитку людини для неї недосяжні, інте-
лектуально й фізично неконтрольовані, не є р е-
чами з точки зору права» [8, с.145]. Саме з цієї
причини не визнаються речами небесні тіла, ат-
мосферне повітря. Однак, вони можуть визнава-
тися об'єктами речових прав, якщо їх помістити в
певний резервуар і, тим самим, просторово об-
межити [16, с.30]. Наприклад, рі ччю є кисень,
переміщений у балон, хоча дана речовина як
складовий елемент земної атмосфери й не є об'-
єктом прав певної особи і у зв'язку із цим річчю в
правовому розумінні [24, с.192].

Окрім таких ознак, як тілесність, прост о-
рова визначеність, оборотоздатність, для речей
як об'єктів цивільних прав властиві наступні
ознаки: дискретність (сукупність кількісних і
якісних показників, що дозволяє відокремити річ
від інших об'єктів), доступність до панування
(відносна підконтрольність), наявність корисних
властивостей, здатних задовольняти потреби
суб'єктів цивільного права [13, с.89 -98]. В літера-
турі нерідко змішують ознаки, властиві об'єктам
цивільних прав, і ознаки, характерні для речей.
Так, М. М. Валеєв називає наступні ознаки речі
як об'єкта правовідносин: наявність корисних
властивостей (споживча вартість); відносна пі д-
контрольність; відсутність власної значимої з
погляду закону волі; відносна обмеженість і н е-
рівномірність розподілу благ даного виду; сфор-
мований та усвідомлений інтерес до присвоєння
певного об'єкта [6, с.11-12]. З іншого боку, пере-
раховані ознаки в цілому можуть бути застос о-
вані до будь-якого об'єкта цивільних правовідно-
син, а не тільки до речі. У рівній мірі це стос у-
ється класифікації речей. Так, згідно ст. 188 ЦК
України складна річ - єдине ціле що складається
з речей різного роду, що припускає можливість
їх використання за призначенням. Однак цивіль-
но-правова конструкція поняття «складна річ» у
господарському законодавстві у згаданому зако-
нодавчому формулюванні не використовується.
Щодо купівлі-продажу товарів категорія «склад-
ні речі» проявляється через комплект товарів (ст.
683 ЦК України) і комплектність товару (ст. 682
ЦК України). Тому прийнято стверджувати не
про поставку складної речі, а про поставку ком-
плектної продукції.
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Б. Уявлення про майно як про сукупність
набуло суто правового забарвлення: під терміном
«майно» стали розуміти не тільки приналежні
одній особі сукупність речей, але й прав або прав
і обов'язків.

У першому випадку — майно як сукуп-
ність прав — втілено дві первісні ідеї про майно:
по-перше, як про сукупність, а по -друге, як про
цінність. Майно тут виступає в якості «цінної
сукупності» (наприклад, ст. 1282 ЦК України
говорить, що кожний зі спадкоємці в відповідає
по боргах спадкодавця в межах вартості спадк о-
вого майна, що перейшло до нього).

Майно як сукупність прав і обов'язків (за-
гальна сукупність [21, с.92]) може бути зі знаком
«плюс», але може бути й зі знаком «мінус», воно
може бути цінністю, а може й не бути. У такому
значенні цей термін використовується в інстит у-
тах, пов'язаних з феноменом універсального пр а-
вонаступництва: спадкування, приєднання, зли т-
тя й перетворення юридичних осіб, де характер
цінності, не є значимим, підкреслюється лише
загальність такої сукупності: передбачається, що
до правонаступника в той самий момент перех о-
дять в незмінному вигляді всі його права й обо-
в'язки як єдине ціле, крім прав, перехід яких з а-
коном або на його підставі заборонено, причому
незалежно від їх поінформованості про склад цієї
сукупності («універсальна сукупність»).

Під терміном «майно» також розуміється
сукупність прав і обов'язків, що не є універсал ь-
ною (загальною). Назвемо її «генеральною» с у-
купністю, до якої, наприклад, відноситься під-
приємство — сукупність, утворена у зв'язку зі
спеціальною метою набуття та здійснення прав і
обов'язків її складових [9, с.113]; при поділі
юридичної особи або виділенні зі складу юрид и-
чної особи однієї або декількох юридичних осіб
— сукупність прав і обов'язків, склад якої  визна-
чений на розсуд управомочених осіб у розпод і-
льчому балансі (ст. 109 ЦКУ); при здійсненні
заповіту заповідач може розпорядитися якою -
небудь частиною свого майна — частина майна
заповідача, якщо її складає сукупність прав і
обов'язків (ст. 1236 ЦКУ).

Отже, залежно від ступеня повноти загал ь-
ну сукупність можна поділити на універсальну й
генеральну сукупність прав і обов'язків.

Іноді сукупність прав і обов'язків одержує
до певної міри самостійне правове життя. Так, у
вітчизняному цивільному праві підприєм ство як
майновий комплекс визнається об'єктом права
власності, щодо якого можуть вчинятися прав о-

чини, пов'язані із встановленням, зміною й пр и-
пиненням речових прав (ст. 191 ЦКУ).

В. Теза про те, що майно є певною цінністю
знайшла свій прояв у розумінні під  терміном
«майно» усього того, що, з точки зору економічно-
го обороту, може в межах, окреслених правоп о-
рядком, бути його об'єктом і має цінність. Інши-
ми словами, майном є все те, що є обмінною цінн і-
стю [28, с.59], об'єктом обороту. Погоджуючись із
П. Г. Виноградовим, В. И. Синайський дотримув а-
вся аналогічної точки зору. Майном, на його ду м-
ку, називають «ті об'єкти права, які мають ринкову
цінність. Тому честь, свободу як об'єкти права не
можна назвати майном» [23, с.69].

Термін «майно» у значенні «обмінна ці н-
ність» використовувався, наприклад, у п. 1 ст. 4
Основ цивільного законодавства Союзу РСР і
республік, відповідно до якого «до об'єктів цив і-
льних прав відносяться речі, цінні папери, інше
майно, у тому числі майнові права, винаходи,
промислові зразки, твори науки, літератури й
мистецтва, інші результати інтелектуальної ді я-
льності, а також інші матеріальні й нематеріальні
блага». Аналогічно варто розуміти й ст. 177
ЦКУ, що передбачає, що до об 'єктів цивільних
прав відносяться речі, включаючи гроші й цінні
папери, інше майно, у тому числі майнові права.

В. И. Синайський вказує на вплив на те р-
мінологію вітчизняного права наступних форм у-
лювань: том X Зводу законів Російської імперії,
також як і Французький цивільний кодекс 1804
р., використовують термін «майно» для опису
речей і їхніх різновидів, а також для позначення
інших об'єктів цивільних прав, в той же час Ав с-
трійське цивільне уложення 1811 р. яке діяло на
момент створення Зводу законів із цією же м е-
тою використовувало термін «речі», що виражає,
на думку В.И. Синайського, просте протиста в-
лення об'єкта суб'єктові [23, с.70].

Термін «майно», за твердженням В.И. С и-
найського, крім позначення об'єкта права, вказує
на ідею цінності, блага, {bien, bona),«добра» [23,
с.70]. Однак варто враховувати, що той або і н-
ший об'єкт може мати об'єктивну або суб'єкти в-
ну цінність залежно від того, чи є він цінністю
для кожної людини з урахуванням часу й місця
(pretium commune) або для окремої особи через
особисту прихильность, інші емоційні переж и-
вання щодо такого об'єкта (pretium singulare).
Так, у п. 2 ст. 339 ЦКУ вирішується питання про
винагороду особі яка знайшла річ, коли вона є
цінністю тільки для особи, управомоченої на її
одержання. Мінова цінність є pretium commune. З
цього слідує, що майно як мінова цінність -- це
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все те, що має цінність для будь-якого й кожно-
го учасника обороту. Причини цього лежать у
самій природі обороту.

Економічний оборот — це один зі способів
розподілу економічних благ у суспільстві, альт е-
рнативу якому становить централізований (адм і-
ністративний, публічний) спосіб розподілу цих
благ. Оборот ґрунтується на приватноправовому
порядку й полягає в відплатному обміні між його
суб'єктами цінностями, які виключно належать
їм. Відплатність обміну заснована на взаємності,
тобто внутрішньому зв'язку між зміна ми в май-
новій сфері обох контрагентів і зустрічності їх
дій [5, с.7-8]. Саме тому, коли говорять про цін-
ність об'єкта обороту, мова, як правило, йде про те,
щоб виразити «ступінь його придатності для ві д-
платного обміну» [28, с.59]. Майно, у якості мін о-
вої цінності завжди придатне до відплатного обм і-
ну. Сукупність актів передачі об'єктів, які мають
суб'єктивну цінність, перебуває за межами еконо-
мічного обороту й входить, разом економічним
оборотом у сферу руху цінностей взагалі.

Мінову цінність необхідно відрізняти від
споживчої цінності. Об'єкт має споживчу ці н-
ність, якщо він перебуває в такому відношенні
до наших потреб, що здатний їх задовольняти.
Не всі споживчі цінності по соціальних і прир о-
дних причинах можуть бути об'єктами обміну:
людина не може жити без повітря, що, через від-
сутність його просторової межі не є об'єктом
обороту, якщо тільки він спеціально для цього не
відокремлений. При цьому не кожна мінова ці н-
ність здатна задовольняти потреби людини (н а-
приклад, гроші, цінні папери), однак основна їх
маса все ж має таку можливість. Гроші є загал ь-
ним еквівалентом мінових цінностей, інші, не
мінові, цінності не можуть бути оцінені в грош о-
вій формі. А. В. Дозорцев із цього приводу ств е-
рджував: «Грошова форма характерна для відн о-
син в обороті. Поза оборотом вона втрачає зна-
чення» [10, с.57]. Якщо що-небудь в силу закону
або по вимогам самого обороту не є об'єктом
обороту, цінність цього не може бути виражена в
грошовій формі, а якщо й може, то штучно: шл я-
хом припущення про його оборотність. Напр и-
клад, не є об'єктом обороту й, відповідно, не м о-
же мати грошової оцінки вимога про аліменти й
про відшкодування шкоди, заподіяної життю або
здоров'ю (ст. 383 ЦК), але, якщо припустити, що
названими вимогами можна поступитися, тоді і
їм може бути дана грошова оцінка.

Отже, у результаті аналізу використання в
цивільному праві терміна «майно» встановлено
шість його значень, які можна відокремити в три

окремі блоки. Під терміном «майно» розуміють:
сукупність всіх приналежних особі речей; або
прав; прав і обов'язків; а також частина сукупності
прав або прав і обов'язків; одиничну річ {singulare
res); мінову цінність (pretium commune).

Особливим видом майна є підприємство.
Поняття «підприємство» і пов'язані з ним пр о-
блеми продовжують викликати наукові супере ч-
ки серед дослідників [14, с.19].

Сучасне цивільне законодавство (ст. 191
ЦК України) визначає поняття «підприємство»
як майновий комплекс, що використовується для
здійснення підприємницької діяльності. Тобто
підприємство варто розглядати саме як об'єкт
цивільних прав. Така законодавча позиція істот-
но змінила правовий статус підприємства, що в
цілому було схвалено цивілістами. У той же час,
визначаючи поняття суб'єкта господарювання,
законодавець у ст.55 Господарського кодексу
України зазначає - «суб'єктами господарювання
визнаються учасники господарських відносин,
що здійснюють господарську діяльність, реалі-
зуючи господарську компетенцію (сукупність
господарських прав і обов'язків), у яких є відо-
кремлене майно і які несуть відповідальність по
своїх зобов'язаннях у межах цьо го майна, крім
випадків передбачених законодавством». Ч.2 ци-
тованої статті визначає суб'єктів господарювання
– це юридичні особи, створені згідно Цивільного
Кодексу України, державні, комунальні й інші
підприємства, створені згідно цього кодексу, а
також інші юридичні особи, що здійснюють гос-
подарську діяльність і зареєстровані відповідно
порядку передбаченого законом. Але чи  означає
це, що підприємство прирівняне до юридичної
особи і є суб'єктом права? Зауважимо, що саме
визнання підприємства суб'єктом гос подарюван-
ня не наділяє його статусом суб'єкта цивільних
правовідносин. Для цього підприємство повинне
набути статусу юридичної особи. У такому ко н-
тексті поняття підприємство – виступає додатко-
вим щодо юридичної особи і його використання
не суперечить положенням ЦК України, оскільки
воно певним чином індивідуалізує ту або іншу
юридичну особу [19, с.326].

Отже, підприємство розглядається в першу
чергу як об'єкт права, що є майновим комплек-
сом, що включає основні фонди, оборотні кошти,
спеціальні фонди (резерви), а також сукупність
майнових прав і обов'язків, пов'язаних з певним
напрямком (господарською спеціалізацією) під-
приємницької діяльності. При цьому слід зазн а-
чити, що майновий комплекс є не випадковим
набором окремих видів майна, а певну система-
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тизовану сукупність майна, що використовується
відповідно до спільного (єдиного) призначення.
Майновий комплекс не можна звести до поняття
складної речі, він позначає більше змістовне
явище, а ніж складна річ: остання складається з
реальних, наявних речей, а майновий комплекс
складають не тільки речі, але й інше майно, у
тому числі й права. Хоча, безумовно, можуть з у-
стрічатися випадки, коли поняттями «майновий
комплекс» і «складна річ» позначатимуть один і
той самий об'єкт.

Поява терміну «майновий комплекс» при
існуванні відомого класичного поняття «складна
річ» викликано бажанням підкреслити особливий
характер майнового утворення, що відрізняється
від складних речей безліччю елементів і зв'язків
між ними, об'єднаних єдиним виробничим при-
значенням.

Висновки. Аналіз законодавства дає до-
статні підстави для висновку про те, що існує
тенденція до використання різних термінів для
позначення одного і того самого явища, а саме:
синонімія термінів У цьому випадку варто ско-
ристатися твердженням Г.Ф. Шершенєвича про
те, що наше законодавство не витримує єдиної
термінології й вживає слово майно замість річ, а
замість майна говорить про власність або про во-
лодіння [26, с.148]. На нашу думку, приблизно те ж
саме можна сказати й відносно сучасного закон о-
давства, що допускає подібного роду змішування
[20, с.31]. Логіка проведеного дослідження насту п-
на – об'єкти цивільних прав - родове поняття, май-
но - видове, речі - підвид. Відповідно поняття «ре-
чі» має загальні ознаки понять «об'єкти цивільного
права» і «майно». У той же час для поняття «речі»
характерні свої спеціальні ознаки.

Поняття майно має в праві декілька значень:
сума приналежних особі й виражених у грошовій
формі прав, сума активів; чисте майно, що залиша-
ється після вирахування боргів; сума майнових
прав і боргів, активи й пасиви особи, наприклад,
майно як предмет спадкового правонаступництва,
окремий об'єкт, що входить до складу майна. У
кожному окремому випадку, залежно від оцінки
термін майно буде мати своє значення.

Визнання підприємства нерухомістю, нез а-
лежно від того, чи входить до його складу неру-
хоме майно, викликано необхідністю підпоряд-
кування правочинів з підприємством спеціаль-
ному правовому режиму нерухомості з метою
підвищеної надійності таких дій, захисту прав як
їх учасників, так і третіх осіб.

Поняття майновий комплекс використову-
ється законодавцем для визначення не тільки

підприємства як об'єкта прав. Ця конструкція
використовується цивільним законодавством і
для позначення інших окремих, зв'язаних між
собою груп речей і майнових відносин.

Поняття майнового комплексу не тільки
багатозначне, воно, через свій зміст, який вихо-
дить за межі розуміння підприємства а тому ча с-
то не співпадає з ним на практиці, виражає гл и-
бинні філософсько-правові тенденції, що позна-
чилися в цивільному праві.
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Y.P. Pacurkivskiy
THE BASIC CONCEPTUAL DIRECTIONS FOR THE DECISION OF CONCEPT OF LAW

Summary

In the article is examined the basic conceptua l  for understanding of property concept. Separate atte n-
tion is spared decision maintenance of concept: thing, property, property rights, enterprise. The problems of
correlation of these constructions are probed also.
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНА «ЧЛЕН СІМ'Ї»

Постановка проблеми. Удосконалення
механізму сімейно-право-вого регулювання, що є
основним призначенням Сімейного кодексу
України [1], передбачає, крім іншого, всебічне
ґрунтовне наукове дослідження учасників сіме й-
них відносин. На відміну від Кодексу про шлюб
та сім'ю України (далі – КпШС) [2] в Сімейному
кодексі (СК) дано поняття сім'ї, через формул ю-
вання її ознак, розширено коло суб’єктів сімей-
них відносин. Відповідно до статті 3 СК України,
сім'ю складають особи, які спільно проживають,
пов'язані спільним побутом, мають взаємні права
та обов'язки.

Виклад основного матеріалу. Законодав-
че закріплення в статті 2 СК України учасників
сімейних відносин та поняття сім'ї породжує ни-
зку питань правового характеру: яке тлумачення
терміна «член сім'ї», чи існує можливість і необ-
хідність єдиного універсального поняття члена
сім'ї, чи тотожні поняття «член сім'ї» та «учасник
сімейних відносин», як називати людей, які є учас-
никами сімейних відносин. У літературі ці питання
хоча і дуже широко обговорювалися, так і не
знайшли свого остаточного висновку. Домінувала
думка про те, що, оскільки окремі галузі закон о-
давства містять свої поняття сім'ї, єдиного універ-
сального поняття сім'ї дати неможливо та й не п о-
трібно. Однак при розв’язанні проблеми визначен-
ня поняття сім'ї змішувалися два нетотожних пра-
вових явища: поняття сім'ї та перелік осіб, які за
відповідними законами мають права члена сім'ї.

У рішенні Конституційного Суду України
від 3 червня 1999 р. № 5 (справа про офіційне
тлумачення терміна «член сім'ї») записано таке:
«Стосовно поняття «член сім'ї» Конституційний
Суд України виходить із об'єктивної відмінності
його змісту залежно від галузі законодавства».
[3] Зрозуміло, що таке твердження не дає підстав
для розробки єдиного поняття сім'ї в праві та не
формулює вичерпного переліку учасників сіме й-
них відносин. Той чи інший закон не може в и-
значати, хто є членом сім'ї, він може лише над а-
вати чи не надавати окремим членам сім'ї певних
прав та обов'язків.

Утім, незважаючи на значну кількість д о-
сліджень [4], багато питань у цій сфері ще й досі
залишаються недостатньо розробленими та ди с-
кусійними. Тому, вважається доцільною необ-

хідність подальшого всебічного і глибокого д о-
слідження тлумачення терміна «член сім'ї», пр о-
ведення комплексного дослідження суб’єктів
сімейного права.

На відміну від цивільних відносин, уча с-
ником (суб'єктом) сімейних може бути лише л ю-
дина, яка у сімейних відносинах має свій особ-
ливий статус - дружини, чоловіка, матері, батька,
дитини тощо. Називати людей, які є учасниками
сімейних відносин, фізичними особами не пр и-
йнято. Юридичні особи у сімейних відносинах
участі не беруть [5, с.7].

Сімейні відносини як різновид приватн их
відносин характеризуються специфічними ознака-
ми, такими як, тривалий характер, не відчужува-
ність прав та обов’язків, можливість суб’єктів с і-
мейних правовідносин виступати учасником одр а-
зу кількох сімейних правовідносин, а також тим,
що жоден із учасників не наділений щодо другого
функціями влади. Навіть батько, який карає дитину
за непослух, функцій влади щодо неї не має.

Сімейний кодекс України регулює сіме йні
особисті немайнові та майнові відносини між
учасниками сімейних правовідносин [1, Ст.2].
При цьому зазначимо, що поняття того або іншо-
го учасника сімейних відносин СК у більшості
випадків не вказується, що змушує керуватися
тими характеристиками зазначених осіб, які зло-
жилися на побутовому рівні.

Так, учасників сімейних відносин можливо
об'єднати в дві групи [6, с. 13-14]. Першу групу
учасників сімейних відносин становлять, насам-
перед, подружжя, батьки, діти, усиновлювачі,
усиновлені. Особисті немайнові й майнові відно-
сини, які складаються між такими особами в
процесі їхнього співжиття в родині, називаються
«сімейними» і регулюються СК.

Подружжя – це жінка й чоловік, які пере-
бувають у шлюбі, зареєстрованому в державному
органі реєстрації актів цивільного стану [1,
Ст.21]. Між нареченими (це особи, які подали
заяву про реєстрацію шлюбу в органом р еєстра-
ції актів цивільного стану) в період заручин с і-
мейні відносини не виникають. Якщо наречені
спільно проживають до шлюбу, сімейний хара к-
тер їхніх відносин випливає із факту створення
сім'ї, а не з факту подання заяви про реєстрацію
шлюбу. СК урегулював майнові відносини між
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жінкою та чоловіком, які спільно проживають
без реєстрації шлюбу (фактично -шлюбні відно-
сини), і цим розширив коло учасників сімейних
відносин. Дитина - це особа, що не досягла пов-
ноліття [1, ст.6] і має походження від певних чо-
ловіка й жінки. При цьому малолітньою вважа-
ється дитина до досягнення нею чотирнадцяти
років, а неповнолітньою – у віці від чотирнадця-
ти до вісімнадцяти років.

Отже, до категорії близьких членів сім’ї
відносять подружжя, батьків та дітей. Якщо сім’я
складається тільки з цих членів, вона має назву
нуклеарної сім’ї. В Україні є тенденція до збіль-
шення кількості таких сімей, що пояснюється,
перш за все, прагненням молодих жити сам о-
стійно, а з іншого боку – бажанням людей похи-
лого віку відокремити себе від молодого по-
дружжя. Також економічна нестабільність і соці-
альні труднощі стають причинами скорочення
кількості дітей в сім’ї або зовсім їх відсутності.

Другу групу учасників сімейних відносин
складають відносини між бабою, дідом, прабабою,
прадідом і внуками, правнуками, рідними братами
та сестрами, мачухою, вітчимом та падчеркою, п а-
синком. До цієї групи належать, насамперед, осо-
би, які належать до другого й третього ступеня
споріднення, а також особи, які перебувають у
«квазибатьківських відносинах» (тобто «ніби» ба-
тьками дітей є мачуха й вітчим) [6].

Також СК значно розширює коло учасни-
ків сімейних відносин, регулюючи сімейні осо-
бисті немайнові та (або) майнові відносини між
іншими членами сім'ї, визначеними у ньому.
Тобто сімейними є відносини між дитиною та
особою, яка взяла її у свою сім'ю, відносини що
складаються між прийомними батьками, батьк а-
ми-вихователями і дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського піклування. Проте
СК не регулює сімейні  відносини  між двоюрі д-
ними братами та сестрами, тіткою, д ядьком та
племінницею, племінником і між іншими род и-
чами за походженням.

У сімейному праві підставами виникнення,
зміни та припинення сімейних правовідносин є
юридичні факти, серед яких значне місце пос і-
дають шлюб, кровне споріднення осіб, усино в-
лення, свояцтво, а також інші підстави, які не
заборонені законом, і такі, що не суперечать м о-
ральним засадам суспільства [1, ч.4 Ст.3]. Ро-
динні зв’язки є однією з підстав виникнення с і-
мейних правовідносин, але лише тоді, коли з н и-
ми, безпосередньо, пов’язане настан ня певних
правових наслідків.

У законодавстві України відсутнє визн а-

чення кровного споріднення. В юридичній науці
спорідненість розглядається як родинні зв’язки
між людьми, що ґрунтуються на походженні о д-
нієї особи від іншої чи кількох осіб від спільного
предка. Спорідненість є підставою виникнення
комплексу особистих і майнових прав батьків і д і-
тей, баби, діда, братів, сестер та інших родичів;
права на захист інтересів родичів у суді; права на
усиновлення дитини тощо. Однак спорідненість
може слугувати і юридичною перешкодою для ви-
никнення деяких сімейних правовідносин (не м о-
жуть перебувати у шлюбі між собою особи, які є
родичами прямої лінії споріднення [1, Ст.26]).
Спорідненість – це кровний зв'язок між людьми,
що має у своїй основі біологічний фактор - фактор
походження. Тому, наприклад, не є родичами п о-
дружжя, а також усиновлювачі та усиновлені.

Учасниками сімейних відносин є родичі,
які поділяються на дві групи: ті, що є у прямій
лінії споріднення, й ті, які є у побічній (боковій)
лінії споріднення. Родичі прямої та побічної л і-
ній споріднення на генеалогічному дереві розм і-
щені за ступенями [5, с.7-9].

Ступінь (лінії) споріднення  визначається
за кількістю народжень, які потрібні для вини к-
нення кровного споріднення, при цьому наро-
дження особи, з якої починається відлік, до уваги
при підрахунку не береться.  Так, дід, онук пере-
бувають у другому ступені споріднення, оскільки
для його виникнення потрібно два народження
окрім народження діда.

Пряме споріднення визначається щодо
осіб, які послідовно походять оди н після одного.
До осіб, що походять один від одного, належать
предки та їх нащадки як чоловічої , так і жіночої
статі (наприклад, прадід, дід, мати, дочка, онук,
правнук та ін.), причому як по лінії матер і, так і
по лінії батька.

Висхідна пряма лінія споріднення встанов-
люється від нащадків до предків (син – батько,
онук – дід), низхідна – від предків до нащадків
(батько – син, дід – онук). КпШС забороняв
шлюби між родичами у висхідній і низхідній л і-
ніях, але у СК такого поділу не існує, оскільки у
цьому та іншому контекстах він не має юриди ч-
ного значення: заборона шлюбу стосується усіх
родичів прямої лінії [2, Ст.17].

У СК не згадано про прапрабабу, прапр а-
діда, праправнучку, праправнука. Насамперед
тому, що загалом той, хто є прапрадідом, є для
когось дідом або батьком. Іншими словами, ф і-
гура праправнука як потенційного учасника з о-
бов'язання по утриманню закрита від прапрадіда
родичами ближчого ступеня прямої лінії спорі д-
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нення. Якщо, наприклад, особа не має ні сина, ні
внука, ні правнука, обов'язок по її утри манню
ляже на праправнука за аналогією права, відп о-
відно до засад справедливості, розумності та д о-
бросовісності [5, с.8].

Побічними є родинні зв'язки, які походять
від спільного предка (два брати є родичами, бо
походять від однієї матері (батька).

З числа побічних родичів СК наділяє ос о-
бистими немайновими і майновими правами та
обов'язками лише рідних братів і сестер. Двою-
рідних братів і сестер, рідних тітку, дядька, пл е-
мінника, племінницю законодавець такими пр а-
вами та обов'язками не наділяє. До них спря мо-
вана лише заборона шлюбу, встановлена у ча с-
тині 3 статті 26 СК. Ця заборона є перешкодою
до шлюбу, тобто до виникнення сімейних відн о-
син. З цих міркувань норма частини 4 статті 2 СК
про те, що сімейні відносини між названими ос о-
бами та іншими родичами за походженням Сімей-
ним кодексом не регулюються, є науково виваж е-
ною. Водночас вживання у цій нормі терміна «с і-
мейні відносини» допускає можливість ї хнього
спільного проживання, належності до однієї сім'ї,
їхні сімейні відносини, відповідно до статті 9 СК,
можуть бути врегульовані договором.

Розрізняють також повнорідне споріднення
– походження рідних братів, сестер від спільних
батька, матері, та неповнорідне споріднення –
походження рідних братів (сестер) від різних б а-
тька чи матері (ті, які мають спільну м атір і різ-
них батьків називаються єдиноутробними; спіл ь-
ного батька і різних матерів – єдинокровними). У
разі, коли в сім’ю входять діти, в яких немає ні
спільної матері, ні спільного батька, ці діти наз и-
ваються зведеними стосовно один одного (зведе-
ні брати, сестри). Такі випадки мають місце, к о-
ли, перебуваючи у другому шлюбі, жінка має від
першого шлюбу дитину, і її другий чоловік має
дитину від попереднього шлюбу. У такій ситу а-
ції у кожного з дітей є рідний батько (чи мати) і
мачуха (чи вітчим) та між звед еними дітьми
кровне споріднення не виникає. Цих осіб не зв' я-
зує походження від спільного предка. Вітчим
(мачуха) – чоловік матері (жінка батька) стосо в-
но його (її) дітей від попередніх шлюбів.  Паси-
нок (падчерка) – син (донька) одного з подружжя
стосовно іншого з подружжя. Такі зв’язки між
зведеними дітьми називаються сво яцтвом. Але
такими зв’язками свояцтво не вичерпується.

Свояцтво – це відносини між одним із по-
дружжя і кровними родичами іншого з подружжя
або між родичами обох з подружжя, що виник а-
ють не зі спорідненості, а зі шлюбу.

Тобто сімейні відносини можуть виникн у-
ти з факту свояцтва, породженого шлюбом. Так,
у відносинах свояцтва перебуває дружина та р о-
дичі чоловіка, чоловік та родичі дружини. З -
поміж відносин, заснованих на свояцтві, СК р е-
гулює лише відносини між мачухою, вітчимом та
пасинком, падчеркою. Відносини з тещею, тес-
тем, свекрухою, свекром і невісткою, зятем, ін-
шими свояками СК не регулює: перебування цих
осіб у відносинах свояцтва ні на що не впл иває,
а, отже, не має правового значення.

У деяких випадках свояцтво викликає н а-
станням певних правових наслідків. За наявності
кількох осіб, які виявили бажання усиновити о д-
ну і ту саму дитину, переважне право на її ус и-
новлення має громадянин України, який є чол о-
віком матері або дружиною батька д итини, яка
усиновлюється (ст. 213 СК). Відповідно до ст.
260 СК, якщо мачуха або вітчим проживають
однією сім'єю з малолітніми, неповнолітніми п а-
синком, падчеркою, вони мають право брати
участь у їхньому вихованні. У разі необхідності
таке право буде захищатися у суді (ст. 159 СК).
Мачуха та вітчим мають право на самозахист
своїх малолітніх, неповнолітніх або повнолітніх
непрацездатних пасинка та падчерки. Вони м а-
ють також право без спеціальних на те повнов а-
жень звернутися за захистом прав та інтересів
цих осіб до органу опіки та піклування або до
суду (ст. 262 СК). Мачуха, вітчим зобов'язані
утримувати малолітніх, неповнолітніх падчерку
та пасинка, які з ними проживають, якщо у них
немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх бр а-
тів та сестер або ці особи з поважних причин не
можуть надавати їм належного утримання, за
умови, що мачуха, вітчим можуть надавати м а-
теріальну допомогу (ст. 268 СК). У свою чергу,
повнолітні падчерка, пасинок зобов'язані утр и-
мувати непрацездатних мачуху, вітчима, якщо
вони потребують матеріальної допомоги і якщо
вони надавали падчерці, пасинкові с истематичну
матеріальну допомогу не менш як п'ять років, за
умови, що падчерка, пасинок мають змогу над а-
вати матеріальну допомогу (ст. 270 СК).

Підводячи підсумок, зазначимо, що Сімей-
ний кодекс України визначає наступний перелік
суб’єктів сімейних правовідносин: 1) п одружжя,
2) батьки, діти усиновлювачі, усиновлені, 3) б а-
ба, дід, прабаба, прадід, онуки, правнуки, 4) рідні
брати, рідні сестри, мачуха, вітчим, падчерка, п а-
синок. При цьому всі інші (двоюрідні брати та сес-
три, тітки, дядьки, племінники, племінниці, свояки
тощо) не є учасниками сімейних правовідносин, за
винятками, встановленими в законодавстві.
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Підставами виникнення сім'ї є шлюб, кр о-
вне споріднення осіб, усиновлення, а також інші
підстави, які не заборонені законом, і такі, що не
суперечать моральним засадам суспільства. Од-
нак сім'ю складають особи, які спільно прож и-
вають, пов'язані спільним побутом, мають вза є-
мні права й обов'язки. Учасниками сімейних від-
носин СК не встановлені такі особи, як теща,
тесть, свекруха, свекор, невістка, зять, фактичне
подружжя, однак вони можуть спільно прожив а-
ти, бути пов'язані спільним побутом, мати взає м-
ні права та обов'язки, тобто можуть бути член а-
ми сім'ї. Ці ознаки найбільш вагомі для юридич-
ного визначення сім'ї. Тому сім'ю складають не
тільки особи, які, є учасниками сімейних відн о-
син, а й ті, які проживають однією с ім'єю без
спеціального статусу.

Висновок. Отже, до членів сім'ї в першу
чергу належать подружжя, батьки і діти, які за
загальним правилом складають ядро сімейного
союзу. Подальше коло членів сім'ї може варі ю-
ватися залежно від конкретних обставин, поч и-
наючи від найближчих кровних родичів і закі н-
чуючи особами, які спільно проживають в одно-
му будинку («під одним дахом») як члени сім'ї.
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N.A. Ablyatipova
LEGAL PROBLEMS OF INTERPRETATION OF TERM « MEMBER OF FAMILY»

Summary

To the members of family belong above the married couples all things, parents and children what by
general rule make the kernel of domestic union. The subsequent circle of members of family can be varied
depending on concrete circumstances, beginning from relatives by blood and concluding persons which
jointly live in one house as members of family
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ  З ГЕНЕТИЧНО -
МОДИФІКОВАНИМИ КОМПОНЕНТАМИ

Постановка проблеми.  Протягом останніх
десятиліть у світі все більше уваги приділяється
генній інженерії, продукція якої стрімко розп о-
всюджується по всій планеті. Генетично -модифі-
ковані організми (ГМО), продукти із їх вмістом
та отримані на їх основі на території України та-
кож присутні вже не перший рік. Так, ще у 1997
році до нашої країни було імпортовано першу
партію генетично-модифікованої картоплі, три
сорти якої з’явились на кількох дослідних діля н-
ках [20, с.12-20]. Випробування генетично мод и-
фікованих сортів рослин (цукрового буряка, к у-
курудзи, картоплі, ріпаку тощо) пр оводились в
Україні з 1997 по 2000 роки фактично за умови
відсутності на той час будь-якого нормативного
регулювання діяльності такого типу [17]. Врах о-
вуючи, що впродовж наступних років  питання
обігу ГМО і надалі врегульовувалось нечисел ь-
ними підзаконними нормативно-право-вими ак-
тами [12; 13; 16], простежити обс яги, способи  та
сфери використання такої прод укції фактично
неможливо. 31 травня 2007 року в Україні було
підписано закон “Про державну систему біобез-
пеки при створенні, випробуванні, транспорт у-
ванні та використанні генетично модифікованих
організмів”. Проте прийняття даного закону з а-
лишило невирішеними багато питань щодо п о-
водження із ГМО і серед них те, що стосується
маркування відповідної продукції, виготовленої
із генетично-модифікованих організмів або з їх
використанням.

Ступінь наукової розробки проблеми.
У вітчизняній еколого-правовій літературі про-
блеми правового регулювання діяльності при
поводженні з генетично-модифікованими органі-
змами є новими. Вони тільки починають досл і-
джуватись, тому науковий доробок у цій сфері
незначний. Так, у працях сучасних дослідників
екологічного права (М. М. Бринчука, О. Л. Дуб о-
вик, С. М. Кравченко, Н. Р. Малишевої та ін.)
питання регулювання генно-інженерної діяльно-
сті розглядаються переважно у контексті загал ь-
ної охорони довкілля та окремих його компоне н-

тів. Деякі аспекти даної проблеми аналізуються в
публікаціях В. Завгородньої, Н. Мельничук, І.
Тустановської, О. Янклевич, а також у праця х
окремих зарубіжних учених, зокрема, Л. Крісто-
ферсона, О. А. Красовського, В. Стеца, Т. Тва р-
довскі, Р. Токарчука,  А. Г. Тонєвицького, Ю. Р.
Храмової та ін.

Мета дослідження  полягає у з’ясуванні, чи
існують на сьогодні в Україні  нормативно закр і-
плені вимоги щодо маркування продукції із ген е-
тично-модифікованими компонентами та яким
чином вони співвідносяться із положенн ями
міжнародно-правових документів з питань з а-
безпечення біобезпеки при поводженні з генет и-
чно-модифікованими організмами.

Виклад основного матеріалу. Поширення
генетично-модифікованих організмів і продукції
з їх вмістом на сьогодні є беззаперечним фа ктом.
Цей процес має місце як в країнах, які є розро б-
никами відповідних технологій і виступ ають
експортерами ГМ-продукції, так і на території
держав, що у зв’язку з різними обставинами є
імпортерами таких товарів у вигляді об’єктів для
наукових досліджень, продуктів харчування, к о-
рму для худоби, насіннєвого матеріалу тощо.

На сьогодні продукція із вмістом генети чно-
модифікованих складників давно вийшла за межі
дослідних лабораторій і припинила бути тільки
об’єктом наукових досліджень. Генетично-моди-
фіковані компоненти входять до складу фармаце в-
тичних препаратів, харчових добавок, прод уктів
харчування, кормів для свійських тварин т ощо.
Тобто потенційно кожна людина у своєму повсяк-
денному житті сьогодні може стати безпосер едньо
або опосередковано споживачем продукції, яка
містить генетично-модифіковані організми.

У цьому контексті доречно згадати пол о-
ження ст. 50 Конституції України, де зазначаєт ь-
ся, що кожному гарантується право вільного д о-
ступу до інформації про стан довкілля, про якість
харчових продуктів і предметів побуту. Але чи
справді кожен з нас має гарантовану можливість
отримати повну та достовірну інформацію про
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відповідну продукцію, яку споживає, зокрема
щодо наявності чи відсутності в її складі генет и-
чно-модифікованих компонентів. Відповідь на це
питання може дати аналіз цілої низки нормати в-
но-правових актів.

Наприклад, у ст. 1 Закону України “Про з а-
безпечення санітарного та епідеміч ного благопо-
луччя населення” серед інших факторів серед о-
вища життєдіяльності, що впливають або м ожуть
впливати на здоров’я людини чи  майбутніх п о-
колінь, виділяються біологічні, до яких віднес е-
но, в тому числі, і генетично-модифіко-вані ор-
ганізми та продукти біотехнології. Фактично ви-
ділення ГМО як одного з факторів серед овища
життєдіяльності дає підстави стверджув ати, що
їх обіг повинен відбуватись з урахуванням ві д-
повідних положень згаданого вище закону. Бе з-
печним для людини вважається такий стан сер е-
довища життєдіяльності, при якому відсутня н е-
безпека шкідливого впливу його факторів на л ю-
дину. Генетично-модифіковані організми, буду-
чи одним із таких факторів, можуть в окремих
випадках виступати і як небезпечні фактори, до
яких відносяться будь-які хімічні, фізичні, біоло-
гічні чинники, речовини, матеріали або проду к-
ти, що впливають або за певних умов можуть
негативно впливати на здоров’я людини [6].

На сьогодні жоден дослідник, що працює у
сфері генної інженерії, жоден виробник, який
використовує генетично-модифіковані компоне-
нти, жоден споживач відповідної продукції не
може прогнозувати, яким чином використання
ГМО впливатиме на довкілля та людину ні на й-
ближчим часом, ні у віддаленій перспективі. Це
було враховано при розробці та прийнятті відп о-
відних міжнародних документів. Так, у Конвен-
ції про біологічне різноманіття вперше на міжн а-
родно-правовому рівні звертається увага на н е-
обхідність обережного ставлення до живих видо-
змінених організмів, отриманих у результаті біоте-
хнології. Зокрема у ст. 8 зазначається,  що “кожна зі
Сторін повинна проводити відповідні заходи з м е-
тою здійснення контролю і обмеження ризику,
який зумовлений використанням та вивільненням у
довкілля живих модифікованих організмів, вид о-
змінених у результаті біотехнології, за умови що
вони можуть спричинити шкідливі екологічні нас-
лідки, а також з урахуванням можливих негати в-
них впливів на здоров’я людини” [3].

Аналогічний підхід до регулювання обігу
ГМО застосований і у Протоколі з біобезпеки до
Конвенції про біологічне різноманіття (надалі –
Картахенський протокол). Зміст даного докуме н-
ту ґрунтується на основі одного з і спеціальних

принципів міжнародного права навколишнього
середовища [18, с.42-50], який відображено у
Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього се-
редовища та розвитку [2, с.15] . Мова йде про так
званий принцип застереження (перестороги),
який повинен використовуватися державами з
метою захисту навколишнього природного сер е-
довища у відповідності з наявними у них можл и-
востями. Як зазначає проф. С. М. Кравченко , да-
ний принцип “стосується прийняття рішень в
умовах наукової невизначеності щодо шкідливих
наслідків запропонованої діяльності для навк о-
лишнього середовища та здоров’я людей” [19,
с.32-33] і є одним з найважливіших у процесі п о-
передження заподіяння шкоди довкіллю ще до
того, як вона виникне. Так, у п.8 ст.11 Картахе н-
ського протоколу з біобезпеки зазначається, що
“відсутність наукової достовірності у зв’язку із
нестачею відповідних наукових інформаційних
даних та знань, які стосуються масштабів мо ж-
ливого несприятливого впливу живо го зміненого
організму на збереження та стале використання
біологічного різноманіття в Стороні імпорту, з
урахуванням також ризиків для здоров’я люд ини,
не є перепоною для Сторони імпорту у прийнятті
відповідного рішення стосовно імпорту такого ж и-
вого зміненого організму, призначеного для безпо-
середнього використання в якості продовольства
або корму чи для обробки, з метою попередження
або максимального обмеження такого можливого
несприятливого впливу”[4, с.347].

Отже, як бачимо, в міжнародних докумен-
тах (які Україна ратифікувала і які на сьогодні
набули чинності) генетично-модифіковані орга-
нізми визнаються джерелом потенційного ризику
як для довкілля, так і для людини.

У ст. 4 Закону України “Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя нас е-
лення” деталізується конституційне право особи на
екологічну інформацію, зокрема, зазначається, що
громадяни мають право на достовірну і сво єчасну
інформацію про стан свого здоров’я, здоров’я н а-
селення, а також про наявні та можливі фактори
ризику для здоров’я та їх ступінь. Оскільки, як ми
вже з’ясували, що ГМО можуть виступати факт о-
ром ризику, то положення даної статті в повній
мірі стосуються генетично-модифікованих органі-
змів та продукції із їх вмістом.

Також про ГМО згадується у Законі Укра ї-
ни “Про захист прав споживачів”, де мова йде
про право споживачів на інформацію. Зокрема у
ст. 15 даного закону вказується, що споживач
має право на одержання необхідної, доступної,
достовірної та своєчасної інформації про прод у-
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кцію, що забезпечує можливість її свідомого і
компетентного вибору. При цьому такі відомості
повинні бути надані споживачеві до придбання
ним товару. Інформація про продукцію повинна
серед іншого містити позначку про наявність у її
складі ГМ-компонентів [8].

В Україні спеціальним законодавством [ 7;
10] регулюються відносини у сфері забезпече ння
якості та безпечності продуктів харчування, які
знаходяться в обігу, імпортуються та експортуют ь-
ся. Зокрема, серед харчових продуктів вид іляються
так звані нові харчові продукти, до яких відносят ь-
ся і ті, що містять, складаються або виготовлені з
ГМО. При цьому на виробників та продавців (п о-
стачальників) харчових продуктів покладається
обов’язок забезпечувати наявність достатньої та
надійної інформації щодо складу …, застережень
при споживанні харчових продуктів.

Отже, як бачимо, на даний час в українс ь-
кому законодавстві, безумовно, визнано факт
наявності в обігу продукції , виготовленої з вико-
ристанням генетично-модифікованих компонен-
тів. При цьому в усіх загаданих документах вка-
зується на те, що використання генетично-моди-
фікованих організмів у різних сферах повинне ре г-
ламентуватись спеціальним законом. Як уже зазна-
чалося вище, відповідний законодавчий акт в Укра-
їні наприкінці весни 2007 року було прийнято [11].
Викликає подив те, що в Законі взагалі немає жод-
ного слова про необхідність ідентифікації генети ч-
но-модифікованих організмів та продукції, яка в и-
готовлена із їх використанні або на їх основі. І це за
умови, що Україна приєдналась до Картахенс ького
протоколу з біобезпеки [9].

Зауважимо, що формулюванню остаточної
редакції норм Протоколу стосовно маркува ння
продукції, яка виготовлена або містить ГМО, п е-
редували бурхливі дебати. Їх результатом ст ало
прийняття положень, згідно з якими встановл ю-
ються різні вимоги до ідентифікації живих зм і-
нених організмів залежно від їх призначення.
Зокрема, у ст. 18 Протоколу вказується, що в д о-
кументації, яка супроводжує ген етично-модифі-
ковані організми, призначені для викор истання в
якості продовольства, корму або для обробки,
повинно бути зазначено, що вони “можливо , міс-
тять” живі змінені організми та не пр изначені
для цілеспрямованої інтродукції у д овкілля [4,
с.349-350]. Як бачимо, в Протоколі на даний м о-
мент відсутня чітка регламентація пр оцедури
здіснення маркування товарів, які м істять ГМО,
та виступають у якості продовольства, корму або
призначені для переробки. Тому невипадково
Сторони зазначили, що детальніше ця процедура

буде розроблена не пізніше двох років після н а-
брання чинності Протоколом з біобезпеки.

Більш конкретно у Картахенському прот о-
колі визначаються вимоги щодо ГМО, призначе-
них для використання в замкнених системах і
для цілеспрямованої інтродукції у навколишнє
природне середовище. Так, у п.2 ст. 18 зазнач е-
но, що у відповідній документації, яка супров о-
джує такі трансгенні організми, вони повинні
бути чітко визначені як живі модифіковані орг а-
нізми із зазначенням усіх необхідних вимог, що
стосуються безпечної обробки, зберігання,
транспортування та використання, а також кон к-
ретного пункту, де можна отримати додаткову
достовірну інформацію.

Аналізуючи Закон України “Про державну
систему біобезпеки при створенні, випроб уванні,
транспортуванні та використанні генетично м о-
дифікованих організмів”, можна зробити висн о-
вок, що він взагалі не регулює процедуру марк у-
вання відповідної продукції. У статтях 8 -11 За-
кону, де визначаються повноваження відпові д-
них центральних органів виконавчої влади у
сфері поводження з ГМО, для жодного з них не
визначено обов’язок розробити відповідний п о-
рядок маркування продукції та товарів із вмістом
ГМ-компонентів. Така редакція Зако ну не відпо-
відає положенням Картахенського протоколу з
біобезпеки, призводить до грубого порушення
права особи на екологічну інформацію, передб а-
ченого як у Конституції України (ст. 50), так і
цілій низці законів України: “Про охорону н а-
вколишнього природного середовища”, “Про за-
безпечення санітарного та епідеміологічного
благополуччя населення”, власне самого досл і-
джуваного Закону.

У зв’язку з цим хотілось би звернути увагу
на один цікавий факт, який мав місце зовсім н е-
щодавно. Так, 1 серпня 2007 року уряд своєю
постановою [14] затверджує вимогу щодо нео б-
хідності маркування харчових продуктів, які зна-
ходяться в обігу, якщо вони містять генетично -
модифіковані організми в кількості більше як 0,9
%. (Така практика, до речі, прийнята у більшості
країн-членах Європейського Союзу). Ввезення,
виробництво та реалізація харчових продуктів,
призначених для дитячого харчування, які мі стять
ГМО взагалі забороняється. Набути чинності д а-
ний документ повинен був 1 листопада 20007 року.

Проте 21 листопада 2007 року згадана в и-
ще постанова була скасована Кабінетом Мініс т-
рів України, а Державному комітетові з питань
технічного регулювання та споживчої політики
та міністерствам охорони здоров’я,  аграрної п о-
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літики, освіти і науки, охорони навколишнього
природного середовища було доручено до 25
грудня 2007 року підготувати у межах своїх по в-
новажень пропозиції щодо розроблення проектів
актів законодавства з питань врегулювання пр о-
цедури маркування сільськогосподарських тов а-
рів, вироблених із застосуванням ГМО. При
цьому у відповідній постанові уряду вказується,
що вироблені ці пропозиції мають бути з урах у-
ванням думки громадськості [15]. Коли ці проп о-
зиції отримають форму відповідних нормативно -
правових актів – невідомо, а спеціальний Закон у
цій сфері набув чинності ще 31 травня 200 7 року.

Висновки. Отже, підсумовуючи, можемо
констатувати той факт, що на сьогодні громад я-
ни України та особи, які перебувають на її тер и-
торії, не мають реальної можливості отримати
повну та достовірну інформацію про вміст чи
відсутність генетично-модифікованих компонен-
тів у продуктах харчування, які знаходяться в
обігу. Прийняття Закон України “Про державну
систему біобезпеки при створенні, випробуванні,
транспортуванні та використанні генетично м о-
дифікованих організмів” не забезпечило вир і-
шення питання маркування продукції, яка міс-
тить генетично-модифіковані компоненти. Даний
Закон, закріпивши серед основних принципів
державної політики в галузі генетично -інженер-
ної діяльності та поводження із генети чно-
модифікованими організмами принцип загальн о-
доступності інформації про потенційні р изики
від використання ГМО, які передбачається засто-
совувати у відкритій системі,  не визначив порядку
його реалізації. На сьогодні фактично відсутній
необхідний механізм здійснення права особи на
доступ та отримання інформації про генетично-
модифіковані організми та продукції виготовлену з
їх використанням, їх взаємодію із компонентами
довкілля та вплив на здоров’я людини.  Тому нео б-
хідний подальший розвиток і вдосконалення спеці-
ального законодавства, призначеного для регул ю-
вання відносин у сфері поводження з генети чно-
модифікованими організмами.
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Research is devoted the analysis of norms of national legislation, which regulate the order of marking
of products with content of genetically modified organisms and their comparing to the proper po sitions of
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ З РОЗГЛЯДУ СПРАВ,
ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ

Постановка проблеми. Конституційне
право громадян брати участь в управлінні держ а-
вними справами, у всеукраїнському та місцевих
референдумах, вільно обирати і бути обраними
до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування породжує у держави, в особі її
органів, наділених публічно-владними повнова-
женнями, чітко визначені законодавством обо -
в’язки стосовно забезпечення можливостей його
всесторонньої реалізації . Важливою гарантією
реалізації цього права є можливість його судов о-
го захисту. Адміністративно-судові правовідно-
сини, які стосуються виборчого процесу, з огл я-
ду на їх правову природу та наслідки, складн і і
надзвичайно важливі, оскільки в результаті су-
дового розгляду виборчих справ дається пр авова
оцінка діяльності учасників виборчого пр оцесу.
Крім того, у ході виборчої компанії до виборчих
законів можуть вноситись зміни ( як це було під
час виборів 2006р.), що ускладнює роботу уча с-
ників виборчого процесу та суддів при застос у-
ванні й реалізації виборчого законодавства. Вр а-
ховуючи вищезазначене та стислі строки розгл я-
ду цієї категорії справ, виникає необхідність н а-
лежного забезпечення і організаційно-правових
засобів, і матеріально-технічної бази для ефекти-
вної діяльності адміністративних  с удів у період
проведення виборів.

Метою дослідження є визначення та роз-
криття організаційно-правових і методологічних
заходів у діяльності адміністративних судів для
розгляду і вирішення справ, пов’язаних з вибо р-
чим процесом.

Для досягнення зазначеної мети поставлені
такі завдання: визначити особливості діяльності
адміністративних судів у зв’язку з розглядом
справ, пов'язаних з виборами народних депутатів
України; узагальнити особливості правозастосов-
чої діяльності суду під час розгляду справ, пов’я-
заних з виборами народних депутатів України.

Ступінь наукової розробки теми. Науко-
вцями дана тема широко не досліджувалась. В и-
ключення складають, відомі на момент написа н-
ня статті, окремі наукові дослідження О.Бара -
баша, А.Власова, О.Воробйова, С.Кальченко,
В.Ковтунець, В.Кривенко., І.Лукьянової,
С.Некрасова, О.Пасенюка, І. Са мсіна.

Виклад основного матеріалу. В Україні
відбувається формування вітчи зняної правової
системи. Складовими української правової си с-
теми є система права та система законодавс тва, в
тому числі виборчого, але не менш важливе зн а-
чення мають також й інші пр авові явища
організаційно-правового  і матеріально-технічно-
го характеру.

Однією з основних ознак правової держави
є право на доступ до правосуддя та справедливий
судовий розгляд. Конституцією України кожн о-
му гарантується право на оскарження в суді р і-
шень, дій чи бездіяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, пос а-
дових і службових осіб [1, ст.55], які зобов’язані
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та закон а-
ми України шляхом подачі до адміністративного
суду позову [2, ст.104]. Звернення до адміністра-
тивного суду для захисту прав і свобод людини
та громадянина безпосередньо на підставі Ко н-
ституції України гарантується [ч.3 ст.8]. При
цьому судовий захист можливий не лише стосо-
вно тих прав, що прямо вказані в законі, але й
відносно тих, що випливають з норм Конституції
України чи іншого закону [5, с.9].

До початку виборчого процесу суди нео б-
хідно забезпечити належною матеріально -
технічною базою: комп’ютерами, ксерокопі юва-
льною технікою, звукозаписуючою, обчислюв а-
льною технікою, факсимільним та електронним
зв’язком. Суди повинні мати вільний доступ до
мережі Інтернет для швидкого пошуку необхі д-
них нормативно – правових актів і відстежування
змін до законодавства. Наперед одні виборів на-
родних депутатів України чи іншого виборч ого
(прирівняного до нього) процесу для праці вників
адміністративних судів необхідно пр овести ряд
заходів методично-організаційного характеру з
метою оптимізації їхньої діяльності в передвиб о-
рчий та виборчий періоди. Перш за все необхі д-
но для працівників адміністративних с удів та
інших учасників судового розгляду видати пос і-
бник з методичними рекомендаціями щодо осо б-
ливостей організації роботи судів під час виборів
і зазначити категорії виборчих справ,  які можуть
бути предметом розгляду в суді, врахову ючи той
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аспект, що, адміністративні позови под аються в
основному до місцевих судів як адміністрати в-
них. Для полегшення роботи суддів у методи ч-
них рекомендаціях зазначити суб’єктів зверне н-
ня до суду у виборчих спорах. Проаналізувавши
статті 103, 104 Закону України „Про вибори н а-
родних депутатів України”, можна кон статувати,
що суб’єктний склад сторін у справах, що ст о-
суються виборчого процесу ст ановлять виборці,
виборчі комісії, партії (блоки), що висунули к ан-
дидатів у депутати, кандидати у депутати, оф і-
ційні спостерігачі від суб’єкта виборчого проц е-
су. Однак при визначенні суб’єкт -ного складу
учасників виборчих справ потрібно вр ахувати
приписи статтей 172-175 КАС України, в яких
конкретизується суб’єкт оскарження відповідно
до предмета оскарження.

При зверненні за судовим захистом суб’єк -
ти виборчого процесу набувають статусу позив а-
ча чи відповідача. Позивач у справах – це особа,
на захист суб’єктивних прав (виборчого права) і
охоронюваних законом інтересів я кої розпочина-
ється судовий адміністративний пр оцес. При
розгляді справ, пов’язаних з виборами та вибо р-
чим процесом, необхідно мати на увазі, що суд о-
вому захисту підлягає не тільки активне виборче
право, тобто, право вибирати, але й пасивне в и-
борче право, тобто право бути обраним [6, с.120].
Водночас дослідження приписів ч.1 та 2 ст. 172,
ч.1 ст. 173, ч.1 та 2 ст. 174 і  ч.1 та 2 ст. 175 КАС
України стосовно кола можливих поз ивачів у
справах виокремлює проблему з ахисту законних
прав тих політичних партій (блоків), які не є су-
б'єктами виборчого процесу на парл аментських
виборах, а також місцевих організацій партій
(блоків), які ще не набули цього статусу. Згідно з
положеннями статей 27 та 28 Закону України
„Про вибори народних депутатів Укра їни” партії
(блоки), які мали свої фракції у Верховній Раді
України попереднього скликання, отримують фа к-
тично пріоритетне право на включення "своїх"
представників до складу окружних і дільничних
виборчих комісій. Проте, деякі із "парламентських"
партій не брали участі у виборах в якості самостій-
них суб'єктів виборчого процесу. Стосовно них ні
положення виборчих законів, ні норми Кодексу
адміністративного судочинства України не пере д-
бачають можливості звернення до суду, оскільки
вони законодавчо не визнаються  суб'єктами ви бо-
рчого процесу.

З огляду на застосований судом такий пр а-
вовий підхід, варто вказати на вимоги загальних
положень Кодексу адміністративного судочинс т-
ва України щодо здійснення представництва в

адміністративному процесі та спеціальних норм
цього кодексу стосовно справ, пов'язаних із ви-
борчим процесом. Положення ч.1 ст.172, ч.1
ст.174 і ч.1 ст.175 КАС України однозначно вк а-
зують на ту обставину, що належним позивачем
є, зокрема, кандидат, партія, місцева організація
партії чи виборчий блок. Крім того, згідно  з ч.3
ст.56 КАС України представники беруть участь в
адміністративному процесі на основі договору
або закону. Відповідно до припису ч.7 ст.56 КАС
України законним представником органу, пі д-
приємства, установи, організації є й ого керівник
чи інша особа, уповноважена законом, положен-
ням, статутом. Тому можна погодитися з думкою
С.Кальченка, що керівники місцевих організацій
партій та блоків є тими особами, які мають право
від імені таких "колективних" суб'єктів виборч о-
го процесу підписувати позовні заяви до с уду та
представляти інтереси цих суб'єктів як їхні з а-
конні представники. Так само , як й інші уповно-
важені особи (представники) партій, місцевих
організацій партій або виборчих блоків, як це
передбачено положеннями ч.2 ст.178 КАС Укр а-
їни. Причому належні повноваження цих осіб
підтверджуються відповідним посвідченням [2,
ч.3 ст.178].

Кодексом адміністративного судочинства
України передбачене положення про те, що на
прохання позивача службовцем апарату адміні с-
тративного суду може бути надана допомога в
оформленні позовної заяви [2, ч.2 ст.105]. Звідси
випливає, що судам необхідно підготувати на й-
більш загальні зразки позовних заяв для осіб, які
в ході виборчого процесу мають намір зверн у-
тись до суду. Необхідну інформацію разом з
ілюстративними, нормативними та  методичними
рекомендаціями належить розмістити на відпові-
дних стендах. Необхідно також забезпечити р е-
єстрацію в позачерговому поря дку звернення
осіб, які стосуються виборчої компанії.

Законом України "Про вибори народних
депутатів України" встановлюється обов'язок
організації роботи судів під час виборчого пр о-
цесу, в тому числі у вихідні дні та в день голос у-
вання, таким чином, щоб забезпечити прийом та
розгляд скарг і звернень виборчих комісій у
строки та в спосіб, установлені законодавством
[3, ст.108]. Суд не має права відмовити громад я-
нину в прийнятті позовної заяви, наприклад, на
тій підставі, що його вимоги можуть бути ро з-
глянуті і задоволені (або відхилені) в іншому
(адміністративному) порядку. Забороняється т а-
кож відмова в розгляді при вирішенні адмі ніст-
ративної справи з мотивів неповноти, неясності,
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суперечливості чи відсутності законодаства, яке
регулює спірні відносини. Так, Конституційний
Суд України у резолютивній частині Рішення щодо
офіційного тлумачення ст.ст. 55, 64, 124 Констит у-
ції України зазначив, що відмова суду у прийняття
позовної заяви, оформленої у відповідності з чи н-
ним законодавством, є порушенням права на суд о-
вий захист, яке, відповідно до Конституції України,
не може бути обмежене [4, пп.2,3].

Відповідачем  в адміністративному суд о-
чинстві є суб’єкт владних повноважень, який
вступає у процес або притягується судом до уч а-
сті у справі за вказівкою і вимогою позивача.
При цьому треба звернути увагу на так звану
“презумпцію винуватості” відповідача, яка п е-
редбачена  Кодексом адміністрат ивного судо-
чинства України [2, ч.2 ст.71]. Права відповідача
можуть представлятися в суді його представн и-
ком, але це положення ніяк не впливає на статус
особи, яка зазначена відповідачем.

Право сторін на участь у провадженні
складається з кількох елементів : право бути
повідомленим про час і місце розгляду судової
справи, право бути повідомленим про вимоги і
заперечення іншої сторони, право брати участь у
справі особисто або через представника, право
знацомитися з матеріалами справи, право на о с-
карження судових рішень тощо [8, с.41-42].

Відповідно до ч.3 ст.6 КАС України ніхто
не може бути позбавлений права на участь у ро з-
гляді своєї справи в адміністративному суді
будь-якої інстанції. На розвиток цього положе н-
ня КАС України встановлено, що особи, які б е-
руть участь у справі, мають право знати про д а-
ту, час і місце судового розгляду справи, про всі
судові рішення, які ухвалюються у справі та ст о-
суються їхніх інтересів. Незабезпечення судом
можливості для позивача брати участь у розгляді
справи розглядається як порушення принципу
змагальності. З огляду на необхідність оператив-
ного вирішення адміністративних справ щодо
оскарження рішень, дій або бездіяльності вибо рчих
комісій,  членів цих комісій, неприбуття у судове
засідання осіб, які були належно повідо млені про
дату, час і місце розгляду справи, не перешк оджає
їх судовому розгляду, і постанови адміністрати в-
ного суду щодо внесення змін у списки вибо рців
виконуються негайно [8, с.351].

Важливим фактором оперативності розгляду
виборчих справ є обізнаність суду про адреси, за-
соби зв’язку та прізвища, імена, по-батькові голови
відповідної виборчої комісії та секретаря і така і н-
формація також повинна бути в наявності в адмін і-
стративних судах під час виборчого процесу.

Розумний строк розгляду і вирішення
адміністративної справи має бути якомога к орот-
шим, проте не порушувати права громадян і
організацій на справедливий судовий розгляд і
ефективний захист їх прав та інтересів [8, с.33],
тому ст.ст.172-177 КАС України передбачені
максимально короткі строки (триденний,
п’ятиденний).

Правосуддя в адміністративних справах
полягає у діяльності адміністративних судів з
розгляду у судовому засіданні адміністративних
справ і законному, обгрунтованому, справедл и-
вому їх вирішенні [8, с.37].   Судове рішення є
найважливішим актом правосуддя, покликаним
забезпечити захист гарантованих Конституцією
України прав і свобод людини, правопорядку та
здійснення проголошеного Конституцією при н-
ципу верховенства права. Судові рішення в адмі-
ністративному судочинстві приймаються у в и-
гляді постанов та ухвал.  Постанова – це письмо-
ве рішення суду будь-якої інстанції в адміністра-
тивній справі,  у якому вирішуються вимоги а д-
міністративного позову. Ухвала – це процесу-
альний документ, яким вирішуються проміжкові
питання при розгляді адміністративної с прави.

Передовсім варто оцінити "правові межі"
судових рішень. Повноваження суду при вир і-
шення справи встановлені ст. 162 КАСУ,  зокр е-
ма відповідно до п.1 ч.2 цієї статті у разі задов о-
лення позову суд може прийняти постанову або
про визнання протиправним р ішення суб'єкта
владних повноважень чи окремих його пол о-
жень, дій чи бездіяльності, або про скасування
або визнання нечинним рішення чи його окремих
положень. Отже, наявність сполучника "і" пе-
редбачає повноваження суду не тільки визнати
протиправним рішення, а також скасувати його
(повністю чи частково). Крім того, відповідно до
норми ч.2 ст.162 КАСУ суд може прийн яти іншу
постанову, яка б гарантувала дотримання і з а-
хист прав, свобод, інтересів людини і громад я-
нина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових
відносин від порушень з боку суб'єктів владних
повноважень. Указані положення надають суду
ще більш ширших правових можливостей щодо
захисту виборчих прав, проте потрібно також
враховувати особливість застосування відпові д-
них механізмів лише відносно спец іального по-
рушника - суб'єкта владних повноважень [8,
с.358]. Суд, установивши при розгляді справ,
пов’язаних з виборчим процесом, порушення
законодавства про вибори, зобов ’язаний визна-
чити у постанові спосіб захисту порушених прав
та інтересів, а також порядок усунення усіх
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наслідків цих порушень, яка надсилається до
органів чи осіб, уповноважених вжити заходи у
зв’язку з притягненням винної особи до відпо -
відальності. Це свідчить про значно вищий р і-
вень якості та чіткості приписів КАС України, в
порівнянні з процесуальними нормами вибо рчих
законів, адже при ухваленні рішення суд п овинен
дати оцінку оскаржуваному рішенню, а при в и-
знанні його протиправним, скасувати таке р ішення.
Подібна ситуація підкреслює явну недоцільність
включення до виборчих законів, які є матеріально-
правовими законами за своїм цільовим призначе н-
ням, норм процесуального характеру, що стос у-
ються судового розгляду виборчих спорів.

Суди повинні неухильно додержуватись
вимоги про законність і обгрунтованість рішен -
ня. Рішення є законним у  тому випадку, коли
суд, виконавши всі вимоги процесуального зак о-
нодавства, у тому числі всебічно перевіривши
обставини справи, вирішив її у відповідності з
нормами матеріального права, що підлягають
застосуванню до даних правовідносин. При
відсутності таких норм – на підставі закону, що
регулює подібні правовідносини, або виходячи із
конституційних принципів і загальних засад пр а-
ва [2, ч.7 ст.9].

Обгрунтованим є рішення, ухвалене судом
на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин
в адміністративній справі, підтверджених тими
доказами, які були досліджені в судовому
засіданні [2, ч.3 ст.159]. Обгрунтування має
включати для сторін процес доказування і дове-
дення, а для суду оцінку не тільки наданих доказів,
а й всіх доводів, висловлених сторонами під ча с
судового засідання. Проте неможливо розглядати
ці аспекти законності й обґрунтованості без сутт є-
вого аналізу процедури фіксації всього процесу
розгляду справи, що, безумовно, пов’язано з мож-
ливістю суду в наступному доказати дотримання
ним процедури розгляду справи та правильності
постановленого ним рішення [10, с.193].

Висновки. Для здійснення правосуддя на
високому професійному рівні при розгляді справ,
пов’язаних з виборами народних депутатів Укр а-
їни є необхідним проведення ряду важливих з а-
ходів, зокрема, забезпечити відповідну матері а-
льно-технічну базу, розробити методичні рек о-
мендації з розгляду справ, пов’язаних з вибо р-
чим процесом, сформувати інформаційний банк
даних про особистісний склад виборчих комісій.
Доцільним є проведення наукових  семінарі в з
питань особливостей розгляду та технології
проходження виборчих справ у судах.

Важливим аспектом полегшення роботи
суддів є чітке визначення суб’єктів звернення до
суду у виборчих спорах, для цього необхідно
усунути колізії норм Закону України „Про в ибо-
ри народних депутатів України”(ст.ст.103, 104)
та КАС України (ст.ст.172-175). Нерозв’язаною
також на сьогодні є проблема захисту законних
прав тих політичних партій (блоків), які не є с у-
б'єктами виборчого процесу на парламентських
виборах, а також місцевих організацій партій
(блоків), які ще не набули цього статусу.

Право сторін (позивача, відповідача) на
участь у провадженні складається з кількох ел е-
ментів: право бути повідомленим про час і місце
розгляду судової справи, право бути повідом-
леним про вимоги і заперечення іншої сторони,
право брати участь у справі особисто або через
представника, право знацомитися з матеріалами
справи, право на оскарження судових рішень
тощо. Ніхто не може бути позбавлений права на
участь у розгляді своєї справи в адміні стратив-
ному суді будь-якої інстанції.

Важливим фактором оперативності розгл я-
ду виборчих справ є обізнаність суду про адреси,
засоби зв’язку та прізвища, імена, по батькові
голови відповідної виборчої комісії та секретаря
і така інформація також повинна бу ти в наявнос-
ті в адміністративних судах під час виборчого
процесу.

Правосуддя в адміністративних справах
полягає у діяльності адміністративних судів з
розгляду у судовому засіданні адміністративних
справ і законному, обгрунтованому, справедл и-
вому їх вирішенні. Судове рішення є найваж-
ливішим актом правосуддя, покликаним забезп е-
чити захист гарантованих Конституцією України
прав (у тому числі виборчих) і свобод людини,
правопорядку та здійснення прогол ошеного
Конституцією принципу верховенства права.
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Taranuha W.P., Gordeyev V.V.
THE PRACTICAL ASPECTS OF ACTIVITY OF ADMINISTRATIVE LAW-COURTS

BY PERFORMING THEN THE JUSTICE IN THE CASES, WHICH ARE CONNECTED
WITH ELECTIONS AND THE ELECTORAL PROCESS

Summary

In this scientific research the questions of improvement the organizing - methodical work in law-courts
during the election process with the aim of providing the proper defenses of citizens` suffrage of Ukraine is
revealed.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ТРЕТІХ ОСІБ
ЗА КОДЕКСОМ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Кодекс адміністра-
тивного судочинства України (далі – КАСУ), що
вступив у дію з 01.09.2005 року, запровадив
принципово нові положення, які регулюють п о-
рядок вирішення публічно-правових спорів. Но-
вації КАСУ спрямовані, у першу чергу, на захист
прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних
осіб від незаконних дій органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їхніх посад о-
вих і службових осіб. Цілком природно, що КА-
СУ надав перевагу в адміністративній справі п о-
зивачу, яким в більшості випадків виступають
фізичні та юридичні особи. Разом з тим, в адм і-
ністративному процесі приймають участь не л и-
ше сторони, а й інші учасники, зокрема, треті
особи. Слід зазначити, що треті особи за обсягом
прав та обов’язків мало в чому поступаються
сторонам в адміністративній справі, проте цьому
інституту приділено недостатньо уваги, що з у-
мовила вибір теми даної статті.

Аналіз досліджень та публікацій.  Дослі-
дження правового статусу третіх осіб здійснюв а-
лось такими науковцями, як В. В. Комаров, П. І.
Радченко, В. Н. Аргунов,  Д. М.Сибільов. Також
дана проблема знайшла своє відображення у н а-
уково-практичних коментарях до Кодексу адм і-
ністративного судочинства України.

Метою статті є розкриття сутності інсти-
туту третіх осіб, визначення їх видів та ознак,
формах участі в адміністративному судочинстві.

Виклад основного матеріалу.  КАСУ виді-
ляє два види третіх осіб: треті особи, які заявл я-
ють самостійні вимоги на предмет спору та  треті
особи, які не заявляють самостійних вимог на
предмет спору.

Правовий статус третіх осіб за КАСУ вр е-
гульовано у ст. 53, яка передбачає наступне.

Треті особи, які заявляють самостійні в и-
моги на предмет спору, можуть вступити у спр а-
ву у будь-який час до закінчення судового роз-
гляду, пред'явивши адміністративний позов до
сторін. Задоволення адміністративного позову
таких осіб має повністю або частково виключати
задоволення вимог позивача до відповідача. У
разі вступу третіх осіб, які заявляють самостійн і
вимоги на предмет спору, розгляд адміністрат и-
вної справи починається спочатку. Треті особи,

які не заявляють самостійних вимог на предмет
спору, можуть вступити у справу на стороні п о-
зивача або відповідача у будь-який час до закін-
чення судового розгляду, якщо рішення у справі
може вплинути на їхні права, свободи, інтереси
або обов'язки. Вони можуть бути залучені до
участі у справі також за клопотанням осіб, які
беруть участь у справі, або з ініціативи суду.
Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних
вимог на предмет спору, не має наслідком ро з-
гляд адміністративної справи спочатку [1].

Як вірно зазначено у Науково-практичному
коментарі Кодексу адміністративного судочин с-
тва України (за ред. Р.О. Куйбіди), участь третьої
особи сприяє всебічному розгляду справи, зі-
бранню більшої кількості доказів, прав ильному
вирішенню справи, запобігає ситуації, коли у
справах з одних правовідносин ухвалюються
протилежні за змістом рішення [2, с.332].

Треті особи є заінтересованими в результ а-
тах розгляду справи на свою ко ристь. Заінтере-
сованість третіх осіб має матеріально -правовий
та процесуально-правовий характер.

Матеріально-правовий характер заінтере-
сованості полягає в тому, що рішення по справі
може порушити матеріальні права третьої особи,
або сторона буде мати право  пред’явити до тре-
тьої особи позов в порядку регресу.

Процесуально-правова заінтересованість
полягає в тому, що треті особи намагаються в и-
несення такого рішення, яке б відповідало їх і н-
тересам, або не призвело до зміни правовідносин
не на їх користь.

Треті особи в адміністративному судочин с-
тві мають певні права та обов’язки, зміст яких
визначено у ч. 3 ст. 49 КАСУ. Дана норма права
передбачає перелік прав та обов'язків осіб, які
беруть участь у справі, зокрема: 1) знати про да-
ту, час і місце судового розгляду справи, про всі
судові рішення, які ухвалюються у справі та ст о-
суються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матер і-
алами справи; 3) заявляти клопотання і відводи;
4) давати усні та письмові пояснення, доводи та
заперечення; 5) подавати докази, брати участь у
дослідженні доказів; 6) висловлювати свою ду м-
ку з питань, які виникають під час розгляду
справи, задавати питання іншим особам, які б е-
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руть участь у справі, свідкам, експертам, спеці а-
лістам, перекладачам; 7) подавати заперечення
проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;
8) знайомитися з технічним записом та журналом
судового засідання і подавати письмові заув а-
ження до них; 9) робити із матеріалів справи в и-
писки, знімати копії з матеріалів справи, одерж у-
вати копії судових рішень; 10) оскаржувати с у-
дові рішення у частині, що стосується їхніх інт е-
ресів; 11) користуватися іншими процесуальн и-
ми правами, наданими їм цим Кодексом.

Крім цього, треті особи, які заявляють с а-
мостійні вимоги на предмет спору, мають права
позивача (ч. 1 ст. 54 КАСУ). Тобто, вказ ані треті
особи можуть: змінити підставу або предмет а д-
міністративного позову; збільшити або зменш и-
ти розмір позовних вимог або відмовитися від
адміністративного позову в будь-який час до за-
кінчення судового розгляду, у тому числі у суді
апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення
відповідно апеляційного чи касаційного розгл я-
ду; визнати адміністративний позов повністю або
частково, подати заперечення проти адміністра-
тивного позову; досягнути примирення на будь-
якій стадії адміністративного процесу, що  є підста-
вою для закриття провадження в адміністр ативній
справі. При цьому слід зазначити, що д одаткові
права третім особам, які заявляють самостійні в и-
моги на предмет спору, надані винятково щодо
вимог, які заявляються такими третіми особами, і
не можуть стосуватись первинного позову.

Таким чином, треті особи, які не заявляють
самостійних вимог на предмет спору, по суті є
сторонами з усіченим складом процесуальних
прав. Проте, головним правом згаданих третіх
осіб, на нашу думку, є право апеляційного та к а-
саційного оскарження судових рішень.

Стосовно прав третіх осіб, які не заявляють
самостійних вимог на предмет спору, окремо
слід зазначити, що такі треті особи, як зазначал о-
ся вище, не можуть визнавати позов. Проте, як
правило, згадана третя особа займає по зицію од-
нієї з сторін і просить суд задовольнити позов
або відмовити в його задоволенні. Інша річ, що
суд не бере до уваги такі вимоги третіх осіб, які
не заявляють самостійних вимог на предмет сп о-
ру, а лише констатує позицію таких третіх осіб у
відповідному судовому рішенні.

Вступ у справу третіх осіб, які заявляють
самостійні вимоги на предмет спору, зумовлений
тим, що такі особи вважають, що право на пре д-
мет спору належить винятково їм, а не сторонам.

Треті особи, які заявляють самостійні в и-
моги на предмет спору, вступають у справу с а-

мостійно, шляхом подачі позовної заяви до одної
із сторін, або до двох сторін одночасно (позовна
заява повинна відповідати вимогам ст. 106 К А-
СУ). Також такій третій особі слід подати суду
заяву про залучення до участі у справі в якості
третьої особи, в якій необхідно зазначити мотиви
вступу із посиланням на відповідні докази. Суд
розглядає подану заяву, про що виносить відпові д-
ну ухвалу, яка не підлягає оскарженню. Якщо ж
особа, яка подала заяву про вступ у справу в якості
третьої особи, вважає неправомірною відмову с у-
ду, то вона не позбавлена права викласти свої д о-
води і міркування з приводу законності і обґрунт о-
ваності судового рішення в апеляційній скарзі.

Адміністративна справа, яка виникла за по-
зовом третьої особи до сторін, має відносну са-
мостійність: її розвиток залежатиме від розви тку
справи між сторонами, але прип инення спору
між сторонами не викличе обов’язкового прип и-
нення процесу між третіми особами і сторон ами.
Закриття провадження у справі у зв’язку з пр и-
миренням сторін не перешкодить третій особі,
яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору,
вимагати розгляду судом її вимоги до сторін чи
подати апеляційну  скаргу на відповідну у хвалу.

Відносна самостійність у розвитку адміні с-
тративного процесу третіх осіб  не впливає на їх
повну самостійність у здійсненні належних їм
процесуальних прав і виконанні обов’язків. Свої
права вони реалізують без будь-яких обмежень,
виходячи тільки з необхідності захистити вла сні
майнові інтереси.

Ч. 1 ст. 53 КАСУ передбачає ро згляд спра-
ви  спочатку у випадку вступу у справу третіх
осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет
спору. Це є цілком виправданим, оскільки по суті
з’являється ще один позивач, який повинен бути
знайомий з усіма процесуальними діями, що ві д-
булися до його вступу.

Новелою правого регулювання статуту
третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на
предмет спору, є зазначення у ч. 1 ст. 53 Кодексу
адміністративного судочинства України того, що
задоволення адміністративного позову таких осіб
має повністю або частково виключати задово-
лення вимог позивача до відповідача. Подібної
норми не містилось до цього в інших процесу а-
льних актах – господарському процесуальному
кодексі України та цивільному процесуального
кодексу України. Наведена вище теза є важл и-
вою з огляду на те, що унеможливлюється сит у-
ація, коли особа вступає у розп очату справу з
вимогами, які є аналогічними із вимогами поз и-
вача. Така особа фактично є зайвою в адміністра-
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тивній справі, і якщо вона вважає, що її право теж
порушення з подібних підстав і в неї подібний
предмет спору, вона не позбавлена права звернут и-
ся з позовом до суду на загальних підставах.

Ст. 17 КАСУ визначає компетенцію адм і-
ністративних судів. Аналіз даної статті показує,
що в адміністративній справі хоча б одна стор о-
на повинна належати до суб'єктів владних пов-
новажень.  Однак при вступі третьої особи, яка
заявляє самостійні вимоги на предмет спору, і
яка не є суб'єктом владних повноважень, можл и-
ва ситуація пред’явлення позову до не суб'єкта
владних повноважень, у зв’язку з чим виникає
питання, чи буде даний спір підвідомчий адмін і-
стративному суду? Ми вважаємо, що так, оскіл ь-
ки пред’явлення позову в цій ситуації є досить
специфічним, тому що третя особа вступає у вже
розпочату справу, відкриття провадження в якій
відбулось згідно вимог КАСУ.

Третіми особами, які не заявляють сам о-
стійних вимог на предмет спору, є суб’єкти а д-
міністративних процесуальних правовідносин,
які беруть участь в адміністративній справі з м е-
тою захисту своїх суб’єктивних прав та інтер е-
сів. Як відзначає В.Е. Беляневич, метою участі
таких осіб є обстоювання ними вл асних прав і
законних інтересів, на які може справити вплив
рішення чи ухвала суду [3, с.260]. У науково -
практичному коментарі Кодексу адміністрати вного
судочинства України (за ред. С.В. Ківалова та ін .)
наводиться думка про те, що підставою виникне н-
ня юридичного інтересу третьої особи, яка не зая в-
ляє самостійних вимог на предмет спору, є її до
процесуальний зв’язок з однією з сторін адмініс т-
ративної справи, в яку вона вступає [4, с.140].

Треті особи, які не заявляють самостійних
вимог на предмет спору, можуть вступити у
справу до постановлення рішення, а також бути
залученими до участі у справі за клопотанням
сторін, прокурора або з ініціативи суду. Про
вступ або залучення до участі у справі третіх
осіб, які не заявляють самостійних вимог на
предмет спору, суд виносить ухвалу, яка не пі д-
лягає оскарженню. Залучення третіх осіб, які не
заявляють самостійних вимог на предмет спору,
здійснюється судом з огляду на можливість п о-
рушення прийнятим рішенням аб о ухвалою прав,
свобод та інтересів фізичних та юр идичних осіб.

Разом з тим, якщо у матеріалах справи ві д-
сутня заява сторін або прокурора про залучення
до участі у справи третіх осіб, суд, виявивши з а-
грозу порушення прав, свобод та інтересів осіб,
що не беруть участь у справі, повинен самості й-
но залучити таких осіб. Вказаний обов’язок суду

має досить важливе значення, оскільки в деяких
випадках сторони навмисно породжують спір,
відповідач визнає позов, а в результаті страждає
третя особа, яка не приймала участі у справі.

Треті особи, які не заявляють самостійних
вимог на предмет спору, можуть вступати у
справу або залучатись судом на стороні як поз и-
вача, так і відповідача. При цьому такі треті ос о-
би не можуть бути одночасно і на стороні поз и-
вача, і на стороні відповідача.

У ході слухання справи треті особи, які не
заявляють самостійних вимог на предмет спору,
можуть, з дозволу суду, перетворитись у треті
особи, які заявляють самостійні вимоги на пре д-
мет спору, якщо подадуть позов до однієї або
двох сторін.

При залученні судом третіх осіб, які не з а-
являють самостійних вимог на предмет спору,
необхідно витребувати від позивача копію поз о-
вної заяви та копії всіх документів, що приєдн у-
ються до неї, для вручення залученим особам. Це
сприятиме забезпеченню прав т ретіх осіб, що
передбачені ст. 49 КАСУ.

Треті особи мають право оскаржити р і-
шення та ухвали місцевого суду в апеляційному
та касаційному порядку нарівні з сторонами
справи. При цьому треті особи повинні дотрим у-
ватись загальних правил на апеляційне та ка са-
ційне оскарження, що передбачені главами 1, 2
розділу ІУ КАСУ.

Характерними ознаками третіх осіб, які з а-
являють самостійні вимоги на предмет спору,
слід вважати: 1) є суб’єктами спірних матеріаль-
но-правових відносин; 2) вступають у справу са-
мостійно; 3) користуються правами позивача;  4)
питання вступу вирішується виключно судом,
про що виноситься ухвала; 5) вступає в справу, в
якій відкрито провадження;  6) інтерес не співпа-
дає з інтересами сторін у справі;  7) заявляє само-
стійні вимоги на предмет спору.

Характерними ознаками третіх осіб, які не
заявляють самостійні вимоги на предмет спору,
слід вважати: 1) рішення у справі може вплинути
на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки;  2)
вступають у справу самостійно або залучаються
судом; 3) користуються правами учасника спра-
ви; 4) питання вступу вирішується виключно с у-
дом, про що виноситься ухвала; 5) вступає в
справу, в якій відкрито провадження;  6) не заяв-
ляє самостійні вимоги на предмет спору.

Висновок. Треті особи в адміністративно-
му процесі відіграють важливу роль, а тому суд
при розгляді справи повинен не допустити п о-
рушення прав та інтересів осіб, що не приймають
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участі у справі, а також всіляко сприяти особам,
що виявили намір вступити у розпочату справу.
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A.A. Butyrskiy
LEGAL POSITION OF THE THIRD PERSONS AFTER CODE

OF THE ADMINISTRATIVE LEGAL PROCEEDING IN UKRAINE

Summary

In the article legal status of the third persons is analysed pursuant to positions of Code of the admini s-
trative legal proceeding. Also by an author certainly signs of the third persons and their classification is o f-
fered.
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«КВАНТОВА СУПЕРПОЗИЦ ІЯ» ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ І ЕФЕКТИВНІСТЬ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ

Постановка проблеми. Податки суть пуб-
лічні фінанси. Не тільки ті, що вже перераховані
в публічні фонди коштів, але й ті, які ще очік у-
ють свого перерахування з рахунків приватних
власників або з їхньої готівки, з матеріальних
еквівалентів цих грошей, коротше кажучи, із всіх
об'єктів оподаткування на відповідні рахунки
публічних фондів коштів. У реальному житті цей
процес не безпідставно ототожнюється з ефект и-
вністю оподаткування й не просто, як у дзеркалі,
відображає, а по-театральному багатократно зб і-
льшує всі достоїнства й недоліки відповідної с и-
стеми оподаткування. Але чи тільки їх одних? А
може віддзеркалює не тільки юридичні а спекти
оподаткування, а ще якесь інше явище податк о-
во-правової дійсності?

Ступінь наукової розробки проблеми.
У науці фінансового права ще в радянський пер і-
од її розвитку утвердилося та стало тотально п а-
нуючим розуміння фінансового права як форми
публічних фінансів. Фактично у незміненому
вигляді воно перенесене і в пострадянську науку
фінансового права. Про хибність даного підходу
до розуміння фінансового права уже неоднораз о-
во писалося представниками Чернівецької на у-
кової школи з фінансового права, а головне – не-
заперечні докази цього не перестає демонструв а-
ти швидкоплинна фінансово-правова дійсність.
Одним з таких доказів, на нашу думку, є загал ь-
гопоширене у світі явище несплати платниками у
повному обсязі сум належних їм податкових
платежів у публічні фонди фінансових ресурсів,
яке найчастіше кваліфікується, як ухилен ня від
оподаткування. І будь-які зміни юридичних
конструкцій податку та правових начал системи
оподаткування, як переконує багатюща світова
практика, не спроможні викоренити юридичними
засобами явище уникнення від оподаткування.
Проте ні радянські, ні постарадянські теоретики
податкового права не вели пошуків причин яв и-
ща раніше та не здійснюють їх нині поза юрид и-
чними аспектами оподаткування – цього не до-
зволяла раніше та унеможливлює й нині наукова
парадигма, у межах якої вони вибудовують свої
концепції. Ця парадигма, образно кажучи, ек о-
номічного детермінізму у фінансовому праві (як
частковий прояв економічного детермінізму у

суспільствознавстві в цілому), сформульована
вперше ще К.Марксом у «Критиці Готської пр о-
грами». Поза увагою теоретиків фінансового
права з позицій даного підходу залишаються ряд
сутнісних властивостей власне публічних фіна н-
сів, а також перебільшується роль фінансового
права як інструменту регулювання публічних
фінансів, приписується йому по суті зворотній
детермінізм, якого в природі немає.

Метою автора у даній статті є спроба дов е-
сти наявність поза юридичних причин (поряд,
звичайно, із юридичними) постійного ухилення
значної частини платників податків від сплати
належних їм сум обов’язкових платежів, розкр и-
ти природу цих причин, зробив ши цим самим
можливим їх подолання в майбутньому.

Виклад основного матеріалу. Аксіомою
став факт, що найважливішою функцією опода т-
кування є забезпечення інститутів публічної вл а-
ди грошовими ресурсами для здійснення ними
власних функцій. Величезний історичний досвід
людства переконує, що нездатність інститутів пу-
блічної влади забезпечити себе в достатній мірі
публічними фінансовими ресурсами завжди обе р-
талася їхньою загибеллю, а також крахом відпові д-
них суспільств.  І навпаки, ті соціуми, інститути
публічної влади яких забезпечують достатні подат-
кові надходження, функціонують нормально, а ч а-
стина з них завдяки також сприянню інших поз и-
тивних факторів суспільного розвитку навіть пр о-
цвітають. Ось яка унікально висока ціна ефекти в-
ного оподаткування.

Аксіоматичним є й інший факт - ще ніколи
й ніде у світі жодному інституту публічної вл а-
ди, жодній державі не вдавалося досягти нале ж-
ного рівня сплати податків їх платниками. Знову
ж історичний досвід переконує, що останнє яв и-
ще, хоча не однаковою мірою, охоплює як пр а-
вові, демократичні, так і неправові, тоталітарні
країни. Наприклад, тільки за офіційним даними,
щорічно протягом останніх п'яти років не спл а-
чувалося податків: в Україні – від 40 до 50 міль-
ярдів гривень; у США - по кілька сотень мільяр-
дів доларів; у Китаї - по кілька сотень мільярдів
юанів. Це притім, що в останній країні існує й
нерідко застосовується страта за несплату пода т-
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ків, а також  досить жорсткі п окарання за це в
США. Україна й тут пасе задніх.

Як переконує практика, немає жодної де р-
жави у світі, платники податків якої сплачували
б податки в належній мірі зі всіх об'єктів або су-
б'єктів оподаткування, навіть під страхом позб а-
влення неплатників податків життя. При порі в-
нянні міри сплати податків бідними й сере дніми
верствами сучасних суспільств, з одного боку, і
багатіями,  з іншого, виявляється ще один пар а-
докс - багатії за питомою вагою виявлених н е-
платників у кілька разів частіше приховують об '-
єкти оподаткування в порівнянні з іншими вер с-
твами суспільств, використовують у цих ц ілях
цілі армії професіоналів.

Ретроспективний аналіз оподаткування т а-
кож виявляє системні явища уникнення від спл а-
ти податків у всіх країнах при пануванні різних
податково-правових доктрин держав. Біля дво х-
сот років найпоширенішою серед них є д октрина
податково-правового етатизму. Він остаточно
сформувався й утвердився в податково-правовій
практиці держав за допомогою раціонально -
логічних методів теорії фінансового права в ХІХ
столітті. Юридичною сутністю етатистської до к-
трини оподаткування є: а) повний відрив публі ч-
них інтересів від приватних інтересів індивідів і
вульгарне протиставлення перших другим;
б) встановлення юридичної нерівності платника
податків і держави як одержувача й власника
всіх податкових надходжень у казну; в) прог о-
лошення пріоритетними в податкових п равовід-
носинах інтересів держави й фактичне встано в-
лення на цій підставі повного панування пода т-
кових інтересів держави й таке ж повне ігнор у-
вання природних прав і законних інтересів пла т-
ників податків; г) побудова всієї системи оподат-
кування в суспільстві за владним критерієм.
В Україні, Російській Федерації, інших пострадя н-
ських країнах ця юридична сутність етатизму в
оподаткуванні ще більше підсилюється недоста т-
нім розвитком ринкових механізмів, приватної
власності, громадянського суспільства, що сприяє
поглинанню останнього державою. Сутність пар а-
дигми податково-правового етатизму може бути
адекватно відбита в понятті «наказ суверена».

У середині ХХ століття була знайдена ал ь-
тернатива податково-правовому етатизму – пер-
соноцентризм (людиноцентризм за іншою термі-
нологією) в оподаткуванні. Ця доктрина опода т-
кування стала класичним постмодерном у даній
сфері суспільних відносин. Для її обґрунтування
були переважно застосовані чуттєво-інтуїтивні,
позараціональні методи пізнання податку й п о-

даткового права. Персоноцентризм  насамперед
виявився в соціалізації, гуманізації цілей і мет о-
дів оподаткування. Він став закономірним на с-
лідком появи після другої світової війни нового
покоління конституцій держав світу – соціально-
інструментальних демократичних м оделей су-
часних конституцій. На противагу етатистській
доктрині оподаткування персоноцентристська
стала іншою крайністю – протиставленням при-
ватних інтересів індивідів їхнім публічним інт е-
ресам, підміною публічних начал в оподаткува н-
ні по суті приватним началом. Сутність парадиг-
ми податково-правового персоноцентризму може
бути виражена поняттям «владна рекоменда-
ція». Остання пропонує моделі поводження пл а-
тників податків, серед яких вони  вибирають на
власний розсуд найбільш бажану модель для д а-
ного конкретного випадку. Причому для наступ-
ної, логічно ідентичної, але фактично іншої с и-
туації цей же платник податків може вибрати й
іншу модель власного поводження як платника
податку, більше відповідну його особистим інт е-
ресам. Тобто ухилення від оподаткування в ц ьо-
му випадку здобуває риси законного діяння, що
саме по собі абсурдно.

Аналіз чисельної фінансово-правової літе-
ратури переконує, що причини неефективності
оподаткування, ухилення від податків найчаст і-
ше шукають в недоліках юридичних конструкцій
податку, побудови податкових систем у цілому
[9; 6]. Багато в чому це справді так. Але при
більш ретельному аналізі теорії й практики оп о-
даткування в різних країнах світу виявляється,
що, на нашу думку, основоположну першопр и-
чину недостатньої ефективності будь -яких сис-
тем оподаткування у світі варто шукати в пар а-
доксальних, взаємовиключних властивостях п у-
блічних фінансів задовольняти приватні та пу б-
лічні інтереси, але не одночасно, а залежно від
збігу обставин. Це явище біполярності властив о-
стей об'єкта надзвичайно складне й у юриспру-
денції, наскільки нам відомо, ще зовсім не досл і-
джене, але зате добре вивчене в інших на уках.

Наприклад, у квантовій фізиці аналогічне
явище позначене фундаментальним для цієї на у-
ки поняттям квантової суперпозиції . Воно й у
квантовій теорії було настільки парадоксальним,
незвичним і не сприймалося з позицій здор ового
глузду, що навіть великому Альбертові Ейн ш-
тейну, до речі, також одному із творців квантової
теорії, не давало спокою до самої смерті, незв а-
жаючи на безліч блискучих практичних  підтвер-
джень і втілень цього явища.  Творців однієї із
найважливіших теорій ХХ століття – квантової
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фізики – глибоко стривожила незвичайна ситу а-
ція, коли їхню науку не те щоб зрозуміти, але й
представити виявилося неймовірно важко, наст і-
льки кардинально іншою виявилася нова паради-
гма цієї науки. Будучи здебільшого не тільки
унікальними розумниками, але й тонкими гум о-
ристами одночасно, фізики-теоретики для більш
наочного пояснення парадоксів своєї на уки стали
застосовувати не менш парадоксальних для н а-
стільки високої теорії персонажів. З а їхньою до-
помогою вони намагалися полегшити один о д-
ному й особливо простим смертним роз уміння
своєї теорії. В 1935р. один із засновників квант о-
вої фізики Ервін Шредингер ризикнув пояснити
за допомогою кота,  мабуть, найсклад ніше для
сприйняття навіть витонченими фахівцями п о-
ложення квантової теорії – фундаментальне по-
няття квантової суперпозиції , що відображає
аналогічне явище об 'єктивного світу, сутність
якого полягає в тім,  що певним об'єктам дійсн о-
сті або їхнім системам в  один і той же час влас-
тиві взаємовиключні властивості, внаслідок
чого неможливо точно вгадати або обчислити,
якщо не вести постійного спостереження за н и-
ми, яка із цих властивостей домінуватиме у ві д-
повідний момент часу. З тих пір й існує в сер е-
довищі еліти світового наукового співтоварис т-
ва, і не тільки в ньому, метафоричний вираз «кіт
Шредингера», що вказує на парадокс альність
явища, ним позначуваного [11, c.255].

Уперше ж у науці персонаж кота викори с-
тав для пояснення казусів природи відомий ан г-
лійський математик, автор бестселера «Аліса в
країні чудес» Льюіс Керролл. Це він придумав
Чеширського кота,  що вмів зникати так, що від
нього залишалася тільки посмішка. Навряд чи
міг здогадуватися цей великий учений і фантаст,
що своїм котом він окреслив контур и майбутньої
теорії квантової фізики, про яку в той час ще н і-
хто й не здогадувався, оскільки її було створено
лише через піввіку опісля. Проте досить імовір-
но,  що прототипом  кота Шрединг ера і був не
менш знаменитий Чеширський кіт.

Чи має вищеописаний нами випадок зі ста-
новлення теорії квантової фізики хоча б якесь
відношення до розвитку теорії фінансового пр а-
ва, особливо до її частини, іменованою податк о-
во-правовою теорією? На перший погляд, навряд
чи має. Однак при більш ретельному проникне н-
ні в цей приклад необхідно погодиться, на нашу
думку, із протилежним твердженням - так, має!
Наведений нами вище приклад зі стано влення
теорії квантової фізики ніби підштовхує й нас
глянути із зовсім інших, нетрадиційних метод о-

логічних позицій на найфундаментальнішу п ро-
блему теорії податкового права - проблему його
ефективності, дозволяє побачити істинні пр ичини
споконвічного уникання дуже багатьма платник а-
ми податків сплати належних сум податків, відкр и-
ває дорогу до якісного перетворення податкового
права сучасних держав у напрямку підвищення
його ефективності шляхом не тільки вдосконал ю-
вання техніки податкового права, але й в иховання
найвищої податково-правової культури платників
податків.

Щоб цього досягти, необхідно насамперед
«переозброїтися» методологічно, не нехт уючи
при цьому філософією як загальною методолог і-
єю всіх наук, а також класичного методологією
природознавства, адже суспільство – це вища
форма природи. Як дуже точно резюмував ще
один великий бунтар науки  ХХ століття Пол
Фейерабенд, «Якщо мати на увазі великий істори-
чний матеріал і не прагнути «очистити» його на
догоду своїм нижчим інстинктам або внасл ідок
прагнення до інтелектуальної безпеки до ст упеня
ясності, точності, «об'єктивності», «істинно сті», то
з'ясовується, що існує лише один принцип, який
можна захищати за всіх обставин і на всіх етапах
людського розвитку – припустимо все» [10, c.47].

У податково-правовій теорії, на нашу дум-
ку, не тільки припустимо, але й конче потрібно
замінити однобокі доктрини етатизму й персон о-
центризму в оподаткуванні егалітарною доктри-
ною податкового права. Ця концепція позитивно
зарекомендувала себе уже в цілому ряді країн
світу [2, c.24-32]. Вона принципово відрізняється
від етатистської та персоноцентристської док т-
рин оподатковування тим, що не протиставляє
платника податків і державу одне одному – у по-
датковому праві вони атрибутивні. Однак гол о-
вне полягає в тому, що вона виходить із діале к-
тичної єдності приватних і публічних інтересів
платника податків. Публічні суб'єкти, насамп е-
ред, держава, з позицій цієї концепції не мають у
податковому праві власних інтересів, а є тільки
інструментом задоволення публічних потреб
окремих індивідів, їхніх співтовариств і соціуму
в цілому. Саме останні, індивіди і їхні співтов а-
риства, весь соціум є носіями як публічного, так і
приватного інтересів. Така «концентрація» і «д и-
ференціація» соціальних інтересів в окремих і н-
дивідах і їхніх співтовариствах, за оцінкою
М.Вебера, сама собою є тим природним началом,
що веде до зародження того або іншого порядку
й утворює його нормативну структу ру [12,
S.196], у нашім випадку – податкове право плат-
ника податків.
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Вище запропонований нами потребовий
підхід до розкриття сутності оподаткування як
винятково складного багаторівневого й багат о-
мірного суспільного явища дозволяє розділити
всі потреби індивіда – платника податків на при-
ватні й публічні. Перші для кожного платника
податків відрізняються строго індивідуальним
або, у крайньому випадку, груповим характером.
Вони задовольняються винятково ним самим або
переважно платником податків особисто. Не т о-
му, що вони другорядні відносно публічних п о-
треб, а в силу їхньої природи. Публічні ж потр е-
би мають загальний характер. Вони об'єктивно
властиві й украй необхідні якщо не кожному і н-
дивідові, то надзвичайно широкому колу їх, то б-
то вони теж приватні потреби , але усвідомлені й
загальнозатребувані цими індивідами, їх соці у-
мом в якості необхідних для всієї спільноти л ю-
дей у прийнятих у відповідному соціумі формах.
Якщо вести  мову про громадянське суспільство,
то це, звичайно, закон.

Ці потреби задовольняються  за рахунок фі-
нансових ресурсів, створюваних також платн и-
ками податків. І хоча визначену соціумом част и-
ну цих фінансових ресурсів платник податків і
зобов'язаний сплачувати у формі податків на з а-
доволення публічних потреб, тим більше, що д а-
на частина до її фактичної появи в платника по-
датків у якості його доходу або іншого об 'єкта
оподаткування «де-юре» уже оголошена публіч-
ною власністю, до певного моменту часу для с о-
ціуму в цілому завжди залишається таємницею,
сплатив платник податків конкретний податк о-
вий внесок чи не сплатив, а залишив його собі й
дана частина фінансів фактично також задовол ь-
няє його приватні інтереси. Якщо податок пла т-
ником податків сплачений, то частина фінанс о-
вих ресурсів платника податків, що надійшла як
податок, фактично стає суспільним надбанням і
втрачає властивість задовольняти особисті п о-
треби її платника, залишаючи за с обою тільки
властивість задовольняти публічні потреби.
У протилежному випадку ця частина фінансових
ресурсів платника податків продовжує реально
бути наділеною обома властивостями одночасно,
завдяки чому й виникає парадоксальне явище,
субстанційно аналогічне тому явищу, яке у ква н-
товій фізиці одержало найменування квантової
суперпозиції, або невловимого кота Шред ингера.

 Чи можливо в принципі піймати податк о-
во-правового кота Шредингера? Тобто, чи мо ж-
ливо уникнути одночасного прояву протиле ж-
них, більше того – взаємовиключних  властивос-
тей тією частиною фінансових ресурсів платника

податків, що призначена для сплати ним у якості
податку? І етатистська, і персоноцентристська
доктрини оподаткування виходять із позитивної
відповіді на дане питання. Така впевненість їхніх
прихильників  ґрунтується в першу чергу на р о-
зумінні податкового права як правової форми
податкових суспільних відносин, на постул ю-
ванні економічного детермінізму в податковому
праві. В остаточному підсумку ними робиться в и-
сновок, що наявні поки що ухилення від спл ати
податків обумовлені насамперед недоліками юр и-
дичних конструкцій податків, а також і пр обілами
існуючих податкових систем [7; 4], тому податко-
во-правові реформи в країнах світу, які то набув а-
ють масового характеру, то тимчасово згасають, і
спрямовані в основному на подолання юридико-
технічних проблем оподаткування.

Погодитися тільки із цими поясненнями
перманентної несплати багатьма платн иками по-
датків і перестати шукати інші причини цього
явища, на нашу думку, означало б упасти в не
менш небезпечну оману, ніж прихильники двох
вище викладених податково-правових доктрин.
Поглиблений аналіз інституту податкового права
з позицій системного підходу до нього – мабуть,
ніхто не стане заперечувати, що податок і пода т-
кове право суть явища системні – виявляє, що
вищевикладені елементаристські уявлення про
податкове право методологічно глибоко поми л-
кові й теоретично неспроможні, навіяні традиц і-
ями марксистського  підходу до права як до на д-
будовного явища, на їх думку, ці лком і повністю
детермінованого економікою. Зокрема, К.Маркс
у передмові «До критики політичної ек ономії»
писав, що право й правові відносини не м ожуть
бути зрозумілими ні із самих себ е, ні з так звано-
го загального розвитку людського духу й що в о-
ни кореняться в матеріальних умовах життя
«громадянського суспільства», анатомію якого
слід шукати в політичній економії [5, c.727].

Незважаючи на те, що вся загальнолюдська
практика винесла вирок марксистському підходу
до пояснення суспільних явищ, у тому числі пр а-
ва, як украй однобічному й заангажованому, у
пострадянській науці фінансового права він ще
продовжує залишатися домінуючим і сприйма-
тися істиною в найвищій інстанції. Тим більше ,
досить цікаві й повчальні оцінки марксистського
методу в суспільствознавстві, судження й висн о-
вки про нього, що належать перу видного фра н-
цузького філософа ХХ століття Жана Поля Сар т-
ра, зроблені ним у спеціальній праці «Проблеми
методу», присвяченій критичном у переосмис-
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ленню матеріалістичної діалектики, психоаналізу
й екзистенціалізму.

Насамперед, упадає в око спостереження
Ж.П.Сартра про те, що «Ми тільки не повинні
встановлювати ніяких апріорних субординацій
в суспільствознавстві (саме так велить діяти ма р-
ксизм. – Г.Р.) – вони практично ніколи не підтв е-
рджуються живою, багатофакторною суспільною
практикою» [8, c.73]. Кожне суспільне явище,
доходить висновку Ж.П.Сартр, розвивається г о-
ловним чином під впливом іманентних законів і
закономірностей, хоча несе в собі й вплив зовні-
шнього середовища. «Сучасний марксизм, що не
визнає цих принципів, - резюмує Ж.П.Сартр,-
позбавив себе можливості зрозуміти значення й
цінності [об'єктів пізнання. – Г.Р.], тому що зво-
дити значення об'єкта до чистої інертної матері а-
льності самого цього об'єкта [у нашім випадку до
детермінованості права економікою. – Г.Р.] на-
стільки ж абсурдно, як і намагатися вивести пр а-
во з факту» … «зовнішнього» [8, c.141].

Детерміністські уявлення про податково -
правовий інститут, крім вищевикладеного, су пе-
речать також загальнофілософському закону є д-
ності форми й змісту. Цей закон гласить, що ді а-
лектично взаємозалежними, атрибутивними між
собою є форма й зміст одного і того самого
явища, не форма одного, а зміст іншого явища
[3, c.298-300]. Податки й податкове право не ат-
рибутивні взаємно, оскільки являють собою дві
зовсім різні субстанції об'єктивної реальності,
кожна з яких має власні зміст та форму. Зміст і
форма інституту податкового права є явища об '-
єктивні та назовні проявляються різними стор о-
нами. Відносно змісту це його матеріальний, с о-
ціальний, вольовий, ціннісний й інші асп екти.
Свої грані має й форма інституту податкового
права - це зовнішня форма (межа), внутрішня
форма (структура), а також форма власне інст и-
туту податкового права, яке є таким щодо подат-
ково-правових норм, які його складають і напо в-
нюють (законодавство).

Принципове значення, на нашу думку, для
розуміння істинного співвідношення податков о-
го права й податків мають деякі висновки, зро б-
лені зокрема, вона резюмує, що «під інститутом
фінансового права [податкове право один з них.
– Г.Р.] з позицій системного підходу й структу р-
но-функціонального методу його пізнання нео б-
хідно розуміти діалектичну єдність і взаємозум о-
вленість його юридичних змісту й форми та зв' я-
зків між ними» [1, c.91]. Як не складно перекона-
тися, податкове право й податки з адекватного
їхній природі системного підходу до розуміння

їхніх субстанціональних властивостей суть різні
явища, що не перебувають ні в яких детермініс т-
ських зв'язках між собою. Між ними існують
зв'язку взаємного впливу, насамперед, впливу
податкового  права на податки через платника
податків, його волю.

Для дослідження й характеристики цього
впливу Л.В. Вакарюк застосовує поняття «прав о-
ва форма» з метою розрізнення його з поняттям
«форма права», у нашім випадку з податковим
правом як інституціональним явищем. Потім в о-
на формулює свій другий принципової важлив о-
сті висновок, який ми вважаємо за необхідне
привести в буквальному авторському викладі:
«…поняття правової форми публічних фінансів
полягає в тому, що вона є не стільки прийомом
фінансово-правового опосередкування й орган і-
зації неправової  матерії, скільки засобом фіна н-
сово-правового впливу на публічні фінанси.
Останні при цьому є не співвідносною з формою
категорією змісту, а об'єктом, пре дметом впливу
на нього з боку правової матерії. У кожної ланки
публічних фінансів є адекватна пр авова форма,
що робить систему інституту фінансового права
вибірково відкритою. Корінна відмі нність між
внутрішньою й зовнішньою формами інституту
фінансового права і його правовою формою по-
лягає в тому, що перших дві характеризують
внутрішню будову правового матеріалу у відп о-
відному інституті,  разом зі змістом даного і н-
ституту визначають його правову природу, тоді
як правова форма фінансово-правового інститу-
ту зумовлюється зв'язками окремих правових
норм і їх якісно виокремлених груп з відпові д-
ними ланками публічних фінансів та характер и-
зує способи, засоби, обсяги, межі і т.д. впливу
певного інституту фінансового права на відпов і-
дну ланку публічних фінансів. Саме на шля ху
даного підходу до розуміння природи фінансов о-
го права й публічних фінансів, їхньої взаємодії
між собою, - резюмує Л.В. Вакарюк, - можливе
успішне розв’язання кардинальних теоретичних,
методологічних і практичних проблем інституту
фінансового права як феномена права й інстру-
мента його впливу на публічні фінанси» [1, c.92].

Ми цілком і повністю поділяємо ці висно в-
ки Л.В.Вакарюк як істинні й достатньо обґрунт о-
вані. Отже, між податковим правом, як одним з
інститутів фінансового права, і податками не і с-
нує й не може існувати за їх природою ні прям о-
го, ні зворотного детермінантного зв'язку. Тобто
ніякі зміни юридичних конструкцій податку
та вдосконалення податкової системи не зда т-
ні самі по собі, у відриві від інших факторів
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оподаткування, привести до знаходження того
оптимуму правового впливу на платника под а-
тків, який би обернувся соціуму постійною п о-
вною сплатою всіх податків всіма платниками
податків. Отже, податково-правового кота Шре-
дингера також неможливо піймати в принципі.

Апологети податково-правових доктрин
етатизму й персоноцентризму у своїх пошуках
шляхів підвищення ефективності оподаткування
проходять мимо ще одного парадоксального
явища оподаткування - блага суспільного корис-
тування (суспільні товари), створювані публі ч-
ною владою за рахунок податків, що надійшли,
відрізняються від звичайних ринкових товарів
неподільністю на окремі частини, призначенням
для загального споживання, а також тим, що п е-
вна кількість суспільних благ може в один і той
же час задовольняти потреби додаткових спож и-
вачів без зменшення рівня задоволення цих же
потреб уже наявних споживачів  (Див.: Андруще-
нко В. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті.
Теоретична концептуалізація і наукова пробл е-
матика державних фінансів. – Львів: Каменяр,
2000. – С.47-52). Класичним прикладом такої
ситуації може бути, наприклад, оборона країни
(блага зовнішньої національної безпеки), яка раз
уже вона є, зовсім не зменшується в міру прир о-
сту населення тієї або іншої країни, оскільки б а-
гато суспільних благ мають ще й ту особливість,
що ними неможливо обділити тих їх споживачів,
які в силу різних причин не оплатили їх. Особа,
що, скажімо, ухиляється від сплати податків і тому
не бере участі у фінансуванні бюджетних витрат на
оборону країни, зовсім не виключається із числа
споживачів блага національної безпеки, тому що
фактор суб'єктивної вартості блага його спожив а-
чеві проявляє себе лише на індивідуальному рівні.
Податки, надходячи в засіки держави, знеособл ю-
ються, переплавляються в загальному казані.

Така неподільність і неконкурентність су с-
пільних благ робить їх  доступними навіть тим
споживачам, хто їх не оплачує. Після цього вже
держава виступає постачальником певних благ і
послуг на фінансових умовах, визначених сусп і-
льним вибором їхніх споживачів як виборців і
платників податків одночасно. У результа ті ви-
никає ситуація, що одержала в західній фінанс о-
во-правовій літературі назву «проблеми безкви т-
кового пасажира» - можливості користуватися
суспільними благами, не фінансуючи їхньої ва р-
тості. Така специфіка суспільних благ об'єктивно
визначає їхню примусову оплату, що забезпечу-
ється державною владою через фіскально -бюд-
жетну систему. Але навіть за таких умов значна

частина платників податків воліє не платити п о-
датки, а залишати призначену для фіна нсування
публічних потреб частину фінансів собі й обе р-
тати її, користуючись її взаємовиключними вла с-
тивостями задовольняти ті й інші інтер еси, для
задоволення виключно приватних потреб  (Див.:
Рубинштейн А.Я. Экономика обществе нных
преференций. Структура и эволюция социальн о-
го интереса. – СПб.: Алетейя, 2007. – С.77-85,
307-315). На мові права це називається «сваві л-
лям». А воно може бути переборено в основному
вихованням найвищої загальної, в тім числі п о-
датково-правової культури платника податків.
Інакше піймати податково-правового кота Шре-
дингера, тобто з визначеністю сказати, сплатив
чи ні платник податків належний йому по праву
податок, неможливо в принципі.

Висновки. 1. Публічним фінансам внутр і-
шньо властиві парадоксальні, взаємовиключні
властивості задовольняти як публічні, так і пр и-
ватні інтереси, що істотно знижує мотивацію до
сплати податків. Дане явище ще більше підсил ю-
ється знеособлюванням, деперсоніфікацією п о-
даткових надходжень у публічних фондах фіна н-
сових ресурсів. 2. Між податками й податк овим
правом ні прямого, ні зворотного детермінізму
не існує, оскільки вони суть різні явища об'єкти-
вної реальності. Якими б не були досконалими
юридичні конструкції податків і правові засади
податкових систем у цілому, цього недостатньо
для забезпечення постійної сплати податків усіма
їх платниками у повному обсязі у відповідні публі-
чні фонди коштів. 3. Піймати податково-правового
кота Шредингера, тобто домогтися повної сплати
податків усіма їх платниками винятково юридич-
ними засобами, неможливо в принципі. 4. Для ць о-
го необхідно ще виховати належний рівень пода т-
ково-правової культури населення.
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R.O. Gavryliuk
QUANTUM SUPERPOSITION OF PUBLIC FINANCES AND EFFICIENCY
OF THE LEGAL ADJUSTING OF TAXATION: PROBLEMS OF THEORY

Summary

To public finances own inwardly peculiar paradoxical, mutually exclusive properties both public and
private interests, that substantially reduces motivation to payment of taxes. It is not existed between taxes
and tax right for neither direct nor reverse, determinism, as they carry the different phenomena of objective
reality. To catch tax-legal cat Shredinger, that to obtain complete payment of taxes all their payers exce p-
tionally by legal facilities, it is impossible in principle. It is for this purpose necessary yet to educate the
proper level tax-legal cultures of population.
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ФІНАНСОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ:
ОБ’ЄКТИВНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Постановка проблеми.  Публічні фінанси
являють собою сферу зіткнення різних, досить
часто суперечливих і різнонаправлених інтер е-
сів: державних, групових, індивідуальних.
У зв’язку з цим, від можливості знаходження
“результативного” вектора таких інтересів, їх
компромісу, залежить в кінцевому результаті
соціально-економічна і політична стабільність в
державі, можливість нормального функціон у-
вання всіх без винятку суспільних і державних
інститутів. Таке суттєве значення публічні ф і-
нанси зберігають на протязі всієї своєї історії. Як
показує історичний досвід, поява окремих де р-
жавних інституцій, зокрема парламенту,
пов’язана саме з протиріччям інтересів у сфері
публічних фінансів. Як зазначає Р.О. Гаврилюк,
це відбулось уперше у Великобританії, в якій ще
в 1215 році був прийнятий один з перших у циві-
лізованій історії людства фактично конституці й-
них актів – Велика хартія вільностей, яка пор о-
дила парламент, який отримав виключне право
встановлювати податки, а також деякі громадя н-
ські свободи [7, с. 727]. Хартія вільностей уста-
новила, що ніхто не може бути заарештований чи
позбавлений свого майна інакше як за вироком
суду. З часу прийняття Великої хартії вільностей,
вважають вчені, виник конституційний звичай, в
силу якого саме вибраний населенням парламент
(а точніше, його нижня палата – палата общин,
оскільки саме вона обиралась населенням) є н о-
сієм державного суверенітету.

Саме тому, невипадково в конституціях
багатьох держав особлива увага приділена пуб-
лічним фінансам, а в деяких країнах в основних
законах публічні фінанси виділяються навіть в
окремий розділ [6, с. 138]. Конституція, явля ю-
чись основним законом в ієрархії джерел сист е-
ми законодавства, закріплює важливі начала ф у-
нкціонування фінансово-кредитної системи краї-
ни та встановлює базові принципи бюджетного,
податкового, та інших інститутів фінансового
права, основи грошового обігу та валютного з а-
конодавства. Включення в тексти сучасних ко н-
ституцій великої кількості положень фінансово -
кредитного характеру пояснюється зростанням
значення соціальної і господарсько -економічної
функції в діяльності держави [8, с. 25 -31]. Через

це, не можна не погодитися з думкою О.М. Ко-
зиріна, що без знання механізму формування і
функціонування публічних фінансів, не можливо
з’ясувати картину конституційного устрою ко н-
кретної держави de jure і de facto [9, с. 1].

Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженню проблеми конституціоналізації
фінансових правовідносин присвячено ряд праць
як українських, так і російських юристів-фінан-
систів. Зокрема, важливу роль у даному досл і-
дженні відіграли праці Г.М. Андрєєвої, Р.О. Га в-
рилюк, О.М. Козиріна, П.С. Пацурківського та
ряду інших учених. Значну роль відіграли також
праці вітчизняних учених конституціоналістів:
В.В. Кравченка, Н.Г. Шукліної, О.В. Совгирі,
Г.В. Чапали та ряду інших.

Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання на основі здобутків наук конституці й-
ного та фінансового права дослідити об’єктивну
зумовленість конституціоналізації фінансових
правовідносин.

Виклад основного матеріалу.  Конститу-
ційний лад, на думку багатьох учених, є певним
способом (формою) організації держави, який
закріплений в її конституції [11, с. 73]. Розкрив а-
ється конституційний лад через такі елементи , як
державний устрій, форма правління, де ржавно-
політичний режим. Усі зазначені елементи на-
пряму взаємозалежні з публічними фінансами.
Так, державний устрій визначає бюджетний
устрій, схему розподілу фінансових повноважень
між центром і регіонами. Ступінь реальності м і-
сцевого самоврядування визначається перш за
все тим, чи мають територіальні громади фіна н-
сову автономію, володіють власною фінансовою
базою чи повинні очікувати ф інансування з
центру, чи вправі самостійно затверджувати свої
доходи та видатки, чи вони в обов’язковому п о-
рядку мають бути схвалені органами державної
влади. Стосовно співвідношення місцевого сам о-
врядування та державної влади в науці муніц и-
пального права існує дві основні концепції: гр о-
мадівська концепція та державницька концепція
місцевого самоврядування [15, с. 108]. В о снову
громадівської теорії місцевого самоврядування
покладено положення про четверту владу в де р-
жаві, яка, однак, не належить самій державі, то б-
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то це окрема громадська влада [12, с. 30]. Дана
концепція базувалась на ідеї природного права,
недержавної природи місцевого самоврядування
і виходила з того, що право територіальної гр о-
мади самостійно вирішувати свої справи має т а-
кий самий природний і невідчужуваний характер,
як і права та свободи людини. Згідно з цим, тер и-
торіальна громада визнавалася незалежною від
держави органічною корпорацією, яка скл алася
природним способом, відповідно, її право на мі с-
цеве самоврядування виводиться з природи тер и-
торіальної громади. Місцеве самоврядування , згід-
но з цією теорією, автономна відносно до держав-
ної влади, публічна влада, влада територіальної
громади. Значний вплив положення громаді вської
концепції самоврядування мали на перші конст и-
туції Франції, Бельгії та Німеччини.

В основі державницької теорії лежить ідея
децентралізація частини державної виконавчої
влади (тобто передачі центром окремих власних
повноважень місцевим органам), її деволюції
(тобто передачі права видавати закони органом
певного регіону (законодавча деволюція) або пер е-
дачі права здійснювати закони і політику, які вст а-
новлюються центром, конкретизуючи їх щодо спе-
цифіки певного регіону (адміністративна девол ю-
ція) на рівні територіальних спільнот громадян і
тих органів, яких вони обирають). Прихильники
цієї теорії розглядають самоврядування як засіб
здійснення державних функцій за допомогою н е-
державних за своєю суттю суб’єктів (місцевого
населення та його органів) [14, с. 565]. Ця теорія
найбільш поширена в Європі. Вона започаткована
у магдебурзькому праві та втілена в Європейській
Хартії про місцеве самоврядування [3].

Аналіз Конституції України свідчить, що
на конституційному рівні в Україні закріплена
так звана теорія муніципального дуалізму [15, с.
96], яка поєднала в собі окремі положення гр о-
мадівської та державницької концепцій місцев о-
го самоврядування. Про “присутність” у чинній
Конституції України громадівської теорії свід-
чать наступні її положення: 1) за статтею 7 Ко н-
ституції України місцеве самоврядування ро з-
глядається як природне право територіальної
громади; 2) стаття 140 Конституції України ро з-
глядає територіальну громаду як первинний
суб’єкт місцевого самоврядування; 3) відповідно
до статті 140 Конституції України місцеве сам о-
врядування самостійно вирішує питання місц е-
вого значення та зосереджується лише в селах,
селищах та містах як “природних” населених
пунктах, а населення районів та областей не  ви-
знається самостійним суб’єктом місцевого сам о-

врядування; 4) згідно частини 1 статті 142 Ко н-
ституції України матеріальною і фінансовою о с-
новою місцевого самоврядування є рухоме і н е-
рухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші
кошти, земля, природні ресурси, що є у власності
територіальних громад сіл, селищ, міст, районів
у містах; 5) відповідно до частини 2 статті 142
Конституції України територіальні громади сіл,
селищ і міст можуть об’єднувати на договірних
засадах об’єкти комунальної власності, а також
кошти бюджетів для виконання спільних прое к-
тів або для спільного фінансування (утримання)
комунальних підприємств, організацій і установ,
створювати для цього відповідні органи і слу ж-
би; 6) на підставі частини 1 статті 143 Констит у-
ції України територіальні громади села, селища,
міста безпосередньо або через утворені ними о р-
гани місцевого самоврядування управляють ма й-
ном, що є в комунальній власності; затвердж у-
ють програми соціально-економічного та куль-
турного розвитку і контролюють їх виконання;
затверджують бюджети відповідних адміністр а-
тивно-територіальних одиниць і контролюють їх
виконання; встановлюють місцеві податки і зб о-
ри відповідно до закону; забезпечують пров е-
дення місцевих референдумів та реалізацію їх
результатів; утворюють, реорганізовують та л ік-
відовують комунальні підприємства, організації і
установи, а також здійснюють контроль за їх ді я-
льністю; вирішують інші питання місцевого зн а-
чення, віднесені законом до їх компетенції [1].

Разом з тим, у дусі державницької теорії
виписано такі положення чинної Конституції
України: 1) коріння місцевого самоврядування в
тій владі, джерелом якої є народ (частина 2 статті
5 Конституції України), а не його частина – гро-
мада; 2) обсяг повноважень місцевого самовр я-
дування визначається за принципом “дозволено
лише те, що передбачено законом” (частина 2
статті 19 Конституції України), який притама н-
ний органам державної влади; 3) збереження м і-
сцевого самоврядування на регіональному рівні –
районних та обласних рад (частина 4 статті 140
Конституції України); 4) участ ь держави у фор-
муванні доходів бюджетів місцевого самовряд у-
вання, державна фінансова підтримка місцевого
самоврядування, компенсація державою витрат
органів місцевого самоврядування, що в иникли
внаслідок рішень органів державної влади (ча с-
тина 3 статті 142 Конституції України); 5) за-
твердження та контроль за виконанням програм
соціально-економічного та культурного розвитку
відповідних областей і районів обласними та р а-
йонними радами; затвердження обласними та
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районними радами обласних та районних б ю-
джетів, які формуються з коштів державного б ю-
джету для їх відповідного розподілу між терит о-
ріальними громадами або для виконання спіл ь-
них проектів та з коштів, залучених на догові р-
них засадах з місцевих бюджетів для реалізації
спільних соціально-економічних та культурних
програм, контроль їх виконання, вирішення і н-
ших питань, віднесених законом до їх компете н-
ції (частина 2 статті 143 Конституції України); 6)
можливість надання законом органам місцевого
самоврядування окремих повноважень органів
виконавчої влади; державне фінансування здійс-
нення цих повноважень у повному обсязі за р а-
хунок коштів Державного бюджету Укр аїни або
шляхом віднесення до місцевого бюджету у
встановленому законом порядку окремих загал ь-
нодержавних податків, передача органам місце-
вого самоврядування відповідних об’єктів держав-
ної власності (частина 3 статті 143 Констит уції
України); 7) підконтрольність органів місц евого
самоврядування з питань здійснення ними повн о-
важень органів виконавчої влади відповідним о р-
ганам виконавчої влади (частина 4 статті 143 Кон-
ституції України) [1]; 8) Закон України “Про мі с-
цеве самоврядування в Україні” виходить з того,
що якщо територіальна громада буде нездатною
здійснювати своє право на місцеве самоврядува н-
ня, то воно здійснюватиметься під егідою органів
та посадових осіб місцевого самоврядування. При
цьому суб’єкт, який встановлюватиме неможл и-
вість такого здійснення, не визначений [5].

Те ж саме можна сказати і про форму пр а-
вління. Під формою державного правління роз у-
міють спосіб організації державної влади, зумо в-
лений принципами взаємовідносин вищих орг а-
нів держави [16, с. 80]. Характер форми держа в-
ного правління співвіднесений з конституційно -
правовим статусом кожного з відповідних орг а-
нів. Зовні форма правління зумовлена насамп е-
ред тією юридичною і фактичною роллю, яку
відіграє в державному механізмі глава держави, а
також порядком формування цього інституту.
Однак по суті визначальними тут є взаємовідн о-
сини органів законодавчої і викона вчої влади.
Співвідношення між законодавчою та викона в-
чою гілками державної влади, їх взаємовідноси-
ни з главою держави, багато в чому зумовлю-
ються характером розподілу між ними компет е-
нції в сфері публічних фінансів.

Єдиним органом законодавчої влади в
Україні, згідно зі статтею 75 Конституції Украї-
ни, є парламент – Верховна Рада України [1]. У
класифікації парламентів залежно від способу

конституційного закріплення компетенції, як з а-
значають сучасні дослідники конституціоналі с-
ти, Верховна Рада України може бути віднесена
(хоч і досить умовно) до парламентів з абсолю т-
но обмеженою компетенцією [11, с. 264]. Такий
висновок можна зробити на підставі аналізу ст а-
тей 85 та 92 Конституції України, які містять в и-
черпний перелік питань, що належать до повн о-
важень Верховної Ради України та в изначаються
чи встановлюються виключно законами Укра їни.
Таким чином, компетенція Верховної Ради Укр а-
їни в сфері публічних фінансів в повному обсязі
визначена виключно на рівні Конституції Укра ї-
ни. Шляхом аналізу пункту 31 частини 1 статті
106 Конституції України, аналогічний висновок
можна зробити і щодо компетенції Президента
України [1]. Така ж позиція висловлена Конст и-
туційним Судом України в Рішенні від
10.04.2003р. №7-рп, згідно з якою повноваження
Президента України вичерпно визначені Конст и-
туцією України, а це унеможливлює прийняття
законів, які установлювали б інші його повнова-
ження [2]. Тобто наявні у Президента України по в-
новаження в сфері публічних фінансів треба шука-
ти винятково в тексті Конституції України. Стосо-
вно вищого органу в системі органів виконавчої
влади – Кабінету Міністрів України, то його ком-
петенція згідно пункту 10 статті 116 Конституції
України визначається Конституцією та законами
України [1]. Це означає, що повноваження Кабін е-
ту Міністрів України в сфері публічних фінансів
слід шукати в Конституції України та законах
України, прийнятих Верховною Радою України,
насамперед у спеціальному законі – Законі України
“Про Кабінет Міністрів України” [4].

Від стану публічних фінансів залежить і
державно-політичний режим: гарантії дотрима н-
ня прав людини, функціонування партійної си с-
теми, реалізація основних соціальних, економі ч-
них, культурних та політичних прав та свобод. В
конституціях більшості пострадянських держав
закладений надзвичайно сильний системо утв о-
рюючий мультиплікатор зміни юридичного і ф а-
ктичного співвідношення держави і людин и, за-
кладена передумова трансформації пострадянс ь-
ких суспільств з етатистських, державо центр и-
стських в демократичні, в людино центристські.
Конституція України в статті 3 проголосила:
“Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, н е-
доторканість і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю. Права і свободи
людини та їх гарантії визначають зміст і спрям о-
ваність діяльності держави. Держава відповідає
перед людиною за свою діяльність. Утвердження
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і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави” [1]. Права і св ободи, як
правова форма вираження і реалізації корінних,
найбільш суттєвих і значимих соціальних, пол і-
тичних, економічних, особистих, духовних благ і
цінностей, породжених людською цивілізацією,
сутнісно невід’ємні від держави та її влади, вони
в якості саме прав і свобод людини можуть існ у-
вати, виражати себе, нести певне благо в ім’я
інтересів людини і суспільства в цілому лише
шляхом, хоча і не виключно, держави. Тобто, у
взаємовідносинах людини і держави в демокр а-
тичному суспільстві в цілому, в тому числі в їх
фінансових взаємовідносинах необхідним є н е-
ухильне дотримання природного принципу аде к-
ватності. Як зазначає П.С. Пацурківський, фіна н-
сове право як один з феноменів права в цілому
може і повинно перетворитись методо м запере-
чення заперечення з фінансового неправа – зна-
ряддя реалізації односторонніх фіскальних інт е-
ресів держави в суспільстві – в дієвий засіб узго-
дження фінансових інтересів держави і суспіль с-
тва в цілому, особливо держави і первинних в и-
робників доданої приватної вартості в суспільст-
ві, стати засобом досягнення на цій основі сті й-
кого взаємовигідного компромісу держави і су с-
пільства з приводу публічних фінансів [13, с.
967]. Суспільство й особа, держава та її громадя-
нин в юридичному розумінні рівноцінні, т ому
права і обов’язки кожного, в тому числі в фіна н-
сово-правовій сфері, повинні бути врівноважені,
а особисті інтереси кожного громадянина пов и-
нні органічно поєднуватись з суспільними інт е-
ресами. Конституції сучасних демократичних
держав в однаковій мірі захищають публічні ін-
тереси та публічну власність держави, а також
приватні інтереси і приватну власність усіх ін-
ших учасників фінансових пр авовідносин. Так,
частина друга статті 8 Конституції Російської Ф е-
дерації проголошує: “В Російській Федерації в и-
знаються і захищаються однаково приватна, дер-
жавна, муніципальна та інші форми власності” [10,
с. 19]. Аналогічними є положення частини 4 статті
13 Конституції України [1]. Системний ан аліз цих
конституцій показує, що право публічної власності
є похідним від права приватної власності і перша
без іншої в чистому вигляді не можлива. Тому оч е-
видним призначенням фінансового права є прав о-
мірне поєднання, оптимізація і гармонізація пр и-
родних прав і законних інтересів в рівній мірі всіх
суб’єктів фінансових правовідносин з приводу пу-
блічних фінансів.

Висновки. Конституціоналізація фінансо-
вих правовідносин зумовлена їх взаємозв’язком і

взаємовпливом на конституційний лад і такі його
елементи, як державний та суспільний лад. Т акі
елементи як державний устрій, форма пра вління
держави, політичний режим напряму в изначають
публічні фінанси. Конституція України, як осн о-
вний закон, який встановлює та закріплює осн о-
ви конституційного ладу, а саме форму держа в-
ного правління, державний устрій, пол ітичний
режим, загальні засади правового статусу особи,
гарантії дотримання прав і свобод людини і гр о-
мадянина, систему органів державної влади та їх
компетенцію, не може не враховувати цього
впливу і, відповідно, конституціоналізує фіна н-
сові правовідносини.
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I.I. Babin
THE FISCAL RELATIONS:

OBJECTIVE CONDITIONALITY OF THE CONSTITUTIONALIZATION

Summary

In this article the objective conditionality of the constitutionalization of the fiscal relations  are analyzed.
The constitutionalization of the fiscal relations is objective conditionality by the interdependence of the constitu-
tional structure. The state structure, the form of government and the political regime  are determined by the public
finances. The Constitution of Ukraine, the basic law of the state, is constituted and all ocated foundation of the
constitutional structure, considered this influence and constitutionals the public finances.
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ПОДАТКОВИЙ СУВЕРЕНІТЕТ І ПОДАТКОВА ЮРИСДИКЦІЯ ДЕРЖАВИ:
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Постановка проблеми. Практично всі краї-
ни світу мають свої правила, що регулюють пода т-
кові режими для своїх резидентів, які здійснюють
діяльність за кордоном  і одержують доходи із-за
кордону, а також для іноземних платників, які
здійснюють діяльність у цій країні. При цьому дер-
жави керуються загальними принципами міжнар о-
дного публічного права (наприклад, принципами
невтручання в внутрішні справи держави, терито-
ріального верховенства, суверенної рівності де р-
жав) і спеціальними  принципами  міжнародн ого
економічного права (наприклад, принципами вза є-
мної вигоди й економічної недискримінації). Однак
у зв’язку з тим, що ці принципи досить аб страктні і
декларативні, між національними правовими си с-
темами часто виникають конфліктні ситуації, зо к-
рема і в сфері оподаткування. Така ситуація, перш
за все, пояснюється неоднозначним тлумачення та
застосуванням кожної із конфліктуючих держав
права на податковий суверенітет та права на поши-
рення податкової юрисдикції. Використовуючи їх
часто як взаємозамінні поняття, держави тим нама-
гаються захистити або ж виправдати свою пов е-
дінку з приводу стягнення податків і забезпечити
надходження фінансових ресурсів. Така неодн о-
значність стає чинником, який негативно впливає
на розвиток міжнародних відносин у сфері опо-
даткування і призводить до створення такого
специфічного явища як міжнародне подвійне
оподаткування.

Ступінь наукової розробки. Суверенітет
держави та юрисдикція держави не раз ставали
предметом спеціального дослідження вчених -
теоретиків права. На жаль, протилежна ситуація
склалась у сфері дослідження податкового сувере-
нітету та податкової юрисдикції. Частково ці кат е-
горії ставали предметом дослідження таких вчених
як: Денісаєва М.А. [3, с.26], Кашіна В.А. [4, с.3],
Блішенко І.Н. [2, с.200-217 ], Орлова М.Ю. [8,
с.20], Толстоп’ятенка Г.П. [10, с.162]. Так, Дені-
саєв М.А. визначає, що податкова юрисдикція
держави це право держави на основі закону стяг у-
вати податки з господарюючого суб’єкта, який
здійснює діяльність в межах єдиного економічного
простору даної держави з метою формування д о-
хідної частини бюджету [3, с.26]. Так, В.В.Поля-
кова і С.П.Котляренко зазначають, що з урахуван-

ням обмеженої податкової юрисдикції держави по
відношенню до нерезидентів одним з важливих
питань податкового права є визначення територі а-
льної приналежності об’єкта оподаткування. А т а-
кож податкова юрисдикція у відношенні до рез и-
дентів може діяти і за межами держави [6, с.357-
361]. В.А. Кашін також виділяє в якості критеріїв
податкової юрисдикції критерій резидентства та
критерій територіальності, які передбачають п о-
ширення податкової юрисдикції держави на всіх
осіб, які здійснюють діяльність або отримують д о-
хід на її території [4, с.3].

Метою статті є дослідження співвідно-
шення категорій податкового суверенітету та п о-
даткової юрисдикції держави.

Виклад основного матеріалу.  Жодна
держава не може обійтися без централізованих
фінансових ресурсів, необхідних для задоволе н-
ня публічних потреб суспільства. Ці публічні
потреби держава задовольняє шляхом надання
своєрідних державних „послуг”, до числа яких
традиційно відносяться оборона, підтримка гр о-
мадського порядку, утримання державного ап а-
рата та багато інших. При цьому одержувачем
таких послуг виступають не окремі індивіди і на-
віть не група індивідів, а все суспільство в ц ілому
як єдиний суб'єкт, що дозволяє іменувати ці посл у-
ги, по вираженню Ф. Нітті, „неподільними сусп і-
льними послугами” [7, с.241]. Але для того, щоб
держава мала можливість надавати „суспільні по-
слуги”, вона повинна мати у своєму розпорядженні
фінансові ресурси, які відповідно необхідно ак у-
мулювати, перерозподілити й направити на фіна н-
сування соціально значимих заходів. Отже, центра-
лізація фінансових ресурсів необхідна для фіна н-
сового забезпечення діяльності держави.

Держава як суб’єкт, що володіє монопол ь-
ним правом на застосування сили, безумовно,
завжди знаходила способи централізації фіна н-
сових ресурсів. На ранніх етапах розвитку де р-
жави централізація фінансових засобів не відрі з-
нялася системністю, та й сама процедура збору
засобів нерідко нагадувала військову кампанію,
коли майно збиралося зі скорених народів, чия
думка щодо розміру й порядку сплати данини
найменше цікавило переможця.
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Здатність держави самостійно забезпечув а-
ти себе фінансовими ресурсами є показником
того, наскільки держава самостійна в прийнятті
рішень при здійсненні своєї політики як у межах
своєї території, так і в міжнародних відносинах.
При цьому здатність держави забезпечувати себе
фінансовими ресурсами може розглядатися у
двох аспектах: в економічному, тобто  наявність
економічних умов централізації необхідних р е-
сурсів (наявність платоспроможного населення),
і в правовому, тобто володіння державою такою
правовою владою, що дозволяє організувати
централізацію фінансових ресурсів. Не примен-
шуючи значення економічних умов, з погляду
права викликає інтерес саме правовий аспект зда т-
ності держави забезпечити себе фінансовими р е-
сурсами. Здатність держави самостійно й незале ж-
но від інших суб'єктів організувати в межах  своєї
території централізацію фінансових ресурсів, н е-
обхідних для виконання державних функцій, в и-
значає податковий суверенітет держави, що є скл а-
довою частиною державного суверенітету.

Саме поняття „податковий суверенітет” д о-
сить рідко використається в українській науково-
правовій літературі. Причина тому – малодослі-
дженність цієї ознаки держави й відсутність у
правовій науці чіткого визначення даного поня т-
тя. Конституційний Суд Російської Федерації,
вказавши в 1996 р. на наявність „якогось фіск а-
льного суверенітету держави”, згодом ще нео д-
норазово використав даний термін, не розкрив а-
ючи його сутність [1].

Поняття „суверенітет” походить від фра н-
цузького souveraіnete - верховна влада. Вважа-
ється, що в державно-правовому змісті цей тер-
мін був вперше введений у науку в XVІ ст. фра-
нцузьким ученим Ж. Боденом, що став розгляд а-
ти суверенітет як ознаку держави [9, с.70]. Сьо-
годні поняття „суверенітет”, під яким традиційно
розуміється властиве державі верховенство на
своїй території й незалежність у міжнародних
відносинах, розглядається як ознака держави, що
відрізняє її від інших соціальних утворень.

Державний суверенітет - це властиве дер-
жаві верховенство на своїй території й незале ж-
ність у міжнародних відносинах [11, с.15]. Вер-
ховенство держави на всій її території  відносить-
ся до юридичних ознак суверенітету й означає
підпорядкування владі держави всіх осіб і орг а-
нізацій у межах державної території. Деякі вчені
також формулюють поняття „економічний сув е-
ренітет держави”, що являє собою звичайну но р-
му міжнародного права, що включає в себе суку-
пність юридичних правил, що встановлює взає м-

ні зобов'язання держав, що гарантують для ко ж-
ної з них і всіх разом суверенне право вільно
розпоряджатися своїми ресурсами, багатствами й
всією економічною діяльністю й сув еренне право
на рівноправну участь у міжнародних економі ч-
них відносинах [2, с.200-217].

Верховенство держави на своїй території
виражається в тім, що в її руках концентруються
вся примусова влада й усі засоби владного при-
мусу, але в той же час із владного примусу не
означає, „що держава тільки примушує владними
методами, але це означає, що тільки держава
примушує владними методами” [5, с.103].

Інша важлива якість суверенітету - його
юридична необмеженість. Тоді „коли ми говор и-
мо про юридичну необмеженість суверенної вл а-
ди, то розуміємо лише необмеженість даної вл а-
ди від усякої іншої юридичної влади: у жодному
разі ми не говоримо про абсолютність цієї влади,
про її необмеженість і незалежність від загал ь-
них матеріальних умов життя, ні навіть про її
незалежність від вищого принципу моральності.
Юридична необмеженість не значить фактична
незалежність” [13, с.23]. У цьому саме і проявля-
ється формальна рівність держав на міжнародній
арені. У застосуванні державою свого права на
податковий суверенітет і, водночас, реальна зда т-
ність такої держави до обмеження свого податк о-
вого суверенітету, виражаються основні категорії
лібертарно-юридичної концепції – формальна рів-
ність і свобода – як наявність та обмеження подат-
кового суверенітету. Разом з тим, застосува ння
принципу формальної рівності до сторін (у даному
разі маємо на увазі договірних держав) означає
створення умов для досягнення адекватності їхніх
інтересів із приводу публічних фінансів, досягне н-
ня на цій підставі правового консенсусу між ними.

Разом з тим здається, що, формулюючи ви-
значення податкового суверенітету, не можна
механічно переносити зміст поняття „суверен і-
тет” у сферу фіскальної політики держави. Фі с-
кальний суверенітет - це щось більше, ніж прос-
то верховенство державної влади в питаннях в и-
значення джерел власних фінансових ресурсів.
Одне зі значень слова „фіск” (Fіscus - скарбниця)
означає владні, тобто не вимагаючі узгодження з
іншими учасниками відносин, майнові права
держави як суб'єкта права оподаткування. Отже,
фіскальний суверенітет - це володіння верхов-
ною державною владою повноваженнями по в и-
значенню дохідних джерел держави, реал ізація
яких не залежить ні від інших держав, ні від су с-
пільства. Іншими словами, реалізація принципу
„фіскальний суверенітет” означає а бсолютну
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владу держави визначати дохідні джерела скарб-
ниці, не будучи залежним від волі платників або
інших суб'єктів права. Водночас, сама назва „фі с-
кальний суверенітет” нам здається не досить вд а-
лою. Оскільки вона виражає лише одну із функцій
податків – фіскальну, чого не можна сказати про
термін „податковий суверенітет”, який, на нашу
думку, більш ширше окреслює коло повноважень
держави на міжнародному рівні.

Податковий суверенітет полягає в тому, що
кожна держава приймає норми, які регламентують
визначення і поширення податкової юрисдикції,
критерії і порядок оподаткування. Податковий су-
веренітет держави може проявлятися в таких діях
як: у визначенні джерел державних доходів; у в и-
значенні засобів примусу, які покликанні забезп е-
чити захист майнових інтересів держави; у здійс-
ненні державного контролю,  який забезпечує
своєчасність фактів порушення майнових інтер е-
сів держави [8, с.20]. У податковій системі дер-
жави податковий суверенітет реалізується в пр а-
вах самої держави самостійно і в повній мірі
приймати рішення про стягнення податків, в и-
значати об’єкти оподаткування, коло платників
податків, розміри податкових нарахувань, спос о-
би стягнення податків та ін.

Стягнення податків - законне примусове
вилучення частини власності - є частиною суве-
ренітету держави, і все сказане вище справедл и-
во для суверенних прав держави в області опода-
ткування на її території. Більше того, податковий
суверенітет є тією частиною суверенітету, у ві д-
ношенні якої держави проявляють „найбільшу
стриманість” [ 10, с.162] у питаннях інтеграції й
співробітництва.

З розвитком міжнародної торгівлі й глоба-
лізації економіки конфлікти інтересів двох або
більше держав у сфері оподаткування виникають
частіше. При цьому держави, маючи всю повн о-
ту влади на своїй території, мають можливість
змусити суб'єктів господарської діяльності вик о-
нати податкові обов'язки навіть всупереч їхнім
економічним інтересам. У результаті виникає
міжнародне подвійне оподаткування. Незважа ю-
чи на те, що кожна держава має можливість пр и-
мусово зібрати податки навіть у тому випадку,
якщо суб'єкт сплатив податки в іншій де ржаві,
подвійне оподаткування вкрай небажано для
розвитку міжнародної торгівлі й економіки
окремих країн. Щоб усунути подвійне оподатку-
вання, міжнародна практика виробила ц ілий ряд
принципів розмежування юрисди кції держав в
області оподаткування.

Одноразовість оподаткування, яка перед-
бачає, що один і той же об’єкт може обкладатися
податком певного виду тільки один раз за один
податковий період, відноситься до основополо ж-
них принципів податкового права. Тому виник-
нення ситуації міжнародного подвійного опода т-
кування виключається в межах однієї податкової
юрисдикції. Фактично міжнародне подвійне оп о-
даткування виникає там і тоді, коли і де зачіпают ь-
ся податкові інтереси декількох держав. І така с и-
туація виникає внаслідок поширення державами
своєї податкової юрисдикції, але не тільки на своїй
території, але і також на своїх платників податків-
резидентів, які перебувають (здійснюють певну
діяльність) на території іноземної держави.

У галузі міжнародного права чітко розрі з-
няють поняття „суверенітет” і „юрисдикція”. Се-
ред учених, що вивчають міжнародні аспекти
оподаткування, прийнято використати поняття
„суверенітет в області оподаткування” (фіскал ь-
ний суверенітет) і „юрисдикція в області опода т-
кування” (фіскальна юрисдикція) як взаємоз а-
мінні [15, с.13]. Юрисдикція держави у галузі
оподаткування містить у собі юрисдикцію встан о-
влювати податки і юрисдикцію застосовувати п о-
даткове законодавство, тобто  збирати податки.
Водночас варто відзначити, що застосування даної
термінології з правової точки зору не досить логі ч-
не. Адже таке поняття як „галузіь оподаткування”
не несе в собі правового змісту, не визначається як
правова категорія і, тим більше, не використов у-
ється в законодавчій практиці. Тому говорити про
взаємозамінність таких понять як „суверенітет у
галузі оподаткування” та „юрисдикція у галузі опо-
даткування” не тільки недоречно, але і з правово го
погляду – некоректно.

Інша справа, коли ми говоримо про подат-
ковий суверенітет та податкову юрисдикцію. Ці
правові категорії виражають повноваження де р-
жави з приводу встановлення та стягнення пода-
тків. Вони взаємозалежні і в ніякому випадку не
виключають одна одну. Із приводу встано влення
податків можна сказати, що це той самий вип а-
док, де держава нічим не обмежена, крім існу ю-
чих усередині нього конституційних при нципів.
Інакше кажучи, норми, що встановлюють пода т-
ки, можуть бути будь-якими, і держава нічим не
обмежена у встановленні таких податків, які
вважає можливими.

Зовсім інша справа - право збирати подат-
ки. Тут необхідно згадати про те, що суверенітет
держав не обмежений тільки юридично. Сувере-
нітет держави обмежується матеріальними ум о-
вами життя й суверенітетом інших держав. По
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суті справи, держава може застосовувати примус
тільки на своїй території, звідси можливість зб и-
рати податки й вживати заходів для виконання
зобов'язаними особами їхніх обов'язків тільки в
межах її території. Заходи щодо збору податків,
що вступають у конфлікт із податковим сувер е-
нітетом інших держав, неприпустимі й малоеф е-
ктивні, оскільки зацікавлена держава чинитиме
правомірну протидію порушенню її суверенних
прав. У податкових відносинах кожна держава в
першу чергу намагається забезпечити захист
власних інтересів. Необхідно від значити заінте-
ресованість суспільства в створенні та виділенні
правових норм для врегулювання відносин у
сфері міжнародного оподаткування. Про це свід-
чить той факт, що при визначенні податкової
юрисдикції тієї чи іншої держави або при пош и-
ренні компетенції по стягненню податків між дек і-
лькома державами нерідко мають місце розбіжно с-
ті між податковими органами цих держав, які  для
підтвердження своєї позиції в основному оперують
власним національним законодавством, що пор о-
джує міжнародні спори, які вирішуються на основі
принципів міжнародного права.

Податкова юрисдикція держави – це невід'-
ємне, юридично не обмежене право держав и
встановлювати податки (та інші аналогічні внес-
ки) у межах її території, а також збирати податки
як в межах своєї території (територіальна юри с-
дикція), так і з власних платників податків -
резидентів, які отримують дохід за її межами
(юрисдикція по особах).

У міжнародному праві юрисдикція держав
розділяється на юрисдикцію по особах і терит о-
ріальну юрисдикцію. Виділяють також так звану
функціональну юрисдикцію. Якщо суверенітет
держави вимагає наявності трьох складових –
„влади”, „суб'єктів” і „території”, то  функціона-
льна юрисдикція має місце в тому випадку, якщо
відсутня територія. Оскільки податки більш е
відносяться до економічної  сфери, то громадя н-
ство, що виражає політико-правовий зв'язок з
державою, не підходить для визначення юрисд и-
кції держави по особах. У податковому праві ви-
користається „економічна прив'язка”. Держава
вправі стягувати податок з тих осіб, які пов'язані
з її економікою. У зв'язку із цим у сфері оподат-
кування використається категорія „резидентс т-
ва”, що виражає економічний зв'язок між де ржа-
вою та громадянином.

Держава володіє територіальною податк о-
вою юрисдикцією, тобто вправі встановлювати й
збирати податки з доходів, джерело яких пов' я-
зане з економікою даної держави, і фактів, що

мають місце в межах даної держави. Держава в
рамках територіальної юрисдикції оподатковує
отримані від джерел у межах її території доходи,
реалізацію товарів і послуг, майно, факти ві д-
криття спадщини й т.д. Обкладання податками
постійного представництва відноситься також до
територіальної юрисдикції держави й сл ужить
цілям розмежування прав декількох держав у
сфері оподаткування.

Принцип суверенної рівності держав у
міжнародних економічних відносинах проявляє
себе у вигляді принципу рівноправності – „юри-
дична рівність і справжнє дотримання економі ч-
них інтересів всіх держав, викорінювання всіх
форм протекціонізму й дискримінації в міжнар о-
дних економічних відносинах”, і во дночас у ви-
гляді принципу взаємної вигоди, дотримання
якого „веде до того, що з економічного співроб і-
тництва сторони витягають рівну користь” [12,
с.148]. Для цілей справедливого розподілу пода т-
кових доходів держави повинні прагнути, з одн о-
го боку, зберегти власні можливості по збиранню
податків, з іншого боку - виникає необхідність у
співробітництві.

Висновок. Дослідження категорії податк о-
вого суверенітету та категорії податкової юри с-
дикції набуває особливої актуальності в часи
сьогодення. Це зумовлено обмеженістю доктр и-
нальних поглядів на ці категорії, що в свою чергу
спричинено методологічними хибами радянської
юриспруденції. Як податковий суверен ітет, так і
податкова юрисдикція виступають якісними х а-
рактеристиками держави, як учасника міжнаро д-
них відносин. Спираючись на них, вона вправі
відстоювати свої фінансові інтереси на міжнар о-
дному рівні. Податковий суверенітет полягає в
тому, що кожна держава приймає норми, які рег-
ламентують визначення і поширення податкової
юрисдикції, критерії і порядок оподаткування. По-
даткова юрисдикція держави виражається у праві
держави встановлювати податки (і інші аналогіч-
ні внески) у межах її території, а також збир ати
податки як в межах своєї території (територіал ьна
юрисдикція), так і з власних платників пода тків-
резидентів, які отримують дохід за її межами
(юрисдикція по особах). І звичайно, стверджув ати
про взаємозамінність чи взаємопідпорядков аність
даних категорій не є логічним та й доречним, оскі-
льки податковий суверенітет і податкова юрисди к-
ція виступають як взаємодоповнюючі та взаємоз а-
лежні категорії, котрі виступають частиною такої
ознаки держави, як державний суверенітет.
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L.I. Vdovichena
TAX SOVEREIGNTY AND TAX JURISDICTION:

CORRELATION OF CONCEPTS

Summary

Research of category of tax sovereignty and category of tax jurisdiction acquires  the special actuality
today. It is predefined narrow-mindedness of looks of doctrines  on these categories, that in the turn it is
caused the methodological defects of soviet jurisprudence. Both tax sovereignty and tax jurisdiction come
forward high-quality descriptions of the state, as a participant of international relations. Leaning on them,
state has right to defend the financial interests at an international level. Tax sovereignty and tax jurisdiction
can not eliminate each other. These concepts  are dependent and linked.
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РЕНТНІ ПЛАТЕЖІ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Постановка проблеми.  Встановлюючи сис-
тему платежів за спеціальне використання пр и-
родних ресурсів, держава на сучасно му етапі ке-
рується, насамперед, інтересами збереження як о-
сті навколишнього природного середовища, ст и-
мулювання раціонального природокористування,
а також, у більшій або меншій мірі, потребами
фіскального плану. Починаючи десь з другої п о-
ловини ХХ століття, коли екологічні проблеми
набули загрозливого характеру, відношення
держави до природних багатств, що знаходились
під її юрисдикцією, зазнало докорінних змін.
Відповідні трансформації відбулися і в економ і-
чному механізмі природокористування, зокрема,
в сфері оподаткування промислового викори с-
тання об’єктів природи. Тут центр ваги був зм і-
щений у бік посилення регулятивної функції і с-
нуючих на той час ресурсних платежів; пріор и-
тет при вироблені податкової політики отримали
завдання природоохорони та ресурсозбе реження,
в науковому обігу з'явився термін "екологічне
або зелене" оподаткування.

Водночас держава, як виразник загальносу с-
пільних інтересів, і надалі була зацікавлена в
отриманні частини доходів від споживання н а-
лежних їй на праві власності або таких, що  пере-
бували в її управлінні, природних ресурсів. Тому
більшість розвинених країн виробили різномані-
тні за своєю правовою природою механі зми
(способи) перерозподілу ресурсної ренти між
природокористувачами та публічними фондами,
які поряд з цим, завдяки певним засобам еконо-
мічного стимулювання виконували і роль заох о-
чення споживачів природних ресурсів до їх ко м-
плексного й ефективного використання у відп о-
відності з наявними екологічними вимог ами та
стандартами. В якості таких механізмів на сьог о-
дні виступають рентні платежі, що в переважній
більшості різняться за своєю конструкц ією та
порядком встановлення, однак мають єдине пр и-
значення – забезпечення справедливого розпод і-
лу "природної" ренти між суспільством та прив а-
тними суб’єктами, діяльність яких пов’язана  із
використанням об'єктів природи. При належній
організації економічної системи держави вони
можуть складати значну частку доходів бюдж е-
тів, перенести або принаймні послабити пода т-
ковий тягар, що лягає на виробн ичу сферу, та

пожвавити економічний розвиток суспільства в
цілому. А тому на сьогодні існує потреба глиб о-
кого аналізу правової природи д аних платежів,
специфіки їх нормативного рег улювання, в тому
числі з урахуванням позитивного зарубіжного
досвіду, визначення їх місця в системі платного
природокористування.

Ступінь наукової розробки проблеми. Як
показує аналіз юридичної літератури, питання
рентних платежів практично ніколи не ставало
об’єктом спеціальних досліджень у рамках науки
радянського фінансового права, що було обум о-
влено рядом факторів. Так, майже до початку 60-
х рр. ХХ ст. економісти марксистсько -ленінської
школи у своїх працях виходили з того, що ренти
як такої (в т.ч. природоресурсної) в соціалісти ч-
ному суспільстві взагалі не існує та існувати не
може, оскільки соціалістичне виробництво не
носить товарного характеру, прибутку на капітал
та приватної власності на засоби виробництва
(природні ресурси) немає, тому підстави говор и-
ти про ренту відсутні [8, с. 149 -152].  Лише з се-
редини минулого століття тривала економічна
дискусія про земельну та гірничу ренту закінчи-
лася визнанням наявності останніх, оскільки б у-
ло доведено, що незалежно від способу виробн и-
цтва і форм власності на землю та інші природні
ресурси, абсолютна та диференційна рента вин и-
кають внаслідок обмеженості природних б а-
гатств, їх різної продуктивності, а також това р-
ного характеру виробництва як при капіталізмі,
так і за умов соціалістичної економ ічної системи
[6, 14]. Таку позицію детально аргументували у
своїх працях згодом економісти Андрєєв В.Н.,
Беляєв И.Т., Кантор Є.М.,  Пожарицький К.Л. [1,
5, 14, 22] та інші.

Вітчизняна юридична наука ще більше ві д-
ставала в даній сфері, оскільки , незважаючи на
подальше визнання наявності ресурсної ренти за
умови єдиної державної власності на приро дні
ресурси, її перерозподіл здійснювався  за допомо-
гою регулювання ціноутворення, левова час тка
залишалась знову ж таки в руках держави, а тому
питання про запровадження рентних пл атежів за
деякими винятками (наприклад, Б.Г. Розовськ о-
го,  В.А. Сорокіна [27, 28]) фактично не став и-
лось. І тільки з переходом до ринкової економіки
і появи приватної форми власності на землю та
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інші природні ресурси проблема розподілу р е-
сурсної ренти набула реального значення та п о-
чала привертати увагу правників. За цей час в и-
йшли друком праці Ахметвалєєва Р.Г., Ляпіної
О.А., Петруніна В.В., Ткачова Ю.А., Шем'якова
О.П.,  Ялбулганова А.А., [1, 15, 19 -21, 29, 30, 23]
та ряду інших авторів. Водночас питання щодо
поняття рентних платежів, їх правової прир оди
та форм установлення, юридичних методів пер е-
розподілу рентних доходів між державою та
природокористувачами й досі залишаються ди с-
кусійними і потребують подальшого вивчення.

Мета статті полягає у тому, щоб виходячи з
усталеного в економічній літературі розуміння к а-
тегорії ренти та суверенних прав на її частку збоку
держави як представника народу розглянути пр а-
вову природу рентних платежів, їх зовнішні форми
та властивості, роль у перерозподілі доходів від
використання природних ресурсів,  а також пр о-
аналізувати зарубіжний досвід у даній сфері.

Виклад основного матеріалу. Питання
правової природи та характеристика ознак рен т-
них природоресурсних платежів тісно пов’язані
із загальноекономічною категорією ренти та її
похідними. Представники сучасної економічної
науки в переважній своїй більшості одностайн і
щодо бачення внутрішньої сутності земельної
або природоресурсної ренти. Зокрема, під зем е-
льною рентою розуміють дохід від викори стання
землі як природного ресурсу, не пов'яз аний з
безпосередньою діяльністю землевласника [11],
або як своєрідний, дарований природою, дохід
[9]. Крім того, виділяють форми ренти: абсолю т-
ну, монопольну та диференційну. Абсол ютна
земельна рента – надлишок вартості вироблених
с/г продуктів на ціною їх виробництва. Во дночас
диференційна рента завжди є часткою абсолю т-
ної ренти, що являє собою додатк овий дохід,
одержуваний за рахунок використання ресурсів
(земельних ділянок, мінеральних джерел, вигі д-
ного географічного положення), які мають біл ь-
шу економічну віддачу, та зумовлений монопол і-
єю на природні ресурси як об’єкти господар ю-
вання і є наслідком їх обмеженості та зайнятості
окремими господарствами [25]. Залежно від дже-
рела рентних доходів, отримуваних від проми с-
лової розробки певного природного ресурсу,
розрізняють диференційну ренту першого та
другого типів. Диференційна прир одна рента І
виникає як додатковий рентний дохід, зумовл е-
ний ліпшими продуктивними якостями приро д-
них ресурсів чи вигіднішим місцем розташува н-
ня їх до споживачів продукції. Диф еренційна
рента ІІ є результатом різної ефективності дода т-

кових капітальних вкладень у виробництво, то б-
то вона пов’язана із інтенсифікацією експлуат а-
ції природних ресурсів [10].

В економічній теорії загальновизнаним є р о-
зуміння природних ресурсів як особливого зас о-
бу виробництва, створеного без трудової участі
людини. В силу цього при їх використанні за в-
жди відбувається споживання зумовленої влас-
тивостями природного об’єкта додаткової ренти
– прибутку, що не пов'язаний з діяльністю пр и-
родокористувачів [31]. Саме диференційна пр и-
родна рента І якраз і складає предмет нашої д о-
слідницької уваги, оскільки вона, як уже зазна-
чалось вище, по суті є даром природи, і за умови
закріплення того чи іншого джерела ренти (пр и-
родного об’єкта) за конкретним природокори с-
тувачем, останній фактично має можливість м о-
нопольно присвоювати так званий "незаслуж е-
ний" або "дарований" дохід.

Право на цю частку доходу історично вир і-
шувалось на користь того, хто визнавався вла с-
ником природних ресурсів в той чи інший іст о-
ричний момент. Наприклад, за часів феодалізму
та розвитку абсолютних монархій рента від в и-
користання більшості природних р есурсів (лісів,
вод, надр) повністю надходила у власність мон а-
рха, оскільки і всі природні ресурси перебували у
його особистій власності. З відокремленням дер-
жавної власності від домену суверена, додатк о-
вий рентний дохід надходив до державної казни
через механізм регалій – особливих прав держа-
ви встановлювати монополію на певний вид в и-
робничої діяльності чи виключне право власно с-
ті на певні види майна [32, с. 188-189]. Відмова
держави від власного монопольного права на в и-
користання природних ресурсів в силу  його еко-
номічної неефективності та стрімкого зростання
державних витрат призвели до евол юції регалій:
ними стали позначати права держави на вил у-
чення доходу від природокористування шл яхом
стягнення податків та мита з приватних підпр и-
ємців, що використовували належні державі при-
родні ресурси; фактично вони перетворились на
різновид фіскальних прав держави, уособлення
верховної влади в суспільстві. Регалії як дохідні
прерогативи казни, отже, були перехідним ета-
пом на шляху до виникнення податків, у  тому
числі і природоресурсних.

У зв’язку з появою та подальшим розви тком
концепції громадянського суспільства право вл а-
сності держави на природні ресурси та частку
доходів від їх використання приватними суб'є к-
тами почали розглядати під дещо іншим раку р-
сом. Протягом ХХ ст. доктрина державного р е-
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гулювання відносин природокористування ев о-
люціонувала з позицій крайнього етатизму (де р-
жава – абсолютний і всемогутній власник
об’єктів природи на належній її території) до б а-
чення держави, її органів та окремих правових
інститутів як специфічних інструментів упра в-
ління природними ресурсами на бл аго соціуму.
Що ж до природних ресурсів, то за ними в пер е-
важній більшості країн на рівні констит уційних
актів було закріплено статус об’єктів загально-
національного надбання або ж прав а власності
народу, а в природокористуванні визначено один
з фундаментальних принципів – експлуатація при-
родних багатств повинна здійснюватись в інтер е-
сах усього народу, теперішнього та майбутніх по-
колінь. Відповідно і диференційна рента або "дар о-
ваний" природою додатковий дохід згідно даного
принципу з необхідністю повинен розподілятись
на  справедливих засадах серед всіх членів суспіл ь-
ства. Тому на сучасному етапі розвитку ключ овою
проблемою правового регулювання фінансово-
економічної основи платного природокористуван-
ня є вибір засобів та методів розподілу ренти.

Вибір же таких механізмів залежить від ц і-
лої низки факторів. По-перше, це видова специ-
фіка природних ресурсів, їх властивостей, соці а-
льно-економічне значення, здатність до відно в-
лення та поширеність в навколишньому середо-
вищі. По-друге, особливості підходів щодо ре а-
лізації державної фінансової політики певним
урядом в конкретний момент суспільного розв и-
тку. По-третє, співвідношення між часткою де р-
жавної та приватної власності на наявні природні
ресурси, а також інші чинники.

Виходячи з вищезазначеного, держава може
використовувати для управління природними
ресурсами такі юридичні інструменти як: право
державної власності, або навпаки здійснювати
передачу природних об’єктів у приватну вла с-
ність із встановленням особливих режимів щодо
їх використання. При цьому будуть і різними
механізми вилучення ресурсної ренти (перева ж-
но договірний при державній власності на пр и-
родні ресурси, і податковий, коли мова йтиме
про об’єкти, що перебувають у власності пр ива-
тних осіб). Однак сутність відповідних платежів
залишиться тією ж: у будь-якому випадку вони
носитимуть рентний (компенсаційний) характер.
Як вірно відмічає в зв’язку з цим А. Мухамет -
Ірекле, у відносинах користування природними
об’єктами належить бачити головне. Це те, що
додатковий продукт під час експлуатації об’єктів
природи створюється шляхом знищення частини
загальнонаціонального надбання – природних

ресурсів, а також самого середовища прожива н-
ня людей, а потім індивідуально присвоюється
конкретним природокористувачем [16, с. 13]. І
тому не важливо, кому належить право власності
на той чи інший природний ресурс; якщо він дає
додатковий, зумовлений природними чинник а-
ми, а не діяльністю користувача дохід (ренту), то
принаймні частина його повинна нале жати наро-
ду як суспільному цілому, «власнику» націон а-
льного надбання і бути спрямована через мех а-
нізм платежів за спеціальне використання пр и-
родних ресурсів на справедливе задоволення п о-
треб всіх громадян тепер і в майбутньому.

Отже, сплачуючи орендну плату за догово-
ром при користуванні природним об’єк -том, що
перебуває у державній або комунальній власності,
або плату, збір чи інший фіскальний обов’язковий
платіж при користуванні природними ресурсами на
підставі права власності, природокористувач ко м-
пенсує суспільству втрату у частині належних йо-
му природних ресурсів, що свідчить про непода т-
кову правову природу всіх платежів, основне пр и-
значення яких полягає у вилученні диференційов а-
ної ренти в публічних інтересах.

Щодо форм рентних платежів, то світова
практика в даній сфері досить різноманітн а. Так,
у зарубіжних країнах доходи від викори стання
природних ресурсів, як правило, стягуються ч е-
рез систему обов’язкових платежів, орієнт ованих
на вилучення ренти безпосередньо у самого пр и-
родокористувача (так звані , прямі рентні плате-
жі). Наприклад, у Норвегії, як і у Велик обританії,
вилучення ренти здійснюється через механізм
податку на додатковий дохід. У державах, бага-
тих природними ресурсами, практикуються такі
платежі як роялті, спеціальні податки на приб у-
ток підприємств добувної промисловості, диф е-
ренційовані рентні платежі, бонуси, земельний
податок та ін. Так, рентна частка держави при
видобутку корисних копалин в США ф ормується
за рахунок двох платежів: роялті – орендної пла-
ти за користування надрами чи інши ми природ-
ними ресурсами і бонусів – суми, яку сплачує
переможець конкурсу, де розподіляються діля н-
ки гірничих розробок. Крім того, доходи від ек с-
плуатації природних ресурсів можуть прямо п е-
рерозподілятись на основі договорів про розп о-
діл продукції та іншими способами [12]. В Данії,
Малайзії, Нігерії держава отримує свою долю ре н-
ти через аукціонну систему ліцензування (компанія
сплачує авансовий платіж, для того щоб орендув а-
ти в держави ділянку надр і використовувати ві д-
повідні природні ресурси на власний ро зсуд без
будь-яких подальших платежів) [26, c. 77].
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Як уже зазначалося, при розподілі ренти в
зарубіжній практиці надається перевага прямим
платежам, що стягуються безпосередньо з кори с-
тувачів природних ресурсів. Поряд з цим, існ у-
ють і непрямі податки, за допомогою яких вилу-
чається додатковий (надлишковий) дохід, отр и-
маний за рахунок перерозподілу ренти із спож и-
вачів природної сировини (наприклад, експортне
мито, акцизи і т.д.) [2, c. 62].

Така множинність рентних платежів, з одн о-
го боку, зумовлена різноманіттям цілей і завдань
держави та історичними особливостями форм у-
вання податкового режиму освоєння пр иродних
ресурсів, специфікою умов діяльності в сир о-
винному секторі. З іншого – багатоманітність
викликана суперечністю вимог до "ідеал ьної"
фіскальної системи, серед яких, зокрема, вид і-
ляють справедливий розподіл рентних дох одів
між власником та інвестором, стабільність под а-
ткових умов, простоту адміністрування та гну ч-
кість оподаткування, а також економічну ефе к-
тивність і мінімізацію деструктивних впл ивів на
господарську діяльність.

Найбільш складне протиріччя між просто-
тою адміністрування рентних платежів, з о дного
боку, та майже всією рештою вимог з інш ого.
Чим простіший за своєю юридичною констру к-
цією платіж, тим менше він може враховувати
при обкладенні природокористування нюанси і
специфіку умов діяльності різних платн иків,
менш гнучкий, і в силу цього об’єктивно нездат-
ний адекватно реагувати на відмінності в екон о-
мічних умовах експлуатації різних приро дних
об’єктів, породжуючи негативний вплив на го с-
подарську діяльність природокористувачів. Тому
при формуванні системи рентних платежів за
використання природних ресурсів законодавець з
самого початку стикається із жорсткою діалекти ч-
ною суперечністю між економічними запитами
споживачів природної сировини, держави та суспі-
льства і можливостями юридичної техніки, наявні
засоби якої, на жаль, не дозволяють врегулювати
розподіл природоресурсної ренти між приватним і
публічним сектором з таким рівнем чіткості, як це
має місце при регламентації податкових плат ежів.

З аналогічними проблемами у сфері платно-
го природокористування на сьогодні зіткнулась і
Україна. Найгострішою проблемою вітчизнян ого
фінансового законодавства є проблема дифере н-
ціації ставок плати за природокористування як
ефективного засобу вилучення природоресурсної
ренти. Сучасний правовий механізм плати за
спеціальне використання природних ресурсів не
забезпечує отримання державою на оптимально-

му рівні рентних доходів від використання нале ж-
них їй природних ресурсів та не сприяє ств оренню
справжніх конкурентних умов господарювання  у
ресурсозалежних галузях промисловості України.
На сьогодні відсутні єдині підходи до визначення
критеріїв диференціації ставок платежів за викор и-
стання природних об'єктів, засобів її забезпечення,
порядку розроблення і встановлення нормативів
плати та коригуючих коефіцієнтів.

Водночас, необхідність запровадження ре н-
тних принципів в сфері оподаткування природ о-
користування зумовлена збільшенням економі ч-
ної цінності природних ресурсів, що дає пі дстави
для істотної зміни рівня платності за їх експлуа-
тацію; обмеженістю (а дуже часто і пр иродною
невідновлюваністю) більшості видів р есурсів, що
повинно стимулювати їх раціональне викори с-
тання з метою забезпечення екологічної  та ек о-
номічної безпеки країни; створенням рі вних
умов господарювання в галузі економіки прир о-
докористування, чого можна досягнути лише при
обліку в оподаткуванні підприємств різних ек о-
лого-географічних та економічних ф акторів, які
безпосередньо впливають на фінансові результ а-
ти діяльності господарюючих суб’єктів  [21, с.
22]. Міжнародний досвід регулювання платного
природокористування свідчить, що в більшості
розвинених країнах Заходу стягнення ресур сних
платежів здійснюється на основі рентних при н-
ципів. Крім того, значна частка надходжень до
бюджету держави від платного використання
об’єктів природи забезпечується податк овими і
цивільно-правовими методами, які дуже часто
застосовуються інтегративно. Держ ава враховує
умови утворення природної ренти, визначає м е-
тоди обліку, принципи і механізми її розподілу,
застосовуючи різні засоби диференціації норм а-
тивів платежів за використання надр.

Натомість, в Україні чинна система опода т-
кування не враховує стан і можливості сировин-
ної бази держави, рентний потенціал конкр етних
природних об'єктів, створює нерівні конк урентні
умови. Такий підхід, насамперед, підриває су т-
ність ренти як інструменту вилучення надприб у-
тку і перетворює її характер на суто фіск альний.
Існуючі збори за використання лісів, вод, надр ,
по суті, стримують розробку малопроду ктивних
природних ресурсів, велика їх кількість штучно
перетворюється на збиткові. Рента ж п овинна
забезпечувати зацікавленість природокористув а-
чів у розробці як високорентабельних об’єктів,
так і тих, де умови експлуатації  не п ередбачають
швидкої віддачі на вкладені кошти.
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Висновки. Отже, проблему рентних відно-
син та платності природокористування, як ми
переконалися, неможливо розв’язати лише в ра-
мках юридичних досліджень. У першу чергу – це
проблема економічна, і , як правильно зауважує
І.А. Іконницька, необхідно мати на увазі перш за
все її економічний аспект. Тільки після цього
право повинно знайти відповідні форми опосере-
дкування необхідних економічних вимог [13, с. 46],
вибудувати стрункі юридичні конструкції рентних
платежів, спрямовані на перерозподіл додаткового,
створеного природою, доходу з метою компенсації
втрат країни у відповідних невідтворюваних пр и-
родних ресурсах задля створення економічних
«фондів» розвитку майбутніх поколінь, а також
справедливого розподілу природного багатства
між усіма членами суспільства.
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D.V. Kostya
RENTAL PAYMENTS FOR SPECIAL NATURAL RESOURCES’ USE

Summary

The article is dedicated to investigation of rental payments for special natural resources' use based on
conventional conception of ground rent and sovereign right of state as the main people's agent to share rental
income for public purposes. The author also considers definition's question in respect of rental payments,
their legal nature, essence, forms and features, role and significance in financial system of modern states are
discussed.
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ПОЗИТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ

Постановка проблеми. Юридична відпо-
відальність втрачає теоретичну і практичну пр и-
вабливість, якщо не має свого зовнішнього пр о-
яву – реалізації у практичній поведінці й оцінці у
позитивному праві. Поведінковий аспект позит и-
вної відповідальності має суттєве знач ення тому,
що, «піонери» позитивної відповідальності бач и-
ли її зміст у «почутті морального обов’язку, су с-
пільного боргу» [1, с.78]. Таке розуміння позити-
вного аспекту відповідальності ґрунтовно не
сприймалось більшістю правників, оскільки не
мало моменту практичної діяльності. Юридичній
оцінці, - вказує І.Е Звечаровський, - насамперед
підлягає «практична відповідальність», тобто
результати зовнішнього прояву п оведінки
суб’єкту права, з врахуванням цього елементу
можливе встановлення того як сформувалась у с-
відомлена і вольова відповідальність [2, с.40].

Стан досліджень. Проблема реалізації по-
зитивної кримінальної відповідальності має в е-
лику наукову й практичну актуальності. Спроби
її розв’язання знаходимо у дослідженнях А.З.
Астемірова, Ю.В. Бауліна, В.І. Бор исова, Ю.В.
Голіка, В.В. Голіни, В.О. Єлеонського, І.Е. Зв е-
чаровського, М.І. Мельника, А.А. Музики, М.І.
Панова, Р.А Сабітова, В.Г. Смирнова, А.Х. Сте-
панюка, П.Л. Фріса, С.С. Яценка та ін. Проте, п и-
тання про форми реалізації позитивної відповід а-
льності у кримінальному праві спеціально не роз-
роблялось, потребує подальшого комплексного
дослідження функціональний зв’язок правомірної,
соціально-корисної поведінки із відповідною схв а-
льною, заохочувальною реакцією з боку держави у
сфері кримінально-правового регулювання.

Отже, метою цієї статті є дослідження
форм реалізації позитивної відповідальності у
кримінальному праві, визначення функціонал ь-
ного зв’язку між видом правомірної, соціально -
корисної поведінки та формою кримінально-
правового заохочення.

Виклад основних положень. До нашого
часу домінуючою точкою зору щодо прояву п о-
зитивної кримінальної відповідальності є «усв і-
домлення громадянином почуття обов’язку п е-

ред суспільством, впевненість у необхідності с у-
ворого дотримання законів, недопущення вч и-
нення суспільно-небезпечних злочинних діянь й,
заснована на цьому усвідомлені, практична ді я-
льність» [3, с.54]. Сталим є погляд, що кримін а-
льна відповідальність реалізується у кримінал ь-
но-правових відносинах. Як відомо, правовідн о-
сини виникають, змінюються й припиняют ься у
зв’язку наявністю юридичного факту. Для осн о-
вних, охоронних правовідносин, що виникають у
кримінально-правовій сфері таким фактом є вч и-
нення злочину. Для того, - ґрунтовно зазначає
Ю.В. Баулін, - щоб кримінально-правове відно-
шення, в якому держава має повноваження по-
класти на особу кримінальну відповідальність,
було змінене, впродовж часу його існування має
з’явитися інший юридичний факт, відмінний від
того, який породив це правовідношення [4, с.49].
Відтак позитивна кримінальна відповідальність у
практичному аспекті має реалізовуватись у в и-
значених правових формах.

Зміст кримінально-правового відношення
позитивної відповідальності, як і будь -якого ін-
шого правовідношення, полягає у чіткому визн а-
ченні права і обов’язків його суб’єктів. На наш
погляд, суперечливим є погляд на правомірну
поведінку, що проявляється у невчиненні злоч и-
нів, дотриманні кримінально-правових заборон у
якості, так би мовити, своєрідного юридичного
факту, який зумовлює існування загального пр а-
вовідношення позитивної відповідальност і. Від-
сутність такого юридичного факту робить нем о-
жливим встановлення початого й кінцевого м о-
менту зазначеного розуміння позитивного аспе к-
ту кримінальної відповідальності. Саме чіткої
визначеності, конкретності прав і обов’язків
суб’єктів, що є характерною рисою публічних
правовідносин, й недостає критикуємій п озиції
позитивної кримінальної відповідальності у в и-
гляді дотримання кримінально -правових забо-
рон. Тому, що крім абстрактних обов’язків, з о д-
ного боку, громадян поводитися законослухняно
й не вчиняти будь-яких злочинів та, з іншого, -
держави, у вигляді її правоохоронних органів, не
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притягувати таких громадян до кримінальної
відповідальності, ніяких «конкретних прав і
обов’язків» ми не бачимо.

Правомірна, соціально-корисна поведінка
суб’єктів реалізується у виконанні приписів кри-
мінального права, в тому числі й дотриманні
кримінально-правових заборон, але сама по собі,
вона тільки частково є результатом правового
впливу, оскільки як ґрунтовно зазначають досл і-
дники правомірної правової поведінки, абсолю т-
на більшість громадян дотримуються правових
заборон не у зв’язку з правовим впливом, а в с и-
лу сталих морально-етичних принципів й цінніс-
ної установки на законослухняну поведінку. на-
ми не сприймається. У правомірній, законослух-
няній поведінці у кримінально -правовій сфері
знаходять свій прояв величезне розмаїття суб’єк -
тивних й об’єктивних обставин, серед яких, ч і-
льне місце посідає й кримінально -правовий
вплив. За цих обставин «відповідальне ставлення
до кримінально-правових заборон», «невчинення
злочинів» як основна форма зовнішнього прояву
позитивного аспекту кримінальної відповідал ь-
ності, не витримує критики.

Варто підтримати позицію Ю.В. Голика,
В.О. Єлеонського, Р.А. Сабітова та інші правн и-
ків, які ґрунтовно пов’язують зовнішній прояв
досліджуваного аспекту з практичною поведін-
кою суб’єктів правовідносин по виконанню кр и-
мінально-правових приписів. Ці дослідники з а-
значають, що позитивна кримінальна відповід а-
льність, насамперед, віддзеркалюється в нормах,
які у якості своєї характерної риси мають чітку
взаємозалежність між суспільно-корисним хара-
ктером поведінки, що схвалюється законом, та
кримінально-правовим заохоченням [5, с.14; 6,
с.28; 7, с.6-7]. У вітчизняному кримінальному
законі їм відповідають норми, що передбачені у
приписах про: добровільну відмов у при незакін-
ченому злочині (ст. 17 КК), добровільну відмову
співучасників (ст. 31 КК), необхідну оборону (ст.
36 КК), затримання особи, яка вчинила злочин
(ст. 38 КК), крайню необхідність (ст. 39 КК), в и-
конання наказу або розпорядження (ст. 41 КК),
діяння, пов'язане з ризиком (ст. 42 КК), викона н-
ня спеціального завдання з попередження чи ро з-
криття злочинної діяльності організованої групи
чи злочинної організації (ст. 43 КК), звільнення
від кримінальної відповідальності у зв'язку з д і-
йовим каяттям (ст. 45 КК), звільнення від кримі-
нальної відповідальності у зв'язку з примире н-
ням винного з потерпілим (ст. 46 КК), о бставини,
що пом'якшують покарання, а саме: поява із зі-
знанням, щире каяття або активне сприяння ро з-

криттю злочину; добровільне відшкодування з а-
вданого збитку або усунення заподіяної шкоди,
надання медичної допомоги потерпілому безп о-
середньо після вчинення злочину; вчинення зл о-
чину з перевищенням меж крайньої необхідно с-
ті; виконання спеціального завдання з попер е-
дження чи розкриття злочинної діяльност і орга-
нізованої групи чи злочинної організації, поє д-
нане з вчиненням злочину у випадках, передб а-
чених КК (пп. 1, 2, 2-1, 8, 9 ч. 1 ст. 66 КК), при-
значення більш м'якого покарання, ніж передб а-
чено законом у випадку сукупності вищезазн а-
чених пом’якшуючих обставин (ст. 69 КК), при-
значення покарання, що не перевищує двох тр е-
тин максимального строку або розміру покара н-
ня за наявності обставин, що пом’якшують пок а-
рання передбачених пп. 1), 2) ч. 1 ст. 66 КК, ві д-
сутності обтяжуючих обставин, а також при в и-
знанні підсудним своєї вини (ст. 69-1 КК); звіль-
нення від покарання та його відбування (ч.4 ст.
74 КК), звільнення від відбування покарання з
випробуванням (ст. 75 КК), умовно -дострокове
звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК),
заміна невідбутої частини по карання більш
м’яким (ст. 82 КК), звільнення від п окарання на
підставі закону України про амністію або акта
про помилування (ст.ст. 85-87 КК), зняття суди-
мості (ст. 91 КК), звільнення від кримінальної
відповідальності із застосуванням примусових
заходів виховного характеру щодо неповнолітніх
(ч. 1 ст. 97 КК), звільнення від відбування пок а-
рання з випробуванням щодо неповнолітніх (ст.
104 КК), звільнення від покарання із застосува н-
ням примусових заходів виховного характеру
щодо неповнолітніх (ст. 105 КК), ум овно-
дострокове звільнення від відбування покарання
щодо неповнолітніх (ст. 107 КК) Загальної ча с-
тині КК, а також спеціальні види звільнення від
кримінальної відповідальності, передбачені в
Особливій частині КК, якщо: «громадянин Укр а-
їни добровільно заявив органам державної влади
про злочинний зв'язок з іноземною державою,
іноземною організацією або їх представниками
та отримане завдання» (ч. 2 ст. 111 КК), «особа
без громадянства або іноземець добровільно з а-
явили органам державної влади про припине ння
злочинної діяльності, якщо внаслідок цього і
вжитих заходів було відвернене заподіяння шк о-
ди інтересам України» (ч. 2 ст. 114 КК), «кері в-
ник підприємства, установи або організації в и-
платив заробітну плату, стипендію, пенсію чи
інші, установлених законами випла ти громадя-
нам до притягнення його до кримінальної відп о-
відальності» (ч. 3 ст. 175 КК), «особа сплатила
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податки, збори (обов'язкові платежі), а також
відшкодувала шкоду завдану державі їх несво є-
часною сплатою (фінансові санкції, пеня) до
притягнення її до кримінальної відповідальнос-
ті» (ч. 4 ст. 212 КК), «особа сплатила страхові
внески на загальнообов’язкове державне пенсі й-
не страхування, а також відшкодувала шк оду,
завдану Пенсійному фонду України їх несвоєч а-
сною сплатою (фінансові санкції, пеня), до пр и-
тягнення її до кримінальної відповідальності» (ч.
4 ст. 212-1 КК), «особа добровільно повідомила
правоохоронний орган про створення злочинної
організації або участь у ній» (ч. 2 ст. 255 КК),
«особа, крім організатора і керівника терорист и-
чної групи чи терористичної організації, добро-
вільно повідомила правоохоронний орган про
відповідну терористичну діяльність сприяла її
припиненню або розкриттю злочинів, вчинених у
зв’язку із створенням або діяльністю такої групи
чи організації» (ч. 2 ст. 258-3 КК), «особа добро-
вільно вийшла з воєнізованих або збройних фо р-
мувань, не передбачених законом і повідомила
про їх існування органи державної влади» (ч. 6
ст. 260 КК), «особа добровільно здала органам
влади зброю, бойові припаси або вибухові пр и-
строї» (ч. 3 ст. 263 КК), «особа добровільно за-
явила про незаконне заволодіння транспортним
засобом правоохоронним органам і повернула
транспортний засіб власнику і повністю відшк о-
дувала завдані збитки» (ч. 4 ст. 289 КК), «особа
добровільно здала наркотичні засоби, психотр о-
пні речовини і вказала джерело їх придбання або
сприяла розкриттю цих злочинів» (ч. 4 ст. 307
КК), «особа добровільно звернулась до лікувал ь-
ного закладу і розпочала лікування від нарком а-
нії» (ч. 4 ст. 309 КК), «особа добровільно здала
прекурсори, що призначалися для виробництва
або виготовлення наркотичних засобів чи псих о-
тропних речовин, і вказала джерело їх придбання
або сприяла розкриттю цих злочинів» (ч. 4 ст.
311 КК), «особа добровільно здала отруйні чи
сильнодіючі речовини, що не є наркотичними
або психотропними чи їх аналогами, або сильно-
діючі лікарські засоби та вказала джерело їх
придбання або сприяла розкриттю злочинів,
пов’язаних з їх незаконнім обігом» (ч. 5 ст. 321
КК), «особа після давання хабара добровільно з а-
явила про те, що сталося, до порушення криміна-
льної справи щодо неї» (ч. 3 ст. 369 КК), «військ о-
вослужбовець може бути звільнений від кримін а-
льної відповідальності із застосуванням до нього
заходів, передбачених Дисциплінарним статутом
Збройних Сил України» (ч. 4 ст. 401 КК).

В юридичній літературі  не ставилось пи-
тання про форми реалізації позитивного аспекту
кримінальної відповідальності, на відміну від
форм зовнішнього прояву позитивної, соціально -
корисної поведінки, що вищерозглянуті у, так би
мовити, першому наближенні. Відповідну реа к-
цію держави на правову, суспільно-небезпечну
або соціально-корисну поведінку особи у кримі-
нально-правовій сфері доречно дослідити з двох
позицій: 1) кримінально-правового обтяження і
2) заохочення у кримінальному праві.

Кримінально-правове обтяження є змісто-
вним аспектом негативного аспекту кримінал ь-
ної відповідальності. Інститут кримінальної від-
повідальності через призму властивостей пок а-
рання, його судового призначення, спец ифіки
виконання чи відбування та несприятливих пр а-
вових наслідків, по-перше, впливає на свідомість
громадян і примушує їх до законослухняної п о-
ведінки, чим досягається попер еджувальна ціль;
по-друге, «демонструє» потенційну і реальну
систему каральних характеристик того чи іншого
виду покарання і силу їх впливу на особистість: у
кожному покаранні закладені моральні і фізичні
страждання, особові втрати та майнові позба в-
лення і обмеження різного ступеня, втрата соці а-
льної довіри тощо; по-третє, видом і мірою пока-
рання диференціює негативну оцінку злочину і
злочинця з точки зору кримінального закону і
моралі; по-четверте, намагається досягти випр а-
влення засуджених, а також попередження вч и-
нення ними нових злочинів . Заохочення соціаль-
но-корисної поведінки у кримінальній сфері ре а-
лізується у різний ступінь мінімізації кримінал ь-
но-правового обтяження, до повного його ви-
ключення. Правий один з перших дослідників
кримінально-правового заохочення В.М. Галкін
у тому, що воно ніколи не виражається в наданні
особистості майнових чи немайнових пільг [8,
95]. Близьку позицію висловлює В.О. Єлеонс ь-
кий, що заохочення визначає, яке конкретно
кримінально-правове обтяження буде виключене
або пом’якшене у тих випадках, коли здійснит ь-
ся заохочувана законом соціально -корисна пове-
дінка людини [9, 78].

Аналіз змісту заохочення у кримінально -
правовій сфері дає підстави зробити висновок,
що позитивний аспект кримінальної відповідал ь-
ності реалізується у формах: 1) виключення; 2)
звільнення; 3) пом’якшення кримінально -правово-
го обтяження. Характер мінімізації кримінал ь-
но-правового обтяження визначається, на наш
погляд, комплексом обставин, серед яких слід
сукупно враховувати: а) стадію розвитку крим і-
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нально-правового відношення; б) спрямованість
соціально-корисної поведінки; в) юридичні на с-
лідки правомірної поведінки.

Ми виходимо з поділу кримінально -право-
вого обтяження на реальне й потенційне. Про
потенційне кримінально-правове обтяження мо-
же йдися з моменту вчинення злочину й до на-
буття чинності обвинувального вироку суду. П і-
сля вступу у законну силу обвинувального вир о-
ку суду й до погашення чи зняття судимості –
кримінально-правове обтяження набуває реал ь-
ного змісту, тобто сутність кримінальної відп о-
відальності наповнюється реальним обмеженням
прав і свобод злочинця. Очевидно, - зазначає
Ю.В. Баулін, - кримінальна відповідальність, як і
будь-який інший непостійний факт реальної  дій-
сності, здатна і до потенційного існування. П о-
тенційний – етимологічно означає: той, який і с-
нує в потенції і може виявитися або бути вик о-
ристаний за певних умов, прихований; який при
першій можливості стане ким-небудь [4, с.35]. З
позицій цього підходу, майбутня, потенційна
кримінальна відповідальність розуміється як,
передбачені кримінальним законом, обмеження
прав і свобод, яким може підлягати особа за вч и-
нення злочину у майбутньому. Реальною ж крим і-
нальна відповідальність стає для цієї особи з мом е-
нту набрання законної сили вироком суду, яким
вона визнана злочинцем, і їй, як правило, призн а-
чено певне покарання, відбування якого пов’язане
з низкою обмежень прав і свобод засудженого.

1. Виключення кримінально-правового об-
тяження, як форма реалізації позитивного аспе-
кту кримінальної відповідальності, здійснюється
на стадії потенційної кримінальної відповідал ь-
ності. Обставини, що виключають злочинність
діяння, завжди пов’язані з дозволеним завданням
необхідної і достатньої шкоди об’єктам кримін а-
льно-правової охорони. Вчинки, що завдають
санкціонованої шкоди об’єктам кримінально -
правової охорони спрямовані на протидію зл о-
чинним та соціально–небезпечним проявам й
обов’язково мають соціально-корисну мету. Зов-
нішня схожість (збіг) з тим чи іншим складом
злочину є конструктивною ознакою обставин,
що виключають злочинність діяння [10, с.19].
Фактичними наслідками вчинення діянь, за умов
неперевищення меж достатньої й необхі дної
шкоди правоохоронним інтересам, є: відверне н-
ня чи припинення суспільно-небезпечного чи
злочинного посягання (ст. 36 КК), затримання
особи, яка вчинила злочин і доставляння її ві д-
повідним органам влади (ст. 38 КК), усунення
небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи

охоронюваним правам цієї людини або інших
осіб, а також суспільним інтерес ам чи інтересам
держави (ст. 39 КК), виконання законного наказу
або розпорядження (ст. 41 КК), досягнення зна ч-
ної суспільно-корисної мети в умовах виправд а-
ного ризику (ст. 42 КК), виконання спеціального
завдання участь в організованій групі чи злочи н-
ній організації з метою попередження чи ро з-
криття їх злочинної діяльності (ст. 43 КК). Пра-
вомірна кримінально-правова поведінка у дано-
му випадку має юридичне значення і в с илу
об’єктивної необхідності підлягає правовій ре г-
ламентації, у чому зацікавлені як окремі  грома-
дяни, так і суспільство, а також держава . Юри-
дична оцінка зазначеної поведінки полягають у
повному виключені кримінально -правового об-
тяження. Заохочення забезпечується визначеною
системою гарантій, а саме: право особи вимагати
виключення кримінальної  відповідальності, ска-
сування всіх постановлених рішень, що заще м-
ляють зазначене право, правова відповідальність
службових осіб, які не застосували заохочення за
наявності підстав та інше.

2. Звільнення від кримінально -правового
обтяження пов’язується, зазвичай, з позитив-
ною, соціально-схвальною поведінкою в момент
і після вчинення злочину та може здійснювати як
на стадії потенційної, так і реальної кримінальної
відповідальності. Зазначена форма реалізації п о-
зитивного аспекту кримінальної відповідальності
передбачена у нормах про: добровільну відмову
при незакінченому злочині (ст. 17 КК) і добров і-
льну відмову співучасників (ст. 31 КК), звіл ь-
нення від кримінальної відповідальності у зв'язку
з дійовим каяттям (ст. 45 КК), звільнення від
кримінальної відповідальності у зв'язку з прими-
ренням винного з потерпілим (ст. 46 КК), звіл ь-
нення від покарання та його відб ування (ч.4 ст.
74 КК), звільнення від відбування покарання з
випробуванням (ст. 75 КК), умовно -дострокове
звільнення від відбування покарання (ст. 81 КК) ,
звільнення від покарання на підставі з акону
України про амністію або акта про помилування
(ст.ст. 85-87 КК), звільнення від кримінальної
відповідальності із застосуванням примусових
заходів виховного характеру щодо неповнолітніх
(ч. 1 ст. 97 КК), звільнення від відбування пока-
рання з випробуванням щодо неповнолітніх (ст.
104 КК), звільнення від покарання із застосува н-
ням примусових заходів виховного характеру
щодо неповнолітніх (ст. 105 КК), умовно-
дострокове звільнення від відбування покарання
щодо неповнолітніх (ст. 107 КК). В Особливій
частині КК це вищезазначені спеціальні види
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звільнення від кримінальної ві дповідальності.
Функціональне спрямування цих заохочувальних
норм полягає в усуненні загрози вчинення зл о-
чину або мінімізації фактичних суспільно -
небезпечних наслідків. У результаті суспільна
небезпечність, що притаманна попереднім зл о-
чинним діям, суттєво знижується, а інколи й п о-
вністю відпадає, що зумовлює той чи іншій рі з-
новид звільнення від кримінально -правового об-
тяження. Добровільна відмова від  доведення
злочину до кінця, є обставиною, що звільняє осо-
бу від кримінальної відповідальності, якщо факт и-
чно вчинене нею діяння не містить складу іншого
злочину. Звільнення від кримінальної відповідал ь-
ності у зв’язку з дійовим каяттям та примиренням
винного з потерпілим у сукупності з активним
сприянням розкриттю злочину або примиренням з
потерпілим і повного відшкодування завданих зб и-
тків або усуненню заподіяної шкоди та іншими
підставами застосування свідчить про остаточну
втрату винною особою суспільної  небезпечності
[11, с.74; 12, с.50].

3. Пом’якшення кримінально -правового
обтяження реалізується у нормах про: призн а-
чення покарання особі, яка відповідно до закону
виконувала спеціальне завдання за вчинення у
складі організованої групи чи злочинної орган і-
зації, у разі вчинення умисного і, поєднаного з
насильством над потерпілим, особливо тяжкого
злочину або умисного і, пов’язаного з сприч и-
ненням тяжкого тілесного ушкодження потерп і-
лому або настанням інших тяжких або особливо
тяжких наслідків, тяжкого злочину, яка не може
бути засуджена до довічного позбавлення волі, а
покарання у вигляді позбавлення волі не може
бути призначене їй на строк, більший, ніж пол о-
вина максимального строку позбавлення волі,
передбаченого законом за цей злочин (ч.2 і ч. 3
ст. 43 КК); обставини, які пом'якшують покара н-
ня, а саме: прихід із зізнанням, щире каяття або
активне сприяння розкриттю злочину, добров і-
льне відшкодування завданого збитку або ус у-
нення заподіяної шкоди, надання медичної д о-
помоги потерпілому безпосередньо після в чи-
нення злочину, вчинення злочину з перевище н-
ням меж крайньої необхідності, виконання сп е-
ціального завдання з попередження чи розкриття
злочинної діяльності організованої групи чи зл о-
чинної організації (п. 1), 2) 2-1, 8), 9) ч.1 ст. 66
КК); призначення більш м'якого покарання, ніж
передбачено законом у випадку сукупності в и-
щезазначених пом’якшуючих обставин (ст. 69
КК); призначення покарання, що не перевищує
двох третин максимального строку або розміру

покарання за наявності обставин, що пом’як -
шують покарання, передбачених пп. 1), 2) ч. 1 ст.
66 КК, відсутності обтяжуючих обставин, а т а-
кож при визнанні підсудним своєї вини (ст. 69 -1
КК); заміна невідбутої частини покарання більш
м’яким (ст. 82 КК); зняття судимості (ст. 91 КК);
погашення та зняття судимості  щодо неповнолі-
тніх осіб (ст. 108 КК).

Специфічність зазначених приписів пол я-
гає в тому, що вони реалізуються при призн а-
ченні реального кримінально -правового обтя-
ження або в процесі його реального відбування.
Спрямованість соціально-корисної поведінки, що
заохочується у такий спосіб збігається з метою
кримінального покарання [13, с.69-70]. «Пока-
рання, - зазначено у ч. 2 ст. 50 КК, - має на меті
не тільки кару, й а виправлення засуджених, а
також запобігання вчиненню нових злочинів як
засудженими, так і іншими особами». Саме тому,
правомірна, соціально-корисна поведінка викла-
дена у спосіб, який моделює позитивну пеніте н-
ціарну корекцію особистості, яка відчуває безп о-
середньо на собі кримінально -правове обтяжен-
ня. Так, заміна невідбутої частини покарання
більш м’яким може бути застосована, якщо зас у-
джений став на шлях виправлення (ч 3 ст. 82
КК), дострокове зняття судимості застосовуєт ь-
ся, якщо особа після відбуття покарання у виді
обмеження або позбавлення волі зразковою п о-
ведінкою і сумлінним ставленням до пра ці дове-
ла своє виправлення (ч. 1 ст. 91 КК). Якщо фа к-
тичним наслідком соціально-корисної поведінки
у цьому випадку невчинення нового злочину й
виправлення засудженого, то юридичним -
пом’якшення кримінального покарання.

Отже, приходимо до висновку, позитивний
аспект кримінальної відповідальності реалізовуєт ь-
ся, у визначених законом, правових формах крим і-
нально-правового заохочення у вигляді винятку,
звільнення і пом’якшення кримінально-право-вого
обтяження. У якості своєї правової передумови має
заохочувальні норми кримінального законодавства,
які у загальному вигляді можуть бути визначені як
норми, у яких закріплюється соціально-корисна й
правомірна поведінка, що стимулюється кримін а-
льно-правовими засобами.
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P.V. Khryapinskiy
POSITIVE RESPONSIBILITY: A PROBLEM OF REALIZATION IN A CRIMINAL LAW

Summary

In the article it is talked that the p ositive aspect of criminal responsibility is realized in the certain a
law legal forms of criminal – legal encouragement as an exception, liberation and softening of criminal –
legal burden. In quality of the legal precondition has encouraging norms of cri minal legislation, which in a
general view can be certain as norms, a social - useful and legitimate conduct which is stimulated criminal –
legal facilities is fastened in which.
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ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЗЛОЧИННОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ КРИМІНОЛОГІЇ

Постановка проблеми.  На межі XX-XXI
ст. невід’ємною кримінологічною хара ктерис-
тикою сучасного розвитку держав стала масшт а-
бна економічна злочинність і п ов’язана  з нею
криміналізація економічних відносин. У науко-
вих кримінологічних дослідженнях проблемі еко-
номічної злочинності почали приділяти н алежну
увагу лише у ХХ ст.: у 30-40-х роках - у Сполу-
чених Штатах Америки, і у 50-х - у Західній Євро-
пі, тобто з часу висунення гіпотези про те, що ці
злочини становлять окрему кримінологічну групу і
потребують самостійного дослідження.

У вітчизняній кримінології проблемі ек о-
номічної злочинності, її понятійного апарату п о-
чали приділяти увагу порівняно недавно, - з кін-
ця 70-х, початку 80-х років ХХ ст. Однак і до те-
пер єдиної думки стосовно розуміння сутності
економічної злочинності не має.

Ступінь наукової розробки проблеми. У
вітчизняній кримінології висвітлення теоретич-
них концепцій сутності економічної злочинн ості
частково знайшло своє відображення у досл і-
дженнях А. Закалюка і О. Кальмана [1, с.103 -110;
2, с.15-23]. Проте цілісної ретроспективи ная в-
них підходів стосовно сутнісного розуміння ек о-
номічної злочинності ще не проводилось.

Мета статті. Щоб зорієнтуватися, в чому
полягала і полягає проблема з’ясування  поняття
та сутності економічної злочинності доречно
проаналізувати розвиток теоретичних концепцій
у вітчизняній кримінології з існуючої проблеми.
Це дасть змогу простежити основні відмінності
теоретичних поглядів до розуміння поняття й
сутності економічної злочинності і, відповідно,
підійти до предметно обґрунтованого визначення
тих суспільних благ, яким заподіюється істотна
шкода економічною злочинністю.

Виклад основного матеріалу.  Умовно
концептуалізацію  економічної злочинності у
нашій кримінології можна поділити на два пер і-
оди: радянський – кінця 70-х, початку 80-х років
минулого століття до 1991 р.; сучасний – з 1991
р. до сьогодення. У СРСР (у його складі  переб у-
вала й Україна) кримінологічну пр ироду еконо-
мічної злочинності періоду соціалізму дослідж у-
вали вчені-юристи Н. Кузнєцова, А. Ларьков, Л.
Малков, А. Яковлєв та інші. Вони пропонували

різні підходи до визначення поняття економічної
злочинності, але узагальнивши їх, можна дійти
висновку, що економічна злочинність розумілась
як сукупність кримінологічно однорідних суспіл ь-
но небезпечних діянь, котрі порушують порядок та
умови діяльності підприємств і організ ацій, що
входять до складу єдиного народногосподарського
комплексу й посягають на економічну систему со-
ціалістичної держави [3; 4; 5; 6].

Однак до середини 80-х років у  вітчизня-
ній кримінології соціально-економічна природа
цього явища й особливості його детермінації
розглядалися через призму радянської ідеології.
Тому замовчувалась і заперечувалась теза про те,
що саме соціально-економічні та політичні чин-
ники насамперед впливають на стан економічної
злочинності. У зв’язку з цим економічній зл о-
чинності як такій не приділяли достатньої  уваги.
І лише з кінця 80-х років, у  зв’язку з початком
реформування економічних відносин, введенням
елементів приватної власності, підприємництва
та ринкового господарювання, кримінологи п о-
чали значно більше досліджувати природу цього
явища й особливості  його детермінації.

З отриманням Україною незалежност і у
1991 р.  країна приступила до демонтажу адмін і-
стративно-командної соціалістичної системи і
реформування суспільства на засадах демократії
та створення економіки ринкового типу. Проте
неефективність економічної політики на початку
реформ спричинила дуже високий рівень інфля-
ції і, як наслідок, - різке зубожіння більшості на-
селення, катастрофічний спад виробництва та
безпрецедентну соціальну диференціацію, різке
загострення протиріч у суспільстві й констатацію
факту загальної криміналізації економічних ві д-
носин національної економіки.

Власне з середини 90-х років  зацікавле-
ність проблемними питаннями економічної зл о-
чинності виникла з новою силою, з’явилися п е-
рші наукові публікації, а також монографічні д о-
слідження присвячені економічній злочинності
як Україні, так і  в Російській Федерації.

Це, зокрема праці В. Білоуса, О. Дмітрієва,
В. Єгоршина, О. Кальмана, В. Колесникова, А.
Корчагіна, Є. Стрєльцова, Т. Пінкевич та ін. [2;
7; 8; 9; 10; 11; 12].
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Проаналізувавши наукові праці щодо розу-
міння поняття та критерії класифікації економічної
злочинності і, відповідно,  визначення меж соці а-
льного явища «економічна злочинність», виділимо
три групи різних підходів (позицій).

Прихильники першого підходу відносять
до економічних всі злочини, які безпосередньо
чи опосередковано завдають шкоди економічній
системі держави і вчиняються з метою отрима н-
ня економічної вигоди. До їх числа вводять
окремі злочини проти власності (майнові), зл о-
чини у сфері господарської діяльності й окремі
злочини у сфері службової діяльності.

Серед тих, хто залишається прихильником
розширеного трактування поняття економічної
злочинності, - передусім І Даньшин, А. Закалюк,
Л. Гаухман, С. Максимов, І. Рогов, [1, с.103-108;
13; 14, с.12; 16; 17; 15, с.31-35].

І. Даньшин, наприклад, доходить вис новку,
що економічна злочинність в її кримінологічн о-
му розумінні охоплює: умисні корисливі злочини
проти економічних відносин власності; умисні
корисливі господарські, тобто господарсько -
економічні, злочини (у правильному їх розумі н-
ні); злочини службових осіб, пов’язані зі заподі-
янням істотної шкоди економічній діяльності;
злочини, вчинені злочинними організованими
групами та злочинними організаціями, що з а-
вдають шкоди економічним відносинам власно с-
ті, а також комерційній, фінансовій, банківській
та іншій господарсько-економічній діяльності
[13, с.71]. А. Закалюк зазначає, що критерієм в и-
окремлення аналізованих нами злочинів, серед
злочинів, що мають своїм родовим об’єктом ві д-
носини власності, систему господарювання, си с-
тему службового управління тощо, є спр ямова-
ність на економічні відносини, а для певної їх
частини також наявність економічного інтересу
та мети отримання злочинним шляхом економі ч-
ного результату через зміну (викривлення) ек о-
номічних відносин у власних цілях [1, с.109]. У
свою чергу І. Рогов визначає економічну злочин-
ність як сукупність передбачених кримінальним
законом кримінологічно однорідних, суспільно
небезпечних діянь, що посягають на економічну
систему держави і вчиняються особами, котрі
виконують економічні, господарські функції на
підприємствах, організаціях або у відносинах
між громадянами. Сюди автор відносить частину
злочинів проти власності, злочини у сфері госп о-
дарської діяльності та злочини у сфері службової
діяльності. Зокрема, І. Рогов зазначає, що для
усіх названих злочинів характерно незаконне
заволодіння чужим майном або отримання іншої

майнової вигоди у результаті порушення правил
господарювання [15, с.31-35].

Прихильники другого підходу до економі-
чних відносять злочини проти власності, зв’язані
з господарською діяльністю, та злочини у сфері
господарської діяльності. Зокрема  А. Яковлєв,
який одним з перших серед вітчизняних юристів
заявив, що поняття економічної злочинності не
лише кримінально-правове, а й кримінологічне,
зазначав, що за своїм змістом це поняття охо п-
лює різноманітні види заподіяння шкоди екон о-
мічним інтересам держави та громадян, що ох о-
роняються законом. Підставою для віднесення
злочинів до категорії економічних слугує їх зв' я-
зок з конкретними особливостями господарськ о-
го механізму. Однак, зазначає він, грабіж,  роз-
бій з метою заволодіння чужим майном, хоча і
спричинюють шкоду власності, подібного зв’яз -
ку зазвичай не виявляють. Водночас системати ч-
ні дрібні крадіжки на виробництві входять у це
поняття у випадку, якщо вони зв’язані з безго с-
подарністю й іншими подібними явищами. Тому
поняття економічної злочинності виражається у
сукупності корисливих посягань на вла сність,
порядок управління народним господарс твом зі
сторони осіб, що виконують певні функції в си с-
темі економічних відносин [16, с.50 -51].

Окрім А. Яковлєва такого підходу дотри-
муються В. Білоус, Ю. Демидов, О. Кальман, Н.
Кузнєцова, Є. Стрельцов, В. Пахомов та ін.
[2,с.39-42 ; 7, с.71-72; 11, с.112-113].

Н. Кузнецова вважає, що економічна зл о-
чинність складається з посягань на власність і
підприємницьких злочинів (розуміючи під ними
всі злочини у сфері господарської діяльності, які
вчиняються у державному та  приватному сект о-
рах економіки) [17, с.12].

Подібного підходу до розуміння економі ч-
ної злочинності дотримується і О. Кальман, який
визначив економічну злочинність як соціально-
економічне деструктивне для економіки держави
явище, що виявляється у вчиненні навмисних
корисливих злочинів особами у сфері легальної та
нелегальної економічної діяльності, основним бе з-
посереднім об’єктом яких є відносини вла сності і
відносини у сфері виробництва, обміну, розподілу і
споживання товарів і послуг з метою отримання
доходу [2, с.27-28]. Щоправда, з-поміж злочинів
проти власності автор до економічних відносить:
крадіжку, шахрайство, а також привласнення, ро з-
трату майна або заволодіння ним шляхом зловжи-
вання службовим становищем [2, с.40].

Дуже широке поняття економічної злочи н-
ності дав О. Дмітрієв. Економічна злочинність,



Теоретичні концепції сутності економічної злочинності у вітчизняній кримінології

108 Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 427. Правознавств о.

на думку автора, – це сукупність суспільно не-
безпечних посягань на економічну безпеку де р-
жави, суспільства й особи [8, с.32]. У цьому п о-
нятті відсутнє сутнісне розуміння економічної
злочинності, але з класифікації злочинів, що
входять до економічних автор, автор відніс зл о-
чини у сфері господарської діяльності та злочини
у сфері службової діяльності [8 , с.34-36].

Представники третього підходу  до еконо-
мічної злочинності відносять лише злочини, які
вчиняють суб’єкти господарської діяльності або
їх службові особи у процесі здійснення госп о-
дарської діяльності (тобто, тільки злочини у сф е-
рі господарської діяльності).  Цю позицію від-
стоював Б. Волженкін, а також підтримує В. К о-
лєсніков і Єгоршин [18, с.299; 9, с.73-78].

Так, Н. Волженкін називав такі ознаки ек о-
номічної злочинності: вчинення цих діянь у сф е-
рі економічної діяльності, тобто діяльності,
зв’язаної з виробництвом, обміном, розподілом і
споживанням матеріальних благ та послуг; зап о-
діяння шкоди економічним інтересам громадян,
господарюючим суб’єктам і державі, що охор о-
няються кримінальним законом; вчинення таких
злочинів, зазвичай, особами, які введені  у систе-
мі економічних відносин, на котрі вони посяг а-
ють; умисний і переважно корисливий характер
злочинів [18, с.299].

Т. Пінкевич також запропонувала вузьке
розуміння поняття економічної злочинності. На
її думку, економічна злочинність – це складне,
системно-структурне, багатогранне, соціальне,
кримінально-правове явище, взаємозумовлене
особливостями соціального середовища, що х а-
рактеризується наявністю стійких злочинних
зв’язків. Ці зв’язки  виникають у процесі екон о-
мічної діяльності між суб’єктами еконо мічних
відносин, які мають корисливу або іншу особи с-
ту зацікавленість в отриманні протиправної ек о-
номічної вигоди [12, с.42].

Правда, В. Єгошин та В. Колєсніков відн о-
сить до категорії економічних лише ті злочини,
що вчиняються тільки в ключовому сегменті
економіки (системі господарювання), пов’язано -
го з вилученням прибутку, тобто в сфері екон о-
мічної діяльності – сфері підприємництва, бізне-
су. Так, він визначає економічну зл очинність як
економічну діяльність, що здійсн юється у сфері
бізнесу кримінальними методами і має на меті
досягнення незаконного збагачення. Називаючи
мету – досягнення незаконного збагачення і те,
що ці злочини вчиняються лише у сфері бізнесу,
автори, по суті, не ввели до поня ття економічної
злочинів і частину злочинів у сфері господарської

діяльності. Тобто, дослідник до економічної зл о-
чинності відносить тільки ті діяння, суб’єктами
яких є суб’єкти економічної діяльності (бізнесм е-
ни, власники підприємств, службові особи
суб’єктів підприємницької діяльності) у процесі їх
підприємницької діяльності 9, с.78.

Такими є загалом підходи вітчизняних ф а-
хівців до визначення поняття «економічна зл о-
чинність» - складного, системного негативного
соціального явища, яке є взаємозумовлене осо б-
ливостями соціального середовища, характер и-
зується наявністю стійких злочинних зв’язків,
що виникають у процесі здійснення господарс ь-
кої діяльності суб’єктами економічних відносин,
котрі мають корисливу чи іншу особисту зацік а-
вленість стосовно отримання протиправної ек о-
номічної вигоди.

Вважаємо за необхідне також за значити,
що у кримінологічній літературі крім поняття
«економічна злочинність» вживаються поняття
«злочинність у сфері економіки», а також «зл о-
чинність економічної спрямованості» – які, на
нашу думку, не ідентичні, хоча багато дослідн и-
ків не бачать між ними різниці. Різниця між ни-
ми в загальному вигляді може бути виражена
формулою: «Перше вужче ніж друге і третє». Це
пояснюється тим, що «друге» (злочинність у
сфері економіки) охоплює  злочини, котрі пос я-
гають на такі основні елементи економічної си с-
теми як власність, механізм організації націон а-
льної економіки, інтереси служби у сфері госп о-
дарської діяльності, а «третє» (злочинність ек о-
номічної спрямованості) - злочини, що посяга-
ють і на інші елементи економічної системи, де
вони виступають додатковими або факультатив-
ними об’єктами: довкілля, охорона праці, трудові
права працівників та ін.

Відповідно, вживання у кримінологічних
дослідженнях і в офіційній статистичній звітно с-
ті органів МВС поняття «злочинність економі ч-
ної спрямованості» не найкращим способо м ві-
дображається на характері наукових досліджень,
ефективності формування заходів протидії й зап о-
бігання такій злочинності через невизнач еність
меж цього явища, відсутність чіткості в критеріях
об’єднання   неоднорідних  злочинів. Усе це може
призвести до формування певного еклектично
об’єднаного статистичного матеріалу та його ан а-
лізу, що в свою чергу впливає на якість наукових
досліджень і достовірності їхніх висновків.

Висновки. Ознайомлення з підходами, що
існують у вітчизняній кримінологічній науці д о
визначення поняття економічної злочинності,
класифікації вчинюваних в економіці злочинів,
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має велике значення для формування необхідних
методологічні підходи, що обґрунтовують: по -
перше, правомірність використання вузького
трактування економічної злочинн ості, як зло-
чинності в сфері господарської діяльності; по-
друге, особливу суспільну небезпеку кримінал і-
зації сфери економічної діяльності; по-третє,
шляхи встановлення ефективного контролю над
економічною злочинністю, у тому числі її орг а-
нізованими формами.
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THEORETICAL CONCEPTION OF THE ECONOM IC
CRIME ESSENCE IN THE PARTIAE CRIMINOLOGY

Summary

The national criminological theoretical conception essence of economic crime is viewed in the article.
The author analyzes the main differences of theoretical points of view regarding understanding of t he es-
sence of economic crime by dividing them on three major a pproaches in dependence of the public goods
harmed by the economic crime.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ТА ПСИХОЛОГІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ

Постановка проблеми. Проблема криміна-
льно-правового та психологічного поняття «обме-
жена осудність» залишається гостро дискусійною у
світовій юридичній, психологічній і медичній літ е-
ратурі. Центральне місце у цій дискусії займає
концепція «обмеженої осудності» особи з психі ч-
ними аномаліями, яка вчинила злочин.

Ступінь наукової розробки проблеми. За-
значеній проблемі присвячено чимало досл і-
джень науковців у сфері юриспруденції, псих о-
логії, психіатрії, соціології, філософії та інших
наук, зокрема: Ю.М. Антоняна, С.В. Бородіна,
Ю.С. Богомягкова, Л.І. Глухарєвої, Н.Г. Іванова,
В.А. Клименко, Г.Р. Колоколова, М.В. Костиц ь-
кого, М.М. Коченова, І.А. Кудрявцева, Д.Р. Лу н-
ца, А.І. Марчука, В. Мельника, Р.І. Міхєєва, А.
Музики, В.В. Нагаєва, Г.В. Назаренка, В.С. О р-
лова, В.Г. Павлова, С.В. Пол убінської, Т.М.
Приходько, Ф.С. Сафуанова, О.Г. Сиропятова,
В.Д. Сірожидінова, О.Д. Сітковської, С.І. Тіхє н-
ко, В.С. Трахтєрова, В.В. Устименко, та інших.

При розкритті проблеми обмеженої осуднос-
ті, спробі знайти оптимальне рішення цієї нелегкої
задачі виникає принципове питання: що ж означає
“обмежена осудність”, які її поняття та природа?
Незважаючи на те, що пошук відповіді на це п и-
тання триває друге століття, воно заплутано  до ос-
нови. Чіткої і конкретної відповіді на нього немає.

Виклад основного матеріалу. У 1904 році
Каль уперше сформулював і запропонував п о-
няття «обмеженої осудності», що у різних варі а-
ціях приводиться до цього часу різними автор а-
ми. Так, поняття «обмеженої осудності», за Ка-
лем (1904 р.), “є триваючий хворобливий стан,
зменшуючий свідомість злочинності діяння чи
силу опору спокусі”. Жижиленко А.А. визначив
«обмежену осудність» як таку, що породжує від
тривалого хворобливого стану чи розумового
недорозвинення, значне ослаблення здатності
усвідомлювати вчинене й оцінювати свої вчи н-
ки” [3, с. 41]. Трахтеров В.С. вважає її «якістю
свідомості хворої людини, що характеризує о б-
межену здатність керувати своїми діями і відд а-
вати звіт у них», «щось середнє між осудні стю і
неосудністю» [12, с. 21].

У експертній практиці спостерігається к а-
тегорія підекспертних, які мають психічні пор у-

шення непсихотичного рівня, чи психічні аном а-
лії. У таких підекспертних внаслідок недостатн о-
сті дисфункції обмежується спроможність свід о-
мої, довільної регуляції інкримінованого прот и-
правного діяння. На підставі такого висновку
експерта суд може визнати особу, яка вчинила
злочин, обмежено осудною. Зазвичай, цей ко н-
тингент підсудних, в основному, складають пси-
хопатичні особи, які хворіють на хронічний ал-
коголізм, олігофренію, органічне ураження гол о-
вного мозку (епілепсію, наслідки п еренесених
нейроінфекцій, черепно-мозкових травм, судин-
ну патологію) [10, с. 103].

Осудність і вік є передумовою криміналь-
ної відповідальності, яким передує свідом ий во-
льовий вибір, що включає розуміння соціального
значення злочинних дій або бездіяльності та п е-
редбачення їх наслідків. Вибір варіант а поведін-
ки являє собою результат взаємодії зовнішньої
ситуації з особливостями особи суб’єкта, зокр е-
ма з його психічним станом [11, с. 23].

Психічний стан особи впливає на цілий
комплекс кримінально-правових проявів суб’єк-
та: сам факт злочину, його характер, о бставини.

У кримінальному праві суб’єкт злочину х а-
рактеризується двома психічними станами:
«осудність» і «обмежена осудність».

Статтею 19 ч. 1 КК України визначено
«осудність», як психічний стан особи на момент
вчинення злочину, при якому особа спроможна
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та керув а-
ти ними. «Осудність» характеризує спромо ж-
ність індивіда усвідомлювати фактичний харак-
тер своєї поведінки, її соціальні наслідки, а т а-
кож керувати своєю поведінкою.

Протилежний психічний стан особи – не-
осудність, при встановленні якого особа не може
бути суб’єктом злочину. «Неосудність» є неспро -
можністю особи усвідомлювати свої дії (бездія-
льність) або керувати ними внаслідок хронічного
щиросердечного захворювання, ти мчасового
психічного розладу, слабоумства або іншого
хворобливого стану.

Законодавець увів поняття обмеженої ос у-
дності у ст. 20 КК України: «Підлягає кримін а-
льній відповідальності особа, визнана судом о б-
межено осудною, тобто такою, яка під час вч и-
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нення злочину, через наявний у неї психічний
розлад, не була здатна повною мірою усвідо м-
лювати свої дії (бездіяльності)  та (або) керувати
ними. Визнання особи обмежено  осудною врахо-
вується судом при призначенні покарання і може
бути підставою для застосування примусових
заходів медичного характеру» [9, ст. 20].

Визначення поняття «обмеженої осудно с-
ті» як «хворобливого стану психіки» є дещо в у-
зьким. Потрібно пов’язувати обмежену можли-
вість усвідомлювати значення своєї поведінки не
тільки з наявністю хворобливого стану психіки,
що не виправдано вузько, але й з іншими аном а-
ліями, які володіють властивістю обмежувати
можливості суб’єкта в плані усвідомлення ними
своїх вчинків. Ідеться про вплив холеричного і
флегматичного типів нервової системи. Тому
слова «хворобливого стану психіки» доцільно
замінити «аномального стану психіки». При
цьому під аномалією в контексті обмеженої ос у-
дності  слід розуміти такий стан, який знах о-
диться на межі між нормою, при якій усі процеси
збалансовані, і патологією, яка характеризується
абсолютним дисбалансом [5, с. 54].

Психічна патологія чи психічна хвороба
розладжує психіку так, що особа взаг алі не
спроможна усвідомити суспільно небезпечний
характер своїх дій чи керувати ними. Псих ічний
розлад, що не є патологією, здійснює наст ільки
«пом’якшений» вплив на психіку, що суб’єкт
може усвідомлювати суспільно небезпечний х а-
рактер своєї поведінки чи керувати ними, але в
силу відповідних нервових процесів він не в ста-
ні робити це повною мірою і, що характерно для
повністю осудної особи [4, с. 9].

Зменшену осудність, на думку Л.І. Глух а-
рьової, у літературі прийнято визначати як о б-
межену здатність особи під час вчинення злоч и-
ну усвідомлювати значення свої х дій чи керувати
ними [2, с. 123].

З приводу «обмеженої осудності» у науці
існують дві головні точки зору. Згідно з однією із
них, «обмежену осудність» належить розглядати
як деяку проміжну величину між осудністю і н е-
осудністю. Глухарьова Л.І. критикує по дібну ха-
рактеристику «зменшеної осудності», оскільки
вона суперечить логічним законам виключення
третього, оскільки у кримінальному праві поня т-
тя «осудність і «неосудність» тісно пов’язані з
такими поняттями, як «винність» і «відповідал ь-
ність», підтримуючи Д.Р. Лунца, який вважає,
що таке трактування «знімає якісні роз біжності
між осудністю і неосудністю» [12, с. 23].

У контексті цього Л.І. Глухарьова відзн а-
чає, що кримінально-правова категорія «осуд-
ність» є передумовою вини і відповідальності:
якщо особа осудна, то вона є відповідальною,
якщо божевільна, то її відповідальність виключ а-
ється, тобто механізм зв’язку будується в даному
випадку за принципом; “так — так”, “немає —
ні”, третього не дано. Якщо ж особа буде визнана
обмежено осудною (у розумінні прих ильників
точки зору, що викладається), який з цього піде
висновок? Автори, що дотримуються зазначеної
позиції, відповідають: “Відповідальна, але...”, то б-
то обмежено осудні суб’єкти злочину відповідальні
за свої дії, але покарання їм варто пом’якшувати.
Подібна відповідь не укладається в межі загальн о-
визнаної схеми і припускає наявність якогось тр е-
тього елемента, а його немає. Таке трактування
обмеженої осудності позбавляє кримінальне право
формальної визначеності його понять, і тому не
може бути визнане правильним [2, с. 123].

Відповідно до іншої точки зору, обмежена
осудність є різновидом осудності. Прихильники
цієї точки зору вважають, що обмежена осу д-
ність, будучи в сутності тим же станом осудно с-
ті, визначає менший ступінь винності особи. Н а-
приклад, І. Ненов вказує, що обмежена осудність
«стосується станів негативних кількісних змін у
межах, що через це не виключають кримінальної
відповідальності» [12, с. 22].

Справді, «обмежену осудність» і «осуд-
ність» логічніше розглядати як однопорядкові по
суті поняття, що відрізняються між собою лише
обсягом змісту. «Обмежена» осудність характ е-
ризує кількісне зрушення психічних процесів у
рамках однієї якості — «осудності». Оскільки
«осудність» — це здатність особи віддавати звіт
у своїх діях і керувати ними, то у меж ах норми
вона може бути підвищена і зменшена. У резул ь-
таті вад, неповного розвитку, звуження свідом о-
сті, дефектах волі особи, здатність її до адеква т-
ної поведінки може бути серйозно зменшена.
Отже, і осудність особи в цих випадках є обм е-
женою. «Осудність» — це досить об’ємне понят-
тя, що включає у себе різні ступені психічної
здатності особи орієнтованого (інтелект) і рух о-
вого (воля) плану. Тому в межах своєї якості
«осудність» може виступати в різних «якісних
станах», прикладом яких і виступає «обмежена
осудність». Якщо «осудність» характеризується
двома критеріями, то й у «обмеженій осудності»
варто виділяти ті ж два критерії, перший з яких
розкриває причину психічної недостатності, а
другий указує на наявність і ступінь зміни (о б-
меження) психічних процесів .
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Психічна обмеженість, відзначає Л.І. Глуха-
рьова, може бути викликана різними причинами.
Найчастіше це можуть бути психічні хвороби, то б-
то патологічні (органічні і функціональні) зміни в
діяльності головного мозку. В даний час це явище
отримало назву «психічної аномалії» [2, с. 123].

При психічних аномаліях, що не виключ а-
ють осудності, зберігається не тільки зв’язок із
зовнішнім світом, але і детермінація всієї псих і-
чної діяльності і вчинків людини, хоча і мають
місце певні перекручування.

Надзвичайно важко суду оцінювати психі-
чні аномалії чи особливості підсудного та їхній
вплив на свідомість і дії останнього, тому на
практиці дуже рідко застосовується ця кримін а-
льно-правова категорія.

У юридичній та іншій літературі можна з у-
стріти різні підходи до визначення і самого поняття
психічних аномалій, що не виключають осудності,
однак їхня суть і внутрішній зміст багато в чому
схожі і мають багато загальних ознак.

На думку Ц.А. Голумба, під психічними
аномаліями, що не виключають осудності, варто
розуміти деякі психічні захворювання і патолог і-
чні стани психіки або інші розлади нервово -
психічної діяльності, що не досягли ступеня д у-
шевної хвороби, що позбавляє дану особу мо ж-
ливості усвідомлювати свої дії й у силу емоці й-
но-вольової чи інтелектуальної патології керув а-
ти ними в період здійснення злочину.

Н.Г. Іванов вважає, що під психічними ано-
маліями, у широкому змісті слова, розуміються всі
ті психічні процеси, що характеризуються дисб а-
лансом сил порушення і сил гальмування.

Водночас, на думку Ю.М. Антоняна і С.В.
Бородіна, під психічними аномаліями потрібно
розуміти усі розлади психічної діяльності, що не
досягли психотичного рівня і не виключають
осудності. Отже, якщо особа під час здійснення
суспільно небезпечного діяння внаслідок психі ч-
них аномалій, що не виключають осудності, мог-
ла усвідомлювати хоча б частково фактичний
характер і суспільну небезпеку своїх дій (безді я-
льності), а також не повною мірою керувати н и-
ми, вона є суб’єктом злочину і підлягає кримін а-
льній відповідальності та покаранню [1].

Також, варто зазначити, що інститут обме-
женої (зменшеної) осудності деякі вчені -юристи
пропонували замінити терміном «примежова
(погранична) осудність», що має аналогічне кр и-
мінально-правове значення для відповідальності
за вчинений злочин.

У Кримінальному кодексі Україн и викори-
стовується термін «обмежена осудність». Особа з

психічним розладом, що не виключає осудності,
у силу даного хворобливого стану не могла в п о-
вному обсязі усвідомлювати фактичний характер
і суспільну небезпечність своїх дій чи керувати
ними, представляючи і певну небезпеку для сус-
пільства і громадян. У статті 20, власне кажучи,
мова йде про психічні аномалії, які не виключ а-
ють осудність особи, яка вчинила злочин, що не
усуває встановлення її вини у вчиненні нею су с-
пільно небезпечного діяння.

Вищевикладене дозволяє зробити висновок
про те, що у вітчизняному кримінально -право-
вому законодавстві, у визначеному змісті поня т-
тя, у даний час власне кажучи розв’язалася д о-
сить тривала суперечка між прихильниками і с у-
противниками інституту обмеженої (зменш еної)
осудності, який знайшов своє законодавче закр і-
плення в ст. 20 КК України 2001 р.

З позицій юридичної психології психічна
аномалія у визначених умовах послабляє мех а-
нізм внутрішнього контролю, полегшуючи зді й-
снення випадкових, непродуманих, у тому числі
протиправних вчинків, що може привести досить
часто до вчинення злочину. При цьому психічні
відхилення з хворобливою патологією підвищ у-
ють не тільки небезпеку аномального суб’єкта
злочину, але водночас обмежують його здатність
усвідомлювати свої дії і керуват и ними правиль-
но і з певним значенням.

Особа з психічним розладом, як а не ви-
ключає осудності, вчиняючи злочин, свідомо д о-
пускає суспільну небезпечність своєї поведінки,
тому що вона здатна, хоча і не повною мірою,
усвідомлювати і розуміти характер своїх д ій і
конкретну ситуацію, у якій вона знаходиться, а
також контролювати свою протиправну поведі н-
ку. Не випадково при доведеності вини і при н а-
явності ознак суб’єкта злочину, а також самого
складу злочину, кримінальна відповідальність
таких осіб настає на загальних підставах.

Психічний розлад передбачає, насамперед,
найбільш розповсюджені психічні розлади, що
не виключають осудності: олігофренія (легкого
ступеня), різні форми неврозів (неврастенія, і с-
терія, психастенія), психози (алкогольні, нарк о-
тичні), психопатії, органічне враження централ ь-
ної нервової системи й інші психічні аномалії. Ці
психічні розлади істотно зменшують здатність
особи контролювати свою поведінку, ведуть до
різкого зниження загального інтелекту і вольової
сфери, а також затрудняють, хоча  цілком не ви-
ключають, розумовий процес і волю особи під
час вчинення нею злочину.
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У судовій практиці обмежено осудними
підсудними визнаються переважно особи, які
хворіють різними неврозами, які включені у гр у-
пу психічних розладів, що виникають у резул ь-
таті психічних травм і супроводжуються пору-
шенням загального самопочуття і різних сомато -
вегетативних функцій, емоційною нестійкістю,
підвищеною психічною виснаженістю при дост а-
тній оцінці навколишнього й усвідомлення свого
хворобливого стану.

Отже, можна зробити висновки, що харак-
терними рисами «обмеженої осудності» є: ная в-
ність психічних аномалій у осіб, які вчинили
злочин, та підлягають кримінальній відповідал ь-
ності і покаранню; кримінально-правове поняття
«обмежена осудність» є складовим кримінально -
правового поняття «осудності»; визнання судом
особи обмежено осудною враховується судом
при призначенні покарання та може бути визн а-
но обставиною, яка пом’якшує покарання; ви-
знання особи обмежено осудною з позицій кр и-
мінального судочинства не може тлумачитися як
обставина, що обтяжує відповідальність; обме-
жена осудність може слугувати пі дставою для
призначення примусових заходів медичного х а-
рактеру та виду таких заходів; обмежена можли-
вість усвідомлювати свої дії та кер увати ними
під час учинення групових злочинів враховуєть-
ся слідством і судом для виявлення розподілу
ролей співучасників цих злочинів; вона стосу-
ється тільки моменту вчинення особою злочину і
самостійно ніяких правових чи інших наслідків
після відбування покарання не тягне; особу може
визнати обмежено осудною виключно тільки суд
у своїй постанові чи вироку на підставі компет е-
нтного висновку комплексної судової психолого -
психіатричної експертизи; обмежена осудність –
це психічний стан особи, зумовлений психічним
розладом, внаслідок якого особа не повн ою мі-
рою могла усвідомлювати свої дії та керувати
ними під час вчинення злочину, що не виключає
її кримінальну відповідальність та п окарання.
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V.Y. Marchak
CRIMINALLY-LEGAL AND PSYCHOLOGICAL DESCRIPTION

OF THE LIMITED RESPONSIBILITY

Summary
Criminally-legal and psychological description of the limited responsibility is given in the article,

some distinguishing its features are exposed. The problems of application of criminally -legal concept of the
limited responsibility on an example are also reflected.
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 РОЛЬ СУДУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РІВНОСТІ СТОРІН

Постановка проблеми.  Згідно Конституції
України суд є одним з основних гарантів, що з а-
безпечує захист прав, свобод і законних інтересів
людини і громадянина (ст.55). Саме на суд як
орган судової влади суспільство та держава п о-
кладають особливу відповідальність за правил ь-
не застосування законів, за сприяння утвердже н-
ню режиму законності в країні [1 8, с.6 ].

Як зазначають В.В. Молдован та А.В. Мол-
дован за формою український кримінальний
процес є обвинувальним або змагальним, тобто
таким, у якому весь рух кримінального процесу
спрямовується на засадах змагальності, полягає в
тому, що на всіх стадіях являє собою спір, бор о-
тьбу формально рівноправних сторін – обвину-
вача й обвинуваченого, суд же є лише арбітром у
їхньому спорі (змаганні) [10, с.50]. Насправді ж,
згідно з КПК України, суд не займає позицію
арбітра, який слідкує за дотриманням правил
спору, як це має місце в судочинстві англо-
американської правової системи, а є активним
учасником судового слідства, що не завжди ві д-
повідає принципу рівності прав конфлікт уючих
сторін. Тому вважаємо доцільним визначення
певних меж активності суду з метою забезпече н-
ня належної активності  сторін і тим самим  рів-
ності прав обвинувачення і захисту.

Наведеним зумовлена мета даного дослі-
дження, яка полягає в аналізі норм чинного пр о-
цесуального законодавства України щодо ролі
суду в забезпеченні рівності сторін та наданні
пропозицій з його вдосконалення, які б сприяли
встановленню належної рівноваги між сторон а-
ми процесу та прояву їх активності.

Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблему позиції суду при провадженні крим і-
нальної справи в суді досліджували такі наук о-
вці, як М.С. Строгович, П.А. Лупинська,
В.Шишкін  В.Т. Маляренко, Л.Б. Ісмаїлова,  М.А.
Маркуш, Ю. Орлов, В. Балакшин, С.О. Ковал ь-
чук та інші. Однак слід сказати, що їхні напр а-
цювання стосувались забезпечення лише засади
змагальності при здійсненні правосуддя .

Виклад основного матеріалу. У теорії
кримінального процесу можна виділити два о с-
новні погляди на роль суду при провадженні
кримінальної справи в суді. Представники пе р-
шої точки зору вважають, що відшукання істини

в кримінальній справі полягає в змаганні сторін,
котре контролюється і доповнюється активною
участю суду у розгляді справи [12, с.64; 17,
с.149]. Прихильники другої точки зору вказують
на пасивність органу правосуддя при розгляді
справи [19, с.119; 20, с.53].

Беручи за основу вказані підходи, виділ я-
ють наступні варіанти процесуального статусу
суду: 1) активне положення суду – суд бере ак-
тивну участь у збиранні та дослідженні доказів,
виконуючи при цьому функцію правосуддя; 2)
помірно активне положення суду – рух судового
розгляду кримінальної справи забезпечується ді я-
льністю сторін, а суд збирає докази за власною ін і-
ціативою лише після завершення відповідної ді я-
льності сторін; 3) пасивне положення суду - суд
досліджує надані сторонами докази і лише на  пі д-
ставі їх дослідження постановлює вирок; 4) відн о-
сно пасивне положення суду – за судом зберіга-
ються повноваження щодо активного дослідження
наданих сторонами доказів, але на суд не повинні
покладатися обов’язки по збиранню додаткових
доказів винуватості підсудного, усуненню прог а-
лин досудового слідства [6, с.45-46].

Цікаві позиції вітчизняних науковців на
досліджувану проблему. Так, на думку М.А. М а-
ркуш, активність суду в кримінальному судочи н-
стві повинна реалізовуватися у визначених м е-
жах для того, щоб суд неупереджено міг виріш у-
вати справу, а не перетворився на обвинува ча чи
захисника  [9, с.128]. Ісмаїлова вважає, що акт и-
вність суду і активність сторін при досл ідженні
доказів – це несумісні правові явища. Функція
суду не повинна замінювати сторони там, де і н-
тереси останніх вразливі [5, с.13]. Суд повинен
активно брати участь у дослідженні доказів, д о-
тримуючись при цьому об'єктивності та неуп е-
редженості [7, с.144].

Протилежна позиція С.О. Ковальчука, який
вважає, що при судовому розгляді справи суд
повинен зберігати пасивність у збиранні д оказів
та бути активним щодо забезпечення та захисту
прав і законних інтересів осіб, які беруть участь
у кримінальному судочинстві. При акти вності
сторін, належному виконанні ними своїх проц е-
суальних функцій істина у справі буде встано в-
лена на основі зібраних і наданих суду доказів [6,
с.51]. На думку Л.М. Лобойка активність потрі б-
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на суду тільки для з'ясування чи уточнення о б-
ставин справи з метою її правильного вир ішення
[8, с.275].

Підсумовуючи вищенаведені пропозиції,
видається не зовсім правильною позиція щодо
наділення суду активним статусом у збиранні
доказів в процесі розгляду справи, адже суд не
повинен перетворюватись в розшуковий орган і
тим самим поєднювати в собі функції обвинув а-
чення та розгляду справи. Більше того, акти в-
ність суду в доказуванні може зашкодити акти в-
ності сторін, а тому важливим є встановлення
оптимального співвідношення активності сторін
та активності суду.

У чинному КПК України ступінь активно с-
ті  суду визначається низкою норм, які вираж а-
ють активність суду при провадженні кримін а-
льної справи,  це зокрема норми   щодо порушен-
ня кримінальної справи судом, повернення спр а-
ви на додаткове розслідування, судових дор у-
чень органам, які проводять розслідування, про
виконання ними слідчих дій у справах, які зн а-
ходяться в суді, вручення копії обвинувального
висновку підсудному, продовження розгляду
справи у разі відмови прокурора від обвинув а-
чення тощо. Передбачені законодавцем повн о-
важення суду покладають на нього обв инувальні
функції.  Окремі з цих дій носять формальний
характер і не настільки істотно здатні пор ушити
суддівську неупередженість, але є більш серйозні
(наприклад, порушення кримінальної справи і
направлення справи на дослідування). Вони о д-
нозначно свідчать про виконання судом елеме н-
тів обвинувальної функції [9, с.131].

Варто погодитися з думкою Л.Б.Ісмаїлової
про те, що суддя взагалі не вправі порушувати
ніякі кримінальні справи, бо цей юридичний акт
є офіційним початком обвинувального процесу
[5, с.13]. Порушуючи кримінальну справу, суд
переймає на себе роль іншого органу - прокура-
тури, яка  від імені держави вправі давати юри-
дичну оцінку діям особи, що вчинила злочин, і
підтримувати обвинувачення в суді. Більше того,
суд у такому випадку вже не може бути неупер е-
дженим, оскільки документально формулює
свою позицію відносно особи, щодо якої пор у-
шується кримінальна справа.

Таким, що істотно порушує вимоги рівн о-
сті сторін при розгляді кримінальної справи в
суді, є інститут повернення справи на додаткове
розслідування. Так, відповідно до ст.281 КПК
України, повернення справи на додаткове ро з-
слідування з мотивів неповноти або неправиль-
ності досудового слідства може мати місце лише

тоді, коли ця неповнота або неправильність не
може бути усунута в судовому засіданні. В пер і-
од 2003 - 2006 років кількість справ повернених
судами І інстанції на додаткове розслідування
становить 4-5 % від кількості кримінальних
справ публічного обвинувачення , в яких закінче-
не провадження [16]. Складається враження, що
суд не може постановити обвинувального вироку
на основі тих доказів, які йому надані, а тому
повертає справу на додаткове ро зслідування з
тим, щоб все ж таки винести обвинувальний в и-
рок, а не виправдувальний. Хоча з метою забе з-
печення рівності сторін у ході судового розгляду
суд зобов'язаний винести виправдувальний в и-
рок, а не «шукати» через додаткове розслідува н-
ня додаткових доказів вини підсудного.

При поверненні певної кримінальної спр а-
ви на додаткове розслідування інколи можна г о-
ворити не тільки про неповноту дослідження о б-
ставин справи чи якісь процесуальні проблеми, а
й про наявність інтересу окремих осіб у тому,
щоб посіяти сумнів у допустимості та достатно с-
ті окремих доказів, а за рахунок цього розрах о-
вувати на більш м’яке покарання або на уни к-
нення відповідальності взагалі. Про це свідчить
хоча б той факт, що результативність  додатков о-
го розслідування органами досудово го слідства
повернених судами справ упродовж останніх р о-
ків залишається невеликою. Так, у 2004 р. лише
3,2 тис. кримінальних справ або 37,0% були н а-
правлені повторно в суди після їх пов ернення
судами  інстанції та апеляційної інстанції на д о-
даткове розслідування [16].

Вважаємо, що інститут повернення крим і-
нальної справи на додаткове розслідування п о-
винен бути виключений з вітчизняного кримін а-
льно-процесуального законодавства як такий, що
порушує рівність між учасниками судового ро з-
гляду, оскільки  важко уявити ситуацію, за якої
підсудний чи його представник або захисник
просили б суд повернути справу на додаткове
розслідування для встановлення якихось обст а-
вин чи ліквідації процесуальних порушень зак о-
ну або погоджувалися з прокурором чи потерп і-
лим. Вони мали б клопотати про виправдання
або про пом’якшення становища підсудного. Про
повернення справи на додаткове розслідування
підсудний та його захисник можуть просити л ише
з метою затягнути вирішення справи і уни кнути
відповідальності або пом’якшити участь підс удно-
го. Переконані, що суд повинен постановляти в и-
рок на основі того матеріалу, який представлений
сторонами, навіть якщо на думку суду він не від о-
бражає повністю всіх обставин справи.
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Ведучи мову про активність суду при роз-
гляді справи в суді першої інстанції, варто звер-
нути увагу на ту роль, яка надана законодавцем
головуючому в судовому засіданні, який відпов і-
дно до ст. 260 КПК України керує судовим зас і-
данням, спрямовуючи судове слідство на забе з-
печення здійснення сторонами своїх прав, усуває
з судового слідства все те, що не стосується ро з-
глядуваної справи, і забезпечує належний вихо в-
ний рівень судового процесу.

Як головуючий у судовому засіданні спря-
мовує судовий розгляд на «забезпечення здій с-
нення сторонами своїх прав»? Скаж імо чи можна
віднести такі повноваження головуючого як роз '-
яснення обвинуваченому суті обвинув ачення
(ст.298); визначення обсягу доказів, що підляг а-
ють дослідженню та порядку їх досл ідження
(ст.299); оголошення за власною ініціативою п о-
казань підсудного (ст.301); відновлення судово го
слідства  під час наради при постановленні вир о-
ку (ст. 326) до таких, які спрямовані на забезп е-
чення рівних прав та рівних можливостей реал і-
зації цих прав сторонами? Як видається, у цих
випадках суд виконує функції сторін.

Так, при роз'ясненні підсудному суті обви-
нувачення суд  виконує функцію прокурора як
обвинувача в справі. Офіційний проект Кримін а-
льно-процесуального кодексу України №1233
покладає повноваження щодо роз'яснення суті
обвинувачення підсудному на прокурора, однак
все ж таки при відсутності останнього таку фун-
кцію виконує головуючий (ст.376 ). Така позиція
не зовсім зрозуміла, оскільки згідно з ч.2 ст.33
цього ж проекту КПК участь прокурора є  обов' я-
зковою, за винятком справ приватного обвинува-
чення. Справи приватного обвинувачення , як відо-
мо, порушуються за скаргою потерпілого, на якого
покладається як тягар доказування, так і функція
обвинувачення, що й підтверджується п.18 ч.1
ст.56 Проекту, а тому, за відсутності прокурора
при розгляді таких категорій справ суть обвинув а-
чення підсудному повинен роз'яснювати обвину-
вач, тобто потерпілий, а не суд [3].

Зі сторони обвинувачення можна розгляд а-
ти передбачене чинним КПК України право су д-
ді відновити судове слідство під час наради при
постановленні вироку, якщо є необхідним з'яс у-
вати будь-яку обставину, яка має значення для
справи. Оскільки суд «оцінює докази за своїм
внутрішнім переконанням, що грунтується на
всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх
обставин справи в їх сукупності, керуючись з а-
коном», то й з'ясовувати всі неточності чи к онк-
ретизувати якісь факти по справі суд повинен під

час судового слідства, не відновлюючи його в п о-
дальшому. Звичайно, не можливо встановити на-
певне чи ці обставини, які необхідно з'ясувати с у-
ду, справді необхідні для постановлення об'єктив-
ного  та неупередженого вироку, чи, можливо, мо-
же мати місце сприяння якійсь з сторін с удом.  На
жаль, проект КПК в цьому питанні повністю ду б-
лює чинний КПК України. Тому, вважаємо за н е-
обхідне виключити положення, які надають суду
право відновлювати судове слідство під час наради
при постановленні вироку, так як такі дії суду є
свідченням його можливої упередженості та не
забезпечують процесуальної рівності сторін.

Відповідно до ч.2 ст. 299 КПК України ,
обсяг доказів, які будуть досліджуватися, та п о-
рядок їх дослідження визначаються постановою
судді чи ухвалою суду після з'ясування думки
учасників судового розгляду про це. Звичайно ,
активність суду щодо дослідження доказів у  суді
характерна для кримінального процесу Укра їни,
однак той факт, що таке ж положення мі ститься і
в проекті КПК (ст.377), свідчить не на користь
змагального розгляду справи та  забе зпечення
рівності учасників судового процесу. Як випл и-
ває з указаної норми, суд не зв'язаний  думкою
учасників судового розгляду, а отже , й може не
рахуватися з нею. Кінцеве рішення щодо обсягу
та порядку дослідження доказів належить суду.
Учасники ж судового розгляду мають право п о-
давати клопотання, але чи вони будуть задовол е-
ні, залежить знову ж таки  від суду.

Заслуговує на увагу самостійна ініціати в-
ність суду щодо уточнення фактичних даних,
одержаних в ході судового слідства через судові
доручення  органу, який проводив розслідування
у справі (ст.315-1КПК).  На думку М.А. Маркуш,
суд діє незаконно, підміняючи собою прокурора,
коли дає слідчому судові доручення з метою п е-
ревірки й уточнення фактичних даних, одерж а-
них в ході судового слідства, виконати певні сл і-
дчі дії, в результаті яких на стадії судового ро з-
гляду і вирішення справи по суті у цій же справі
проводиться досудове слідство [5, с.136].

Кримінально-процесуальний кодекс Украї-
ни передбачає, що всі заходи, які вживаються для
встановлення події злочину, осіб, винних у вч и-
ненні злочину, та їх покарання, зобов’язані здій с-
нити орган дізнання, слідчий, прокурор та суд
(ст.4). Закон також покладає тягар (обов’я -зок) до-
казування всіх обставин справи на вказ аних
суб’єктів (ст.22). Тобто суд є активним уча сником
обов’язку доказування в будь-якій кримінальній
справі. Проект КПК №1233 наділяє також суд а к-
тивною участю у процесі доказування. Так,  відп о-
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відно до ст.ст.147, 148 проекту суддя, суд вправі
збирати та перевіряти докази (в тому числі через
судові доручення). Більше того ст.153 проекту
КПК покладає на суд, суддю обов’язок по доказ у-
ванню [3]. Тобто змін щодо активності суду в пр о-
цесі доказування проект КПК не передбачає .

Переконані, що такі положення переходять
за межі процедури вирішення спору рівнопра в-
них сторін, адже маючи в своєму арсеналі
обов’язок доказування суд, суддя демонструє
перевагу позиції сторони обвинувачення, оскіл ь-
ки поряд з суддею обов’язок доказуванн я нале-
жить і прокурору. Тому вважаємо, що суд не п о-
винен бути обтяжений обов’язком доказування, а
також збирати докази за власною ініціативою.
Що ж стосується перевірки доказів, то вона д о-
пустима скажімо у випадках, коли це стосуєт ься
доказів, які подає потерпілий, підсудний або ін-
ша особа, яка є учасником процесу,  і відпові дно
визначення належності, достовірності, достатн ості,
допустимості і законності способів їх збирання
шляхом аналізу кожного з них необхідна. Бувають
випадки, коли суд допускає до судового розгляду
представлені стороною докази, отримані з проц е-
суальними порушеннями і відповідно є підстави
сумніватись в достовірності отриманих даних. Д о-
пускаючи такого роду докази, суд  потрапляє в з а-
лежність від добросовісності чи недобросовісності
сторони, яка подала такі докази [13, с.44].

Заслуговує на увагу процедура допиту пі д-
судного. Давати показання в судовому засіданні
є правом, а не обов’язком підсудного. Тож ві д-
мова давати ним показання приймається судом, а
головуючий в такому випадку оголошує показан-
ня підсудного, даних під час дізнання, дос удового
слідства або на суді, причому як за власною ініці а-
тивою, так і за клопотанням інших учасників суд о-
вого розгляду. Взагалі у всіх справах письмові м а-
теріали справи оголошує головуючий, а не прок у-
рор і адвокат [14, с.60]. У випадку ж допиту підсу-
дного, то ст.300 КПК України визначає перелік
осіб, які вправі задавати йому запитання. Суддя ж,
відповідно до вказаної норми, допитує підсудного
в останню чергу, однак суд має право протягом
усього допиту підсудного учасниками судового
розгляду задавати йому питання для уточнення і
доповнення його відповідей.

У зв'язку з цим у науковій літературі неодно-
разово висвітлювалась пропозиція про порядок
дослідження доказів – спочатку дослідити докази
обвинувачення, а потім захисту, причому порядок
надання доказів для їх дослідження кожна сторона
визначає самостійно; визнати підсудного свідком
захисту, а потерпілого – свідком обвинувачення и

проводити їх допит сторонами; передбачити осн о-
вний перехресний допит і повторний допит свідків,
потерпілих, підсудних [11, с.40].

Запропонований порядок допиту заслуг о-
вує на увагу тому, що сторона здатна активніше,
повніше, через процесуальну зацікавленість,
провести допит, а після сторін суду легше, зал и-
шаючись об'єктивним та неуперед женим, запов-
нювати прогалини допиту [12, с.87]. Тому, в н о-
вому кримінально-процесуальному законі слід
передбачити таку процедуру допиту підсудного:
«При згоді підсудного давати показання перш и-
ми його допитують захисник та учасники суд о-
вого розгляду зі сторони захисту, потім прокурор
та учасники судового розгляду зі сторони обв и-
нувачення. Суд задає питання підсудному після
його допиту сторонами для уточнення та допо в-
нення відповідей». Аналогічний порядок доціль-
но визначити і для допитів потерпілого, свідків та
експерта. Потрібно закріпити положення, за яким у
випадку нез'явлення будь-якого учасника судового
розгляду або відмови його давати показання в су д-
ді, право оголошувати показання дані цією особою
під час досудового розслідування буде надано ві д-
повідно прокурору або адвокату, тобто особами на
стороні якої виступає учасник під час судового ро з-
гляду справи. Це сприятиме збільшенню активно с-
ті сторін, а не суду, і тим суд зможе забезпечити
процесуальну рівність учасників судового процесу
при розгляді кримінальної справи.

У конкретних випадках активність суду
сприяє захисту сторін, якщо вона спрямована на
встановлення обставин в інтересах захисту. Так,
виправдані активні дії суду тоді, коли підсудний у
судовому засіданні посилається на порушення його
права на захист, застосування заборонених методів
слідства. Позиція очікування призводить як прав и-
ло до винесення незаконного рішення і його відм і-
ни у вищестоящому суді [4, с.23].

Суд зобов’язаний створювати обом стор о-
нам рівні умови для відстоювання ними своїх
процесуальних позицій. Однак цього може в и-
явитись недостатньо для забезпечення правосу д-
дя, винесення по кримінальній справі правильн о-
го і справедливого рішення. Якщо сторони в ході
провадження були поставлені в нерівні чи н е-
справедливі умови, які загрожують о дній з них
несприятливим закінченням справи, а намагань
слабшої сторони недостатньо щоб самостійно
виправити ситуацію, суд не повинен допустити
передчасного припинення процесу легкою пер е-
могою сторони, яка застала іншу сторону «зн е-
нацька», а зобов’язаний встановити їх рівновагу
з тим, щоб справу було доведено до л огічного
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закінчення. Для цього допустимою є визначена
субсидіарна (допоміжна) активність суду в
з’ясуванні істини по справі, в тому числі пров е-
дення ним судових дій. Така субсидіарна акти в-
ність спрямована на відновлення рівноваги чи
фактичної рівності сторін [15, с.502].

Висновок. Отже, вирішуючи спір у криміна-
льній справі між процесуально рівноправними уч а-
сниками, суд може наділятися так званою «обме-
женою активністю», для того щоб: 1) стримувати
«надмірну» активність сторін, аби вона не вийшла
за межі законної поведінки; 2) допомагати тій ст о-
роні, яка не вміє користуватися наданими їй проц е-
суальними правами (субсидіарна активність суду).
Вважаємо, що саме така активність суду буде
сприяти встановленню рівноваги між сторонами
процесу та прояву їх активності.
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L.V. Medynska
THE ROLE OF COURT  IN THE PROVIDING OF EQUALITY OF SIDES

Summary
This article deals with the analysis of norms of valid  judicial legislation of Ukraine  as to the role of

court in the providing of equality of sides. Existent activity  of court  does not always correspond with the
principle of equality of rights of conflicting sides. Therefore an author makes suggestions to improvement of
сriminal рrocedural law, which would determine the limited activity of court and promote to the
equilibrium between the sides of process.
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СТАДІЯ ПОПЕРЕДНЬОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ СУДДЕЮ
НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

Постановка проблеми . У кримінально-
процесуальному законодавстві України стадія
попереднього розгляду кримінальної справи су д-
дею  має багату історію її становлення та розви т-
ку. На сучасному етапі здійснення судово -
правової реформи українські правники не приді-
ляють належної уваги дослідженням української
правової спадщини, натомість вивчають, анал і-
зують та прагнуть до впровадження досвіду кр а-
їн Західної Європи   та США, що може призвести
до сліпого запозичення зарубіжних ідей,  що не
сприятиме пізнанню історичної правди про ста-
новлення  українського законодавства.

Ступінь наукової розробки проблеми.
Аналізуючи різні етапи розвитку кримінально -
процесуального права, зокрема провадження на
стадії попереднього розгляду кримінальної спр ави
суддею, доцільно  розглянути позиції вчених, які в
різні часи шукали шляхи вдосконалення даного
етапу судочинства. Дослідження даної теми торк а-
лися у своїх наукових працях такі вчені , як Бажа-
нов М.І., Вовк Ю.Є.,  Галаган І.С., Грошевий Ю.М.,
Долгіх Т.М., Землянська В.І., Маляренко В.Т., Пе-
рлов В.Д., Терлюк І.Я.  та інші.

Метою статті є науково-історичний аналіз
законодавства, яке регулювало провадження у
цій стадії кримінального процесу минулих років,
співставлення його з діючим законодавством, що
в результаті дозволить зробити висновки, важли-
ві для розв’язання актуальних кримінально-
процесуальних проблем сучасної науки.

Виклад основного матеріалу.  Як відомо,
першою спробою систематизації правових норм
у вітчизняній історії була «Руська Правда», п о-
чаткове укладення якої пов»язують з іменем кня-
зя Ярослава Мудрого у першій половині ХІ ст.
Нажаль, про процедуру судового розгляду за Р у-
ською Правдою відомо досить мало.

Судовий процес відбувався усно. «Руська
Правда», що закріпила традиційні процедури
упіймання злодія та розшуку вбивці, визначала
три стадії (етапи) судового процесу: «Заклик»,
«Звід» та «Гоніння слідом». Розшук злочинця в
Київській Русі здійснювався потерпілим і його р о-
дичами, що вказує на приватно-правовий характер
судового процесу [26, c.39].  Отже, судовий процес
у Київській Русі, який нормативно-регулювався

першим кодифікованим збірник давньоруських
правових норм «Руська Правда» не містив пол о-
жень, які ми вкладаємо у зміст стадії попереднього
розгляду кримінальної справи суддею.

Уперше порядок провадження в д аній ста-
дії був регламентований  Статутом  карного с у-
дочинства  від 20 листопада 1864 року.  Впр о-
довж багатьох років нормативне регулювання
змісту цієї стадії кримінального процесу  нео д-
норазово змінювалося. При цьому завжди на з а-
конодавчому рівні була закріплена основна  роль
як суду, судді так і  прокурора,  слідчих комісій.
Крім того, неодноразово змінювалас я назва самої
стадії (віддання до суду, попередній розгляд в
суді, провадження в суді до судового розгляду,
підготовка до судового засідання, пі дготовчі
розпорядження до судового засідання, попер е-
дній розгляд кримінальної справи суддею), пор я-
док провадження на вказаній стадії, повноваже н-
ня судових органів на цій стадії кр имінального
процесу.  Історичний розвиток кримінал ьно-
процесуального законодавства України   зумовив
зміни і в нормативному регулюванні змісту ст а-
дії попереднього розгляду кримінал ьної справи
суддею, які можна розділити на декілька істор и-
чних етапів.

На першому етапі  (з 1864 по 1917 р.р.)
провадження на стадії регулювалося  Статутом
карного судочинства, який складався із чотирьох
книг та входив у першу частину Х VІ тому Зводу
законів Російської імперії, який визнавався на й-
важливішим джерелом права [19, c. 149].

Це пояснюється тим, що у другій половині
XIX ст. на території України, я ка входила до
складу Російської імперії, функціонувала імпе р-
ська система права, закладена ще в кодифікаці й-
них роботах, здійснених під керівництвом М.М.
Сперанського. Однак соціально -економічний,
політичний та культурний розвиток країни зум о-
вили подальший розвиток російського права в
цілому та окремих його галузей [14, c.480].

У 1864 році відбулася судова реформа, яка
була  найпослідовнішою  серед буржуазних р е-
форм 60-70 років ХІХ ст. Із впровадження цієї
реформи в кримінальних процес були введені
демократичні засади здійснення правосуддя:
презумпція невинуватості, попереднє розслід у-
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вання кримінальної справи, гласність, усність
змагальність судочинства, гарантії прав обвин у-
ваченого на захист, участь у процесі адвоката,
суд присяжних, всебічне, об'єктивне дослідження
й оцінка доказів за внутрішнім переконанням
суддів, апеляційний і касаційний порядок оска р-
ження вироків. Демократичні засади, закріплені
в Статуті карного судочинства 1864 року , були
результатом втілення досвіду зарубіжних країн з
урахуванням місцевих традицій. Це означало
якісний стрибок, навіть переворот у сфері юст и-
ції Росії  [24, с. 202; 5, c.31].

Згідно зі статутом карного судочинства 1864 р.,
кримінальні справи розглядалися в такому порядку:
1) у мирових судових установах (мировими суддями і
повітовими з'їздами мирових суддів); 2) у системі
загальних судових місць [11, c.265].

До провадження мирових суддів відносили
мало важливі кримінальні справи. Порядок ро з-
гляду цих справ був спрощений, тобто не пере д-
бачав провадження на стадії попереднього роз-
гляду кримінальної справи. Підставою ж для п о-
чатку процесу було звернення до суду приватної
особи, потерпілого від злочину, інколи поліції.

Кримінальні справи, які не були підсудні ми-
ровій юстиції, тобто виходили за межі її компе тен-
ції, були підсудними нижній судовій інст анції у
системі загальних судів – окружному суду, який
розглядав справи про злочини, за які передбачал о-
ся покарання поєднане з позбавленням усіх прав
стану (або усіх особливих прав) з  участю прися ж-
них засідателів, решту - без їхньої участі.

Провадження підвідомчих окружним судам
кримінальних справ складалося з чотирьох п о-
слідовних стадій: 1) дізнання; 2) попереднє слі д-
ство; 3) віддання до суду; 4) судовий розгляд.

Віддання до суду являло собою дії судових
органів з вивчення і перевірки слідчих матеріалів
з метою не допустити необґрунтованого притя г-
нення обвинуваченого до відповідальності. М а-
теріали кримінальної справи передавалися пр о-
курору окружного суду, котрий після їх вивчення
приймав одне з таких рішень: 1)ск ладав висно-
вок про закриття кримінальної справи (напр и-
клад за відсутністю складу злочину) або перед а-
вав її через мало значущість на розгляд мирового
судді; 2) «у разі очевидної неповноти проведен о-
го слідства, що не давало можливості скласти
правильний висновок по суті справи», вимагав
додаткових відомостей або повертав справу на
дослідування (ст. 513 СКС); 3) установивши зло-
чин і зібравши докази проти обвинуваченого,
складав обвинувальний акт про віддання обвин у-
ваченого до суду. Цей акт містив фактичні дані

про подію злочину, «сутність доказів, зібраних у
справі проти обвинуваченого», юридичну квал і-
фікацію цього злочину. Обвинувальний акт на д-
силався до окружного суду (якщо справа не п е-
редбачала участі присяжних засідателів) або до
судової палати (якщо справа мала розглядатися з
участю присяжних засідателів). Остання знову
розглядала справу повністю, перевіряючи при
цьому висунуті проти особи обвинувачення. З а-
лежно від результатів розгляду судова палата
могла постановити «остаточну ухвалу про ві д-
дання до суду або про закриття справи» (ст. 534
СКС), направити на дослідування, розширити
справу залученням до неї інших обвинувачених
тощо. У разі затвердження судовою палатою о б-
винувального акта справа подавалася прокур о-
ром до окружного суду для розгляду з участю
присяжних засідателів [14, c.522].

Провадження на стадії  віддання до суду
відбувалося за трьома формами, які були закрі п-
лені у вищевказаному нормативно -правовому
акті (Статуті карного судочинства) та передбач а-
ли наявність великого кола уповноважених ор га-
нів, які здійснювали віддання до суду (судові
органи, органи виконавчої влади, прокуратура).
Таким чином вже  на першому етапі існування
даної стадії в Україні були визначені два осно в-
них її завдання: по-перше, здійснювати контроль
за досудовим провадженням, тобто запобігати
передачі на судовий розгляд «неякісно» розсл і-
дуваних кримінальних справ, і, по -друге, при
відсутності перешкод для передачі справи на
розгляд по суті приймати рішення, необхідні для
проведення судового розгляду.

У пореформений період до судових стату-
тів 1864 року з часом почали вносити різні за
своїм значення і наслідками зміни, зумовлені
об'єктивними обставинами громадського і пол і-
тичного життя України. Першим кроком було
обмеження компетенції судових палат: вони п о-
чали розглядати лише справи, по яких винесений
обвинувальний акт. У 1904-1906 роках було
розширено коло справ, по яких віддання до суду
здійснював прокурор.  Разом з тим, залишалися у
незмінному вигляді правила і положення суд о-
вих статутів, що мали явно недемократичний х а-
рактер, зокрема в стадію віддання до суду так і
не був введений принцип змагальності сторін.

Указані вище положення регулювалися З а-
коном від 03 травня 1883 року «Про порядок
припинення слідства у кримінальних справах»
[20, с.54], законом від 9 травня 1878 р . «Про
тимчасову зміну підсудності і порядку пров а-
дження справ про деякі злочини» та іншими  н о-
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рмативними актами, зокрема, законом від 30 тр а-
вня 1878 року, законом від 30 жовтня 1878 року,
законом від 07 червня 1872 року, законом від 12
лютого 1887 року якими вносилися зміни і допов-
нення до низки статей Статуту карного судочинс т-
ва 1864 року, «Положенням про заходи щодо ох о-
рони державного порядку і громадського спокою»
від 14 серпня 1881 року, Положенням про земських
дільничих начальників від 12 липня 1889 року і
Правилами про провадження судових справ підв і-
домчих земським начальникам і міським суддям
від 29 грудня 1889 року [21, с. 75].

Другий історичний етап  пов'язаний із
становленням Української Народної Республіки,
яка була проголошена в ІІІ Універсалі Ц ентраль-
ної Ради, Української держави, яка була прог о-
лошена Павлом Скоропатським  після захопле н-
ня влади в Україні 29 квітня 1918 року та Укра ї-
нської Народної Республіки часів Директорії
(листопад 1918 - листопад 1920 рр.)

Після відомих подій 1917 року мо лода
українська держава опинилася віч -на-віч з необ-
хідністю законодавчого вирішення нагальних
проблем країни. Оскільки побудова власного з а-
конодавства – дуже довготривалий процес, то
Центральна Рада прийняла закон про правон а-
ступництво від 25 листопада 1917 року, згідно з
яким усі російські закони, видані до 27 жовтня
1917 року, залишалися чинними, а Центральна
Рада мала право видавати нові закони та скас о-
вувати старі від імені УНР [16, с. 7]. Отже, суди
під час розгляду кримінальних справ курувалися
кримінально-процесуальним законодавством Р о-
сійської імперії зі змінами, внесеними Тимчас о-
вим урядом, це стосувалося і провадження на
стадії  віддання до суду, порядок розгляду на
якій  регулювався російським Статутом Карного
Судочинства 1864 року.

Крім того, на даному етапі, який продов-
жувався з 1917 по 1922 рік,  кримінально -проце-
суальні норми були встановлені Тимчасовим п о-
ложенням про народні суди та революційні тр и-
бунали УРСР від 20 лютого 1919 р. [5, с. 13], П о-
ложенням про народний суд, прийнятим Радна р-
комом УРСР від 3 червня 1919 р. «Про судочи н-
ство» . [6, с. 19]. У цих актах підкреслюється
процесуальні відмінності у діяльності револ ю-
ційних трибуналів і народних судів Аналіз вка-
заних нормативних актів указує на чітку тенден-
цію до підвищеного регулювання п овноважень
державних органів і процесу вирішення питань у
стадії віддання до суду. Перші нормативні акти
містили лише орган, який повинен був приймати
рішення про віддання до суду і його повнов а-

ження, в більш пізніх нормативних актах уже
регламентується процесуальна форма прова-
дження. Водночас, якщо при розгляді справи бу-
ло виявлено, що якесь питання не врегульоване
діючим законодавством, судам було рекоменд о-
вано керуватися правосвідомістю. Для даного
періоду характерний диференційований порядок
розгляду питань у стадії віддання до суду залеж-
но від категорії злочину.

На даному етапі повноваження органів по
прийняттю рішення про віддання до суду пості й-
но змінювались. Спочатку були створені міські,
повітові і дільничі суди, які діяли в складі 1 п о-
стійного судді і 4-х чергових народних засідате-
лів. Справи розслідувалися суддею, а накази про
затримання, арешт затверджувалися усім скл а-
дом суду протягом 12 годин. Вони ж виносили
постанови про віддання до суду, які повинні б у-
ли підтверджуватися постановою всьо го складу
суду. Крім того, постановою від 04.01.1918 року
створено робітничі та селянські революційні
трибунали « з метою нещадного переслідування
мародерства і всіх видів зловживань промисло в-
ців і торговців, рівно для борот ьби з саботажем
чиновників та інших службовців усіх установ і
взагалі рішучої боротьби з ворогами революції».
При провадженні таких справ рішення про ві д-
дання до суду не приймалося.

З приходом до влади 29 квітня 1918 року ге-
тьмана Павла Скоропадського Центральну Раду
було ліквідовано, а держава стала називатися
«Українська держава». Гетьманська адміністр ація,
визнавши весь масив попереднього законодавства,
пішла шляхом вибіркового скасування насамперед
тих актів, що суперечили соціально-економічним і
політичним засадам Української держави.

Судову систему Гетьманату складали Де р-
жавний Сенат (верховний судовий орган), Ген е-
ральний суд (вищий судовий орган), Судові п а-
лати, Окружні суди,  з’їзди мирових суддів, ми-
рові суди. Дана судова система була втілена в
життя лише частково.

Мирові судді розглядали дрібні адміністр а-
тивні, цивільні і кримінальні справи. Окружним
судам були підсудні у загальному порядку  суд о-
чинства, всі справи, які перевищували юрисди к-
цію мирових судів та в апеляційному порядку
вироки і рішення мирових суддів.

21 червня 1918 р. гетьман затвердив закон
«Про організацію військово-судових інституцій
та їхню компетенцію», яким було передбачено
зміну назви стадії «віддання до суду» на «розп о-
рядче засідання». До складу розпорядчого зас і-
дання штабного суду входили: «П редсідатель



Стадія попереднього розгляду кримінальної справи суддею на різних етапах розвитку крим. -проц. права

122 Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 427. Правознавств о.

Суду, його Товариші та старший з виборних Су д-
дів з участю Секретаря Суду або його Помічн ика
[2, с.58]. В засіданнях брав участь і прокурор, в
обов'язки якого входило давати свої висновки по
питаннях, що обговорювались [12, с.38].

У своїй діяльності всі військові суди керу-
валися, крім цього закону та закону «Про війс ь-
кову підсудність» від 30 травня 1918 р., російс ь-
ким законодавством у межах, які не суперечили
законам Української Держави.

Директорія обрала той же шлях, що й гет ь-
ман Скоропадський – частково скасувати одні і
відновлювати чинність інших законів в залежн о-
сті від їх політичних інтересів. Так,  4 серпня
1920 року Радою народних міністрів Директорії
в еміграції був ухвалений закон «Про поступ у-
вання в штабних судах», затверджений головою
Директорії Симоном Петлюрою. На жаль , даний
закон не був реалізований, оскільки в листопаді
1920 року війська УНР залишили територію
України, зайняту більшовиками. Зазначеним з а-
коном було закріплено ряд норм, відмінних від
дореволюційного російського законодавства. Зо-
крема, закон містив окрему главу, яка називалася
«Підготовчі розпорядження до судового зас і-
дання» . Прогресивна процедура розгляду на цій
стадії кримінального процесу порівняно з росі й-
ською, розроблена правниками Директорії, стала
застосовуватися пізніше радянським правосуд-
дям і була імплементована в сучасний Кримін а-
льно-процесуальний кодекс України.

На думку українського вченого Землянської
В.В., закон «Про поступування в штабних судах»
передбачив закріплення норм, що характ еризують
сутність демократичної правової держави, і які є
надбанням правової культури світу [16, с.10].

Судоустрій Російської імперії, як одну з
форм «класового панування поміщиків і капіт а-
лістів», декретом Всеросійського ЦВК від 24 л и-
стопада 1917 р. було скасовано і замін ено «рево-
люційним правосуддям». Дія цього декрету п о-
ширилась на Україну разом з радянською владою
на початку 1918 р., а 19 лютого 1919 р. Радна р-
ком УРСР прийняв декрет про суд, яким скас о-
вувались усі суди, організовані Центральною
Радою, Гетьманатом і Директорією. Метою ре-
волюційного правосуддя в Україні стало прид у-
шення класових супротивників. Здійснювалось
воно через революційні трибунали та народні
суди, передбачені Тимчасовим положенням від
20 лютого 1919 року.

Народним судам були підсудні всі крим і-
нальні справи, за винятком справ, які були відн е-
сені до підсудності революційних трибуналів. У

зв’язку з цим виділяли дві форми попереднього
слідства, що в свою чергу змінювало і порядок
віддання до суду.

Попереднє розслідування у справах підс у-
дних народному суду здійснювалося у формі ді з-
нання або попереднього слідства, яке закінчув а-
лося винесенням постанови про віддання обв и-
нуваченого до суду і виносилося на розгляд н а-
родного суду. Тимчасове положення вимагало,
щоб така постанова була вмотивована, а суд,
який складався із шести народних засідателів,
перевіряв її обґрунтованість. Стаття 39 Пол о-
ження надавала суду право визнати постанову
недостатньо обґрунтованою і направ ити справу
на дослідування.

Віддання до суд в революційних трибун а-
лах здійснювалось у формі розпорядчого засі-
дання, яке проводилося не пізніше семи днів з
моменту отримання справи. Якщо трибунал о д-
разу призначав справу до слухання, то одразу ж
затверджували висновок слідчого, вирішували
питання про виклик свідків, експертів, захисн и-
ка, обвинувачення та інші питання, які виник а-
ють, або направити справу на дослідування, яке
повинно було закінчитися на протязі місяця, або
передати по підсудності. Затверджений трибун а-
лом висновок слідчого та рішення розпорядчого
засідання повідомлялось обвинувачено му, а піс-
ля спливу семи діб справа розглядалася в суд о-
вому засіданні, але не раніше спливу 24 годин
після вручення обвинуваченому копії затвердж е-
ного висновку слідчого.

Нескладні справи розглядалися черговими
камерами народних судів у день затримання об-
винуваченого. Така категорія справ розглядалася
одразу в судовому засіданні без розгляду пита н-
ня про віддання до суду.

26 жовтня 1920 року Раднаркомом  УРСР
було прийнято нове Положення про народний
суд. У ньому вказувалося, що віддання до суду
по справах, які надійшли від органів міліції та
нагляду повинні здійснювати народні судді о д-
ноособово. Якщо ж по справі проводилося слід с-
тво, то віддавати обвинуваченого до суду могла
тільки колегія суддів, яка повинна була перев і-
рити обґрунтованість постанови слідчог о про
віддання до суду та мала право повернути справу
на додаткове розслідування.

Крім того, суддя отримав право одноособ о-
во вирішити і деякі інші питання, пов'язані з пі д-
готовкою справи до судового засідання. Він
міг:1) встановлювати міру покарання (але н е по-
м'якшувати: це компетенція народного суду); 2)
перевіряти законність і правильність тримання
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під вартою. При вирішенні питання про участь
захисника в судовому або в розпорядчому зас і-
данні суд повинен був враховувати категорію
справи та особу обвинуваченого.

Початок третього історичного етапу пов'я-
заний із  прийняттям  13 вересня 1922 року
ВУЦВК постанови «Про введення в дію Кримін а-
льно-процесуального кодексу УРСР»,  в якому був
закладений фундамент демократизації кримінал ь-
ного процесу: гласність судових засідань, усність
судочинства, безпосередність, змагальність, рі в-
ність сторін, право обвинуваченого на захист та
інші демократичні принципи. Кримінально-проце-
суальний кодекс ретельно регламентував п орядок
провадження справи в народному суді та загальні
норми здійснення судочинства в ревтрибуналах.

Провадження на стадії кримінального пр о-
цесу, яка аналізується, регламентувалося Главою
ХХ «Действия суда по прекращению дела и по
преданию суду» (статті 237-250), а провадження
на цій стадії в революційних трибуналах регулю-
валося статтями 423-425 частини 3 «Предание
суду и подготовительные действия к судебному
заседанию» глави ХХІХ «Производство в рев о-
люционных трибуналах» Кримінально -проце-
суального кодексу  УРСР  13 вересня 1922 року.

Утворення Союзу РСР і видання у зв’язку з
цим Основ кримінального судочинства Союзу
РСР і союзних республік 1924 р. [3, с.311], а т а-
кож утворення в складі УРСР Молдавської
АРСР, зі своїми органами правосуддя, і переб у-
дова системи державного управління, вимагало
внесення до КПК КРСР досить значних змін,
внаслідок чого було опрацьовано і 8 червня 1927
р. прийнято постановою ВУЦВК новий Кримін а-
льно-процесуальний кодекс УРСР з наданням
йому чинності з 1 липня 1927 року.

Норми цього кодексу значно звузили по в-
новаження суду по відданню обвинувачених до
суду. Так, статті 223, 224 регламентували пол о-
ження в яких до повноважень прокурорів відне с-
ли   віддавати обвинувачених до суду або закр и-
вати кримінальні справи, що розслідувалися сл і-
дчими. Справи  в яких провадилося дізнання о б-
винувачених віддавали до суду народні слідчі
(статті 213, 216). Отже, в порівнянні з раніше
діючим законодавством контрольні повноваже н-
ня суду були суттєво обмежені, оскільки при в и-
рішенні питання про віддання до суду було заб о-
ронено знайомитися з матеріалами справи, на
основі яких ґрунтувався обвинувальний висн о-
вок. Ця обставина нерідко призводила до форм а-
льного розгляду справи в розпорядчому засіда н-
ні. Так, на думку відомого вченого -процесуаліста

М.С. Строговича зі стадії віддання до суду ус у-
нули найсуттєвіший її елемент – перевірку фак-
тичної обґрунтованості  обвинувачення, тобто
достатності зібраних доказів, якості та повноти
матеріалів попереднього слідства, відповідність
висновків обвинувального висновку наявним у
справі матеріалам [25, с.183].

Народний суддя виконував функцію ві д-
дання до суду лише у справах окремого (прива т-
ного) звинувачення і в справах про злочини, які
передбачали міру покарання не більше одного
року позбавлення волі (ст. 102 ч.1) [13, с.20].
Така практика призвела до послаблення  контро-
лю за слідством. У результаті знизилась якість
попереднього слідства, збільшились випадки бе з-
підставного віддання до суду, виріс відсоток в и-
правдовувальних вироків і направлення справ на
дослідування [27, с.10].   Виходячи з цього, д о-
сить багато відомих учених-процесуалістів, та-
ких як Перлов І.Д., Строгович М.С.  висловл ю-
вали думку про відновлення стадії віддання до
суду [18, с.103; 26, с. 184-185].

У 1934 році  питання про вдосконалення
віддання до суду був  розглянутий на першій
Всеукраїнській нараді судово-прокурорський
працівників метою якої було вдосконалення с у-
дового процесу [17, с. 3].

Відповідно до рішень І Всеукраїнської н а-
ради судово-прокурорський працівників і Пост а-
нови Пленуму Верховного суду РСРС, 7 червня
1934 р., ВУЦВК і РНК УРСР прийняли Закон
про впровадження в судочинство підготовчих
засідань суддів з тим, щоб віддання до суду зді й-
снював суд [4, с.267], а в деяких випадках визн а-
чили обов'язку участь обвинуваченого на цій
стадії процесу.

 З 1936 до 1958 р. кримінально -процесуаль-
не законодавство перебувало у ві дданні Союзу
РСР,  який не  проводив законотв орчої  роботи
по виданню кримінально-процесуального  кодек-
су Союзу РСР, отже, на території УРСР залишав-
ся чинним КПК УРСР 1927 р. Як наслідок, зак о-
нодавча діяльність Української РСР у галузі кри-
мінально-процесуального права також зупинил а-
ся, оскільки такий вид діяльності, у відпов ідності
до вимог Конституції 1936 р., перейшов у компе-
тенцію Союзу РСР.

 Четвертий історичний етап  починається
з 1958 року і триває аж до  теперішн ього часу,
оскільки пов'язаний із прийняттям та до цього
часу діючим Кримінально-процесуальним кодек-
сом  УРСР, який, главою 23 регулював порядок
провадження на стадії, яка мала назву «віддання
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обвинуваченого до суду і підготовчі дії до суд о-
вого засідання».

Початок цього етапу пов'язаний із прий н-
яттям рішення ХХ з»їзду КПРС про розширення
прав союзних республік відповідно до якого VІ
сесія Верховної Ради СРСР 4-го скликання при-
йняла закон, за яким прийняття процесуальних
кодексів віднесено до компетенції сою зних рес-
публік. Відповідно до цього закону 2 сесія Ве р-
ховної Ради СРСР 5-го скликання в грудні 1958
р. прийняла Основи законодавства про суд о-
устрій та  Основи кримінального судочинства
Союзу РСР і союзних республік.

Згідно з указаними вище Основами, Верхо-
вна Рада Української РСР 30 червня 1960 року
прийняла закон про судоустрій Української РСР,
а 28 грудня 1960 року – Кримінальний і Кримі-
нально-процесуальні кодекси УРСР.

  Основи кримінального судочинства Со ю-
зу РСР і союзних республік, передбачали, що
віддання обвинуваченого до суду віднесено до
компетенції суду, однак, процедуру провадження
цієї стадії кримінального процесу значно спрощ е-
но,  так як законодавець відмовився від обов'язк о-
вого проведення розпорядчого засідання по всіх
справах, переданим у суд з обвинувальним виснов-
ком, на відміну від раніше діючого законодавства,
яке  передбачало дві форми провадження на цій
стадії кримінального процесу: з проведенням ро з-
порядчого засідання і без нього [23, с.438].

Відповідно до вимог Кримінально -проце-
суального кодексу УРСР, а саме статті 237 КПК
УРСР, яка мала назву «Віддання до суду» суддя
при наявності достатніх підстав для ро згляду
справи в судовому засіданні, не вирішуючи н а-
перед питання про винність виносить постанову
про віддання обвинуваченого до суду. Відповідно
до вимог ч.2 цієї статті, справа підлягала розгляду в
розпорядчому засіданні тільки у двох вип адках:
незгода судді з обвинувальним висновком; нео б-
хідність зміни запобіжного заходу, обраного щодо
обвинуваченого. На цій стадії кримінального пр о-
цесу перевірка доказів, яка проводилася судом б у-
ла суттєво обмеженою. При цьому, незалежно від
підстав винесення справи на розпорядче зас ідання,
суд вирішує всі питання, що належать до компете-
нції розпорядчого засідання.

  Постановою Пленуму Верховного Суд у
СРСР №6 від 3 липня 1963 року, Верховний Суд
СРСР рекомендував судам виносити всі справи
про злочини неповнолітніх на розпорядче зас і-
дання суду для ретельного обговорення обґру н-
тованості пропозиції про віддання до суду (зо к-
рема про можливість обмежитися застосуванням

заходів виховного характеру), обрання такої з а-
побіжної міри, як тримання під вартою, а також
інших питань [8, с.15].

Крім того, при встановленні фактів пор у-
шення органами розслідування вимог закону в
частині забезпечення цивільного позову справа
також повинна бути внесена в розпорядче зас і-
дання суду [9, с.35].

Пізніше, 31 серпня 1970 року ця рекоменд а-
ція була закріплена на законодавчому рівні, а саме
Указ Президії Верховної Ради СССР від «Про вн е-
сення змін і доповнень в Основи кримінального
судочинства Союзу ССР і союзних республік»,
яким установлені ще два випадки обов'язкового
проведення розпорядчого засідання: 1) по справах
про злочини неповнолітніх; 2) по справах про зл о-
чини, за які в якості міри покарання може бути
призначена смертна кара [24, с.362].

В Українському законодавстві ця норма з а-
кону введена Указом Президії Верховної Ради
УРСР №986-VIII від 30.08.1972 року «Про вне-
сення змін і доповнень до Кримінально -проце-
суального кодексу Української РСР», а с аме п.6
вказаного вище Указу частина друга статті 237
Кодексу викладена в такій редакції: «У спр авах про
злочини неповнолітніх і про злочини, за які мірою
покарання може бути призначено смертну кару, а
також у випадках незгоди судді з обвин увальним
висновком або при необхідності змінити запобіж-
ний захід, обраний щодо обвинуваченого, пров о-
диться розпорядче засідання суду. При цьому, н е-
залежно від підстав винесення справи на розпоря д-
че засідання, суд вирішує всі питання, що належать
до компетенції розпорядчого засідання.

17.06.1992 року Законом Верховної Ради
України №2464-ХІІ «Про внесення змін і допов-
нень до Закону «Про судоустрій Української РСР»
та до Кримінально-процесуального і Цивільного
процесуального кодексів Української РСР,  який
змінив редакцію частини 2 вказаної вище статті і
визначив, що розпорядче засідання суду пров о-
диться тільки у справах про злочини, за які мірою
покарання може бути призначено смертну кару.

Отже, питання про віддання обвинувачен о-
го до суду вирішувалося суддею чи судом у ро з-
порядчому засіданні. У розпорядчому засіданні
всіх судів кримінальні справи розглядаються в
складі судді і двох народних засідателів з а учас-
тю прокурора не пізніше як за п»ять діб, а у в и-
падках складності справи – не пізніше як за де-
сять діб з дня надходження справи до су ду (ст.
ст. 238-241 КПК УРСР).

Ще одним нормативним актом, який рег у-
лював окремі положення стадії «віддання обв и-
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нуваченого до суду і підготовчі дії до судового
засідання»  була Постанова Пленуму Верховного
Суду СССР від 28 листопада 1980 р. із змінами,
внесеними постановою Пленуму від 18 квітня
1986 р. «Про практику застосування судами з а-
конодавства при відданні обвинуваченого до с у-
ду», яка вказувала на наявні недоліки судової
практики на цій стадії, в тому числі на недопу с-
тимість оцінки достовірності доказ ів та вирішен-
ня наперед питання про винність обвинувачен о-
го, і одночасно підкреслювала, що стадія відда н-
ня до суду є «необхідною умовою належної пі д-
готовки до всебічного, повного та об'є ктивного
дослідження обставин справи» [7, с.821].

По справах приватного обвинувачення (ч.1
ст. 27 КПК) і по справах з протокольною фо р-
мою досудової підготовки матеріалів (ст. 430
КПК) рішення про віддання до суду приймаєт ь-
ся, як правило одночасно з рішенням про пор у-
шення кримінальної справи. По справах прива т-
ного обвинувачення суддя, отримавши скаргу,
зобов'язаний прийняти міри до примирення п о-
терпілого з особою, на яку подана скарга. Якщо
примирення не відбулося, то суддя при наявності
достатніх підстав одноособово виносить пост а-
нову про порушення кримінальної справи та від-
дання обвинуваченого до суду.

У 1990 році, зважаючи на важливість даної
стадії, Пленум Верховного Суду України у пост а-
нові №5 від 29 червня 1990 р. указав судам на те,
що вони «повинні викоренити з практики випадки
неуважного, механічного підходу до вирішення
питань, пов'язаних з відданням обвинуваченого до
суду і призначення справи до розгляду в судовому
засіданні та забезпечити безумовне виконання в и-
мог процесуального законодавства [10, с.196].

Суттєвих змін зазнала стадія, яка аналізуєт ь-
ся із початком так званої малої судової реф орми
яка розпочалася у 2001 році. Так, 21.06.2001 року
Верховною Радою України прийнятий Закон Укр а-
їни «Про внесення змін до Кримінал ьно-проце-
суального кодексу України №2533-ІІІ, відповідно
до якого внесені суттєві зміни в провадження на
цій стадії кримінального процесу, а саме, назва
глави 23 змінила назву на «Попередній розгляд
справи суддею». Крім того, нормами вказаного
вище Закону  виключені статті, які  регламентув а-
ли порядок проведення  розпорядчого засідання
суду. Зазнала нової редакції і стаття 237 КПК, яка
змінила назву на  «Питання, які з'ясовуються су д-
дею при попередньому розгляді справи».

Історичний аналіз зміни нормативного регу-
лювання змісту стадії попереднього розгляду спр а-
ви суддею дозволяє зробити такі висновки.

1. Із перших століть української державн о-
сті й до наших днів, від Статуту карного суд о-
чинства  1864 року і до КПК 1960 р. на різних
етапах історії нашої Батьківщини простежується
тенденція поступального  вдосконалення пров а-
дження на стадії попереднього розгляду справи
суддею. На основі проведеного історичного ан а-
лізу доведено, що цей розвиток знаходиться у
постійному русі, в пошуку найоптимальніших
варіантів, про що свідчать численні подальші
зміни й доповнення до тексту чи нного КПК, які
спрямовані на вдосконалення провадження та цій
стадії кримінального процесу.

2. Виникнення цієї стадії кримінального
процесу було зумовлене необхідністю перевірки
кримінальних справ, які надійшли до суду на
відповідність їх вказаним в законі вимогам (ві д-
сутність суттєвих порушень на досудових стад і-
ях, повнота і об’єктивність досудового розслід у-
вання, а також вжиття заходів по усуненню п е-
решкод для судового розгляду і по підготовці до
його проведення.

3.   Детальний аналіз  нормативно -правової
бази, яка регулювала провадження на цій стадії
кримінального процесу в різні історичні періоди
свідчить як про  недоцільність повного усунення
вказаної стадії кримінального процесу, як це бу-
ло з 1929 по 1935 р., так і обов’язкового проведен-
ня судових засідань по всіх кримінальних справах.
У зв’язку з цим необхідна диференційована форма
провадження в стадії, яка передбачає проведе ння
засідання для вирішення найбільш складних та в а-
жливих для справи питань, які вимагають безпос е-
редньої участі сторін та інших учасників процесу в
їх обговоренні.

4. На сучасному етапі проведення судово -
правової реформи, яка передбачає  суттєве  пер е-
творення  всіх стадій кримінального процесу, на
наш погляд, необхідно звернутися до доревол ю-
ційного законодавства, а саме до судових стат у-
тів 1864 року, які регламентували  диференцій о-
вану форма провадження на цій стадії кримін а-
льного процесу та втілювали в себе ще багато
прогресивних ідей, безсумнівно , цікавих, актуа-
льних для майбутніх змін, у тому числі і для роз-
робки нового Кримінально-процесуального ко-
дексу України.
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A.V. Fedina
THE PHASE OF PRELIMINARY INVESTIGATION OF A CRIMINAL CASE PERFORMED BY A

JUDGE IN DIFFERENT STAGES THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL LAW SYSTEM
Summary

The article embraces the scientific and historical analysis of the law system, which rules the impleme n-
tation of the phase of preliminary investigation of a criminal case performed by a judge. The authors co m-
pare it with current legislation. All these enable to come to the conclusions, which provide the solutions of
the important problems of criminal law system i n modern science.
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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 ро з-
друковування електронно-обчислювальну техніку.

1.2. Співробітники редколегії працюють з програм ним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в елек тронному варіанті (на тридюймовій дискеті) п о-

ряд з роздрукованим на принтері р укописом.
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих п о-

шкоджень максимально жорсткою упако вкою.
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора ма теріалу, його назву і використаний програмний реда к-

тор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторі нок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же

прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при елект ронному 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 тек сті потрібно помітити коректорськими знаками в примі р-
нику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив -
суцільним підкреслюванням і т.д.  В електронній копії мате ріалу будь-які шрифтові виділення не допуск а-
ються!

1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого б оку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ

2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (спі вавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в іні ціативному порядку, не повинен перевищувати: статті -

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

2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно дода вати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Всі абревіатури і  скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер -

шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фа к-
тичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставлять ся у тексті після посилання.

2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти кра п-
кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].

2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Дер ж-
стандартом.

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну
назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад:
 Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянс т-

ва» від 5 липня 1991 року / Закони Ук раїни. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора стат-

ті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікова них у наукових збі-
рниках. Наприклад:
 Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького уніве р-

ситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прі звище, потім ініціали автора; назву книги; місто , де книга ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колектив них монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заг о-
ловком книги) вказується редак тор (відповідальний редактор, редкол.), а для збір ників 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. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вжива н-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримув атись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії
українською мовою.

3. ДОДАТКИ

До рукопису повинні додаватись:
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь;

учене звання; основне місце роб оти; посада; домашній та службовий телефони і поштові ад реси (для зв'язку з
редколегією);

- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу,
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у вісн ику, та дві завірені гербовою печаткою відпові д-
ної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступе ні, причому, як мінімум, один з них -
доктор, інший - кандидат юридичних наук. З уста нови, де навчається або працює аспірант чи пошукува ч, 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 зі співавторів у разі потреби направи ти дублікат набраного примірника і
коректуру;

- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його ре зюме англій-
ською мовою (не більше за обсягом від резюме авторефера ту кандидатської дисертації).

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ

4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопра цювання, належить у доопрацьованому вигляді повер нути ред-
колегії в рекомендований термін.

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 редколегії потрібно надсилати: а)
початковий варіант з виправлен нями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувал ьний
лист автора (авторів) з поясн еннями.

4.3. Якщо автору направлено дублікат набра ного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озн а-
йомитися з ним, внести необхідні ви правлення ручкою, підписати і якнайшвидше повер нути редакції.

4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) на правлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор
зобов'язаний попередити про це ре дакцію.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь -які
винятки з цих правил допускаютьс я тільки у випадку погодження їх автором персо нально з науковим редакто-
ром.

5.2. Редколегія зберігає за собою право ско рочувати і редагувати рукописи.
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