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ІНСТИТУТ КРАЙОВОГО ПРЕЗИДЕНТА В СИСТЕМІ АВСТРІЙСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

НА БУКОВИНІ (1853-1918 РР.) 
 
Досліджуються організаційно-правові засади та функціональний зміст інституту крайового президентст-

ва на Буковині, його місце у системі австрійської адміністрації краю. 
 
Постановка проблеми. Винесена в заголо-

вок статті тема має пряме відношення до дослі-
дження історико-правових аспектів вітчизняної 
регіоналістики. На рубежі ХХ і ХХІ ст. історична 
регіоналістика виділилась в окремий науковий 
напрям, мета якого – ретроспективне досліджен-
ня процесів регіоналізації та регіонального роз-
витку. Територія України історично складалася із 
земель, що були своєрідними адміністративно-
економічними системами, здатними до самоор-
ганізації. Це Закарпатська Русь, Волинь, Поділля, 
Полісся, Наддніпрянська Русь, Сіверська земля, 
Слобожанщина, Донеччина, Запоріжжя, Крим, 
Таврія. Їх своєрідність зумовлювалася належніс-
тю до різних держав – Австрії, Росії, Польщі, 
Угорщини, Туреччини. Звідси і оригінальність 
цілого ряду державних інститутів. Серед них – 
значний інтерес представляє інститут президента 
крайового управління Буковини, який функціо-
нував у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Сутність наукової розробки проблеми. 
Регіональне управління завжди було досить ак-
туальною проблемою австрійської історико-
правової та історичної науки. Австрійська історі-
ографія представлена працями Г. Бідермана, А 
Фікера, Й. Полєка, Д. Веренки, Р. Ф. Кайндля. 
Особливої уваги заслуговує сучасне багатотомне 
видання “Габсбургська монархія 1848 - 1918 
рр.“. Найвідомішими румунськими дослідниками 
проблеми є Н. Йорга, Д. Ончул, І. Ністор, А. Мо-
раріу, Й. Тома, М. Якобеску. Ряд цікавих дослі-
джень належить польським авторам О. Бальцеру 
та Е. Бедржицькому. У радянський період найз-
начнішими публікаціями з історії держави і пра-
ва Австрії були праці О.І. Рубінштейн, І П. Трай-
ніна, С.Г. Кана, І.С. Галкіна, М.О. Полтавського. 
Найвідоміші сучасні російські дослідження про-
блеми належать Т.М. Ісламову та В.І. Фрейдзону. 
Українська традиція у вивченні регіонального 
управління в Австрії представлена О. Смаль-
Стоцьким, М. Кордубою, Г. Піддубним, Ф. Шев-

ченком, М. Кравцем, В. Кульчицьким, В. Боту-
шанським, О. Добржанським, О. Масаном, М. 
Настюком, О. Жуковським.  

Мета статті полягає в аналізі організацій-
но-правових засад та функціонального змісту 
інституту президента на Буковині, його місця в 
системі австрійської адміністрації краю. 

Виклад основного матеріалу. Після рево-
люційних подій 1848-1849 pp. в Австрії почав 
запроваджуватися новий адміністративно-тери-
торіальний поділ на коронні краї, політичні пові-
ти, містечка та сільські громади. Крім того ство-
рювались також судові округи і повіти, шкільні, 
фінансові і податкові райони, райони крайової 
оборони і відділень жандармерії та ін. Всі ці но-
вовведення відбувалися і на Буковині. 

Після обнародування цісарської конститу-
ції 1849 р. на Буковині була створена комісія у 
складі 15 осіб, яка виробила проект крайової 
конституції. Затверджений цісарським патентом 
від 29 вересня 1850 року, він став, по суті, тим-
часовим законом, що визначав статус краю. В 
ньому підтверджувалося, що Буковина є окре-
мою коронною землею імперії, що її відносини з 
монархією регулюються державною конституцією 
через представництво у рейхсраті, що всі етноси 
Буковини рівноправні і їм надаються необмежені 
права на розвиток своєї національності і мови, що 
герцогство отримує свій герб. Першим тимчасовим 
намісником Буковини 23 березня 1849 року був 
призначений Едвард Бах (брат міністра О.Баха). З 
червня цього ж року і до березня 1953 року цю по-
саду займав Адальберт фон Геннігер. 

8 жовтня 1850 року було видане розпоря-
дження Міністерства внутрішніх  справ  про  ад-
міністративний  устрій  та  політичне управління 
Буковини. Край поділявся на 6 повітів (Черніве-
цький, Кіцманський, Вижницький, Радівецький, 
Кимполунзький і Сучавський). 

Тимчасове управління тривало аж до роз-
порядження Міністерств внутрішніх справ, юс-
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тиції і фінансів від 19 січня 1853 року. На підста-
ві цісарського патенту від 14 вересня 1852 року 
воно регламентувало політичне управління ко-
ронними землями. 

Цікаво простежити еволюцію інституту 
політичного керівника коронної землі в Австрії. 
Посада голови правління (ландесгауптмана, сво-
єрідного прем'єра) існувала в Австрії вже в XV 
ст. У Верхній Австрії особа, яка займала її, носи-
ла назву голови правління, в Нижній Австрії - 
"маршала земельного правління" (ландесмарша-
ла). Призначалися на цю посаду, як правило, 
представники пануючих верств, причому преро-
гатива призначення, особливо після 1765 p., за-
лежала від монарха. Саме тоді Марія-Терезія 
підпорядкувала стани земель строгому нагляду 
держави, який здійснював її представник, голова 
правління. Був усунений дуалізм цього інститу-
ту, який раніше полягав у підпорядкуванні його, 
з одного боку, монарху, а з іншого - в необхідно-
сті представництва станів землі. У 1783 р. Иосиф 
II взагалі ліквідував посаду голови правління, 
ввівши замість неї посаду президента від уряду. 

До цього часу компетенція голови правління 
охоплювала військові, адміністративні та судові 
справи. Навіть сама назва посади - "ландесгаупт-
ман" засвідчувала її первісне військове призначен-
ня (головна людина, голова, капітан). До військо-
вих функцій голови правління належали команду-
вання земельними військовими загонами, набір до 
них, охорона фортець. Основним із адміністратив-
них завдань було підтримання порядку й безпеки в 
землях, тобто керівництво поліцією. Як носій су-
дових функцій голова земельного правління очо-
лював вищий земельний суд. 

З революції 1848 р. бере свій початок кон-
ституційне визначення суті та порядку здійснен-
ня земельного управління. Так, ст. 102 Кромери-
жського проекту австрійської конституції 1849 р.  
передбачала,  що землі  очолюються призначе-
ними  цісарем керівниками (шефами), які несуть 
відповідальність перед урядом держави за до-
тримання загальнодержавного законодавства та 
виконання центральних урядових директив. Од-
ночасно "крайовий шеф" повинен був виконува-
ти всі земельні закони і нести відповідальність 
перед земельними зборами (ландтагами). Таким 
чином, політичний представник цісаря в корон-
ній землі на основі державних і земельних зако-
нів мав здійснювати опосередковане управління, 
чим, по суті, заклалися основи федерального 
управління федерацією та землями за допомогою 
спільних управлінських інститутів. 

Кромерижський проект не став конституці-
єю. Не діяла, по суті, і березнева конституція 1849 
р., в якій йшлося не про голову земельного прав-
ління, а лише про призначуваного цісарем наміс-
ника, який повинен був перш за все стежити за до-
триманням державних і земельних законів. Але 
саме ця організаційна модель земельної виконавчої 
влади утвердилася на початку 50-х pp. XIX ст. 

Подальший розвиток інституту політично-
го керівництва коронних австрійських земель 
був пов'язаний з Жовтневим дипломом I860 р. та 
Лютневим патентом 1861 р. У Жовтневому (1860 
р.) дипломі не йшлося про земельних голів прав-
ління. Це питання відображене у цісарських зе-
мельних порядках для Штирії, Каринтії, Зальц-
бурга і Тіролю (які діяли лише кілька місяців). 
Голова крайового правління за Лютневим патен-
том 1861 р. вже не був державним органом єди-
ної монархії. Ця функція остаточно перейшла 
після прийняття конституції 1867 р. та закону 
про встановлення політичних управлінських ор-
ганів влади 1868 р. до голів земель - намісників і 
президентів, які призначалися цісарем (ландес-
шефів). На них покладалося представництво осо-
би глави держави (Landesftirst) в урочистих випад-
ках та представництво цісарського уряду в земель-
них представницьких органах. До компетенції по-
літичного земельного управління законом 1868 р. 
були віднесені всі справи земель, вищою інстан-
цією з яких були міністерства внутрішніх справ, 
віросповідань і освіти, оборони та землеробства. 
Участь правителя області у вирішенні справ, що 
належали до відання міністерств фінансів та торгі-
влі, визначалася окремими постановами. 

Крупні коронні землі отримали статус на-
місництв і очолювались намісниками (штатгаль-
терами). В менших коронних землях, у тому чис-
лі й на Буковині, вводилась посада крайового 
президента (Landesprasident). 

Штатгальтерств було утворено 12: Нижня 
Австрія (Відень), Верхня Австрія (Лінц), Тіроль 
(Інсбрук), Штирія (Грац), Герц і Градіска (Трі-
єст), Далмація (Зара), Хорватія (Загреб), Богемія 
(Прага), Моравія (Брюнн), Галичина (Львів), Ба-
нат і Сербська Воєводина (Темесвар), Трансіль-
ванія (Германштадт). 

Посади крайових президентів вводилися в 
Каринтії (Клагенфурт), Сілезії (Троппау), Зальц-
бурзі (Зальцбург), Західній Галичині (Краків), 
Форарльберзі (Брегенц) і Буковині (Чернівці) . 
Крайовий президент мав таку ж владу, як і намі-
сник, і знаходився у прямій залежності від 
центральних органів управління. Установи, під-
порядковані керівництву намісників, називалися 
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намісництвами, а підпорядковані земельним пре-
зидентам - земельними урядами (крайовими 
управліннями). Різниця між ними визначалася, 
по суті, лише масштабами управління (про це, до 
речі, згадувалося у Кромерижському проекті ав-
стрійської конституції, згідно з яким керівник 
землі з двома і більше округами мав носити ти-
тул намісника, а у землях з одним округом -
голови правління). Від колишніх губернаторств 

намісництва і крайові управління відрізнялися 
майже повною відсутністю колегіальності. І на-
місники, і крайові президенти були, по суті, єди-
ноначальними главами коронних країв. 

6 березня 1853 року за цісарським розпоря-
дженням Буковина отримала першого крайового пре-
зидента - Франца фон Шміка (правда, до 23 травня 
1854 року він виконував свої функції тимчасово). До 
1918 року президентами краю були:  

 
1. Франц фон Шмік 6 березня 1853 р. 27 листопада 1857 р. 
2. Граф Карл Роткірх Пантен 18 лютого 1858  р. травень 1860 р. 
3. Венцель фон Мартіна 26 березня 1861 р 2 травня 1862 р. 

4. Граф Рудольф Амадей 31   травня 1862 р.     30  жовтня 1865 р. 

5. Франц Мірбах фон Рейнфельд 30 жовтня 1865 р. 4 жовтня 1870 p. 
6. Фелікс фон Піно-Фріденталь 4 жовтня 1870 р. - 8 липня 1874 p. 
7. Ієронім фон Алезані 18 серпня 1874 р. 8 лютого 1887 p. 

8. Фелікс фон Піно-Фріденталь 14 лютого 1887 р. 1 серпня 1890 p. 
9. Граф Антон Паце 9 січня 1891 р. 17 травня 1892 р. 
10. Франц фон Кравс 22 травня 1892 р. 13 червня 1894 р. 

11. Граф Леопольд Гоес 5 листопада 1894 р.    16 грудня 1897 р. 
12. Фрідріх Бургіньон фон Баумберг 16 грудня 1897 р.     25 лютого 1903 р. 

13. Принц Конрад Гогенлое 
IIIиллінгсфюрст 

25 лютого 1903 р. 1 жовтня 1904 р. 

14. Октавіан Регнер фон Бляйлебен 1 жовтня 1904 р.  15 грудня 1911 р. 
15. Граф Рудольф Меран 20 січня 1912 р. 24 квітня 1917р. 

16. Граф Йозеф Ецдорф 24 квітня 1917 р. 6 листопада 1918 р. 

 
Президент краю підпорядковувався безпо-

середньо віденському урядові. До його компете-
нції належало політичне управління, поліція, ре-
лігійні справи, культура, освіта, торгівля і ре-
месла, забезпечення правопорядку. 

Крайовий президент Буковини був чинов-
ником IV рангу з окладом 5 000 гульденів на рік. 
Розмір платні за цісарською санкцією був пізні-
ше врегульований законами від 19 вересня 1898 
року і 19 лютого 1907 року. У 1898 році оклад 
для перших чотирьох рангів не підвищився. Піс-
ля 1907 року зарплата крайових президентів ста-
новила від 14 до 16 тис. крон окладу і 10 тис. 
крон додатку в рік [1,108, ч. 108]. На посаду кра-
йового президента призначалися люди різного 
соціального стану, різної підготовленості, з різ-
ними політичними орієнтаціями і винятково з 
інших коронних земель імперії. Так, барон Кравс 
до буковинського президентства був пре-
зидентом поліції у Відні [1, 1891, ч. 7]; барон 
Фрідріх Бургіньон - віце-президентом Нижньоа-
встрійського намісництва [1, 1897, 5 грудня]; 
граф Рудольф Меран — радником намісництва й 

управителем староства в Бретонці (Форарльберг) 
[13, 1912, ч. 1]. Але всіх їх об'єднувало неухиль-
не служіння інтересам династії, забезпечення 
вірнопідданства і законопослушності в краї. По-
казовими щодо цього є слова радника двора Ок-
тавіана Регнера Бляйлебена, сказані при вступі 
на посаду крайового президента Буковини у 1904 
році: "Першим моїм стремлінням буде перекона-
ти край про те, що зміна осіб не є рівнозначною 
зміною системи" [1, 1904, ч. 115]. Аналогічною, 
по суті, була й інаугураційна заява графа Леопо-
льда Гоеса: "Політична управа мусить бути в сім 
краю ... наскрізь совістна, справедлива і строго 
безсторонна, а закони і розпорядження повинні 
сповнятися без огляду на конфесію, народність, 
стан і заможність дотичних сторін і без огляду на 
те, чи хто великий, чи малий" [1, 1894, ч. 25].  

Вряд чи посада президента Буковини розг-
лядалась в Австрії як блискуча кар’єра. Проте 
вона була досить складною політичною школою. 
Газета “Буковина“ з цього приводу писала: “Тре-
ба признати, що справді буковинська президен-
тура не є становиском легким, коли бажає ся 
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удержати контакт з напрямом політики центра-
льного правительства і заразом узагальнюючи 
справедливі вимоги крайових сторонництв і на-
родностей" [1, 1897, 3 грудня]. Для одних ця по-
сада стала трампліном для дальшого росту (Гоес, 
наприклад, став намісником у Трієсті, Бляйлебен 
- намісником у Моравії, Меран - намісником у 
Тіролі і Форарльберзі, Гогенлое у 1906 році очо-
лив віденський уряд) [1, 1897, 5 грудня]. Інших 
вона привела до завершення політичної кар'єри і 
виходу у відставку. Так, через конфлікт із ру-
мунським бароном, крайовим маршалком Мус-
тацою у 1892 році був звільнений крайовий пре-
зидент Паце. Через 10 років подібна доля спітка-
ла і крайового президента Ф.Бургіньона через 
конфлікт з українським депутатом рейхсрату і 
буковинського сейму Миколою Васильком. Про 
Ф.Бургіньона "Nachrichten" писали, що йому 
найбільше зобов'язані німці. М.Василько ж, як 
український депутат, заявляв: "Відношення ру-
ського народу до ... президента краю є того роду, 
що я можу в імені руського народу спокійно 
кликнути: правдоподібно до непобачення" . Піс-
ля виходу у відставку Бургіньон проживав у Від-
ні як приватна особа [1, 1903, ч 22; 1907, ч. 109]. 

І тільки одиницям вдалося заслужити кон-
кретними справами, стилем керівництва повагу в 
краї. Таким, за оцінками тодішньої преси, був 
президент Піно, який глибоко вникав у полі-
тичні, соціальні та національні проблеми Буко-
вини, вивчав українську і румунську мови, але 
змушений був покинути службу через сліпоту. 
"Небагато в Австрії мужів з такими незвичайни-
ми адміністраційними здібностями, а вже ледве 
де так дуже треба такого чоловіка, як у нас, в сій 
справді мініатюрній Австрії"", -писала про нього 
"Буковина" [1, 1890, ч 15]. 

Послужний список барона Фелікса фон Пі-
но-Фріденталя, який двічі призначався на посаду 
крайового президента Буковини, порівняно з ба-
гатьма його попередниками і наступниками, був 
справді неординарним. Потомок патриціанської 
сім'ї з Ломбардії, яка в XVII ст. осіла в Сілезії, 
він народився 15 жовтня 1826 р. у Відні. Здобу-
вши юридичну освіту у вузах Відня і Граца, Фе-
лік Піно у революційному 1848 р. розпочав свою 
юридичну та політико-адміністративну діяль-
ність, за більш як три десятиліття якої до приз-
начення на Буковину змінив ряд відповідальних 
посад у Трієсті, Майланді, Відні, Граці, Герці. 

Прихильно до автохтонного населення Буко-
вини ставились Паце, Бляйлебен. Про останнього, 
правда, преса писала, що той "вмів кожну політич-
ну партію задовільнити", але "хто мав спосібність 

приглядітися до політичної і урядової роботи 
Бляйлебена, мусив запримітити, що барон Бляйле-
бен ходив все поміж дощ і жив тільки із сьогодні 
на завтра, зважаючи єдино на свою власну особу, 
щоб на всім вийти добре..." [13, 1912, ч. 1]. 

Із зрозумілих причин, не особливо огляда-
ючись на Відень, міг діяти на посаді крайового 
президента принц Конрад Гогенлое (старший син 
князя К.Гогенлое), за якого на Буковині були за-
проваджені вільні вибори. "Се був перший пре-
зидент Буковини, на якого гляділи всі міроздатні 
партії... з рівною любов'ю, а то прямо і з оцін-
кою, яка межує з почитанєм", - сказав про нього 
його наступник [1, 1904, ч. 115]. 

Тільки останній крайовий президент И. Ец-
дорф, про якого О.Попович у своїх спогадах писав 
як про "чоловіка спосібного, енергійного і діяльно-
го", та який "не мав уже часу й нагоди розвинути 
своїх здібностей", першим дослужився до президе-
нтської посади безпосередньо на Буковині, куди 
приїхав звичайним урядовцем [5, с. 145]. 

Повне відділення Буковини від Галичини 
відбулось внаслідок виходу указу міністерства 
внутрішніх справ від 30 квітня 1854 року, ви-
даного на основі декрету від 16 квітня 1854 року. 
За цим указом 29 травня 1854 року розпочав 
свою діяльність вищий адміністративний орган 
Буковини - крайове управління. 

Розпорядженням від 24 квітня 1854 року 
Буковина поділялася на 15 повітів: Чернівець-
кий, Кіцманський, Заставнівський, Садгірський, 
Сторожинецький, Вижницький, Вашківський, 
Радівецький, Серетський, Путильський, Сучавсь-
кий, Кимполунзький, Солкський, Гура-Гуморсь-
кий, Дорнський. З 29 вересня 1855 року вступили в 
дію повітові органи політичної влади. Чернівці 
безпосередньо підлягали урядові краю, а повіти - 
повітовим старостам. Край поділявся також на по-
даткові округи (з 1850 року) і громади (з 1859 ро-
ку). Змішані повітові управи виконували адмініст-
ративні та судові функції на території повітів, їм 
доручалась також організація громад. 

Так було до 22 квітня 1860 року, коли спеці-
альним цісарським патентом автономія Буковини 
була скасована і вона знову стала округом Галичи-
ни. Пов'язувалося це з тиском польських поміщи-
ків, ставленик яких Агенор Голуховський очолю-
вав тоді уряд, хоча формально таке рішення пояс-
нювалось необхідністю скорочення витрат на 
управління у зв'язку з фінансовою скрутою. 

Розпорядженням міністерства внутрішніх 
справ від 6 серпня 1860 року на Буковині (з 1 
вересня) замість крайових вводились окружні 
органи управління. З вересня 1860 року по 1 бе-
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резня 1861 року округ очолював староста-радник 
двора Яків Мікулі. 

Громадська думка в краї щодо цих перемін 
виявилась однозначно негативною. 24 грудня 1860 
року була опублікована петиція за підписом 250 
представників усіх верств населення, так званий 
"Визвольний заклик Буковини", в якому вислов-
лювалось прохання відновити крайову автономію. 

Реформи Голуховського зазнали невдачі і 
він пішов у відставку. Лютневий патент 1861 ро-
ку повернув Буковині статус окремої коронної 
землі. Край отримав свій статут і виборчий за-
кон. Окружне управління Буковини знову було 
перетворене у крайове. 9 грудня 1862 року цісар-
ським декретом затверджений герб Буковини - 
зображення голови бика на синьо-червоному фо-
ні між трьома золотими зорями. 

Після створення дуалістичної Австро-
Угорської монархії і прийняття Конституції 1867 
року відбулися подальші зміни в організації 
центральних і земельних органів управління. 

Вищу владу в монархії уособлював цісар, 
особа якого оголошувалася священною і недотор-
каною. Йому надавалися управлінська влада (через 
відповідальних міністрів), верховне головнокоман-
дування збройними силами, право оголошувати 
війну й укладати мир, право призначення і звіль-
нення міністрів, призначення членів, президента і 
віце-президента верхньої палати державної ради, 
право скликання та розпуску палати депутатів і 
земельних сеймів, право санкціонування федераль-
них і земельних законів, право амністії. 

Виконавча влада в Австрії здійснювалася 
кабінетом міністрів, очолюваним міністром - 
президентом. Кабінет міністрів об'єднував 9 мі-
ністерств: внутрішніх справ, культів та освіти, 
землеробства, торгівлі, залізниць, громадських 
робіт, юстиції, фінансів і оборони. Три міністер-
ства відали спільними австро-угорськими спра-
вами: закордонних справ, військове та фінансів. 
Вони підпорядковувалися безпосередньо цісарю. 

9 травня 1868 року був виданий указ про 
зміни в організації земельних органів управлін-
ня. Всі коронні землі мали ділитися на повіти 
(кожен новий повіт мав об'єднати два чи більше 
попередніх). У відповідності з цим 8 липня 1868 
року крайовий уряд ухвалив поділити Буковину на 
8 політичних повітів: Чернівецький, Кіцманський, 
Вижницький, Сторожинецький, Радівецький, Су-
чавський, Кимполунзький, Серетський. Вони поча-
ли функціонувати з 31 липня 1868 року. 

В середньому у 1890 році на один адмініст-
ративний повіт Буковини припадало 42 громади, 
1305 кв. км території і 73881 особа населення. 

Аналогічні середні показники для всієї Ціслейтанії 
(237 неміських адміністративних повітів) вигляда-
ли так: число громад - 69, територія - 917 кв. км, 
чисельність населення - 54739 осіб. Пізніше відно-
влено Гура-Гуморський повіт, у 1903 році - Ваш-
ківський, а у 1905 – Заставнівський [10, с.19]. 

Крайовому управлінню підпорядковували-
ся всі місцеві адміністративні органи: Чернівець-
кий магістрат, повітові управи (з 1869 року - 
управління), Чернівецька дирекція поліції, при-
кордоннополіцейські комісаріати, митниці, по-
штово-телеграфне відомство. 

Крайове управління очолювалося президією. 
Сюди надходили практично всі справи політичного 
характеру, справи, що стосувалися виборів, друку, 
цензури, політичного нагляду. До складу президії 
входили чиновники V-VI рангів (переважно рад-
ники двора та земельного уряду). Президія мала 
свій робочий орган - президіальне бюро. 

Управління ділилося на департаменти. Пе-
рші з них появилися в 1858 р. У 1861 р. їх налі-
чувалося 4, у 1873 - 7, у 1912-11. До відання 
першого департаменту належали військові спра-
ви, другого - справи православної церкви, тре-
тього - католицька церква, четвертого - громад-
ські справи та університет, п'ятого – промис-
ловість, шостого - соціальне забезпечення, сьо-
мого - санітарні справи, восьмого - ветеринарія, 
дев'ятого - лісове господарство, десятого - будів-
ництво, одинадцятого - статистика. 

Функції та компетенція департаментів 
встановлювались президентом. Номінально пре-
зидент особисто очолював фінансову дирекцію, 
крайову шкільну раду, управління майна право-
славного релігійного фонду, але практичне кері-
вництво ними здійснювали інші чиновники. 

З самого початку 1-ї світової війни Букови-
на стала ареною військових дій та дипломатич-
них зіткнень між Австрією, Росією та Румунією. 
Зрозуміло, що Австрія намагалася утримати Бу-
ковину, яка вже 140 років перебувала в її складі. 
Прикриваючись турботою про "під'ярмлену Бу-
ковинську Русь", хотіла приєднати Буковину до 
своїх територій Росія. Як свою історичну спад-
щину її розглядала і Румунія. З точки зору Анта-
нти доля краю повинна була визначитися міжна-
родною угодою, підписаною Росією, Францією, 
Італією та Румунією. Згідно з цим договором від 
17 серпня 1916 р. Буковина підлягала розділу за 
етнічним принципом між Росією та Румунією. 
Всі претенденти "обґрунтовували" свої претензії 
міжнародно-визнаними угодами, "історичним 
правом" та "правом крові". 
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В зайнятій російськими військами зоні восе-
ни 1914 року було створене "Військове генерал-
губернаторство Галичина" у складі новостворених 
Львівської, Тернопільської, Перемишлянської та 
Чернівецької губерній. Першим генерал-губерна-
тором (з 17. IX. 1914 року) призначений граф 
Г.О.Бобринський, а чернівецьким губернатором - 
С.Д.Євреїнов. Пізніше ці посади займали відповід-
но генерал Ф.ФТрепов і В.В.Лігін. 

У 1916 році набуло сили "Тимчасове поло-
ження про управління в Галицькому генерал-
губернаторстві". Цивільне управління складалося 
з таких відділів: фінансового, медичного, управ-
ління державних маєтків, народної освіти та ду-
ховних справ. Але його головним завданням, 
безперечно, було забезпечення потреб російської 
армії. Після лютневої революції 1917 року 24 
березня комісаром з правами генерал-губерна-
тора призначений Д.Дорошенко, а буковинським 
комісаром  О. Лотоцький. 

Адміністрація останнього австрійського 
президента краю графа Й.Ецдорфа у зв'язку з 
війною в Чернівцях знаходилась мало. Разом з 
крайовим виділом вона переїхала спочатку до 
Дорна-Ватри, а далі до Колошвару, Праги і Ста-
ніслава. Тільки 12 жовтня 1917 р. до Чернівців 
повернувся крайовий президент, а з 20 квітня 
1918 р. змогли знову повернутися інші крайові 
урядові установи. Але, як виявилося, ненадовго. 

З 28 жовтня по 3 листопада 1918 року Авс-
тро-Угорщина розпалася на окремі самостійні 
держави. 6 листопада 1918 року Й.Ецдорф офі-
ційно передав владу до рук представників украї-
нського та румунського населення Буковини. 

Висновки. Так завершилась історія авст-
рійської адміністрації на Буковині, її останньою 
політичною формою було крайове управління, 
очолюване президентом. І члени президії крайо-
вого правління, і президенти присилалися на Бу-
ковину з інших австрійських земель. Корінні бу-
ковинці посідали лише другорядні адміні-
стративні посади. Німецький елемент був абсо-
лютно пануючим в адміністрації, забезпечуючи 
вірнопідданість багатонаціонального населення 
провінції. В період крайового правління на Буко-
вині проявилися загальноавстрійські демократичні 
тенденції розвитку державного і суспільного жит-
тя. Помітно виріс культурний і економічний поте-
нціал краю. Однак Буковина все ж значно відста-
вала від інших провінцій Австро-Угорщини. 
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AN INSTITUTE OF REGIONAL PRESIDENT IN THE SYSTEM OF AUSTRIAN  

ADMINISTRATION ON BUKOVYNA (1853-1918) 
 

Summary 
In the articles the organizational and legal principles and functional maintenance of institute of region-

al president on Bukovyna in 1853-1918 are analyzed. 
 

М.В. Никифорак 

ИНСТИТУТ КРАЕВОГО ПРЕЗИДЕНТА В СИСТЕМЕ АВСТРИЙСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
НА БУКОВИНЕ (1853-1918 гг.) 

 
Аннотация 

Исследуются организационно-правовые начала и функциональное содержание института крае-
вого президентства на Буковине, его место в системе австрийской администрации края. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУДОУСТРОЮ І ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 
В ПЕРІОД ГЕТЬМАНЩИНИ (СЕРЕДИНА XVII СТ.) 

 
Досліджується загальна характеристика судоустрою і виділяється  особливості судочинства в цивільних 

справах на території України в період Гетьманщини (середина XVII ст.). Діяльність судів щодо розгляду циві-
льних справ в цей історичний період характеризується наявністю процесуальних норм, які встановлювали 
принципи, визначали порядок порушення справи в суді та її розгляд. 

Ключові слова: цивільне судочинство, судоустрій, процесуальні норми, учасника процесу. 
 

Постановка проблеми: Дослідження осо-
бливостей судоустрою і судочинства у справах, 
які за своїм змістом і характером взаємовідносин 
між учасниками можна віднести до категорії 
приватних цивільних на певних історичних ета-
пах розвитку державності в Україні та її інститу-
тів дасть можливість охарактеризувати ступінь 
урегульованості процедури розгляду і вирішення 
цієї категорії справ у судових установах. Наяв-
ність норм права, які визначали судовий порядок 
вирішення життєвих конфліктів між різними 
верствами населення, та здійснювали процесуа-
льну регламентацію процесуального становища 
учасників процесу, окреслюючи сферу доказової 
діяльності та регулюючи порядок дослідження 
доказів, наслідки остаточного вирішення справи 
та оформлення в процесуальних документах ре-
зультатів діяльності суду і учасників процесу 
свідчили про рівень досконалості судоустрою і 
судочинства, що в свою чергу в загальному хара-
ктеризувало саму модель правосуддя, його озна-
ки та особливості. 

В історичному аспекті, важливе місце в 
процесі розвитку судочинства і судоустрою на 
території сучасної України, посідає період 
cередини  XVII століття, який характеризуються 
як період національно-визвольної боротьби укра-
їнського народу за свободу та незалежність. В 
цей період продовжують існувати та діяти судова 
система і здійснюватись судочинство. На їх осо-
бливості здійснює вплив існуючий в цей період 
державний лад, класовий поділ суспільства, сту-
пінь розвитку публічних та приватних відносин. 
Відносини між суспільством і конкретною осо-
бою, між державою та індивідом визначалися  
процесуальними нормами, які торкалися такої 
важливої сфери життя суспільства як існування 
та діяльність судових органів. 

Отже, дослідження та характеристика су-
доустрою і судочинства в цивільних справах в 
період Гетьманщини, на певній частині сучасної 
України, дозволить виділити їх особливості в 

правовій регламентації та процедурному порядку 
судового їх розгляду та вирішення. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання, які пов’язані з дослідженням історич-
них закономірностей розвитку законодавства, що 
регулювало судоустрій і судочинство з певних 
категорій справ (кримінальних, цивільних) пере-
важно були об’єктом наукової уваги представни-
ків історико-правових наук: М.Ф. Володимирсь-
кого-Буданова, А.О. Губика, Л.М. Гумилева, С.Е. 
Десницького, В.Д. Гончаренка,   П.П. Захарчен-
ка, В.Іванова, О.П.Івановської, А.И. Рогожина, 
О.В. Сурилова, В.С. Кульчицького, М.І. Настю-
ка, С.В. Пахмана, І.Я. Терлюк, Б.І.Тищика, В.Я. 
Тація, П.Музиченка, А.И. Пашука, О.О.Шев-
ченка, А.С. Чайковського, М.Чубатого, О.Г. Яков-
ського та інших. У своїх наукових дослідженнях 
зазначеними авторами досліджувались більш зага-
льні характерні особливості процесуальних норм, 
наводились окремі положення діючого на той час 
законодавства, в загальній формі коментувався сам 
судовий процес, його припинення. 

Деякі питання історичного розвитку проце-
суальних норм досліджувалися і представниками 
цивільного процесуального права: І. Жеруолісом, 
М.К. Треушніковим, О.Ф. Клейманом, М.Х. Ху-
тиз, Н.А. Чечіною, С.О. Халатовим та іншими.    

Метою статті є науковий аналіз історії виник-
нення та розвитку цивільних процесуальних норм, 
які регулювали порядок судового провадження для 
розв’язання життєвих конфліктів на ранніх етапах 
становлення української державності. 

Виклад основного матеріалу. Середина  
XVII століття в історії України характеризується 
національно-визвольною війною, яка тривала з 
1648 по 1654 роки, і яка завершилася створенням 
Української держави. За твердженнями юристів-
істориків, у тогочасних документах її називають 
Військо Запорізьке, Русь, Руська земля, Стара 
Русь. В адміністративному відношенні вся ця 
територія поділялася на полки та сотні [1, с.113], 
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тобто встановлювалась Козацька республіка, в 
якій зберігалися монархічні засади. 

Вона мала всі відповідні ознаки, і у тому 
числі судову систему і судоустрій, які існували 
протягом багатьох десятиліть після входження 
Гетьманщини до складу Росії у 1654 р.[2, с.61] За 
даними П.П. Захарченка, з підписанням Зборів-
ської угоди 1649 р. і поширенням повноважень 
української влади на територію Київщини, Брац-
лавщини й Чернігівщини діючі суди було лікві-
довано, а замість них запроваджено систему ко-
зацького судочинства [3, с.150]. В період націо-
нально – визвольної війни судова система скла-
далася з таких судів: Генеральний військовий суд 
(по першій інстанції розглядав справи козацької 
знаті, земельні спори); полковий суд (розглядав в 
основному кримінальні справи); сотенний суд 
(розглядав будь-які цивільні та кримінальні 
справи), сільський суд отаманів (розглядав дрібні 
цивільні справи). Генеральний суд був апеляцій-
ною інстанцією для полкових і сотенних судів [4, 
с.133]. Як видно із судової системи, вона практи-
чно відповідала адміністративно-територіаль-
ному поділу Гетьманської держави. Хоча у роки 
Визвольної війни була спроба відокремити судо-
ві органи від адміністративних, але повністю та-
кий поділ здійснити не вдалося. Як зазначає П.П. 
Музиченко, органи адміністративно-територіаль-
ного управління продовжували виконувати судо-
ві функції [4, с.133]. Отже, на території Гетьман-
ської держави діяли переважно козацькі суди. 
Окрім зазначених судів, також діяли міські суди 
(магістратські та ратушні, які діяли у містах і ро-
зглядали будь-які справи населення міста). 

Після підписання Березневих статей у 1654 
році створювалися сільські (войтові) суди, які 
розглядали дрібні цивільні справи селян, домені-
альні, які розглядали дрібні цивільні справи за-
лежних від землевласників селян, церковні суди, 
які розглядали шлюбно-сімейні справи, а також 
справи внутрішнього життя церкви, монастиря. 
Судова система мала досить значну кількість су-
дових установ, що в свою чергу не могло пози-
тивно відобразитися на якості судового процесу 
в цивільних справах. Не було відокремлено су-
дові органи від адміністративних. Як позитивне 
можна відзначити те, що судова система відхо-
дила від станового принципу і почала будуватися 
на демократичних засадах: гласності та відкри-
тості, рівності, усності. Відповідно до звичаїв, 
які складали основу життєдіяльності війська ко-
зацького, процес провадився на народній мові. 

Суддями у Гетьманщини виступали коза-
цькі старшини та міщани, що досягли 21 – річно-

го віку, але не старші 70 років, котрі мали певний 
майновий ценз. Не могли бути суддями жінки, 
особи, які прокляті церквою, нехрещені, а з наці-
ональних меншин – євреї та цигани [3, c.153]. 
Така ситуація була зумовлена тим, що в цей пе-
ріод в суспільстві зросла роль військової козаць-
кої знаті, а тому саме вона стала організатором 
національної держави та її центральних і місце-
вих органів, і як наслідок і судових органів. 

Процес становлення національної держави 
на визволеній території України стимулював ро-
звиток національної системи права. Стосовно 
норм права, які регулювали судоустрій і проце-
суальний порядок розгляду цивільних справ у 
судах, то як і у попередній період, основним 
джерелом залишилося звичаєве право. Звичаєве 
право регулювало публічно-правові та приватно-
правові відносини, визначало судову систему і по-
рядок провадження у справах в судах. Козацьке 
звичаєве право, яке сформувалося у Запорізькій 
Січі, поступово трансформувалося у конкретні по-
няття, котрі й стали основою для формування ко-
зацького права. За своїм змістом, як стверджує 
О.П. Івановська, для такого права було характер-
ним усна форма вираження (у більшості випадків), 
суворість, консерватизм [5, с.31]. Але надалі звича-
єве право набувало письмової форми. 

Судова практика застосовувала звичаєве 
право при вирішенні цивільних справ, а тому в цей 
період набули поширення судові прецеденти, за-
сновані на звичаях. Так, наприклад за звичаєм у 
якості доказу розглядався „заклад” („видавка”) 
сутність якого полягала у тому, що в разі виникнення 
спору (конфлікту) між сторонами, одна із сторін, аби 
довести свою правоту, пропонувала у якості застави 
певну суму грошей або зобов’язувалася нанести 
шкоду своєму здоров’ю в разі, якщо програє справу. 
На підтвердження таких обіцянок запрошувалися 
інші особи (свідки) [6, с.31-34]. 

В судах застосовувався особливий вид зви-
чаєвого права – церковне право, яке регулювало 
шлюбно – сімейні відносини, відносини церков-
нослужителів і яке не дістало затвердження в 
офіційних збірниках [7, с.218]. 

Окремі процесуальні норми містилися у 
нормативно – правових актах гетьманської вла-
ди: універсалах, ордерах, інструкціях, декретах, 
грамотах, якими регулювалися питання про при-
значення конкретної особи на посаду судді, про 
порядок провадження в судах. 

Важливим джерелом виступали збірники 
магдебурзького права („Саксонське зерцало”, 
„Порядок прав цивільних магдебурзьких”, «Пра-
во цивільне Хелмінське») у яких містилися нор-
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ми процесуального права. Ці джерела переклада-
лися на українську мову і  проіснували на Украї-
ні до кінця ХVІІІ ст. 

У судовій практиці при вирішенні конфлік-
тів суд застосовував акти Генеральної військової 
канцелярії. До повного поширення на територію 
України законодавства Російської імперії, у яко-
сті основного джерела в судовій практиці зали-
шався Литовський статут 1588 р., особливо його 
ІV розділ: „Суд і суди”. 

Певний вплив на судову практику здійснювали 
міжнародні договори Гетьманської держави з інши-
ми країнами (з Росією, Молдовією, Швецією тощо).  

В цілому, велика кількість джерел права 
періоду формування української державності 
ускладнювали застосування права, оскільки іс-
нували певні відмінності між ними в регулюван-
ні одних і тих же  самих спірних відносин. 

Мав процесуальні особливості процес про-
вадження в цивільних справах. Так, судовий 
процес розпочинався в суді за письмовим або 
усним зверненням до суду. Термін „позов” до 
таких звернень не вживався. Не було чіткої ви-
моги щодо змісту такого звернення. Але у тако-
му зверненні потрібно було вказати: про що спір; 
хто протилежна сторона (відповідач); докази які 
можуть підтвердити вимогу. Сторонами могли 
виступати: чоловіки з 18 – ти років та жінки з 14 
– річного віку. Сторонами не могли виступати 
невільники, особи  позбавлені честі, піддані цер-
ковній анафемі. Від імені одружених жінок у су-
ді виступали їхні чоловіки, неодружених – бать-
ки. Лише вдови могли представляти в суді свої 
інтереси та інтереси власних дітей [3, с.153]. 

У цей період існувало представництво, яке ре-
гулювалося Литовським статутом 1588 р.. Такі функ-
ції могли здійснювати батьки, родичі, адвокати. 

Процес в суді проходив на засадах змага-
льності. Кожна сторона у словесній формі нама-
галася довести перед судом свою правоту. Такі 
доводи кожної сторони повинні були підтвер-
джуватися доказами, у якості яких допускалися: 
власне зізнання сторони; письмові документи; 
речові докази; показання свідка; присяга. Стосо-
вно свідків, то існували вимоги до цих осіб. Так 
у цивільних справах у якості свідка допитувалася 
особа яка досягла 14 років. Не могли бути свід-
ками особи старше 70 років. Жінки й не христи-
яни допускалися до свідчення лише тоді, коли не 
було інших очевидців. 

8 січня 1654 р. у Переяславі на військовій 
раді було вирішено перейти під високу руку царя 
Олексія Михайловича [7, с.223-224]. Після вхо-
дження частини України у 1654 р. до складу Мо-

сковської держави національна державність 
українського народу проіснувала до початку 80-х 
років ХVІІІ ст. В той же час царизм здійснював 
цілеспрямований наступ „на права і вольності” 
українського народу. У 70-80-ті роки ХVІІІ ст. в 
Україні остаточно було ліквідовано гетьманство, 
зруйновано Запорізьку Січ, закріпачено селянст-
во, створено Малоросійську колегію [2, с.63-64]. У 
царевій грамоті від 27 березня 1654 року за Украї-
ною визнавалося право мати власні суди та суди-
тися „по своим прежним правам”[8, с.163]. У дру-
гій половині ХVІІ ст. в Україні зберігається існую-
ча судова система, процесуальний порядок розгля-
ду цивільних справ в судах. У 1667 році на терито-
рії України також діють церковні суди, які були 
санкціоновані Собором 1667 року [ 9, с.254]. 

З кінця ХVІІ ст. у процес судочинства на 
українських землях починають впроваджуватися 
російські правові норми у вигляді царських гра-
мот та „іменних” указів. Дедалі ширше набуває 
поширення „писане право”. Хоча ще в цей період 
українське звичаєве право продовжує відігравати 
регулююче значення щодо організації та діяль-
ності судових органів, але воно починає оформ-
лятися у нормативних актах і набувати характеру 
обов’язковості для судової практики. На цей 
процес, нормативного оформлення звичаєвого 
права, здійснювала значний вплив судова прак-
тика у вигляді прецеденту з конкретних цивіль-
них справ. З часом звичаєве право почало існува-
ти у двох формах: писане і неписане. 

У другій половині ХVІІ ст. важливу роль у 
регулюванні питань судочинства в цивільних 
справах відігравали акти центральної гетьмансь-
кої і місцевої влади: універсали, декрети, грамо-
ти, листи тощо. Переважно вони були правовою 
основою для вирішення спору в суді. 

Для судового процесу в цивільних справах 
у якості основного джерела, залишається Литов-
ський статут 1588 р., який застосовувався судами 
Правобережної та Лівобережної частин України. 

У судочинстві часто використовували Маг-
дебурзьке право, нормами якого, поряд з іншими 
джерелами керувалися не тільки магістратські 
суди, а й полкові 7, с.258. 

У системі джерел процесуального права, 
важливе місце посідали так звані збірники („кни-
ги”) судових декретів у цивільних справах. Це 
збірники судових прецедентів, які формувалися 
різними судовими інстанціями і надалі набували 
юридичної обов’язковості при вирішенні типо-
вих цивільних справ. 

Сам процес в суді був змагальний. Як і ра-
ніше не проводилося різниці між цивільним і 
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кримінальним процесом. Тому при розгляді ци-
вільних справ застосовувалися елементи інквізи-
ційного процесу. 

Справа в суді порушувалася клопотанням (зая-
вою), яка оформлялася в усній або письмовій формі. 
На сторін покладався обов’язок збирати докази і по-
дати їх до суду. Для процесу було характерним його 
усність, відкритість та гласність, національна (україн-
ська) мова судочинства (в окремих місцевостях допу-
скалася російська, польська мови). 

Процес завершувався проголошенням су-
дового „декрету”, на який сторони могли подати 
апеляційну скаргу до вищестоящого суду. 

Однією з особливостей судового процесу 
була так звана примирча процедура. Як ствер-
джують І.П. Сафронова, Л.О. Зайцев особи, які 
мали одна до одної претензії, між якими був спір 
або суперечка, з метою примирення могли звер-
нутися до суду з так званою „угодою”, „доброві-
льним прощенням”. Суд без порушення справи 
приймав документи про примирення, вписував 
його в актову книгу, встановлював „заруку” 
(штраф за порушення миру) і, зрозуміло, одер-
жував плату за працю. Така процедура дозволяла 
уникати тривалих, виснажливих судових проце-
сів, які розоряли сторони, між якими був спір, і 
збагачували адміністрацію й суд [ 7, с.264-265]. 

Особливостями другої половини XVII ст. є 
започаткування освітньої підготовки кадрів для 
управлінського апарату і судових установ. Як 
зазначають В.С.Кульчицький, Б.І. Тищик: «Навча-
льні заклади XVII-XVIII ст., у тому числі й Києво-
Могилянська академія, давали ґрунтовні знання 
загальноосвітнього характеру. Спеціальну ж освіту 
здобували переважно під час практики». На їх пог-
ляд, підготовку кадрів для адміністративно-
судових органів, значну роль відігравало канцеля-
рія гетьманських центральних і місцевих установ, 
особливо Генеральна військова канцелярія,  якою 
керував генеральний писар. Вона готувала крім 
дипломатів, адміністраторів і юристів [10, с.90].  

На початку ХVІІІ ст. територія України бу-
ла поділена на дві частини: Лівобережну і Пра-
вобережну, які відповідно знаходились під впли-
вом Російської імперії і Речі Посполитої. 

Висновки. Отже, судоустрій і судочинство 
на українських землях, в період Гетьманщини, 
що супроводжувалось національно - визвольною 
боротьбою українського народу за свободу і не-

залежність характеризувалось  наявністю проце-
суальних норм, які визначали юрисдикцію судів, 
регулювали процесуальне становище сторін, ви-
значали систему доказів та порядок їх дослі-
дження, встановлювали засади судового процесу. 
Саме такі норми містилися у чисельних джере-
лах. Прогресивним кроком у правовому регулю-
ванні судоустрою та питань процесуального ха-
рактеру  є закріплення в правових актах процесу-
альних норм. Підтвердженням цього є окремі 
редакції норм, що визначали порядок звернення, 
коло доказів, порядок розгляду справи. Все це 
дає підстави стверджувати про становлення саме 
процесуальних норм, які застосовувалися при 
вирішенні цивільних справ в судових установах. 
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Аннотация  
Исследуется общая характеристика судоустройства и выделяются особенности судоустройства 

в гражданских делах на территории Украины периода Гетманщины (середина XVII в.). Деятельность 
судов относительно рассмотрения гражданских дел в этот исторический период характеризуется на-
личием процессуальных норм, которые устанавливали принципы, определяли порядок возбуждения 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДОЧИНСТВА: 

МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 
 

Проведений аналіз окремих теоретичних та правових питань становлення та розвитку конституційного 
судочинства довів, що в Україні існує потреба вдосконалення законодавчого врегулювання відносин у сфері 
відправлення конституційного судочинства Конституційним Судом України у напрямі забезпечення відповід-
ності його засад діяльності засадам європейській моделі конституційної юстиції, а саме - формування процедур 
здійснення конституційного судочинства на засадах змагальності сторін, диспозитивності. 

 
Постановки проблеми. Модель конститу-

ційного судочинства в Україні сформована під 
впливом багатьох чинників історичного, теоре-
тико-правового, державницького і політичного 
характеру. Саме їх вплив зумовив формування 
місця і ролі єдиного органу конституційної 
юрисдикції у механізмі державної влади, підхід 
до формування складу Конституційного Суду 
України, а також специфіку процедур відправ-
лення конституційного судочинства. Правове 
положення єдиного органу конституційної юрис-
дикції в Україні закріплено Конституцією Украї-
ни. Сам Основний Закон є джерелом розвитку 
конституційного правосуддя як інституту судо-
вого захисту конституційного ладу в державі, 
цінностей демократії. 

Ступінь наукової розробки проблеми. У 
сучасних вітчизняних наукових дослідженнях 
питання становлення і розвитку конституційного 
судочинства досліджені недостатньо. Більшість 
науковців лише побічно аналізували проблеми 
становлення конституційного судочинства у зв'я-
зку із проведенням досліджень з ширшої про-
блематики - в основному - конституційного кон-
тролю (Брежнєв О.В. [1], Ебзеєв Б.С. [2], Клішас 
А.О.[3], Овсепян Ж.І. [4] та інші), конституційної 
юрисдикції, конституційної юстиції (Селіванов 
А.О. [5, 6], Тодика Ю.М. [7] та інші). Окремо 
слід відмітити роботи Вітрука М.В., який вивчав 
і продовжує вивчати проблеми конституційного 
правосуддя [8, 9]. 

Інститут конституційного судочинства в 
Україні у сучасному його вигляді був законодав-
чо закріплений порівняно недавно - у Конститу-
ції України [10] та Законі України «Про Консти-
туційний Суд України» [11]. Саме  тому  на той  
час  виникала потреба здійснення у  першочерго-
вому порядку наукового аналізу загальних про-
блем формування і функціонування єдиного ор-

гану конституційної юрисдикції. Із формуванням 
демократичних засад розвитку суспільства набу-
ває актуальності проблема вивчення правових 
механізмів функціонування тих інститутів дер-
жави, які є ознакою існування та дієвості держа-
вного захисту конституційно-правих цінностей 
та конституційного ладу. Саме таким інститутом 
постає конституційне судочинство. 

Виклад основного матеріалу. У наукових 
дослідженнях конституційне судочинство пов'я-
зують із законодавчо встановленим механізмом 
правового захисту конституції (Овсепян Ж.І. [12, 
С.42], Лазарев Л.В. [13, с.11]). Сам механізм пра-
вового захисту конституції визначають як систе-
му правових інститутів і процедур, які забезпе-
чують її дію [14, с 17]. Набір елементів механіз-
му різний - від вдосконалення законодавства та 
застосування контрольно-наглядових важелів до 
різних видів юридичної відповідальності. Однак 
усі дослідники включають судовий конституцій-
ний контроль до елементів механізму правового 
захисту конституції. 

Гаврюсов Ю.В. виділяв появу конститу-
ційного контролю з часів Римської імперії або 
старого Німецького Рейху (1180 p.), коли судові 
органи займались розглядом спорів між правите-
лями. Зазначається і про існування попередніх 
форм конституційного розгляду у Франції з се-
редини XIII сторіччя. У Португалії судово-
конституційний розгляд був запроваджений Ко-
дексом Філіпа (Philips Code) у XVII ст. [14, с. 18]. 
Існують і інші погляди щодо терміну впрова-
дження конституційного контролю - з IX -VIII ст. 
до н.е., коли у Спарті діяла Рада старійшин (геру-
сія) [15, с 12], з XVII ст., коли діяла Таємна рада у 
Великій Британії [8, с 13], за часів Київської Русі 
[16] та інші. Викликає зацікавленість і висновок 
дослідників щодо джерел виникнення конститу-
ційної скарги - з процедур звинувачення у протиза-



Деякі аспекти становлення та розвитку конституційного судочинства: міжнародний та вітчизняний досвід 

18 Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 525. Правознавство. 

конності, які існували в Афінах при розгляді зако-
нопроектів (594 р. до н.е.) [17, с.208]. 

В основу усіх цих наукових поглядів пок-
ладене сучасне сприйняття науковою думкою 
проблеми сутності конституційного контролю. 
Разом з тим, єдиного підходу щодо вирішення 
зазначеної проблеми на сьогодні ще не виробле-
но. Саме наявність різних підходів і зумовлює 
виділення різних періодів запровадження кон-
ституційного контролю. Однак, слід погодитись 
із думкою про те, що історію конституційної юс-
тиції доцільно розглядати у концептуальному 
плані від первісних уявлень про демократію, 
справедливу державу, право та законність, тощо, 
а у практичному аспекті - від народження держа-
ви, елементів політичного, квазисудового та су-
дового контролю за дотриманням стародавніх 
звичаїв (Мироненко О.М.) [18, с.48]. 

Становлення конституційного судочинства 
має тривалу історію і пов'язане із формуванням у 
кожній державі певного органу конституційної 
юрисдикції, а також моделі вирішення конститу-
ційно-правових спорів. За стародавніх часів ви-
никала потреба у створенні структури, завдання 
якої полягало у вирішенні суперечностей у сфері 
здійснення державної влади. З розвитком держа-
вності поширювались ідеї верховенства консти-
туції, що потребувало визначення організаційних 
форм здійснення конституційного контролю, ві-
дправлення конституційного судочинства. Після 
першої світової війни зміст конституційної юс-
тиції знаходив свій вияв передусім у конститу-
ційному контролі, що зумовлювалося потребою у 
відродженні політико-правових інститутів дер-
жав, які постраждали від війни. Пізніше у розви-
ткові конституційного контролю спостерігається 
виділення двох напрямів - розширення кола його 
суб'єктів і розширення контрольної сфери у час-
тині нормативних актів, які є предметом контро-
лю. У соціалістичних країнах конституційна юс-
тиція мала зародковий стан, що проявлялось у 
наданні обмежених наглядових повноважень ор-
гану конституційної юрисдикції. 

Необхідність розширення контрольних по-
вноважень у конституційно-правовій сфері зумо-
вила потребу їх законодавчого закріплення і фо-
рмування такого державного органу, який був би 
повноважним їх реалізовувати. Історично скла-
лося так, що цими органами є не лише судові, а і 
квазісудові органи. 

У європейській моделі конституційної юс-
тиції основні принципи відправлення конститу-
ційного судочинства, передусім, регулюються 
конституціями і конкретизуються законами. 

Американська модель, яка діє і у деяких євро-
пейських країнах (наприклад, у Норвегії, Данії), 
передбачає розгляд конституційно-правових 
спорів (конфліктів) судами загальної юрисдикції. 
Перевірка конституційності певного акту відбу-
вається у процесі розгляду справи. Дослідники 
виділяють ще існування квазісудів - конститу-
ційних рад, конституційних трибуналів, які ма-
ють повноваження щодо розгляду конституцій-
но-правових спорів (наприклад, Конституційна 
Рада Франції), яка є, на їх думку, модифікованою 
європейською моделлю конституційної юстиції 
(французька модель) (Гергелійник В.О.) [15]. 

Принципова різниця між процедурами роз-
гляду справ у конституційному суді і конститу-
ційній раді полягає у наступному. Конституцій-
ний суд є органом, розгляд справ у якому здійс-
нюється, в основному, на засадах змагальності та 
гласності. У конституційній раді змагальність 
сторін практично відсутня або має умовний ха-
рактер. Так, у радах можуть робити запити та 
надаватись документи, однак виступи сторін не 
практикуються. Члени рад аналізують письмові 
джерела і позбавлені можливості спостерігати 
усну боротьбу позицій сторін [19, с.376] . 

Якщо звернути увагу на принципові засади 
конституційного судочинства в Україні з точки 
зору наявності та розвиненості принципу змага-
льності, слід зазначити, що у діяльності Консти-
туційного Суду України спостерігається харак-
терна кшталт конституційної ради. Такий висно-
вок ми робимо враховуючи обмежене викорис-
тання принципу змагальності сторін. Так, стат-
тею 4 Закону України «Про Конституційний Суд 
України» серед основних принципів діяльності 
Конституційного  Суду України принцип змага-
льності не зазначений. Більше того, вказані у За-
коні принципи не розмежовані на принципи ор-
ганізації діяльності Конституційного Суду Укра-
їни та принципи відправлення конституційного 
судочинства. Така ситуація свідчить про те, що 
діяльність Конституційного Суду України щодо 
відправлення конституційного судочинства мо-
жна охарактеризувати як перехідну. 

Узагальнюючи аналіз моделей конститу-
ційної юстиції, вчені вказують, що кожна модель 
мала свій вплив на окремі країни. Американська 
модель вплинула на країни з англосаксонською 
правовою системою. Європейська модель, роз-
роблена Г.Кельзеном, впроваджувалась в країнах 
континентального права. Що ж стосується форми 
конституційної юстиції, впровадженої у Франції 
на основі Конституції 1958 р. через створення ква-
зісудового органу, то її запозичила чимала кіль-
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кість країн, які у минулому були колоніями Фран-
ції, і продовжували успадковувати правові прин-
ципи колишньої країни - домініону. Серед них - 
Верхня Вольта, Габон, Камерун, Конго, Маврита-
нія, Малі, Сенегал, Того, Чад та ін. [15, с.28]. 

Узагальнюючи повноваження органів кон-
ституційної юстиції європейських країн, можна 
виділити предмет конституційного судочинства, 
який складають спори щодо: вирішення питання 
про відповідність основному закону держави мі-
жнародних договорів, законів та інших правових 
актів; вирішення справ за конституційними скар-
гами громадян; офіційне тлумачення конститу-
цій, законів та інших нормативних актів; вирі-
шення правових спорів між органами влади різ-
них рівнів (конфлікт компетенцій між суб'єктами 
федерації, між суб'єктами федерації та федераці-
єю, а також конфлікти з приводу «горизонталь-
ного розподілу влади»); вирішення питання про 
відповідність основному закону діяльності пар-
тій, інших політичних формувань; визначення 
конституційності референдумів; визначення кон-
ституційності і законності виборів (наприклад, 
ст.100 Конституції Греції); визначення правомо-
чності державних службовців; вирішення питан-
ня про імпічмент президента та інших посадових 
осіб; констатація підстав розпуску парламенту; 
інші конституційні повноваження [20]. 

Однак, якими б не були повноваження орга-
ну конституційної юстиції, його юридичні (право-
ві) позиції завжди мають вагоме значення для реа-
лізації повноважень органів державної влади. 

У пострадянських державах запроваджен-
ня органу конституційної юстиції здійснювалось 
на підставі Конституції та законів. Так, статус 
Конституційного Суду Грузії як судового органу 
конституційного контролю закріплений Консти-
туцією Грузії (1995 p.) [21, с.344-345]. У Респуб-
ліці Казахстан Конституцією (1995р.) передбаче-
но створення Конституційної Ради (ст.71 Консти-
туції Республіки Казахстан) [21, с.345-346]. Кон-
ституцією Російської Федерації (1993р.) визначено, 
що судова влада здійснюється шляхом конститу-
ційного, цивільного, адміністративного та кримі-
нального судочинства [21, с.348-349]. У інших пос-
тсоціалістичних державах запровадження органів 
конституційної юстиції також здійснювалось кон-
ституцією відповідної держави [8, с.5-8]. 

На підставі законодавства здійснюється не 
лише запровадження органу конституційної юс-
тиції. Термінологія конституційного судочинства 
також отримує своє закріплення у законодавчих 
актах. Зокрема, в Росії термін «конституційне 
судочинство» був уперше запроваджений після 

прийняття другим (позачерговим) з'їздом народ-
них депутатів РРФСР Закону від 15 грудня 1990 
року «Об изменениях и дополнениях Конститу-
ции (Основного закона) РСФСР», яким був за-
проваджений Конституційний Суд РРФСР та 
закону про нього, прийнятого у 1991 році. До 
Конституції РРФСР термін «конституційне судо-
чинство» був включений у 1991 році. Статтею 
165 було встановлено, що Конституційний Суд 
РРФСР - вищий орган конституційного контро-
лю у РРФСР, який здійснює судову владу у фор-
мі конституційного судочинства [22, с 16-17]. 
Сьогодні конституційне судочинство в Росії ви-
значається авторами з формально-юридичних 
позицій (Баглай М.В., Габрічідзе Б.М. [23, 
с.418]). У статті 124 Конституції України визна-
чено, що судочинство здійснюється Конститу-
ційним Судом України та судами загальної 
юрисдикції. Однак сутність терміну «конститу-
ційне судочинство» не отримує свого законодав-
чого визначення. Розділ II Закону України «Про 
Конституційний Суд України» називається 
«Конституційне провадження». Термін «консти-
туційне судочинство» не зустрічається і у Регла-
менті Конституційного Суду України. 

Враховуючи високе соціальне, правове, 
політичне значення судового конституційного 
провадження, з одного боку, і термінологічну 
невизначеність на рівні спірних доктринальних 
положень щодо сутності конституційного судо-
чинства, з іншого боку, доцільно було б у Законі 
України «Про Конституційний Суд України» за-
кріпити у частині другій статті 1 зазначеного за-
кону положення про те, що Конституційний Суд 
України здійснює правосуддя у формі конститу-
ційного судочинства. Можна зробити і іншу 
пропозицію: врахувати при підготовці нового 
законодавчого акту, який би регламентував від-
носини у сфері відправлення конституційного су-
дочинства, потребу закріплення терміну «консти-
туційне судочинство». Наслідком законодавчого 
визначення сутності конституційного судочинства 
як правосуддя, здійснюваного у певній формі, став 
би перегляд принципів судового конституційного 
провадження відповідно до загальних   засад про-
цесуального порядку відправлення правосуддя та 
запровадження адекватних процедур   розгляду 
справи Конституційним Судом України. 

Із запровадженням конституційного судо-
чинства у пострадянських державах складно за-
безпечити ефективність його функціонування і 
одразу ліквідувати вади судової системи, яка ді-
яла раніше. Складність функціонування органів 
конституційної юстиції зумовлюється також іс-
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нуючими проблемами соціального та економіч-
ного розвитку держави. Внаслідок того, що при-
ведення законодавства, яке регламентує діяль-
ність судів взагалі і конституційних, зокрема, у 
відповідність сучасним тенденціям суспільного 
розвитку відбувається із значним запізненням (як 
приклад - чинність Кримінально-процесуального 
кодексу України від 28.12.1960р.), виникають 
нові явища, які негативно впливають на судову 
систему держави в цілому і діяльність органів 
конституційної юстиції, зокрема: відсутність чіт-
кого визначення юрисдикційних повноважень та 
їх недостатність (наприклад, Конституційний 
Суд України не має права розглядати справи за 
скаргами громадян на порушення їх конститу-
ційних прав), значна кількість поданих до Кон-
ституційного Суду України справ. Також до не-
гативних факторів долучається низький рівень 
матеріально-технічного забезпечення діяльності 
судів і суддів. Не можна не відзначити і наяв-
ність чинників політичного характеру, коли здій-
снюється тиск на суддів, а засоби масової інфор-
мації недостатньо об'єктивно висвітлюють діяль-
ність судів, що, в свою чергу, негативно впливає 
на сприйняття суду суспільною свідомістю, зни-
жує рівень довіри до суддів і примушує самих 
суддів захищати свої законні права та інтереси. 

Функціонування спеціального органу кон-
ституційної юрисдикції, який забезпечує конститу-
ційність правових актів, є визначальною рисою 
конституційного порядку у демократичній, право-
вій державі. Конституційний Суд повинен сприяти 
подоланню конфронтаційних тенденцій між різни-
ми гілками влади, посиленню захисту прав люди-
ни, належному тлумаченню Конституції [24, с.406].  

Висновки. Проведений аналіз окремих те-
оретичних та правових питань становлення та 
розвитку конституційного судочинства довів, що 
в Україні існує потреба вдосконалення законода-
вчого врегулювання відносин у сфері відправ-
лення конституційного судочинства Конститу-
ційним Судом України у напрямі забезпечення 
відповідності його засад діяльності засадам єв-
ропейській моделі конституційної юстиції, а са-
ме - формування процедур здійснення конститу-
ційного судочинства на засадах змагальності 
сторін, диспозитивності. Крім того, потребує за-
конодавчого закріплення положення про те, що 
Конституційний Суд України здійснює правосу-
ддя у формі конституційного судочинства. Нас-
лідком законодавчого визначення сутності кон-
ституційного судочинства як правосуддя, здійс-
нюваного у певній формі, був би перегляд прин-
ципів судового конституційного провадження 

відповідно до загальних засад процесуального 
порядку відправлення правосуддя та запрова-
дження адекватних процедур розгляду справи 
Конституційним Судом України. 
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A.V. Portnov 
Some aspects of becoming and development of the constitutional legal proceeding:  

international and domestic experience 
 

Summary 
The conducted analysis of separate theoretical and legal questions of becoming and development of 

the constitutional legal proceeding proved that in Ukraine there is a necessity of perfection of legislative set-
tlement of relations in the field of sending of the constitutional legal proceeding by Constitutional Court of 
Ukraine in the direction of providing of accordance of his principles of activity principles the European 
model of constitutional justice, namely is forming of procedures of realization of the constitutional legal pro-
ceeding on principles of contentedness of sides. 

 
 

А.В. Портнов 
Некоторые аспекты становления и развития конституционного судопроизводства: 

международный и отечественный опыт 
 

Аннотация 
Проведенный анализ отдельных теоретических и правовых вопросов становления и развития 

конституционного судопроизводства довел, что в Украине существует потребность усовершенство-
вания законодательного урегулирования отношений в сфере отправления конституционного судо-
производства Конституционным Судом Украины в направлении обеспечения соответствия его основ 
деятельности основам европейской модели конституционной юстиции, а именно - формирование 
процедур осуществления конституционного судопроизводства на началах состязательности сторон, 
диспозитивности. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ НЕСУМІСНОСТІ МАНДАТА  
ЧЛЕНА ПАРЛАМЕНТУ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ: 

ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
 

На основі досягнень науки конституційного права, аналізу широкого кола нормативно-правових актів і 
відповідної практики державного будівництва здійснено порівняльно-правове дослідження проблем несумісно-
сті мандата депутатів парламенту з іншими видами діяльності в контексті державотворчих процесів як України, 
так і інших країн. Зокрема, досліджуються дія принципу несумісності і розповсюдження її на певні професії та 
види діяльності приватного характеру, а також розв’язання цієї проблеми в нашій державі вбачається у карди-
нальній зміні підходу до сумісництва депутатської та підприємницької діяльності шляхом внесення доповнень 
у законодавство щодо дозволу такого сумісництва. 

 
Постановка проблеми полягає в тому, що 

політичні процеси в сучасному світі змусили на-
уковців визнати, що набуває поширення тенден-
ція до розуміння демократизації як нескінченно-
го процесу поглиблення, утвердження та підтри-
мання стабільності існування демократичних ін-
ститутів. Становлення України, як незалежної, 
демократичної правової держави супроводжуєть-
ся кардинальною модифікацією політичної систе-
ми України. Суттєвих змін за даних умов зазнали й 
конституційні засади організації парламенту та 
діяльності його депутатів. Сьогодні на порядку 
денному гостро стоїть проблема несумісності де-
путатського мандата з іншими видами діяльності, 
зокрема малодослідженими залишаються питання 
законодавчої заборони та фактичної сумісності де-
путатського мандата з підприємницькою діяльніс-
тю, поєднання депутатства з деякими видами твор-
чої діяльності, що і зумовлює важливість дослі-
дження окресленої проблематики. 

Ступінь наукової розробки проблеми по-
лягає в тому, що серед вітчизняних науковців, 
які досліджували основні аспекти  правового 
статусу народних депутатів України, несуміснос-
ті депутатського мандата, характер депутатського 
мандата та ін., слід назвати: Ю.М. Бисага, Ю.П. 
Битяк, А.З.Георгіца,  А. Григоренко, Н.Г. Григорук, 
В.П. Колісник, М.П. Орхіз, В.Ф.Погорілко, О.І. 
Радченко, А.О. Селиванов, В.Я. Тацій, 
Ю.М. Тодика, О.Ю. Фрицький, М.В. Цвік, В.М. 
Шаповал, та ін. Проте складність і багатоаспект-
ність названих проблем зумовлює той факт, що 
вони продовжують зберігати актуальність для су-
часної політико-правової науки і практики.  

Мета статті полягає в тому, щоб на основі 
новітніх досягнень конституційної науки і прак-
тики, вітчизняного та зарубіжного досвіду про-
вести порівняльно-правовий аналіз основних за-

сад несумісності депутатського мандата члена 
парламенту з іншими видами діяльності. 

  Виклад основного матеріалу. Здійснення 
своїх повноважень народним депутатом на пос-
тійній основі означає, що відповідна діяльність 
на весь період мандата має бути, по суті, голов-
ним видом їх професійної діяльності. Принцип 
несумісності депутатського мандата з іншими 
видами діяльності, означає певні обмеження па-
рламентарія щодо обіймання деяких посад на час 
виконання ними своїх представницьких функцій 
закріплений [1, с. 97] у ст. 78 Конституції Украї-
ни [2], деталізується у ст. 3 Закону України «Про 
статус народного депутата України» [3]. Народ-
ний депутат не має права: 1) бути членом Кабі-
нету Міністрів України, керівником центрально-
го органу виконавчої влади; 2) мати інший пред-
ставницький мандат чи одночасно бути на дер-
жавній службі; 3) обіймати посаду міського, 
сільського, селищного голови; 4) займатися 
будь-якою, крім депутатської, оплачуваною ро-
ботою, за винятком викладацької, наукової та 
творчої діяльності, а також медичної практики у 
вільний від виконання обов’язків народного де-
путата час; 5) залучатись як експерт органами 
досудового слідства, прокуратури, суду, а також 
займатися адвокатською діяльністю; 6) входити 
до складу керівництва, правління чи ради підпри-
ємства, установи, організації, що має на меті одер-
жання прибутку. Як бачимо, принцип несумісності 
є однією з основних форм захисту незалежності 
парламентського мандата і знаходить своє втілення 
у забороні для депутата поєднувати свій мандат з 
деякими іншими функціями. 

Теоретично ця заборона обґрунтовується 
необхідністю забезпечити на практиці реалізацію 
принципу розподілу влад, захистити парламен-
тарія від можливого тиску на нього з боку різних 
органів і посадових осіб, які домагаються того, 
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щоб він зайняв бажану їм позицію, а також захи-
стити парламентарія від спокус і дозволити йому 
повністю присвятити себе виконанню своєї фун-
кції [4, с. 139-140]. 

У  світовій конституційній доктрині існу-
ють два підходи до застосування принципу не-
сумісності. В одних державах установили міні-
мальні обмеження на сумісництво депутатських 
повноважень з будь-якими іншими видами дія-
льності, з певними винятками. Так, Основний 
закон ФРН установлює украй обмежену кількість 
заборон на сумісництво депутатських повнова-
жень з іншою діяльністю. Депутатами Бундеста-
гу не можуть бути Федеральний президент, член 
Бундесрату, суддя Федерального Конституційно-
го Суду, Уповноважений Бундестагу з питань 
оборони, Уповноважений з охорони відомостей, 
що не підлягають розголошенню, чиновники Ра-
хункової палати, члени Комітету експертів із до-
слідження загальноекономічного розвитку. Од-
нак одночасне членство в Бундестазі і парламен-
ті землі з конституційно-правового погляду не 
виключається, хоча через пов’язане з цим по-
двійне навантаження проблема знімається сама 
собою. При цьому, допускаючи сумісництво де-
путатського мандата з позапарламентською про-
фесійною діяльністю, регламентні норми встано-
влюють певний контроль над нею, вимагаючи 
від депутатів офіційного (письмового) повідом-
лення голові Бундестагу про таку діяльність [5, с. 
166]. Такий же підхід до принципу  несумісності, 
зазвичай, визнається парламентарними режима-
ми, основною особливістю яких є найтісніше 
співробітництво між законодавчою і виконавчою 
владами. Тут зайняття тієї чи іншої посади одно-
часно не тільки дозволено, але й вважається без-
умовно бажаним з погляду зміцнення зв’язків 
між парламентом і урядом. Наприклад у  Алба-
нії, відповідно до п. 2 ст. 70 Конституції Респуб-
ліки Албанія, депутати не можуть виконувати 
одночасно ніякі інші державні обов’язки, крім 
члена Ради міністрів. Інші випадки неможливості 
суміщення визначаються законом [7, с. 113]. У 
Великобританії принцип несумісності депутат-
ського мандату з перебуванням на певних поса-
дах закріплені законодавчо. Закон «Про дисква-
ліфікацію депутатів Палати громад» 1975 р. (із 
наступними доповненнями) містить спеціальні 
переліки посад, несумісних із статусом депутата. 
До них віднесені: професійні судді, цивільні служ-
бовці, особи, які знаходяться на дипломатичній 
службі, службовці Збройних Сил, що знаходяться 
на дійсній службі та ін. [8, с. 24-25]. Прихильники 
парламентарної системи побоюються, що несуміс-

ність ставить у скрутне становище співробітництво 
між виконавчою і законодавчою владами, 
роз’єднуючи представників нації та уряду. 

Проте це побоювання, на наш погляд, не 
підкріплюється реаліями сьогодення. Ми пого-
джуємося з думкою С.А. Авак’яна, який писав: 
«У нормально функціонуючій парламентсько-
урядовій системі контактів просто немає необ-
хідності з подібною сумісністю посад. Відомо, 
що член Уряду обов’язково отримує слово при 
обговоренні в парламенті законопроекту або ін-
шої проблеми. Але виступає у своїй природній 
якості члена Уряду. У свою чергу, отримавши 
законопроект, парламент його комітети вправі 
повідомити свою думку Уряду та просити врахо-
вувати її при доопрацюванні акта. Такі ділові 
взаємовідносини важливіші, ніж можливості 
«взаємопроникнення» до складу один одного… 
Крім того, з формуванням сильних парламентсь-
ких фракцій передбачається їх вплив на склад 
Уряду. Багато членів Кабінету будуть «кореспо-
ндуючими» особами становищу відповідних 
груп у парламенті. Зустрічі також таких діячів у 
штабах своїх партій та блоків, взаємне коригу-
вання акцій в Парламенті та Уряді – є звичайною 
справою у практиці багатьох країн. І це… також 
може дати більший результат, ніж суміщення 
постів члена Уряду і депутата…» [9, с. 12]. 

Зовсім інший підхід використовується в 
державах з президентською та змішаною респуб-
ліканською формами правління. У Франції пра-
вило несумісності посад застосовується надзви-
чайно широко. Воно розповсюджується букваль-
но на всі невиборні посади на державній службі. 
Французький Виборчий кодекс установлює низ-
ку несумісностей. Зокрема, не допускається су-
міщення, як правило, більше двох виборних ман-
датів, не можна бути одночасно депутатом Наці-
ональних зборів і сенатором, депутатом і заступ-
ником депутата або сенатором, членом економі-
чної та соціальної ради, членом урядової ради 
заморської території, державним службовцем 
(крім професорів-керівників кафедр або науко-
вих досліджень, священнослужителів і представ-
ників уряду в управлінні культовими установами 
в трьох департаментах) і т.д. [10, с. 90-94].  

В Україні був сприйнятий також останній пі-
дхід. Укладачі Конституції України 1996 р., а зго-
дом і законодавці обрали шлях максимілізації кіль-
кості несумісних посад і видів діяльності. З погля-
ду створення умов для підвищення депутатського 
професіоналізму це можна тільки вітати. 

Зазвичай, у світовій практиці депутатам 
парламенту дозволяється бути виборним пред-
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ставником органів місцевого управління. Народ-
ний депутат України, навпаки, не може мати ін-
шого представницького мандата та обіймати по-
саду міського, сільського, селищного голови (ст. 
3 Закону України «Про статус народного депута-
та України»). Інший підхід є несприйнятим в 
умовах відокремлення місцевого самоврядування 
від державної влади (статті 6 і 7 Конституції). 

Для нашої держави донедавна актуальним 
було питання про те, чи мають право члени пар-
ламенту бути міністрами. На наш погляд, це пи-
тання виходить за межі проблеми несумісності 
посад і породжує проблеми конституційного ха-
рактеру, які зачіпають саму сутність існуючого в 
країні режиму. Саме таке трактування випливає, 
зокрема, зі змісту Рішення Конституційного Су-
ду України у справі щодо несумісності посад на-
родного депутата України і члена Кабінету Міні-
стрів України від 4 липня 2002 р. [12, с. 115]. На 
основі системного аналізу Конституції України 
Конституційний Суд України дійшов висновку, 
що Основний Закон не передбачає поєднання 
мандата народного депутата України зі службо-
вою діяльністю членів Кабінету Міністрів Украї-
ни незалежно від того, чи віднесено їх посади до 
категорії державних службовців. Конституційний 
Суд України вирішив, що народний депутат Украї-
ни не має права бути членом Кабінету Міністрів 
України, керівником центрального органу вико-
навчої влади. Суд також підтвердив, що повнова-
ження народного депутата України припиняються 
достроково у разі порушення вимог ч.1 ст. 3 Закону 
України «Про статус народного депутата України». 
Крім того, ч. 4 ст. 103 Конституції України виклю-
чає сумісність мандата народного депутата Украї-
ни і поста (мандата) Президента України. 

Незалежно від того підходу, який обрала 
будь-яка держава, все ж не варто забувати, що 
несумісність посад парламентарія і члена Уряду, 
з одного боку, сприяє незалежності Парламенту, 
а з іншого, – забезпечує і незалежність Уряду. У 
такому випадку не відбувається роздвоєння ні 
депутата, ні члена Уряду, неминучого при суміс-
ництві постів (посад). 

Дія принципу несумісності в ряді держав 
розповсюджена і на певні професії та види дія-
льності приватного характеру. Немає сумніву, 
що це зроблено для того, щоб захистити незале-
жність членів парламенту від впливу фінансових 
і економічних факторів, а також завадити їм оде-
ржати вигоду з членства в парламенті при здійс-
ненні своєї професійної діяльності. Централь-
ною, на наш погляд, є проблема сумісництва де-
путатської діяльності з підприємництвом. При-

чому ця проблема практично торкається майже 
всіх держав світу. 

У Франції, наприклад, законодавство пе-
редбачає несумісність парламентського мандата 
з деякими приватними функціями. Тут  принци-
пом слугує сумісність мандата члена парламенту 
з приватнопідприємницькою діяльністю. Але з 
цього принципу іноді робляться винятки, кіль-
кість яких зростає – все більше ситуацій оголо-
шується несумісними. При цьому французькі 
автори пояснюють принцип суміщення публіч-
них функцій з приватними, нестачею компетент-
них кадрів: послідовна заборона призвела би до 
обрання до парламенту лише професійних полі-
тиків і ледацюг, а ініціативні представники опи-
нилися осторонь. Законодавство, що складалося 
протягом тривалого періоду, і встановлена ним 
заборона на суміщення парламентського мандата 
з приватними професіями сьогодні одне з най-
більш розповсюджених у західних державах. У 
тій же Франції в V Республіці Ордонанс від 24 
жовтня 1958 р. (змінений органічними законами 
від 29 грудня 1961 р. і 24 січня 1972 р.) визначив 
діючий дотепер режим і коло несумісних із пар-
ламентським мандатом функцій і професій (вони 
склали ст. 146-153 Виборчого кодексу) у приват-
них компаніях, у товариствах, пов’язаних з дер-
жавою. Первісно були проголошені несумісні з 
парламентським мандатом функції керівників 
(голів адміністративних рад, президентів, членів 
дирекцій) у трьох категоріях приватних підпри-
ємств: у тих, що користуються підтримкою дер-
жави або публічних підприємств, у фінансових 
товариствах збереження і кредитування; у това-
риствах, діючих під контролем місцевого колек-
тиву або публічного підприємства. Органічний 
закон 24 січня 1972 р. включив у перелік приват-
них функцій, несумісних з парламентським ман-
датом, заборону парламентаріям, здійснюючих 
несумісні професії, реалізувати певні акти. На-
приклад, парламентарії-адвокати не можуть про-
вадити справи про злочини проти держави, спра-
ви публічних або пов’язаних із державою підп-
риємств і деякі інші. Парламентарії-керівники 
органів преси повинні мати спів-директора, який 
не користується імунітетом, тощо. Відповідно до 
цього Закону, сам парламентарій повинен проін-
формувати бюро палати у 15-денний строк після 
свого вступу на посаду про наміри продовжити 
свою попередню професійну діяльність. Якщо ви-
никають сумніви про можливість сумісництва, то 
остаточне рішення приймає Конституційна рада у 
разі звернення до неї бюро палати, міністра юстиції 
або зацікавленого парламентарія [10, с. 93-94]. 
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На відміну від французького законодавства 
питання про сумісництво депутатської та підпри-
ємницької діяльності спостерігається у парламе-
нтській практиці Великобританії. Тут лише неба-
гато його членів залишають свою основну робо-
ту або професійну діяльність, а більшість збері-
гає роботу за сумісництвом. Парламентарі підт-
римують тісні зв’язки з групами тиску і лобіст-
ськими організаціями. Правила парламенту не 
виключають таких зв’язків і не забороняють де-
путату взяти участь у голосуванні з будь-яких 
питань порядку денного. Однак депутат зо-
бов’язаний повідомити палаті або комітету про 
свій грошовий інтерес, який торкається справи, 
що розглядається. Підкуп члена парламенту у 
зв’язку з його діяльністю в палаті вважається по-
рушенням парламентських привілеїв [14, с. 12]. 

У цьому контексті можна констатувати, що 
найбільш «болісна» проблема суміщення депу-
татського мандата з приватнопідприємницькою 
діяльністю виявляється у державах, які стали на 
шлях демократизації суспільного життя нещода-
вно. Розглянемо це на прикладі регламентації 
даної проблеми в законодавстві України. Зокре-
ма, у ч. 2 ст. 78 Конституції України зафіксовані 
приписи, згідно з якими народні депутати Украї-
ни не можуть займатися підприємницькою дія-
льністю. У частині четвертій цієї ж статті зафік-
совано положення, відповідно до якого у разі 
виникнення обставин, що порушують вимоги 
щодо несумісності депутатського мандата з ін-
шими видами діяльності, народний депутат 
України у двадцятиденний строк припиняє таку 
діяльність або подає  особисту заяву про скла-
дання повноважень народного депутата України 
[2, с. 38-39]. Закон України «Про статус народно-
го депутата України», на жаль, не в повній мірі 
розкриває питання про сумісність депутатської 
та підприємницької діяльності. Закон (ст. 3) міс-
тить тільки правило, згідно з яким народний де-
путат України не має права «входити до складу 
керівництва правління чи ради підприємства, 
установи, організації, що має на меті одержання 
прибутку» [3]. Відразу постає запитання: в якій 
мірі конституційні положення і законодавчі нор-
ми обмежують можливість народного депутата 
проводити підприємницьку діяльність? 

За логікою українського законодавства 
очевидний факт, що народний депутат не вправі 
посідати будь-які посади в органах управління 
господарюючого суб’єкта, оскільки це оплачува-
на діяльність. Тому ті народні депутати, які на 
момент обрання працювали у сфері підприємни-
цької діяльності, повинні відмовитися від управ-

лінських та інших постів у компаніях, фірмах і 
на інших підприємствах. Проте, за змістом норм 
законодавства, депутату не забороняється, на-
приклад, мати акції та отримувати по них девіде-
нти. Він  зберігає своє право участі, яке виража-
ється в паях, акціях та інших передбачених зако-
ном формах. Адже право кожного на володіння, 
користування і розпорядження своєю власністю, 
а також право на підприємницьку діяльність, яка 
не заборонена законом, гарантується Конституці-
єю України. Ніхто не може бути протиправно поз-
бавлений права власності, воно є непорушним. Але 
при цьому підприємницька діяльність депутатів, 
посадових і службових осіб органів державної вла-
ди та органів місцевого самоврядування обмежу-
ється законом (статті 41 і 42 Конституції України) 
[2,   с. 22 -23]. За логікою речей, що випливають з 
норм законодавства, народний депутат зо-
бов’язаний передавати частки, що знаходяться в 
його власності (пакет акцій), у статутному капіталі 
комерційних організацій, у довічне управління. 
Але Закон з цього приводу нічого не каже. 

Незважаючи на різні погляди, що існують у 
суспільстві стосовно доцільності поєднання де-
путатства з підприємництвом, у реальному житті 
переважає точка зору, згідно з якою заборона 
зайняття підприємницькою діяльністю є марною, 
оскільки замість депутата його доходи може 
отримати, наприклад, його дружина (чоловік). 
Тому, встановлена в Конституції, Законі України 
«Про статус народного депутата України», забо-
рона сумісності депутатської діяльності з підп-
риємницькою фактично не реалізується на  прак-
тиці. Народні депутати легально займаються під-
приємницькою діяльністю. Як засвідчує статис-
тика офіційної інтернет-сторінки  Верховної Ра-
ди України, українські олігархи: Р. Ахметов, К. 
Жеваго, В. Хмельницький, Ю. Бойко, Д.  Жва-
нія, Т. Васадзе  у період діяльності парламенту 
поточної каденції не «розродилися» жодним за-
конопроектом. У братів Клюєвих на двох аж три 
законопроекти [15]. Відкрито займаються підп-
риємницькою діяльністю й інші народні депута-
ти, причому поки що ніхто не був позбавлений 
свого мандата, або в інший спосіб притягнутий 
до відповідальності через зайняття підприємни-
цькою діяльністю. 

Однак, повертаючись до вітчизняних реалій, 
зауважимо, що на практиці не так просто виявити 
депутатів-порушників. Володіння народним депу-
татом статусу недоторканності  перешкоджає мож-
ливості контролю. Якщо депутат дає платні консу-
льтації, займається іншою оплачуваною діяльніс-
тю, це дуже важко виявити. Член парламенту може 
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отримати зароблені гроші і після закінчення депу-
татських повноважень [15]. 

Чинне на сьогодні в Україні правило сумі-
сності депутатської діяльності з іншими приват-
ними видами діяльності висвічує й іншу пробле-
му, а саме: ці норми не дозволяють у  повній мірі 
використати талановитих людей для роботи в 
парламенті. І, навпаки, Верховна Рада недоотри-
мує талановитих депутатів, які мають здібності 
займатися парламентською діяльністю, але водно-
час не бажають поривати під час здійснення депу-
татських повноважень з основним родом занять. 
Справді, категорична заборона може призвести 
просто до відмови осіб, які займаються підприєм-
ницькою діяльністю від боротьби за порівняно не-
високо оплачуваний депутатський мандат. 

Можливий варіант розв’язання цієї про-
блеми – кардинальна зміна підходу до сумісниц-
тва депутатської та підприємницької діяльності 
шляхом внесення доповнень до Конституції 
України, Закону України «Про статус народного 
депутата України» щодо дозволу такого суміс-
ництва. Гадаємо, що офіційний дозвіл народним 
депутатам України поєднувати депутатську дія-
льність у «розумних» межах із приватною підп-
риємницькою діяльністю за умов реєстрації осо-
бистої зацікавленості в кожному конкретному 
випадку принесе більше користі у справі бороть-
би з впливом приватних інтересів на законотвор-
чу діяльність, хоча б з тих міркувань, що такі 
інтереси будуть Верховній Раді відомі заздале-
гідь, ніж формальну заборону, яка на практиці не 
спрацьовує. Більше того, частина народних депута-
тів усе одно буде займатися, крім парламентської, 
іншими видами діяльності. Повчальний у цьому 
плані  багаторічний досвід парламентаріїв США. 
Як пише Н.А. Сахаров: «Засідання в Конгресі 
США відбуваються не кожний день, але протягом 
одного року законодавці засідають близько 300 
днів. І все ж таки деякі депутати прихитряються 
поєднувати політичну діяльність із зайняттям юри-
дичної практики, інші перебувають у правліннях 
банків і компаній, очолюють сімейні фірми. Однак 
це сумісництво має обмежений характер. Для пе-
реважної більшості конгресменів їх діяльність є і 
професія, і покликання» [16, с. 31]. 

Водночас із цього принципу сумісності пар-
ламентського мандата з підприємницькою діяльні-
стю повинні існувати винятки. За аналогією з дос-
відом зарубіжних країн, однозначно несумісні з 
парламентською діяльністю належить визнати фу-
нкції керівників у тих категоріях приватних підп-
риємств, які користуються підтримкою держави 
або діють під контролем місцевої громади. 

Проведений порівняльно-правовий аналіз 
дозволяє сформулювати такі висновки. Теоре-
тично заборона суміщення депутатського манда-
та з іншими видами діяльності обґрунтовується 
необхідністю забезпечити на практиці реалізацію 
принципу розподілу влад, захистити парламен-
тарія від можливого тиску на нього з боку різних 
органів  влади і посадових осіб і в такий спосіб, 
дозволити йому повністю присвятити себе вико-
нанню своєї функції. У світовій конституційній 
доктрині існують два підходи до застосування 
принципу несумісності. В одних державах (на-
приклад, у Великобританії, Греції, ФРН та ін-
ших) установлені мінімальні обмеження на сумі-
сництво депутатських повноважень з будь-якими 
іншими видами діяльності. Зовсім інший підхід 
використовується в державах із президентською 
та змішаною республіканською формами прав-
ління (наприклад, у Франції, Португалії, Україні 
та інших), де правила несумісності посад засто-
совуються надзвичайно широко. 

Дія принципу несумісності розповсюджу-
ється і на певні професії та види діяльності при-
ватного характеру. Центральною тут є проблема 
сумісництва депутатської діяльності з підприєм-
ництвом. Сказане стосується й України на наш 
погляд, розв’язання цієї проблеми в нашій дер-
жаві вбачається у кардинальній зміні підходу до 
сумісництва депутатської та підприємницької 
діяльності шляхом внесення доповнень у законо-
давство щодо дозволу такого сумісництва. Офі-
ційний дозвіл народним депутатам України по-
єднувати депутатську діяльність у «розумних» 
межах із приватною підприємницькою діяльніс-
тю за умов реєстрації особистої зацікавленості в 
кожному конкретному випадку принесе більше 
користі, хоча би з тих міркувань, що такі інте-
реси будуть відомі парламенту заздалегідь, ніж 
наявна заборона, яка на практиці не спрацьовує. 
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Basic principles of the incompatibility of the mandate of the мember of parliament with  
the other activities: a comparative legal analysis 

Summary 
A comparative-legal research of the problems of the incompatibility of the mandate of the members of parliament 

with the other activities in the context of state processes in Ukraine and other countries was revealed in the article on the 
grounds of achievements of constitutional law and analysis of wide rang of normative-legal acts and appropriate prac-
tice of state construction. In particular, the effect of the principle of incompatibility and its distribution to certain profes-
sions and activities of a private nature was studied in the article. The solution of this problem in our country is seen in 
radical changes in approach to pluralism and parliamentary business by making amendments in legislation on the au-
thorization of such pluralism. 

 
О.Д. Чепель  

Основные принципы несовместимости мандата члена парламента  
с другими видами деятельности: сравнительно-правовой анализ 

Аннотация 
На основе достижений науки конституционного права, анализа широкого круга нормативно-правовых 

актов и соответствующей практики государственного строительства осуществлено сравнительно-правовое ис-
следование проблем несовместимости мандата депутатов парламента с другими видами деятельности в контек-
сте процессов как Украины, так и других стран. В частности, исследуются действие принципа несовместимости 
и распространения его на определенные профессии и виды деятельности частного характера, а также решения 
этой проблемы в нашем государстве видится в кардинальном изменении подхода к совместительству депутат-
ской и предпринимательской деятельности путем внесения дополнений в законодательство о разрешении тако-
го совмещения. 
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ПРАВОСВІДОМІСТЬ ТА ПРАВОВА КУЛЬТУРА, ЯК НЕВІД’ЄМНІ СКЛАДОВІ  
КОНСТИТУЦІЙНОГО ОБОВ’ЯЗКУ ДОДЕРЖУВАТИСЯ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ  

ТА ЗАКОНІВ УКРАЇНИ 
 

В статті досліджено рівень правосвідомості та правової культури в сучасному суспільстві. Акцентується увага 
на пошуку шляхів та способів формування та розвитку правової культури з метою забезпечення виконання обов’язку 
додержуватися Конституції України та законів України. Описано взаємозв’язок і вплив зазначених категорій на ви-
конання норм Основного Закону та інших законів України та окреслено перспективи їх розвитку.     

Ключові слова: правосвідомість, правова культура, обов’язок додержуватися Конституції України та за-
конів України, конституційна культура, правовий нігілізм.   

 
Постановка проблеми. Становлення наці-

ональної свідомості та правової культури в Укра-
їні відбувалося в умовах, що сприяли формуван-
ню правового нігілізму серед населення. Консти-
туція України, на жаль, не стала для багатьох 
громадян та посадових осіб соціальною цінніс-
тю, яку треба сприймати як елемент правової 
культури, що сформувалась та змінюється під 
впливом як позитивних так і негативних полі-
тичних факторів. Зокрема, особливо актуальним 
ці питання є в сучасний період визнаної багатьма 
науковцями, практиками колізійності конститу-
ційних норм, зумовленої внесенням змін до Кон-
ституції України Законом України від 8 грудня 
2004 року. Повага до закону, до цінностей, пе-
редбачених Конституцією, повага до здійснення 
волі народу є запорукою побудови правової, де-
мократичної держави, забезпечення стабільності 
конституційного ладу та чіткого правопорядку, 
формування громадянського суспільства і, зви-
чайно, є передумовою належного виконання Ос-
новного Закону держави. Значущість названої 
проблематики посилюється також у зв’язку з не-
обхідністю створення механізму, дієвість якого 
буде спрямована на формування високої консти-
туційної культури та виконання обов’язку доде-
ржуватися Конституції України та законів Укра-
їни як одного із основних чинників стабілізації 
суспільних відносин в Україні. Загалом, на сьо-
годнішній день для українського суспільства 
першочерговим завданням є подолання консти-
туційного нігілізму, неповаги до конституційних 
цінностей, хибної точки зору щодо того, що за 
допомогою нової Конституції можна вирішити 
низку вагомих проблем державного характеру.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання правосвідомості та правової культури, 
як способи забезпечення виконання обов’язку 
додержуватися Конституції України та законів 
України має досить значне теоретичне та прак-

тичне значення і зумовлює всебічний аналіз, 
оскільки, важливо не тільки визначити ступінь їх 
вагомості, а й сприяти підвищенню авторитету 
Конституції у громадській думці як цінності для 
людини, суспільства, держави.  

Проблема формування правосвідомості та 
правової культури особи залишається недостат-
ньо розробленою в юридичній науці, незважаю-
чи на деяку активізацію досліджень у цій галузі. 
Окремі питання знаходять своє певне відобра-
ження в роботах, зокрема, Л. Макаренко [1], Н. 
Оніщенко [2], Ю. Тодики [3, 4], М. Томашевської 
[5] та інших науковців. Зазначені автори досліджу-
вали феномен правової культури та правосвідомос-
ті, їхні сутність, зміст, структуру. Разом з тим, де-
далі більшої уваги потребують питання взаємодії 
та взаємозалежності цих категорій із належним 
додержанням та виконанням Конституції України 
та законів України. Саме це й визначає актуаль-
ність запропонованої наукової публікації. 

Мета статті полягає в спробі з’ясувати зна-
чущість та вагомість рівня   правосвідомості та 
правової культури як суспільства загалом, так і 
окремої людини, громадянина при додержанні та 
виконанні Конституції України та законів України.  

Виклад основного матеріалу. Вагоме міс-
це серед конституційних обов’язків посідає 
обов’язок неухильно додержуватися Конституції 
України та законів України, який на нашу думку, 
являє собою встановлену державою міру і спосіб 
необхідної поведінки, що закріплена в нормати-
вно-правовому порядку відповідно до індивідуа-
льних і суспільних інтересів. Зазначений обов’я-
зок має неабияке значення у зміцненні громадсь-
кої дисципліни, правопорядку, відіграє важливу 
роль у правовому регулюванні поведінки учас-
ників суспільних відносин, в посиленні взаємо-
відповідальності людини, громадянина, органів 
державної влади, їх посадових осіб та органів 
місцевого самоврядування. 
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Додержання та виконання Конституції 
України та законів України в певній мірі визна-
чається рівнем політико-правової культури насе-
лення, а також посадових осіб, а тому відповідно 
виконання обов’язку додержуватися Конституції 
України та законів України включає в себе і 
суб’єктивні моменти, що закладені в самій лю-
дині та її поведінці, значення котрих в результаті 
розвитку правової держави все більше зростає. 
Мова йде про правову культуру людини, її пра-
вову свідомість загалом.  

Правосвідомість знаходиться в основі пра-
вової культури і являє собою сукупність погля-
дів, ідей, почуттів, настроїв, які мають відно-
шення до права, і включає в себе уявлення про 
право, тобто праворозуміння, погляди на роль 
права, правових установ у житті суспільства і 
держави, ідеї про права людини, відповідальність 
особи перед іншими людьми, державою і суспі-
льством [3, с. 17]. Правосвідомість є духовною 
(ідеологічною) гарантією забезпечення здійснен-
ня прав і виконання обов’язків. Дана категорія 
покращує режим законності, який повинен гара-
нтувати кожному громадянину впевненість, що 
порядок у суспільстві буде забезпечений, що йо-
го права та законні інтереси будуть суворо охо-
ронятися, ті, хто їх порушить, будуть покарані, а 
порушені права відновлені. Правосвідомість як 
система понять, поглядів, уявлень та почуттів з 
приводу чинного або бажаного юридичного пра-
ва, а також діяльності, пов’язаної з цим правом, 
вимагає всілякого розвитку і вдосконалення, що 
значною мірою залежить від дій і сприяння цьо-
му як з боку органів державної влади, так і не-
державних утворень (громадських організацій, 
політичних партій тощо). Провідним пунктом 
правосвідомості виступає усвідомлення індиві-
дом, цінностей природного права, прав, свобод і 
обов’язків людини, громадянина і оцінка чинно-
го права з точки зору його відповідності загаль-
нолюдським цінностям, що знайшли закріплення 
в чинному законодавстві України та міжнарод-
них документах про права людини.  

Правосвідомість, виступаючи особливим 
елементом правової культури, залежить від пра-
вового виховання як окремої людини, так і сус-
пільства в цілому і потребує раціонального фор-
мування, враховуючи зміни суспільних відносин 
та інших об’єктивних умов. Так, як наголошують 
провідні вітчизняні науковці, “з оновленням за-
конодавства і накопиченням відповідної право-
застосовної практики все очевиднішим стає роз-
рив між новим демократичним законодавством і 
низьким рівнем правосвідомості населення. Цей 

тривожний фактор визначає проблему форму-
вання правової свідомості…” [2, с. 153]. Варто 
додати, що правосвідомість має свою специфіку, 
яка “виражається в прогнозуванні суспільно-
обов’язкової поведінки, обґрунтуванні необхід-
ності встановлення юридичних прав та обов’яз-
ків учасників суспільних відносин” [2, с. 153]. 
Отже, правосвідомість людини активно впливає 
на правомірне виконання обов’язку додержува-
тися Конституції України та законів України, 
оскільки внутрішня правова переконаність особи 
складає вагомі умови належного виконання нею 
вказаного обов’язку.  

Формування правової держави в Україні 
передбачає підвищення якості правового регу-
лювання соціальних процесів, зміцнення право-
вої основи державного та суспільного життя, 
конституційного ладу, посилення законності, 
покращення правового виховання громадян. Реа-
лізація цієї державної стратегії неможлива без 
підняття на новий якісний рівень правової куль-
тури та професійної свідомості юристів, яка ви-
ступає у вигляді цілісної системи правових пог-
лядів, знань, почуттів, ціннісних орієнтацій та 
інших елементів правосвідомості спільноти лю-
дей, які професійно займаються юридичною дія-
льністю, що вимагає освітньої та практичної під-
готовки [2, с. 323].  

Правова культура у вузькому сенсі слова – 
це рівень знання права членами суспільства і 
шанобливе ставлення до права, високий престиж 
права в суспільстві [3, с. 8]. Крім того, правова 
культура визначається і тим, наскільки є зрозу-
мілими та можливими до виконання конститу-
ційні обов’язки. У зв’язку з чим високий рівень 
правової культури суб’єктів суспільства є гаранті-
єю реалізації конституційного обов’язку додержу-
ватися Конституції України та законів України і, 
навпаки, чинником, який негативно впливає на 
здійснення вказаного обов’язку, виступає низький 
рівень правової культури. Реалізація зазначеного 
конституційного обов’язку завжди пов’язується 
тільки з правомірною поведінкою людей.  

На нашу думку, варто наголосити, що пра-
вова культура починається з конституційної ку-
льтури, а саме з поваги до конституційних при-
писів. Як зазначається в спеціальній юридичній 
літературі, “конституційна культура як багатоас-
пектне явище тісно пов’язана з політико-
правовою культурою населення, юристів, осіб, 
що розробляють конституційний текст. Вона – 
важливий елемент правової культури та безпосе-
редньо пов’язана з конституцією держави, її 
сприйняттям різними верствами населення, з ро-
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зумінням конституції як основного закону дер-
жави і суспільства” [4, с. 174].  

Усвідомлення соціальної цінності Консти-
туції України та законів України є невід’ємною 
частиною загальнонаціональної конституційної 
культури. Щодо особистості кожного індивіда 
правова культура – це не тільки знання Консти-
туції і законів України, розуміння права, вияву 
поваги до честі та гідності інших, але й свідоме 
виконання їх приписів у практичній діяльності. 
Адже, як видається, процес реалізації Конститу-
ції України та інших законодавчих актів в знач-
ній мірі визначається рівнем правової культури 
людини і громадянина. Не кожну особистість, 
що знає і розуміє правові настанови, можна вва-
жати людиною правової культури. Такою люди-
ною є та, у якої знання доведені до рівня внутрі-
шньої потреби усвідомлення змісту і строгого 
виконання Основного Закону держави та інших 
нормативно-правових актів, формування поваги 
до них, вироблення почуття законності та спра-
ведливості, хто в своїй практичній діяльності 
виконує їх в силу внутрішнього переконання.  

Однак, на жаль, сьогодні цей постулат не 
виконується багатьма суб’єктами конституцій-
них правовідносин.  

У суспільній думці ще не повною мірою ус-
відомлюється реальна роль і цінність Конституції 
як найважливішого політико-правового документа, 
її значимість для розвитку правової системи Украї-
ни, становлення соціально-економічних та полі-
тичних процесів на демократичних засадах. Це 
безпосередньо пов’язано з питанням легітимності 
Конституції, сприйняттям її громадянами, всім на-
селенням, політичною елітою. Підтримка народом 
конституційних новацій має вагоме значення для 
ефективності функціонування як норм Основного 
Закону так і чинного законодавства.   

Для утвердження України, як правової 
держави необхідно підвищувати роль Конститу-
ції як Основного Закону держави і суспільства, 
що стимулює розвиток демократичних процесів, 
багатоманітність думок, забезпечення істинного 
народовладдя. Крім того, як відомо, Конституція 
закріплює, зокрема, не тільки певні досягнення 
держави і суспільства на період її прийняття, але й 
визначає програму, що направлена на вироблення 
стратегії їхнього розвитку, напрямки спрямованос-
ті зовнішньої політики держави та ін. 

Отже, волевиявлення народу може здійс-
нюватися лише за умови дії принципу верховен-
ства Конституції, що унеможливлює свавілля і 
анархію, будь-які прояви порушення принципу 

конституційності в роботі державних структур та 
органів місцевого самоврядування.  

В свою чергу, як підкреслюють окремі віт-
чизняні науковці, недостатньо високий рівень 
правової культури народних депутатів України, 
працівників державного апарату є одним із нега-
тивних чинників становлення сучасного україн-
ського конституціоналізму [6, с. 26]. Якщо вони 
самі не додержуються положень Конституції 
України та інших законів, то важко передбачити, 
що це позитивно вплине на рівень правової куль-
тури конкретної особи. Тому, як уявляється, 
обов’язок державного службовця – дотримувати-
ся та виконувати Конституцію України та інші 
закони держави, слідкувати за їх виконанням 
усіма суб’єктами правовідносин, діяти прозоро 
та чесно з метою служіння народу України.  

У суспільній практиці, в свідомості людей 
можливо слід виховувати повагу до Конституції 
України, до закону як фундаментальних регуля-
торів суспільних відносин, оскільки “в Україні 
не вироблено шанобливого ставлення до вищого 
правового акту – Конституції, його святості та 
непорушності” [7, с. 304]. В зв’язку з цим, необ-
хідна ціленаправлена робота по формуванню по-
ваги до Конституції України та інших законів 
України. Підвищення авторитету Конституції у 
громадській думці як цінності для людини, сус-
пільства, держави – важливе завдання правови-
ховної роботи [6, с.38]. Н. Оніщенко звертає ува-
гу на те, що “сучасне українське суспільство ха-
рактеризується багатьма різними суперечностя-
ми, серед яких спостерігається прийняття знач-
ної кількості нормативно-правових актів і водно-
час поширення тотального правового нігілізму. 
Причому прийняті закони відверто ігноруються, 
порушуються, не виконуються, їх не поважають і 
не цінують” [2, с. 161]. В цьому контексті нега-
тивні факти мало втручання в Конституцію 
України з мотивів політичних домовленостей і 
були її зміни в грудні 2004 р. 

Необхідність формування правової культу-
ри індивіда, за якої повага до права, закону стає 
особистим переконанням кожної людини, вису-
ває вимоги до забезпечення не лише зовнішньо 
правомірної поведінки членів суспільства, а й 
поведінки, заснованої на глибокому усвідомлен-
ні необхідності та потреби в правових нормах, на 
переконанні в їх справедливості та цінності. Така 
поведінка невід’ємна від правової культури і дає 
змогу обирати найбільш ефективні шляхи здійс-
нення прав та виконання обов’язків, заснованих 
на повазі до права, сприяє перетворенню потреб 
закону в життєву необхідність [5, с.  76]. 
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На нашу думку, формування правової, зок-
рема, конституційної, культури більшості членів 
суспільства повинно починатися ще з студентсь-
ких років. Так, навчання у вищому навчальному 
закладі формує у студента зокрема пізнавальне 
ставлення до правових цінностей, повагу до Кон-
ституції України та законів України, перекона-
ність у необхідності та соціальній значущості 
зміцнення правової основи державного та гро-
мадського життя.  

Сьогодні загальний рівень правової куль-
тури студентів, на наш погляд, ще не повністю 
відповідає вимогам суспільства. Зокрема, це ілю-
струють результати проведеного автором анке-
тування серед студентів Чернівецького торгове-
льно-економічного інституту Київського націо-
нального торговельно-економічного університе-
ту. Виявлено наприклад, що лише 12,3 % із опи-
туваних знають свої конституційні обов’язки. 
Серед причин зниження рівня відповідних знань 
зазначено, наприклад, незнання законів – 24,6 % 
опитаних, недосконалість законодавства – 9,3 %; 
незадовільне соціально-економічне становище 
країни назвали 14,8 %; рівень виховання та від-
сутність моральних цінностей – 6,8 % опитаних. 
Метою ознайомлення із правовою інформацією 
для респондентів є, зокрема: знання та правильне 
використання своїх конституційних прав і сво-
бод – 56,2 % опитуваних; використання своїх 
прав та свобод, не порушуючи законодавства – 
37,3 % опитуваних; знання та виконання 
обов’язків – 22,1 % опитуваних.  

На нашу думку, правова культура, що ма-
теріалізується у вміннях та навичках студентсь-
кої молоді, стає основою їхньої особистої право-
мірної поведінки. Вона сприяє формуванню пра-
восвідомості, морально-правовій діяльності, по-
літичній і трудовій активності, а також забезпе-
ченню законності. В цілому, українське суспіль-
ство, кожний окремий громадянин, потребує не-
гайного підвищення рівня своєї правової культури 
з метою виконання положень Конституції України 
та законів України. Такій вимозі сприятиме Указ 
Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 
992/2001, яким затверджено Національну програму 
правової освіти населення України [8].  

Висновки. Отже, найбільш важливі вимоги 
до людини та громадянина, без здійснення яких, 
на наш погляд, неможливе ефективне функціо-
нування держави та життєдіяльність всього сус-
                                                        
 Анкетуванням було охоплено 154 студенти Черніве-
цького торговельно-економічного інституту Київсь-
кого національного торговельно-економічного уні-
верситету. 

пільства виражені в закріпленому Основним За-
коном конституційному обов’язку додержувати-
ся Конституції України та законів України. Ра-
зом з тим, такі вимоги реалізовуватимуться тіль-
ки тоді, коли в суспільстві буде існувати належ-
ний рівень правосвідомості та правової культури.  

Проблеми правової культури потребують не 
лише подальшого теоретичного вивчення, а й пе-
реосмислення багатьох положень практичного за-
стосування. В Україні має постійно підвищуватися 
рівень правової культури кожної людини, кожного 
громадянина, кожної посадової особи, кожного 
державного службовця з метою формування відпо-
відних уявлень, поглядів, ціннісних орієнтацій, 
установок, що забезпечують дотримання і вико-
нання конституційного обов’язку додержуватися 
Конституції України та законів України.    
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Summary 
There are levels of the legal awareness and the legal culture in the modern society are considered in 

this article. The accents were made on the ways and methods of formation the legal awareness. It was made 
on the purpose to guarantee the fulfilment of obligation to observe the Constitution of Ukraine and laws of 
Ukraine. The legal awareness and the legal cultural influence over the Constitution of Ukraine and other laws 
of Ukraine were described.          
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Правосознание и правовая культура, как неотъемлемые компоненты конституционной обязан-
ности соблюдать Конституцию Украины и законы Украины 

 
Аннотация 

В статье исследовано уровень правосознания и правовой культуры в современном обществе. 
Акцентируется внимание на поиске путей и способов формирования и развитии правовой культуры с 
целью обеспечения исполнения обязанности соблюдать Конституцию Украины и законы Украины. 
Рассматривается взаимосвязь и влияние указанных категорий на исполнение норм Основного Закона 
и других законов Украины и очерчивает перспективы их развития.   

Ключевые слова: правосознание; правовая культура; обязанность соблюдать Конституцию Ук-
раины и законы Украины; конституционная культура; правовой нигилизм.   
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ПУБЛІЧНІ ТА ПРИВАТНІ ІНТЕРЕСИ У МЕХАНІЗМІ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
 
Розглянуто проблему позиціонування приватних і публічних інтересів у сфері державної влади в демок-

ратичних країнах. Указуються концептуальні підходи до розумінні співвідношень цих дефініцій, проаналізова-
но правові та неправові ресурси у державо-владних відносинах, що використовуються для забезпечення прива-
тних та публічних інтересів сучасного суспільства.  

Ключові слова: державна влада, громадянське суспільство, приватний інтерес, публічний інтерес, ресурс 
влади, механізм влади. 

 
Постановка проблеми. Сьогочасне суспі-

льство вступило в період великих перетворень і 
реформ, що зачіпають усі сфери життєдіяльності 
соціуму, котрі породжують конфліктогенність 
політичних і правових процесів і складають "ка-
ркас" вітчизняної правової реальності. У зв'язку з 
цим вимога стабілізації та впорядкування гро-
мадських стосунків носить принциповий харак-
тер для державності, що формується, а відповід-
но, феномен влади повинен відбивати динаміку 
правового життя і безпосередньо зв'язувати дер-
жавну владу з якісним станом державно-
правового розвитку правової системи. Саме цій 
меті і підпорядковано право з усім механізмом 
його нормативного регулювання.  

В умовах, коли істотно підвищуються шан-
си активізації ринкових механізмів, мобілізації 
резервів заповзятливості через розширення кола 
індивідуальних можливостей особи і різних спо-
собів її самореалізації в політико-правовому про-
сторі, істотно скорочується дистанція "людина - 
державна влада".  

Метою цієї статті є дослідження питання 
співвідношення і взаємодія приватних і держав-
них інтересів при здійсненні державної влади.  

Стан наукової розробки проблеми. Ви-
вчення феномена влади та пов'язаних з нею про-
блем має давню історію. Її дослідженням займа-
лися такі філософи і правознавці, як Платон, 
Аристотель, Н. Макіавеллі, Ж. Боден, Т. Гоббс, 
Ш.Л. Монтеск'є, В. Паретто, М. Вебер, Г. Ласу-
елл та ін. Однак юридичний механізм взає-
мозв’язку приватних і публічних інтересів, 
принципів їх взаємодії у державно-владній сфері 
розглядався переважно фрагментарно й зазвичай 
не ставав предметом самостійного дослідження. 
Здебільшого спроби дослідження вищезазначеної 
проблематики зводяться до таких аспектів: уста-
новлення межі між приватним і публічним інте-
ресом і способи захисту від надмірного втручан-
ня державної влади в особисту сферу (О. Вінник, 
А. Агеев[1]) або дослідження обсягу задоволення 

приватного інтересу, щоб забезпечити стабіль-
ність існування всього суспільства (О. Крупчан, 
В.Селіванов, Н.Діденко[2]). Поряд із цим у теорії 
права залишаються неврегульованими та потре-
бують додаткового дослідження вагомі проблеми 
формування  понятійного апарату у сфері меха-
нізму державної влади та місце в цьому інститу-
ційному вимірі приватних і публічних інтересів.  

Виклад основного матеріалу. Влада це 
завжди необхідний елемент життєдіяльності со-
ціальної системи. У формально-управлінському 
підході влада, як механізм управління й органі-
зації, уперше отримує своє пояснення в політи-
ко-правовому диспуті. У даному випадку влада 
виступає як влада державна, котра змістово роз-
кривається у можливості і здатності впливу до-
мінуючого керівного суб'єкта (держава і його 
органи) на керований об'єкт (суспільство, соціа-
льні групи). З цих позицій влада – правова орга-
нізація соціуму, а механізм влади передбачає 
державно-правове управління різними видами 
діяльності. Механізм державної влади має скла-
дну ієрархічну структуру, яка пронизує кожне 
соціальне поле, черпаючи свої ресурси в "єднан-
ні народу", де формальний суб'єкт влади - грома-
дяни, передають (делегують) свої владні повно-
важення офіційному агентові - державі. 

Згідно з сучасними поглядами, громадян-
ське суспільство є невід'ємним елементом сучас-
ного демократичного правового суспільства. 
Громадянське суспільство можна розглядати як 
сукупність різних зв'язків і стосунків між людь-
ми з метою якнайповнішого задоволення різно-
манітних інтересів: культурних, комунікативних, 
освітніх, економічних та ін. Інтереси кожної кон-
кретної людини, реалізація яких дозволяє задо-
вольняти індивідуальні (групові, корпоративні) 
потреби, і будуть приватними інтересами. За-
вдання державної влади – консолідувати приват-
ний і публічний інтерес заради досягнення цілей, 
що ставляться громадянським суспільством пе-
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ред цією владою та заради збереження владних 
повноважень самою владою. 

На думку С.П. Рабіновича, приватне і пуб-
лічне є аспектами, «іпостасями» будь-яких від-
носин, що виникають у кожній спільноті – сім’ї, 
громаді, організації тощо. Публічним є все те, що 
стосується благ і організації спільноти, а приват-
ним – усе, що стосується благ та інтересів кож-
ного з її учасників [5, c.5].   

Приватні інтереси окремих людей багато в 
чому суперечать один одному, прагнуть до відо-
кремлення, автономії, схильні до реалізації на-
віть завдаючи шкоди інтересам іншим суб'єктам. 
З онтологічного боку, будь-який інтерес егоїсти-
чний уже внаслідок того, що його носій шукає 
сам можливості задоволення необхідних потреб. 
Прагнення до відокремлення інтересу диктується 
і тим, що інтерес завжди зв'язаний з інтересами 
інших людей, які однакові між собою у плані 
реалізації. Тому прагнення до відокремлення ін-
тересу неминуче поєднується з такими його вла-
стивостями, як суперечність, конкурентність, 
змагальність, заповзятливість, імпровізація,  що в 
сукупності визначає домінуючу його  рису - сти-
хійність. Наявність і адекватна реалізація прива-
тних інтересів є об'єктивною основою сучасної 
демократичної правової держави. 

Проте при всіх позитивних моментах плю-
ралізму інтересів їх різноманітність несе в собі 
деструктивний потенціал. Конкуруючи і змагаю-
чись між собою, одні інтереси можуть реалізову-
ватися у вигляді шкоди для реалізації інших ін-
тересів, у тому числі і більш значущих. 

Щоб окремі індивіди, реалізовуючи свої при-
ватні інтереси, елементарно не знищили один од-
ного, з'являються особливі "надінтереси" - інте-
реси, в реалізації яких кожен індивідуально заціка-
влений в набагато меншій мірі, реалізація яких 
може відбуватися навіть усупереч інтересам окре-
мих індивідів, але водночас реалізація цих "надін-
тересів" слугує метою збереження як усього соціу-
му, так і в кінцевому результаті реалізації інтересів 
кожного з її складових індивідів. Існування цих 
інтересів зумовлене існуванням самого суспільства 
як цілісної системи. 

Оскільки цей інтерес породжується суспі-
льством, логічно називати його громадським ін-
тересом. Громадський інтерес складається з 
окремих приватних інтересів. Проте громадський 
інтерес не є простою сумою індивідуальних інте-
ресів. При формуванні громадського інтересу 
відбувається не механічне складання і "накла-
дення" одних інтересів на інші, а їх "примирен-
ня", створення рівнодійності приватних інте-

ресів, яка з одного боку ґрунтується на окремих 
приватних інтересах, але з іншого - їм не дорів-
нює й утворює нове явище, що не зводиться до 
простої суми останніх. На цю обставину ще вка-
зував Жан-Жак Руссо: «Між волею усіх і загаль-
ною волею часто існують великі відмітності. За-
гальна воля бере до уваги лише загальні інте-
реси. Воля усіх бере до уваги лише приватні ін-
тереси і є сукупністю індивідуальної волі, якщо 
віднімемо від цієї волі плюс і мінус, які взаємоп-
ротилежні, залишиться як підсумок відмітностей, 
загальна воля» [6, c.219.]. Водночас громадський 
інтерес, окрім різних суб'єктивних інтересів, 
враховує ще і безліч об'єктивних чинників, як 
наприклад: економічні, соціальні, геополітичні, 
екологічні та ін. 

З поняттям громадський інтерес тісно по-
в'язане й інше поняття: публічний інтерес. Розг-
лянемо їх співвідношення. Уперше досліджен-
ням цих питань зайнявся Ю. А. Тихоміров. Він 
публічні інтереси визначає як «…громадські ін-
тереси, без задоволення яких неможливо, з одно-
го боку, реалізувати приватні інтереси, з іншого - 
забезпечити цілісність, стійкість і нормальний 
розвиток організацій, держав, націй, соціальних 
прошарків, нарешті суспільства в цілому. Це - 
офіційно визнані інтереси, що мають підтримку 
держави і правовий захист. Отже, публічний ін-
терес визнаний державою і забезпечений правом 
інтерес соціальної спільності, задоволення якого 
слугує умовою та гарантією її існування і розви-
тку» [7, с. 54-55]  

У цьому визначенні публічний інтерес визна-
чається через ширше поняття - громадський інтерес 
(інтерес соціальної спільності). Фактично виходить 
формула: "публічний інтерес = громадський інтерес + 
закріплення його правом". Логічно продовжуючи 
процитовану думку, можна сказати, що публічний і 
громадський інтереси не тотожні один одному, не 
кожен громадський інтерес є публічним. 

Виходячи з вищевикладеного, можна виді-
лити такі критерії віднесення того або іншого 
інтересу до категорії публічного. Перший крите-
рій виділяється на основі формальних, другий - 
на основі функціональних ознак. 

1. Публічний інтерес – це завжди артику-
льований, усвідомлений інтерес. Для сучасних 
державоутворюючих суспільств публічний    ін-
терес є  інтересом,  визнаним   державою і врегу-
льованим (забезпеченим) правом [3, c. 92]. 

2. Публічний інтерес слугує меті забезпе-
чення цілісності і стійкого функціонування сус-
пільства. Артикуляція громадських інтересів і їх 
наступне закріплення в законодавстві носять ба-
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гато в чому суб'єктивний характер. На цей про-
цес накладає відбиток пануючий у суспільстві 
світогляд, менталітет як основної маси населен-
ня, так і політичної еліти.  

Публічний інтерес не зводиться до простої 
суми приватних інтересів,  доволі часто в корот-
костроковій перспективі багато в чому їм супе-
речить. Але оскільки від реалізації публічних 
інтересів залежить факт існування і нормального 
функціонування будь-якого суспільства, то саме 
реалізація публічного інтересу слугує передумо-
вою і гарантією реалізації окремих приватних 
інтересів. Іншими словами, реалізація публічних 
інтересів створює середовище для реалізації 
приватних інтересів. 

Окрім цього, можна виділити ще і таку 
ознаку, як особливий порядок реалізації. Публіч-
ний інтерес завжди імперативний, на його захис-
ті стоять різні владні інститути, і в першу чергу – 
інститут державної влади, в широкому розумінні 
цієї дефініції. Реалізація публічного інтересу 
завжди відбувається в інституційних формах. 

Державна влада володіє власним консолі-
дованим ресурсом, що виражає її соціальну суть, 
має необмежений юридичний характер, монопо-
льне право на правотворчу діяльність, як спосіб 
організації громадських стосунків і правозасто-
совну, як спосіб регулювання і контролю. Дер-
жавна влада може абсолютно легально викорис-
товувати силові механізми, опираючись на спе-
ціальний апарат примусу, та використовує не 
лише механізм примусу, але й економічні, соціа-
льно-політичні, культурно-інформаційні ресурси. 

Будь-яка влада як функція, що породжується 
будь-яким суспільством, проявляється у діяльності 
відповідних суб'єктів, влада держави - у діяльності 
її  органів і посадовців. Основні напрями цієї дія-
льності зазвичай іменуються функціями держави. 
Ці функції, а, відповідно, державна влада, здійс-
нюються за допомогою різних форм і методів, і, 
передусім, шляхом ухваленні рішень, що розріз-
няються за формою і змістом діяльності системи 
органів, покликаних реалізовувати ці рішення, 
здійснювати нагляд за їх здійсненням і вживати 
необхідні заходи у разі їх невиконання. 

Для державної влади характерне застосу-
вання примусових заходів для задоволення пра-
вомірних як публічних так і приватних інтересів. 
Володарюючий суб'єкт при необхідності може 
поставити підвладного в ситуацію примусу. Си-
туація примусу - це такий стан, коли підлеглий 
суб'єкт постає перед вибором тільки одного з 
несприятливих наслідків своїх майбутніх дій, 
спираючись на свою шкалу цінностей, тобто ви-

бирає менше зло для себе. Очевидно, що держа-
вна влада спирається на примус, здійснюваний 
уповноваженими на те агентами держави, тобто 
її органами (посадовцями). 

Як зазначив Г.В. Мальцев, «більш стабільні 
суспільства, які мають достатній потенціал само-
управління і збалансовану систему владних від-
носин, потребують найменшої етатизації. Нато-
мість значно більший або досить високий рівень 
етатизації потрібен у суспільствах, які з величез-
ними зусиллями вибираються з кризи і хаосу, де 
відсутні або деформовані соціальні структури, а 
владні організації відносно слабкі й стурбовані 
не стільки організаційними потребами, скільки 
боротьбою за владу» [4, с.322]. 

На відміну від тоталітарної, правова дер-
жава використовує не будь-які види примусу, які 
у змозі здійснювати її органи, а тільки такі, які 
передбачені правом і реалізовуються із застосу-
ванням правових процедур. Такий примус ми 
можемо назвати не тільки державним, але і пра-
вовим. Державна влада здійснюється не лише 
шляхом ухвалення правових рішень нормативно-
го й індивідуального характеру, що спираються 
на примус, але і м'якшими способами, з викорис-
танням рекомендацій, порад, побажань, закликів, 
що не є за своєю природою правовими засобами. 
Досить м'які і деякі політико-правові способи здій-
снення влади, коли держава не використовує жорс-
ткі обов'язкові приписи і визнає свободу дій підв-
ладних суб'єктів, ставлячи їй певні правові рамки, 
покликані захистити інших осіб від довільних дій. 
До м'яких способів здійснення влади відноситься і 
такі, як обіцянки й узяті на себе зобов'язання вина-
городи за певну діяльність (премії, нагороди, вста-
новлення різного роду пільг: податкових, трудо-
вих, пенсійних і тому подібне). 

Виділимо ряд характеристик, які має сучасна 
державна влада. До специфічних рис державної 
влади належить віднести імперативний, диспози-
тивний, інформативний характер влади. Під імпе-
ративним характером влади розуміється існування 
громадських стосунків, заснованих на принципах 
владарювання та підпорядкування, тобто таких 
стосунків, які носять асиметричний характер. Та-
кий характер влади зазвичай захищає публічні ін-
тереси суспільства.  Ведучи мову про диспозитив-
ний характер, зазначимо, що цей вид стосунків за-
снований на принципах рівності сторін і встанов-
лення взаємин, як правило, в цивільно-правовій 
сфері, між рівними суб'єктами на договірній осно-
ві. У домінанті характерні такі відносини при за-
безпеченні приватного інтересу, і доволі часто 
державна влада виступає не просто регулятором 
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таких відносин, а паритетним рівним суб’єктом 
поряд з іншими учасниками. Такому виду, відповід-
но, притаманний симетричний характер стосунків. 

 Інформативність державної влади припус-
кає створення та підтримку певних видів знань, 
які є опорою владної діяльності державних орга-
нів і посадовців, поширення інформаційних по-
токів, а також контроль за коментуванням і цир-
куляцією цих потоків у суспільстві. 

Висновки. Науковий підхід до визначення 
співвідношення приватного та публічного інте-
ресу у сфері  владної проблематики не безпереч-
ний і потребує подальшого розвитку, але вже 
тепер можна сміливо сказати, що він відкриває 
нове, набагато глибше "коріння" влади, дозволяє 
прив'язати теорію до реальності, розрізняючи її 
стратегії та механізми. Зазначимо, що в даний 
момент у наукових дослідженнях відбувається 
перехід до принципово іншої аналітики як держа-
ви, так і в цілому влади, що дозволяє моделювати її 
справжнє здійснення у сучасному суспільстві. То-
му необхідність створення нових механізмів вла-
дарювання і процедур функціонування владних 
інститутів, які змогли б фактично відбивати і регу-
лювати інтереси громадян, все ще на порядку ден-
ному сучасних державних реформ. 
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The problem of positioning of private and public interests in the sphere of government in democratic 
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Публичные и частные интересы в механизме современной государственной власти 
Аннотация 

Рассмотрена проблема позиционирования частных и публичных интересов в сфере государ-
ственной власти в демократических странах. Указываются концептуальные подходы к понимании 
соотношений этих дефиниций, проанализированы правовые и неправовые ресурсы в государственно-
властных отношениях, которые используются для обеспечения частных и публичных интересов со-
временного общества. 

Ключевые слова: государственная власть, гражданское общество, частный интерес, публичный 
интерес, ресурс власти, механизм власти. 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 525. Правознавство. 37 

ІIІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. 
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
 
 
УДК 436 

© 2010 р. О.В. Руденко  
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 

 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ  

У ТРАНСПОРТНОМУ ПРАВІ ЄВРОСОЮЗУ  
 
Останнім часом в ЄС відбулися значні зміни в законодавстві, що регулює правові відносини в галузі ци-

вільної авіації. Переважна більшість нових норм права зміцнили захист пасажирів та авіаційних компаній, від-
повідальних за безпеку життя і цілісності багажу. Відповідні нормативні акти стосуються регламентів (вторин-
не право ЄС), виконання яких обов'язкове для всіх держав-членів. Підвищена увага повинна бути зосереджена і 
на важливих нововведеннях у термінології в галузі транспортного законодавства ЄС. 

 
Постановка проблеми. В останні 10 років 

відбулися значні зміни в законодавстві ЄС, яке 
регулює правові відносини в цивільній авіації. 
Це було зумовлено двома основними причинами. 
По-перше, підписанням у 1999 році Монреальсь-
кої Конвенції, спрямованої на уніфікацію деяких 
правил, які стосуються міжнародного перевезен-
ня повітряним шляхом. Другою причиною, яка 
стимулювала видання нормативних актів щодо 
безпеки повітряного транспорту в ЄС, стали зло-
чинні дії, вчинені терористами у Нью-Йорку та 
Вашингтоні 11 вересня 2001 р. На думку розроб-
ників нових правових норм у ЄС, тероризм − одна 
з найбільших загроз ідеалам демократії і свободи, 
які, як відомо, закладені в саму сутність Європей-
ського Союзу. Тому в цивільній авіації захист гро-
мадянина в межах Європейського Союзу повинен 
бути завжди надійно забезпеченим,  запобігаючи 
можливостям незаконного втручання.  

Ступінь наукової розробки проблеми.    
В Україні дослідженнями окремих питань між-
народних повітряних перевезень займались 
М.О.Баймуратов, В.Н.Денисов, В.І.Євінтов, 
В.Ф.Опришко, а з представників радянської 
школи права можна відзначити праці таких фахі-
вців у галузі повітряного права, як В.Е.Грабар, 
І.С.Перетерський, В.Г.Афанасьєв, Ю.М.Малєєв 
та інші. Нами також зроблений  загальний аналіз 
розвитку транспортного права в ЄС [1].  

Метою даної публікації є виявлення інно-
вацій у нормативних актах ЄС, які регулюють 
правові відносини в цивільній авіації. 

Виклад основного матеріалу. Уніфікація 
нового законодавства, яке регулює сферу  повіт-
ряного транспорту ЄС, стосується не лише  без-
пеки пасажирів, але й вантажу. Так, 13 травня 
2002 р. прийнятий Регламент Європейського па-
рламенту та Ради (ЄС) № 889/2002 „Про відпові-
дальність повітряного транспорту в разі не-
щасних випадків” [2]. Вихід даного Регламенту 
зумовлений необхідністю виправлення Регламе-
нту Ради ЄЕС 2027/97 від 9 жовтня 1997 р. „Про 
відповідальність повітряного транспорту в разі  
нещасних випадків” з метою приведення його у 
відповідність до умов Монреальської угоди. Голо-
вною метою нового Регламенту є створення уніфі-
кованої системи відповідальності за міжнародний 
повітряний транспорт (п. 6). Цей Регламент покли-
каний посилити захист пасажирів та їх утриманців 
(п.7). У Регламенті зазначається, що відповідно до 
принципу subsidiarity, на рівні ЄС необхідно ство-
рити єдиний набір правил для всіх повітряних тра-
нспортних засобів (п.9).  

У ст. 1 приписується, що цей Регламент 
забезпечує умови, які відповідають Монреальсь-
кій угоді відносно перевезення пасажирів та їх 
багажу повітряним шляхом і встановлює деякі 
додаткові умови. У Регламенті  представлені де-
фініції термінів і понять, які подалі застосовува-
тимуться у правовому регулюванні безпеки повіт-
ряного транспорту в межах ЄС. Останні для зруч-
ності узагальнені нами у вигляді табл.1, де подано 
назву терміна англійською та українською мовами, 
міжнародну абревіатуру терміна, якщо така існує, 
та стисле визначення його змісту. 
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Таблиця 1 
Термінологія прийнята  Регламентом Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 889/2002  

для правового регулювання питань безпеки повітряного транспорту  
Термін або абревіатура англійсь-

кою мовою 
Термін або абревіатура українською 

мовою 
Дефініція 

“Air carrier” „ Повітряний транспорт” Повітряний транспорт з ліцензією, яка має 
юридичну силу 

“Community air carrier” „Повітряний транспорт Союзу” Повітряний транспорт з ліцензією, яка має 
юридичну силу і надана державою-членом 
у відповідності з умовами Регламенту 
ЕЕС 2407/92 

“Person entitled to compensation” „Людина, яка має право на компенса-
цію” 

Пасажир або будь-яка людина, яка має 
право вимагати компенсації у відповідно-
сті із застосованим законом 

“Baggage” „Багаж” Якщо інше не передбачено, повинен озна-
чати багаж, перевірений згідно ст. 17 (4) 
Монреальської угоди 

“SDR” „Сі-Ді-Ер” Спеціально прописане  право, яке визна-
чене Міжнародним грошово-кредитним 
фондом 

“Warsaw Convention” „Варшавська конвенція”  
 

Угода для об’єднання деяких правил, які 
стосуються міжнародного перевезення 
повітряним шляхом, підписана у Варшаві 
12 жовтня 1929 або Варшавська Конвен-
ція, виправлена у Гаазі 28 вересня 1955 та 
Додаткова Угода до Варшавської Конвен-
ції, підписана в Гвадалахарі 18 вересня 
1961 

“Montreal Convention” „Монреальська конвенція”  Угода про уніфікацію деяких правил, які 
стосуються міжнародного перевезення 
повітряним шляхом, підписана в Монреа-
лі 28 травня 1999 

 
Згідно зі ст. 3, відповідальність повітряно-

го транспорту відносно пасажирів і багажу по-
винна визначатися всіма умовами Монреальської 
Конвенції. Зазначається, що під обов’язковим 
страхуванням, яке викладене в ст. 7 Регламенту 
2407/92, тепер розумітиметься вимога повітряно-
го транспорту Євросоюзу  щодо страхування до 
такого рівня, який адекватно гарантує, що всі 
люди, які мають право на компенсацію, одержать 
її в такому обсязі, на який вони мають право у 
відповідності з цим Регламентом. Крім того, за 
новим Регламентом введена нова стаття 3а, згід-
но з якою пасажир може одержати додаткову 
суму відповідно до ст. 22 (2) Монреальської 
Конвенції, якщо він підписав спеціальну декла-
рацію щодо поставки багажу, яка основана на 
тарифі, пов’язаному із додатковими затратами на 
транспортування та страхування. 

У ст. 5 проголошується, що Співтовариство 
повітряного транспорту повинно без затримки, і в 
будь-якому випадку не пізніше 15 днів після іден-
тифікації фізичної особи, яка має право на встано-
влену компенсацію, зробити авансові платежі про-
порційно заподіяним збиткам. При цьому у випад-
ку смерті пасажира авансова плата не повинна бути 
меншою, ніж еквівалент 16 000 євро. 

Згідно зі ст. 6,  усі види повітряного транс-
порту повинні гарантувати виконання головних 
умов відповідальності за пасажирів та їх багаж, 
включаючи крайні терміни виплати компенсації 
та можливість підписання спеціальної декларації  
для багажу, яка забезпечує його доступність па-
сажирам у всіх пунктах продажу, в тому числі 
продаж то телефону або через Інтернет. Для ви-
конання цієї  вимоги Співтовариство повітряного 
транспорту повинно використовувати положен-
ня, яке міститься в додатку даного Регламенту. 

Усі види повітряного транспорту в межах 
ЄС повинні забезпечувати кожного пасажира 
письмовою інструкцією щодо меж  компенсації 
за смерть або збитки під час даного рейсу. Так 
само, кожний пасажир повинен отримати пись-
мову інструкцію відносно меж компенсації за 
пошкодження або втрату багажу і попередження, 
що багаж більшої цінності, ніж зазначена, пови-
нен бути завізований при реєстрації або повніс-
тю застрахований пасажиром до  подорожі.  Крім 
цього, кожен пасажир повинен отримати пись-
мову інструкцію щодо меж компенсації за збит-
ки, спричинені затримкою рейсу (ст. 6, п. 2). 

У додатку до даного Регламенту описані ме-
жі компенсації за різні збитки, які повинні випла-
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чуватися пасажирам у країнах-членах, якщо ці кра-
їни добровільно не прийняли ще вищі межі. 

Так, компенсація за затримку пасажирів 
обмежена 4 150 SDRS1 (в наближенні до кількос-
ті у місцевій валюті). У випадку затримки багажу 
повітряний транспорт відповідає за збитки, якщо 
не були вжиті всі розумні заходи, щоб їх уникну-
ти. Відповідальність за затримку багажу обме-
жена  1 000 SDRS (у наближенні до кількості у 
місцевій валюті). За руйнацію, пошкодження або 
втрату багажу повітряний транспорт компенсує 
до 1000 SDRS (у наближенні до кількості у місце-
вій валюті). Ця компенсація виплачується навіть, 
якщо транспортною компанією не були допущені 
помилки, але багаж перед транспортуванням не 
був ушкодженим. Пасажир може одержати вищу 
компенсацію за ушкодження багажу, якщо була 
створена спеціальна декларація не пізніше, ніж при 
реєстрації, і заплачена додаткова плата.  

Скарги щодо компенсації за ушкодження 
багажу повинні бути здійснені якомога швидше. 
Пасажир може писати і скаржитися в межах 7 
днів у випадку пошкодження багажу та в межах 
21 дня у випадку його затримки. В обох випадках 
відлік проводиться з дати, коли багаж був відда-
ний у розпорядження пасажира. У Регламенті 
зазначається термін, протягом якого особа може 
звертається до суду з вимогою компенсації заподі-
яних  збитків. Проголошується, що будь-яке звер-
нення до суду щодо відповідних компенсацій по-
винно бути в межах 2-х років від дати  прибуття 
літака, або з дати, коли літак повинен був прибути. 

За ушкодження до 100 000 SDRS (до кіль-
кості у місцевій валюті) компанія повітряного 
транспорту не може оскаржувати вимоги до 
компенсації. При вимозі більшого рівня компен-
сації повітряний транспорт може захищати себе  
від висунутих вимог, доводячи, що це не було 
викликано недбалістю або помилкою. 

У ст. 7 зазначається, що не пізніше, ніж че-
рез 3 роки після дати вступу в силу даного Рег-
ламенту, Комісія повинна скласти звіт відносно 
його застосування. Зокрема, вона повинна дослі-
дити потребу переглянути розмір компенсацій, 
згаданий у відповідних статтях Монреальської 
Конвенції. Це дослідження повинно підвести ри-
ску під правилами компенсації, які застосову-
ються повітряним транспортом відповідно до 
законодавства ЄС і Монреальської Конвенції. 

Застосування цього Регламенту повинно 
розпочатися з моменту його публікації в «Офі-
ційному журналі ЄС» або від дати його вступу в 
                                                        
1 Відносна одиниця, яка встановлюється пропорційно 
до місцевої валюти 

силу або не пізніше від дати вступу в силу Мон-
реальської Конвенції.  

Цей Регламент обов’язковий у повному об-
сязі і безпосередньо має бути застосованим до 
всіх держав-членів.   

16 грудня 2002 р. був виданий Регламент 
Європейського парламенту та Ради (ЄС) 
№2320/2002 „Встановлення  загальних правил 
у галузі безпеки цивільної авіації” [3].  

 Головна мета цього Регламенту  полягає в 
тому, щоб установити  ефективні заходи в рам-
ках ЄС для запобігання незаконному втручанню 
проти цивільної авіації (ст. 1). Додаткова мета –
забезпечити основу для загальної інтерпретації 
зв'язаних з цим умов, викладених в Угоді в Чика-
го  у спеціальному додатку № 17 (ст. 2). Цим Ре-
гламентом передбачено врегулювати основні 
стандарти щодо безпеки авіації, а також дійти 
згоди щодо контролюючих механізмів (ст. 3).  На 
початку Регламенту (ст. 2) дається визначення 
трьох головних термінів, які пронизують весь 
текст Регламенту, в тому числі: 

 ‘airport’ -‘аеропорт’ - повинен означати 
будь-яку територію у державі-члені, яка відкри-
та для комерційних дій повітряного транспорту; 

 ‘Chicago Convention’ -‘Угода Чикаго’ 
повинна означати Угоду з Міжнародної Цвіль-
ної Авіації та додатки, підписані в Чикаго 7 
грудня 1944; 

 ‘aviation security’ - ‘безпека авіації’ 
повинна означати комбінацію заходів і людських і 
природних ресурсів, спрямованих на охорону 
цивільної авіації проти дій незаконного втручання. 

Заходи, встановлені в цьому Регламенті, 
поширюються на будь-який аеропорт, розташо-
ваний на територіях держав-членів (ст. 3, п. 1). 
Комісія повинна дослідити заходи, вжиті держа-
вою-членом відповідно до цього Регламенту (ст. 
3, п. 4). До числа цих заходів відноситься прийн-
яття національної Програми безпеки цивільної 
авіації, яка повинна гарантувати застосування 
визначених у Регламенті стандартів (ст. 5, п. 1). 
Така програма повинна бути прийнята держа-
вою-членом протягом 3-х місяців після вступу в 
силу цього Регламенту (ст. 5, п. 1). Крім того, 
кожна держава-член повинна сформувати владну 
структуру, відповідальну за координацію та кон-
троль, і  вимагати від відповідної структури га-
рантії розвитку та виконання національних Про-
грам безпеки цивільної авіації (ст. 5, п. 2).  

 Протягом 6 місяців після вступу в силу 
умов цього Регламенту, відповідно до ст. 12, Ко-
місія повинна провести у співробітництві з від-
повідної владною структурою огляд аеропортів з 
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метою перевірки застосування державами-
членами цього Регламенту (ст. 7, п. 2). Комісії 
буде допомагати комітет, складений із представ-
ників держав-членів і під головуванням предста-
вника Комісії (ст. 9, п. 1). 

Штрафи за порушення умов цього Регла-
менту будуть ефективними, пропорційними та 
переконливими (ст. 12). 

Загальні основні стандарти з безпеки авіа-
ції висвітлені в Додатку до Регламенту, який як і 
основна частина документа, починається з ви-
значень. У табл. 2 нами представлені застосовані 
у Додатку терміни, їх переклад українською та 
інтерпретація. 

Таблиця 2 
Термінологія, використана в Регламенті Європейського парламенту та Ради (ЄС) №2320/2002  

при висвітлені  загальних правил у галузі безпеки цивільної авіації  
 
Прийнята відповідно до Рег-
ламенту міжнародна назва 

терміна або поняття англій-
ською мовою 

Переклад терміна або понят-
тя українською мовою 

Тлумачення терміна або поняття 

‘Accompanied hold baggage’ ‘Супроводжуваний трюмний 
багаж’ 

Багаж, прийнятий для збереження в трюмі літака,    
на якому є пасажир, який  перевірив його, сідаючи 
на борт. 

‘Airside’  
 

‘Повітряна зона’  Територія для руху в аеропорту та суміжний ланд-
шафт і будинки, або частини цього. 

‘Aircraft Security Check’:  
 

‘Перевірка безпеки літака’ Огляд інтер'єру літака, на який пасажири можуть 
мати доступ і огляд що проводиться з метою вияв-
лення заборонених виробів. 

‘Background check’  
 

‘Перевірка біографічних даних’ Перевірка ідентичності людини і попереднього 
досвіду, включаючи будь-яку злочинну історію, як 
частину. 

‘Cabin baggage’   
 

‘Багаж кабіни’ Багаж, призначений для перевезення в кабіні літака.  

‘Commercial Flight’  
 

‘Комерційний рейс’ 
 

Запланований або незапланований політ чи польот-
на діяльність, виконана для широкої публіки або 
приватної групи за цінну винагороду. 

‘General Aviation’  
 

‘Загальна авіація’ Яка-небудь запланована або незапланована польот-
на діяльність, не запропонована або доступна для 
широкої публіки.  

 ‘Known Consignor’ : 
 
(A) For Cargo  
 
 
 
 ( B) For Mail 

‘Відомий вантажовідправник’:   
 для вантажу: 

 
 
 
 
( B) Для пошти 

Власник, який здійснює транспортування повітря-
ним шляхом за його  власний рахунок і який уста-
новив бізнес з керуючим агентом або транспортним 
агентством на основі критеріїв, деталізованих у 
цьому Додатку. 
 
Власник, який здійснює  транспортування пошти за 
його власний рахунок, який установив бізнес з вла-
дою / адміністрацією, яка  керує поштою. 

‘Mail’  
 

‘Пошта’ Відправляє кореспонденцію, або інші заявлені  пре-
дмети, призначені для постачання поштовим адмі-
ністраціям. Поштова влада /адміністрація визначені 
державами - членами. 

‘Prohibited article’’  
 

‘Заборонений об’єкт’ Об'єкт, який може використовуватися, щоб вчинити 
акт незаконного втручання і який не був належним 
чином декларованим і під-даним відповідним зако-
нам і  інструкціям. Показовий список таких заборо-
нених виробів зазначений у // Official Journal of the 
European Communities L 355/6 30.12.2002. 

 ‘PEDS’: Primary Explosive 
Detection System'  
 

‘Первинна система виявлення 
вибухової речовини’ 

Система або комбінація різних технологій, що має 
здатність знайти, а також указати за допомогою 
тривоги, вибуховий матеріал, що утримується в 
багажі, незалежно від матеріалу з якого  зроблена 
сумка. 

 ‘Screening’:  
 

‘Скринінг’ Застосування технічних або інших заходів, що при-
значені для ідентифікації або знаходження заборо-
неного виробу. 

‘Unaccompanied hold baggage’  
 

‘Несупроводжуваний трюмо-
вий багаж’ 

Багаж, прийнятий для транспортування в трюмі 
літака, який був підданий перевірці пасажиром, 
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який відсутній на борту.   
 ‘Terminal’  
 

‘Термінал’ Головний будинок або група будинків, де відбува-
ється перевірка комерційних пасажирів і вантажу та 
відправлення на посадку.  

 ‘TIP’: Threat Image Projection  
 

‘Обробка проекції зображення’ Проектування зображення  предметів загрози, про-
грама програмного забезпечення, що може бути 
встановлена на деяких рентгенівських машинах. 
Програма, яка проектує дійсні зображення предме-
тів загрози (наприклад зброя, ніж, імпровізований 
вибуховий пристрій) у межах рентгенівського зо-
браження реального багажу при експертизі, і забез-
печує безпосередній зворотний зв'язок з оператором 
рентгенівської машини з метою виявлення таких 
предметів. 

 
У ч.2 п.1. Додатку йдеться про безпеку ае-

ропорту. В цій частині Документа зазначається, 
що аеропорт зобов’язаний взяти до уваги всі ви-
моги, які стосуються:   

(A) коштів для керування безпекою, в тому 
числі пасажирів, багажів, вантажів, кур'єрських і 
спеціальних пакетів, які відправляються повітря-
ним транспортом; 

 (B) захисту та контролю доступу до повіт-
ряного простору, безпеки  обмеженої захисної 
зони та інших уразливих  територій аеропорту; 

(C) ефективного використання устаткуван-
ня для забезпечення безпеки. 

У ч. 2 п. 1.1. ідеться про розмежування Airside 
та Landside зон. Зазначається, що між цими зонами 
обов'язково повинні бути встановлені кордони. 

Ч.2 п. 1.2. проголошує, що безпека обме-
женої захисної зони повинна  бути встановлена в 
кожному аеропорту. 

Ч. 2 п.2. присвячений контролю за безпе-
кою. Зокрема йдеться про те, що доступ до об-
меженої захисної зони та іншого повітряного 
простору повинен  контролюватися завжди, щоб 
гарантувати неможливість входження неуповно-
важеної людини в ці зони і щоб ніякі заборонені 
предмети не могли потрапити в  обмежену захи-
сну зону аеропорту або літак (ч.2 п.2.1.).  

Весь штат, якому надається  доступ до об-
меженої захищуваної зони, повинен бути  підда-
ний мінімальній 5-річній перевірці. Перевірка 
повинна бути повторена  рівномірно, не переви-
щуючи 5 років (ч 2. п.2.1 п/п ii). 

Крім того, весь штат, якому надається  до-
ступ до обмеженої захищуваної зони,  повинен 
одержати регулярне навчання щодо безпеки  аві-
ації, включаючи ризики в безпеці  авіації, і пови-
нен бути проінструктований, щоб повідомити 
уповноважені органи про будь-який інцидент, 
який може поставити під погрозу безпеку авіації 
(ч.2 п. 2.1 п/п iii). 

Посвідчення особи Аеропорту повинні бу-
ти видані для всього персоналу, що працює в ае-

ропорту, або відвідує його часто (аеропорт 
включає і службовців повітряного транспорту і 
представників інших служб). Ідентифікаційна 
картка працівника аеропорту повинна містити 
ім'я і фотографію пред'явника. Цей документ по-
винен мати силу тільки протягом обмеженого 
періоду (ч.2. п.2.1 п/п iv). Посвідчення особи ае-
ропорту повинно носитися на видному місці, 
завжди протягом  виконання його власником 
службових обов'язків (ч.2, п.2.1 п/п v). 

Транспортні засоби, які рухаються між зе-
мним і повітряним простором,  повинні бути ви-
пущені через прохід, визначений для відповідно-
го транспортного засобу, який установлений для 
цього в легковидимому місці. Інші транспортні 
засоби, що входять у повітряного простір, по-
винні бути допущені тільки після огляду і випу-
щені з тимчасовим паспортом (ч.2, п.2.1 vii). 

Перевірка посвідчень осіб аеропорту і тра-
нспортних засобів здійснюється у всім повітря-
нім просторі  і в контрольно-пропускних пунктах 
обмеженої захищуваної зони (ч.2, п.2.1 viii).   

У ч. 3 Додатку йдеться про безпеку літа-
ка. Зокрема зазначається, що весь літак повинен 
бути обстежений у такий спосіб: 

(A) літак, який не знаходиться на службі, 
повинен бути підданий ‘пошуку безпеки літака’, 
перш ніж він буде прийнятий в обмежену захи-
щувану зону.  

(B) літак, який перебуває в обслуговуванні,  
повинен бути підданий  ‘перевірці безпеки літа-
ка’ негайно після висадження пасажирів або 
якомога пізніше після посадки пасажирів, багажу 
та вантажу. 

Крім зазначених, у Додатку містяться ста-
ндарти, які торкаються ще восьми  інших ланок 
безпеки цивільної авіації, серед них: багаж кабі-
ни та пасажирів (ч.4); трюмний багаж (ч.5); ван-
таж, кур’єрські й експрес-пакети (ч.6); пошта (ч.7); 
пошта та матеріали повітряної компанії (ч. 8); пос-
тачання запасів і провіанту для повітряної компанії 
(ч.9); чистка повітряного транспорту, запаси та 
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провіант (ч.10);  загальна авіація  (ч.11); формуван-
ня штату та його навчання  (ч.12); керівні принци-
пи щодо устаткування (ч.13). 

Висновки. Отже, в останні 10 років відбу-
лися суттєві зміни в законодавстві ЄС, яке регу-
лює правові відносини в цивільній авіації.  Пере-
важна більшість нових правил посилює захист 
прав пасажирів і відповідальність авіаційних 
компаній за безпеку їх життя та цілісність бага-
жу. Відповідні нормативні акти належать до рег-
ламентів, тобто норм вторинного права ЄС, реа-
лізація яких обов'язкова для всіх держав-членів. 
Потрібно також звернути увагу на значні іннова-
ції в термінології, яка відтепер установлена для 
регулювання відносин у відповідній галузі тран-
спортного права ЄС. 
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ПЕРЕВОЗОК В ТРАНСПОРТНОМ ПРАВЕ ЕВРОСОЮЗА 

 
Аннотация 

В последнее время в ЕС произошли значительные изменения в законодательство, которое регу-
лирует правовые отношения в области гражданской авиации. Подавляющее большинство новых норм 
права укрепили  защиту пассажиров и авиационных компаний, ответственных за безопасность жизни 
и целостности багажа. Соответствующие нормативные акты касаются регламентов (вторичное право 
ЕС), осуществление которых является обязательным для всех государств-членов. Повышенное вни-
мание должно быть также уделено важным нововведениям в терминологии в отрасли транспортного 
законодательства ЕС. 
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ДЕРЖАВНЕ ТА ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ УМОВ ПРАЦІ  
ТА ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Поєднанням державного та договірного регулювання досліджується одна з умов трудового договору – 

заробітна плата. Розкриваються основні підходи до удосконалення змістової частини колективного договору як 
основного акта локальної нормотворчості. Показано значення колективно-договірного регулювання у підви-
щенні соціальних гарантій для працівників.  

Ключові слова: державне регулювання, договірне регулювання, умови праці, заробітна плата, колективний договір. 
 
Постановка проблеми. Історія розвитку 

законодавства про працю це історія пошуків 
найбільш оптимального поєднання централізова-
ного і локального регулювання трудових відносин, 
- зазначає Р.І. Кондратьєв 1, с.34. Справді, зміни, 
що пройшли і проходять в нашій країні не могли 
не зачепити сферу соціально-трудових відносин. 
Зміни суспільних відносин, пов’язаних з перехо-
дом до ринкової економіки, потягнули за собою 
формування нового ринку праці та появу нових 
його учасників у особі роботодавців різних форм 
власності й організаційно-правових форм діяльно-
сті, наділених відповідними правами й обов’язками 
по відношенню до працівників. Економічна рефо-
рма потребує корінного перегляду діючої системи 
правового регулювання умов праці працівників, 
підвищення статусу праці та її оплати, розв’язання 
проблем зайнятості, створення ефективних механі-
змів соціального партнерства. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Радянська наука трудового права, безперечно, 
має достатньо праць з дослідження як державно-
го, так і колективно-договірного регулювання 
щодо встановлення умов праці, те ж стосується і 
радянської юридичної науки в цілому, яка також 
достатньо приділяла увагу дослідженню даної 
проблеми. Разом з тим варто відзначити спеціа-
льні дослідження Бурака В.Я., Кондратьєва Р.І., 
Козак З.Я., так і дослідження, в яких висвітлені 
окремі аспекти даної проблеми, Александрова 
Н.Г., Архипової Б.А., Войтинського І.С., Горяє-
вої Г.С.,   Гончарової Г.С., Гусова К.Н., Догадова 
В.М., Жернакова В.В., Кісельова І.Я., Курінного 
А.М., Лушникової М.В., Лях Г.І., Нуртдинової 
А.Ф., Орловського Ю.П., Пашерстника А.Є., 
Пашкова А.С., Смірнова О.В., Сироватської 
Л.А., Снигирьової І.Я., Толкунової В.Н., Таля 
Л.С., Чанишевої Г.І., Шебанової А.І. та ін. 

Метою статті є дослідження умов оплати 
праці працівників підприємств, установ, органі-
зацій через поєднання державного та договірного 
регулювання та розкриття нових підходів до 

удосконалення колективно-договірного регулю-
вання в аспекті підвищення соціальних гарантій 
для працівників. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
поєднання державного і договірного регулюван-
ня найбільш яскраво проявляється в правовому 
регулюванні таких основних умов праці, як про-
довженість робочого часу і часу відпочинку, пи-
танні оплати праці, охорони праці. Одним із важ-
ливих інститутів трудового права, який потребує 
принципово нових підходів до правового регулю-
вання є інститут заробітної плати (оплати праці). 
Механізм правового регулювання заробітної плати 
в сучасних умовах господарювання зазнав суттє-
вих змін. У регулюванні питань оплати праці сьо-
годні наявна вся сукупність способів правового 
регулювання: державного, договірного. 

На державному рівні держава встановлює 
величину мінімального розміру оплати праці, 
тарифної ставки (окладу) працівників організації 
бюджетної сфери. Держава надає мінімальному 
розміру оплати праці значення соціального стан-
дарту, функція якого полягає в тому, щоб забез-
печити відповідно до зобов’язань, узятих на себе 
за Міжнародним пактом про економічні, соціа-
льні та культурні права, реалізацію кожним пра-
цівником права на гідний життєвий рівень. До 
числа державних гарантій необхідно віднести й 
певні заходи, що забезпечують підвищення рівня 
заробітної плати. Ці заходи охоплюють індекса-
цію заробітної плати у зв’язку з підвищенням 
споживчих цін на товари і послуги. Індексація 
заробітної плати регулюється Законом України 
«Про індексацію грошових доходів населення» 
2. Порядок проведення індексації грошових 
доходів визначається урядом 3. Джерелом ви-
плат, пов’язаних з індексацією заробітної плати 
працівників підприємств, є фонд оплати праці; 
для працівників організацій і установ, що фінан-
суються з бюджету – бюджетні кошти. 

Державною гарантією є також обмеження 
переліку підстав і розмірів відрахувань із заробі-
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тної плати. КЗпП України (ст. 127) передбачає 
перелік випадків, при виникненні яких можуть 
бути проведені відрахування. Даний перелік но-
сить вичерпний характер.  

До числа державних гарантій по оплаті 
праці відноситься й обмеження оплати праці в 
натуральній формі.  

Самостійною державною гарантією є від-
повідальність роботодавця за порушення вимог, 
встановлених КЗпП України, законами, іншими 
нормативними правовими актами. У випадку ви-
явлення порушень керівними працівниками тру-
дового законодавства роботодавець зобов’язаний 
застосувати до таких осіб дисциплінарне стяг-
нення, аж  до звільнення. Крім того, може насту-
пити і матеріальна відповідальність керівника 
підприємства за затримку виплати заробітної 
плати (ст. 134). Держава в повному обсязі регу-
лює оплату праці працівників бюджетної сфери 
фінансування. Державою розроблена і прийнята 
ціла система правових нормативних актів, що 
регулюють оплату праці працівників даної кате-
горії. Вона містить, передусім, єдину тарифну 
сітку (ЄТС),  що дозволяє враховувати та забез-
печувати диференціацію праці працівників бю-
джетних організацій залежно від складності пра-
ці та кваліфікації.  

Шляхом державного регулювання, поряд з 
регулюванням оплати праці на основі ЄТС, здій-
снюється правове регулювання заробітної плати 
праці інших категорій працівників. Це ціла сис-
тема правових нормативних актів, котрі можна 
віднести до спеціального законодавства, що ре-
гулює особливі умови праці окремих категорій 
працівників 4. На державному рівні встанов-
люються мінімальні розміри доплат при вико-
нанні роботи в особливих умовах, що відхиля-
ються від нормальних умов праці. 

Деякі вчені висловлюють думку про те, що 
з переходом до ринкових відносин роль держав-
ного правового регулювання оплати праці суттє-
во знижується 5, с.128. Справді, держава, на 
відміну від часів соціалістичного ведення госпо-
дарства, не здійснює жорстку регламентацію та 
нормування оплати праці. Але применшувати зна-
чення державного способу регулювання відносин 
щодо оплати праці було б помилковим. Про що 
зазначалось раніше. Держава не усувається від 
процесу правового регулювання оплати праці. 

Навпаки, вона є активним учасником у новій 
якості, головне як учасник соціального партнерства 
на різних його рівнях, – починаючи з генерального 
рівня і закінчуючи рівнем підприємства. 

Отже, у правовому регулюванні оплати 
праці має місце поєднання державного та догові-
рного способів. При цьому значення договірного 
регулювання підвищується.  

Державний і договірний способи правово-
го регулювання умов праці, в тому числі оплати 
праці, в сукупності доповнюючи один одного, 
забезпечують ефективне регулювання суспіль-
них відносин, що виникають між працівниками 
та роботодавцями у сфері праці. Нині трудові 
відносини наповнені значним соціальним зміс-
том. Тому в останній час у нормативних право-
вих актах використовується новий термін – соці-
альні трудові відносини. Як зазначає з цього 
приводу А.І.Шебанова, застосування в правових 
актах поняття «соціально-трудові відносини» 
більш повне, оскільки воно охоплює не тільки 
взаємовідносини по праці, що випливають із ін-
дивідуального трудового договору між конкрет-
ним працівником і роботодавцем, але і комплекс 
соціальних зв’язків і взаємовідносин, що виплива-
ють із державної політики управління працею. На-
приклад, відносини щодо зайнятості, охорони пра-
ці в процесі виконання трудових обов’язків, відно-
сини щодо відшкодування шкоди здоров’ю пра-
цівника в процесі їх виконання, застосування захо-
дів реального захисту трудових прав та інтересів 
працівників на основі конституційних принципів, 
що отримали відображення і конкретизацію в чис-
ленних законодавчих актах про працю 6, с. 16. 

Отже, можна виділити ще одну обставину: 
в регулюванні питань оплати праці в останні ро-
ки помітно посилення ролі договірного регулю-
вання на основі соціального партнерства. Дана 
обставина зумовлена рядом причин, в основному 
економічного характеру. Отже, поряд з держав-
ним способом регулювання, договірний спосіб 
правового регулювання умов праці дає можли-
вість соціальним партнерам більш оперативно 
реагувати на зміни економічної ситуації, та ви-
користовувати нові, більш дієві й ефективні ме-
ханізми в оплаті праці. Тому в системі норматив-
них актів трудового законодавства поряд з центра-
лізованим законодавством, що регламентує основні 
принципи й окремі питання оплати праці, повинні 
бути присутні і локальні норми, що конкретизують 
і доповнюють законодавство про оплату праці. 
Мова йде про колективно-договірне регулювання, 
значення якого постійно зростає. 

Із прийняттям у свій час Закону «Про ко-
лективні договори і угоди» від 1 липня 1993  ро-
ку для цього створена широка правова та соціа-
льна основа [7]. Однак, як показує практика, мо-
жливості договірного регулювання соціально-
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трудових відносин реалізуються не в повному 
обсязі, а інколи – і зовсім не реалізуються. Це 
означає, що колективно-договірні акти ще не 
стали надійною основою оптимізації трудових 
відносин в організаціях. Тому не випадково пра-
цівники в більшості своїй не проявляють до них 
великої довіри, а віддають перевагу державному 
регулюванню. І не дивно, оскільки, приймаючи 
на роботу кожен раз працівника, навряд чи робо-
тодавцем виконується норма ст. 29 КЗпП Украї-
ни. Тому сьогодні в якості соціальної проблеми 
окреслюється проблема підвищення ефективності 
колективно-договірного регулювання соціально-
трудових відносин. Розв’язання цієї проблеми має 
велике практичне значення як для профспілок, які 
виступають представниками інтересів працівників, 
так і для відповідних державних органів, які є 
представниками інтересів держави. 

Разом з тим, розв’язання даної проблеми 
неможливо звести лише до повного виконання 
положень колективно-договірних актів. Не менш 
важливою складовою ефективності договірного 
регулювання є якість змістової частини самих 
документів. Оскільки умови колективного дого-
вору можуть бути повністю виконані, але якщо 
за своїм змістом колективний договір «не нада-
вав» працівникам нічого суттєвого в підвищенні 
оплати праці, встановлення різного роду надба-
вок, доплат до посадових окладів (тарифних ста-
вок), поліпшення соціально-побутового обслуго-
вування, організації належних умов праці тощо, 
навряд чи можна назвати такий локальний акт 
ефективним. Адже призначення колективно-
договірного регулювання полягає в реалізації 
принципу: кожен наступний рівень соціально-
партнерських угод (колективних договорів) не 
може погіршувати умов угод (договорів) більш 
високого рівня і повинен відрізнятися від попе-
реднього більшою вигодою для працівників [8, с. 
110; 9, с.49-50]. 

Тому ефективність колективних договорів, 
галузевих і регіональних угод як інструментів 
соціального управління повинна проявлятися не 
тільки в бік їх фактичної реалізації, а передусім в 
якості змістової частини даних актів, тобто в за-
безпеченні положень змістової частини рівнем 
трудових прав і гарантій працівників, порівняно 
з установленими у законодавстві. 

Договір чи угода повинні містити в собі 
потенційну можливість виконання в повному 
обсязі (у процесі практичної реалізації) свого 
призначення як інструмента соціального управ-
ління. Для визначення цієї можливості необхідно 
мати кількісні оцінки якості змістовної частини 

колективних договорів і угод, і наявність взає-
мозв’язку оцінок зі змістом у вигляді аналітич-
них співвідношень (можливо виробити відповід-
ну формулу методичної оцінки змістовної части-
ни колективного договору і угоди). Така оцінка 
дозволить об’єктивно порівняти договірні акти 
між собою, відібрати кращі з них і на цій основі 
робити висновки щодо якості договірного регу-
лювання на підприємствах, установах, організа-
ціях. У даний час методики отримання кількіс-
них оцінок ефективності договірних актів немає. 

Цим ми хочемо сказати, що наявність кіль-
кісних показників якості укладених договорів і 
угод дозволить державним органам і профспіл-
кам, які здійснюють управління соціально-
трудовими процесами, проводити роботу цілесп-
рямовано: формувати об’єктивну уяву про стан 
колективно-договірного регулювання на підпри-
ємствах, установах, організаціях відповідної га-
лузі чи регіону, здійснювати відповідний вплив 
спрямований на удосконалення договорів і угод 
(рекомендації, реєстраційні зауваження тощо). 
При цьому зміни кількісних показників якості 
змістової частини договорів і угод, що пройшли 
після завершення певної колективно-договірної 
компанії, будуть характеризувати результатив-
ність проведеної роботи: якщо змін ніяких не 
відбулося, то в роботу названих вище установ 
необхідно внести певні корективи. 

Для повної характеристики змістової час-
тини колективних договорів і угод доцільніше, 
на нашу думку, оцінювати ефективність вирі-
шення в них питань трудових відносин, питань 
соціально-партнерських відносин і питань забез-
печення гарантій діяльності представницьких 
органів працівників. 

Висновки. Поряд з державним способом 
регулювання, договірний спосіб правового регу-
лювання умов праці дає можливість соціальним 
партнерам більш оперативно реагувати на зміни 
економічної ситуації та використовувати нові, 
більш дієві й ефективні механізми в оплаті праці. 
Для підвищення якості колективно-договірного 
регулювання соціально-трудових відносин необ-
хідно всі соціальні компоненти, які розв’язують 
дану проблему, розглядати у взаємозв’язку, як 
єдине цілісне, в якому суб’єктами управління є 
працівники державних або профспілкових орга-
нів, які займаються розв’язанням даної пробле-
ми, об’єктом управління – колективно-договірні 
акти, що піддаються вивченню, а також предста-
вники працівників і роботодавців, які здійсню-
ють розробку й укладення колективних догово-
рів і угод: зауважень щодо змісту договірних актів, 
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рекомендації щодо їх структури, контролю щодо 
виконання умов колективного договору й угоди 
тощо. Необхідні також доктринальні основи для 
посилення значення колективно-договірного регу-
лювання у сфері трудового права, а також розроб-
лення практичних рекомендацій для прийняття 
актів щодо колективно-договірного регулювання 
праці. Удосконалене та розвинене колективно-
договірне регулювання праці створило б певні 
умови для оптимального узгодження балансу інте-
ресів працівників, роботодавців і держави. 

Сторони трудових відносин ще не до кінця 
усвідомили значення колективно-договірного 
регулювання праці. Тому на даному етапі розви-
тку нашого суспільства необхідно виділити, з 
одного боку, історичну необхідність посилення 
ролі колективно-договірного регулювання праці 
та з другого – як недостатню, з об’єктивних при-
чин, розробленість наукових, нормативних і 
практичних основ удосконалення колективно-
договірного регулювання праці. 
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State and contractual regulation of labor conditions and improvement  
of social protection for workers 

Summary  
In the following  article by a combination of state and agreed regulation explored one of the conditions of the 

employment contract - wages. The basic approaches to improve the content of the collective agreement as a major act of 
local law-making. The importance of collectively-agreed regulation in increasing social security for workers. 
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Н.Д.Гетьманцева 
Государственное и договорное регулирование условий труда  

и повышения социальных гарантий для рабочих 
Аннотация 

Сочетанием государственного и договорного регулирования исследуется одно из условий трудового до-
говора – заработная плата. Показано значение коллективно-договорного регулирования у повышении социаль-
ных гарантий для рабочих. Раскрываются основные подходи к усовершенствованию содержательной части ко-
ллективного договора – как основного акта локального нормотворчества.  

Ключевые слова: государственное регулирование, договорное регулирование, условия труда, заработная 
плата, коллективный договор. 
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ПРАВОПОРЯДОК  І  РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ  ПАРКІВ  В  УКРАЇНІ  

 
Досліджується встановлення правопорядку в інноваційній сфері, зокрема, основи правопорядку в розвит-

ку технологічних парків. Вивчається зв’язок між інноваційною сферою і правовим порядком, що необхідно для 
розв’язання проблеми стабільності та подальшого інноваційного розвитку країни. Розкриті економіко-правові 
недоліки й прогалини в розвитку українських технологічних парків в умовах сучасного суспільства. Показано 
небажання влади брати участь у розвитку інноваційної сфери у країні. 

Ключові слова: правопорядок, інноваційна сфера, технологічні парки, законодавство, нігілізм, недоліки, 
прогалини. 

 
Постановка проблеми. Важливим суб’єк-

том правової системи є держава, реалізація пра-
вового статусу якої здійснюється через утворю-
вані нею органи влади, які реалізують законот-
ворчу, виконавчу та судову владу. У романо-
германській правовій сім’ї, до якої належить 
українське право, нормативно-правові акти є ос-
новним джерелом права. За юридичною силою 
вони поділяються на закони та підзаконні акти. 
Саме для реалізації законів, виконавча влада ви-
дає різного роду підзаконні акти: постанови, ро-
зпорядження тощо. Виконання закону забезпечує 
стабільне функціонування суспільства як єдино-
го цілого і є важливою запорукою правопорядку. 
У сучасному світі, обличчя якого визначає інно-
ваційна діяльність, традиційно потужна науково-
технологічна база України мала би стати одним з 
головних конкурентних переваг у боротьбі за 
місце України в новому світовому порядку. Од-
нак технологічні інноваційні досягнення у країні 
можуть залишитися в минулому. Причина поля-
гає в занепаді інноваційної діяльності, що пору-
шує господарський правопорядок у країні. Необ-
хідність розумного державного стимулювання 
інноваційної діяльності визначається 
об’єктивними властивостями інноваційних про-
цесів, пов’язаних з високою капіталомісткістю 
наукових досліджень та існуючими ризиками. 
Тому ключовим завданням державної науково-
технічної політики стає створення та вдоскона-
лення всіх ланок механізму забезпечення іннова-
ційних структур. При цьому треба створити сис-
тему, яка має охопити, в першу чергу, адмініст-
ративно-правове регулювання інноваційної дія-
льності, в тому числі законодавчі заходи з під-
вищення інноваційної активності та розвитку 
інноваційної інфраструктури, розробку й удо-

сконалення правових і фінансових інструментів 
державної підтримки технопарків, інноваційних 
структур інших типів. Однак, на жаль, у країні 
цього не спостерігається, й процес деградації 
триває. З іншого боку, для розвитку інноваційної 
сфери потрібна стабільність у реформуванні еко-
номіки, як прояв правопорядку в галузі. Дослі-
дження зв’язку між інноваційною сферою і пра-
вовим порядком може значно допомогти в 
розв’язанні проблеми стабільності та подальшо-
го інноваційного розвитку, що принципово у 
глобальних викликах сучасності. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Правовий господарський порядок як вирішаль-
ний фактор розвитку господарського законодав-
ства розглядався О.П. Подцерковним [1]. Автор 
показав, як господарський порядок пов’язаний із 
підприємницькими відносинами, щоб вони стали 
інвестиційно-привабливими. Саме таким відно-
синам сприяє соціально зорієнтована економіка. 
Інноваційна діяльність потребує не тільки регу-
лювання, а й дотримання господарського поряд-
ку. Про це свідчить незадовільний стан як самих 
законів України щодо розвитку інноваційної дія-
льності – «Про інноваційну діяльність», «Про 
спеціальний режим інноваційної діяльності тех-
нологічних парків» тощо, так і їх виконання. Цій 
проблемі була присвячена відповідна доповідь 
автора цієї статті [2]. 

Проблемам правового забезпечення інно-
ваційної діяльності та технологічних парків при-
свячено праці ряду авторів, у тому числі деякі 
публікації автора [3-6]. Більшість із них присвя-
чено загальним проблемам інноваційної діяльно-
сті, а досліджень, присвячених деталізації впро-
вадження організаційно-правових засад правопо-
рядку в діяльності інноваційних структур в Укра-
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їні практично немає. Відзначимо монографію 
С.Смеричевського та Д. Висоцького [7], де розг-
лянуто деякі важливі проблеми інноваційного 
законодавства з позицій правознавства. Однак 
автори розглядають стару редакцію (до 2006 ро-
ку) Закону України «Про спеціальний режим ін-
новаційної діяльності технологічних парків», яка 
суттєво відрізняється від нової редакції цього 
Закону [8], а також інше законодавство, дію яко-
го було принципово обмежено або скасовано. 
Помітним внеском у розуміннї господарсько-
правового забезпечення інноваційного політики 
держави стала монографія Ю. Атаманової [9]. 
Проблеми і негаразди в діяльності технопарків 
неодноразово розглядалися автором цієї статті 
(див., напр. [10, 11]). 

Мета статті. Дослідження присвячене про-
блемі правопорядку в інноваційній сфері, зокрема 
правопорядку в розвитку технологічних парків, де 
в останні роки спостерігається порушення встано-
вленого правового порядку в бік його погіршення 
при декларованих благих намірах влади.  

 Виклад основного матеріалу. Як відомо, 
рівень економічного розвитку держав у XXI ст. 
визначають інноваційні виробництва їх основних 
чинників: у глобальній економічній конкуренції 
виграють тільки ті країни, які забезпечать сприя-
тливі умови не тільки для наукових досліджень 
науково-технічних розробок, а й для комерціалі-
зації технологій інноваційного характеру, що 
запроваджені у промислове виробництво [12].    
У зв’язку з цим важливо підкреслити, що сього-
дні сім провідних держав світу, володіючи менш 
ніж півсотнею макротехнологій, контролюють 
більше 80 відсотків світового ринку продукції, 
серед яких провідне місце займають США, Німе-
ччина та Японія [13]. Вони багато в чому вирі-
шують не тільки технологічно-фінансовий, а й 
світовий правопорядок. 

Гальмом в інноваційній діяльності в Украї-
ні стали як самі закони, що постійно змінювали-
ся, так і підзаконні акти, прийняті на виконання 
саме цих законів. Можна стверджувати, що на 
сьогодні в умовах, коли чинні інноваційні закони 
не є ефективними, тільки технологічні парки за-
лишилися єдиною структурою, яка на практиці 
підтримує інноваційний шлях розвитку українсь-
кої держави. Основним Законом щодо діяльності 
технопарків є Закон України «Про спеціальний 
режим інноваційної діяльності технологічних 
парків» [8]. Цей Закон є основним нормативним 
актом, що регламентує діяльності технологічних 
парків, витримавши чимало змін і доповнень, а 
також відомий мораторій. Не дивлячись на нега-

разди щодо його використання в технопаркових 
реаліях, він залишається основним актом в галузі 
не тільки технопарків, оскільки, інших іннова-
ційних структур з державним регулюванням в 
Україні на сьогодні більше не існує. Незначні, на 
перший погляд, зміни в останній редакції прин-
ципово змінили букву закону в напрямку його 
погіршення. Державне фінансування та кредиту-
вання технологічних парків має здійснювати 
Державне агентство з інвестицій та інновацій 
України як спеціально уповноважений централь-
ний орган виконавчої влади у сфері інноваційної 
діяльності. Але ця структура фактично займаєть-
ся фінансуванням власних структур і філій, а та-
кож кредитуванням звичайних інвестиційних 
проектів. Саме тому в результаті такої «діяльно-
сті» до технологічних парків дійшли тільки 3 % 
виділених коштів, передбачених бюджетом 2007 
року щодо фінансування інноваційної діяльності 
[14]. Отже, не можна не виконувати закон, керу-
ючись міркуваннями політичної доцільності (мі-
сцевої, індивідуальної і ін.), оскільки міркування 
останньої враховуються в законі. Правові закони 
самі володіють вищою суспільною доцільністю. 
Доцільність закону означає необхідність вибору 
строго в рамках закону найоптимальніших (що 
відповідають цілям і завданням суспільства) ва-
ріантів здійснення правотворчої та правореаліза-
ційної діяльності. Наприклад, при визначенні 
кримінального покарання суддя, керуючись за-
коном, призначає ту міру покарання, яка най-
більш доцільна для даного випадку, з урахуван-
ням тяжкості злочину, особи злочинця. У кож-
ному окремому випадку закон повинен дотриму-
ватися, проте в рамках закону може прийматися 
та міра, яка є найдоцільнішою для кожного кон-
кретного випадку. 

Враховуючи важливість науково-техноло-
гічного розвитку зрозуміло, чому саме Україна 
вибрала інноваційний шлях розвитку, задеклару-
вавши його на законодавчому рівні [15]. Іннова-
ційну модель розвитку свого часу було визначе-
но в посланні Президента України Верховній 
Раді «Європейській вибір. Концептуальні основи 
стратегії економічного розвитку на 2002 – 2011 
роки» як другий за значенням стратегічний пріо-
ритет для України [16]. Інноваційні процеси у 
більшості країн адміністративно та фінансово 
підтримуються державою (див. [17]). Необхід-
ність державного стимулювання інноваційної 
діяльності визначається об’єктивними властиво-
стями інноваційних процесів, пов’язаних з висо-
кою капіталомісткістю наукових досліджень та 
існуючими ризиками. У такому сенсі ключовим 
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завданням державної науково-технічної політики 
стає створення та вдосконалення всіх ланок ме-
ханізму забезпечення інноваційних структур: 
така система має охопити, в першу чергу, адміні-
стративно-правове регулювання інноваційної 
діяльності, в тому числі, законодавчі заходи по 
підвищенню інноваційної активності та розвитку 
інноваційної інфраструктури, розробку й удо-
сконалення правових і фінансових інструментів 
державної підтримки технопарків, інноваційних 
структур інших типів. 

Згідно із Законом України «Про спеціаль-
ний режим інноваційної діяльності технологіч-
них парків», режим інноваційної діяльності по-
ширюється на шістнадцять технологічних парків: 
«Напівпровідникові технології і матеріали, опто-
електроніка та сенсорна техніка», «Інститут еле-
ктрозварювання імені Є.О. Патона», «Інститут 
монокристалів», «Вуглемаш», «Інститут техніч-
ної теплофізики», «Київська політехніка», «Інте-
лектуальні інформаційні технології», «Укрінфо-
тех», «Агротехнопарк» (м. Київ), «Еко-Україна» 
(м. Донецьк), «Наукові та навчальні прилади» (м. 
Суми), «Текстиль» (м. Херсон), «Ресурси Донба-
су» (м. Донецьк), «Український мікробіологіч-
ний центр синтезу і нових технологій «УМБІ-
ЦЕНТ» (м. Одеса), «Яворів» (м. Яворів), «Ма-
шинобудівні технології» (м. Дніпропетровськ), 
які винесено в преамбулу цього Закону. 

Однак з часу прийняття Закон «Про спеціа-
льний режим інноваційної діяльності технологі-
чних парків» був приречений на внесення змін, 
бо з ними пов’язувалося кожне нове розширення 
переліку технопарків. Так, з дня набрання чин-
ності закону в 1999 році зміни до нього вносили-
ся: у 2001 році – Законом № 2743-ІІІ від 4 жовтня 
2001 року; в 2002 році – Законом № 3118-ІІІ від 7 
березня 2002 року; у 2004 році – Законом № 
1702-ІV від 11 травня 2004 року; у 2005 році – 
Законом № 2505-ІV від 25 березня 2005 року; в 
2006 році – Законом № 3333-IV від 12 січня 2006 
року. Справді, перший раз зміни були пов’язані 
тільки з розширення переліку технопарків. Після 
цього вони ще доповнювалися й іншими прин-
циповими питаннями організаційно-правового 
характеру: вимогами щодо організаційно-право-
вої форми, органів регулювання, порядку реєст-
рації проектів, оподаткування і, нарешті, зміною 
самого спеціального режиму діяльності техноло-
гічних парків, прелюдією до якої був більше ро-
ку мораторій на саму діяльність технопарків. 
Так, Закон від 25 березня 2005 р. «Про внесення 
«Про внесення змін у Закон України «Про дер-
жавний бюджет на 2005 рік» і в деякі інші зако-

нодавчі акти України» [18] фактично усунув 
спеціальний режим діяльності технологічних па-
рків. Поновлений цей режим був в 2006 році За-
коном № 3333-IV, але вже зовсім у іншому ви-
гляді – без основної пільги – звільнення від спла-
ти податку на додану вартість. Фінансова підтрим-
ка, як це прописано в Законі (ст. 6) залишилася 
пільгою «на папері», тобто жодної фінансової під-
тримки технологічним паркам України після при-
йняття нової редакції Закону [8] так і не надавало-
ся, а цільові субсидії згідно ст. 7 Закону досить не-
значні. При цьому їх весь час прагнули максималь-
но скоротити, хоча добре відомо, адресна фінансо-
во допомога технопаркам мала надаватися на підс-
таві згаданого вище Закону, а субсидія як допомога 
є безповоротною, її отримання відбувається відпо-
відно до чинного законодавства. 

Отже, майже через 20 років незалежності мо-
ва йде не про утримання на якомусь рівні іннова-
ційного розвитку, а про те, щоб знову увійти до 
переліку країн, які технологічно спроможні. Більш 
реальною стає перспектива того, що Україна через 
кілька років спіткнеться з проблемою неспромож-
ності власного науково-техніч-ного та інновацій-
ного потенціалу забезпечити потреби країни. 

Існує Постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни «Деякі питання організації діяльності техно-
логічних парків» [19], де йдеться про конкретні 
питання: прописані порядок державної реєстрації 
технологічних парків, а також Порядок реєстра-
ції та експертизи проектів. Цей підзаконний акт, 
що прийнятий на виконання Закону «Про спеціа-
льний режим інноваційної діяльності технологі-
чних парків», обмежує дію Закону і фактично 
блокує його. Справді експертиза та порядок ре-
єстрації проектів технологічних парків є важли-
вим і достатньо складним процесом, який визна-
чається Постановою. Однак цей підзаконний акт, 
що прийнятий на виконання Закону «Про спеціа-
льний режим інноваційної діяльності технологі-
чних парків», обмежує дію чинного Закону. 

Експертиза та реєстрація проектів технологі-
чних парків є процесом, що складається з кількох 
ступенів, спрямованим на підтвердження іннова-
ційного змісту проекту та достовірності і можливо-
сті його виконання. Однак на підставі детального 
організаційно-правового аналізу можна стверджу-
вати, що нині діюча систему розгляду й експертизи 
проектів має практично заборонний характер і по-
винна підлягати спрощенню. Тому реєстрація но-
вих технопарків, визначених законодавством Укра-
їни, триває роками і досі не завершилася, зводячи 
інноваційний запал українських учених нанівець, 
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спричиняє негативну реакцію, створює загальний 
песимістичний настрій у роботі. 

Отже, чинна система розгляду й експертизи 
проектів руйнує правопорядок в інноваційній 
сфері України. З часу прийняття нової редакції 
Закону «Про спеціальний режим інноваційної 
діяльності технологічних парків» пройшло біль-
ше двох з половиною років, тому можна говори-
ти про ті переваги, які інноваційна діяльність 
отримала завдяки їй. Сьогодні спеціальний ре-
жим діяльності технопарків практично зведено 
до нуля і мова може йти, по великому рахунку, 
про відродження в Україні технопаркової діяль-
ності. Фактично в країні перервано природний 
хід безперервної розробки й затвердження інно-
ваційних проектів технологічних парків. На ко-
ристь цього свідчить таке: кількість діючих про-
ектів технопарків зменшилася в 7 разів (з 108 до 
14); вироблено майже весь ресурс раніше затвер-
джених проектів; реалізація інноваційної проду-
кції у рамках спеціального режиму в 2008 р. у 
порівнянні з І кварталом 2007 р. зменшилася в 
3,6 разу (з 560 до 155 млн. грн.); поставки на ек-
спорт зменшилися в 2,6 разу (з 80 до 31 млн. 
грн.); платежі до бюджету і державних цільових 
фондів зменшилися в 11,1 разу (з 63,3 до 5,7 млн. 
грн.); відрахування на спецрахунки технопарків 
зменшилися в 36,7 разу (з 6,6 до 0,18 млн. грн.) 
тощо. Ці дані узяті з аналізу стану та проблем 
розвитку технологічних парків України, в розро-
бці якого автор цієї праці брав участь. А сам ана-
ліз розглянуто і схвалено на черговому засіданні 
громадської Ради керівників технопарків Украї-
ни (м. Сімферополь, 17-18 червня 2008 р.). У 
2009 році ситуація практично не поліпшилась. 

Одним із найсуттєвіших недоліків правово-
го поля, в якому відбувається становлення інно-
ваційної діяльності, - це відсутність чіткого ви-
значення на законодавчому рівні структури та 
принципів функціонування задекларованої інно-
ваційної моделі розвитку економіки України. 
Пройшло достатньо часу з моменту ухвалення 
Закону України «Про інноваційну діяльність» 
[20] з наступними змінами до нього. Зміни до 
Закону вносилися у 2002 році – Законом № 380-
ІV від 26 грудня 2002 року; в 2003 році – Зако-
ном № 1344-ІV від 27 листопада 2003 року; у 
2005 році – Законом № 2505-ІV від 25 березня 
2005 року; кожний раз вносячи обмеження чи 
погіршуючи його. Призупинення в 2003 році дії 
безпосередньо пункту 3 розділу “Прикінцеві по-
ложення” означеного Закону призвело до не 
включення відповідних положень до податково-
го законодавства (Закон України «Про оподатку-

вання прибутку підприємств», Закон України 
«Про податок на додану вартість», Закон України 
«Про оплату за землю», Закон України «Про єди-
ний митний тариф»), яке має виняткову компетен-
цію. Пізніше, у 2005 році Законом України № 
2505-IV всі відповідні норми щодо пільгового опо-
даткування суб’єктів інноваційної діяльності були 
вилучені із Закону. Після чого він фактично «не 
працює», що є відображенням негативного право-
порядку, тобто правопорядку зі знаком мінус. 

У країні існує законодавча норма фінансу-
вання науки та інновацій, яка з року в рік не ви-
конується. Загальновідомо, що норми права ре-
гулюють суспільні відносини у сфері організації 
та діяльності органів виконавчої влади в процесі 
здійснення державного управління, забезпечення 
реалізації свобод і прав громадян, встановлення 
та забезпечення суспільного порядку та здійс-
нення наглядової та контрольної діяльності від 
імені держави, а також юрисдикційної діяльності 
органів виконавчої влади в частині розгляду ін-
дивідуальних адміністративних справ та застосу-
вання стягнень у випадках адміністративних 
правопорушень. Норми права регулюють відно-
сини, в яких беруть участь: держава, її органи, 
посадові особи та інші державні службовці, гро-
мадяни, юридичні і фізичні особи. Від імені дер-
жави встановлюються норми поведінки різних 
суб’єктів. Відмітною рисою цих відносин є те, 
що завжди однією зі сторін таких правовідносин 
є орган виконавчої влади. При цьому предметом 
відносин можуть бути права, обов’язки, дії або 
утримання від виконання дій. Усе це в повному 
обсязі стосується господарсько-правового регу-
лювання інноваційної діяльності й багато в чому 
визначає кінцевий результат такої діяльності. 
Держава має виступати цілісним суб’єктом 
управління. Її управлінська діяльність реалізу-
ється через окремі функції. Суспільні функції 
держави втілюються через реалізацію його 
управлінських функцій, які вона виконує як вла-
дний інститут політичної системи і сприяє вста-
новленню правопорядку. А функції державного 
управління реалізуються через управлінські фун-
кції державних органів. Постійний, безперервний 
рух інновацій вимагає створення належних умов 
для його практичної та цілеспрямованої правової 
реалізації. Проте такий рух має не завжди чітко 
визначений напрямок, що вимагає створення на-
лежних умов для просування в будь-яких умовах 
суспільного розвитку. При цьому забезпечення 
безперервності інноваційної діяльності можливо 
лише шляхом створення в державі відповідних 
умов для цього через формування відповідного 
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правопорядку. Однак досі немає гармонії між 
нормами інноваційного законодавства, особливо 
між Господарським кодексом України і Законами 
«Про інноваційну діяльність» і «Про спеціальний 
режим інноваційної діяльності технологічних 
парків». За останні роки у галузі інноваційної 
діяльності та інноваційного законодавства в ліп-
шу сторону майже нічого не змінилося. Лише 
визначення загальних норм і меж здійснення ін-
новаційної діяльності поряд із установленням 
законодавчих обмежень щодо здійснення інно-
ваційної діяльності дозволить забезпечити нале-
жний рівень інноваційного розвитку у законода-
вчо встановлених межах. У результаті такої дії 
правових норм виникає правопорядок, який від-
повідає стану упорядкованості суспільних відно-
син, що регулюються правом, у тому числі й ін-
новаційних взаємовідносин у суспільстві. На 
сьогодні він практично досить вдало використо-
вується для знищення законодавчих інновацій-
них напрацювань у країні.  

Як уже було відзначено, основними інно-
ваційно-спроможними структурами в країні на-
тепер залишаються лише технологічні парки, 
законодавчо визнаних яких в Україні налічується 
шістнадцять, а також існує один науковий парк – 
«Науковий парк «Київська політехніка» [21]. За 
нашою участю досвід наукових парків у країні 
був поширений на інші ВНЗ, що проявилося в 
прийнятті нового Закону «Про наукові парки». 
Технологічні і наукові парки, на нашу думку, є 
основною, але не єдиною інноваційною структу-
рою. Ці парки мають існувати поряд з інкубато-
рами бізнесу, інноваційними центрами, технопо-
лісами тощо. Цілком обґрунтований розвиток і 
розбудова інноваційної інфраструктури у вигляді 
не тільки існуючих технологічних парків, а й 
усіх інших інноваційних структур, передбачених 
чинним законодавством. Однак цього не відбува-
ється, в результаті – компрометується «іннова-
ційний правопорядок» у цілому. 

Висновки. Для реального інноваційного 
порідку необхідно створити умови для розвитку 
технопарків, які залишилися фактично єдиним 
реально діючим видом інноваційних структур. 
До речі, передбачалося, що вони стануть серйоз-
ним чинником нового технологічного устрою — 
епохи знань. Вважаємо, що для нормальної робо-
ти технопарків потрібна, перш за все, стабіль-
ність законодавчої бази, а також розумна норма-
тивна база, тобто реально діючий правопорядок 
у галузі. Треба виключити практику: раз уже те-
хнопарки не вдається закрити зовсім, створити 
таку нормативно-правову базу, мета якої макси-

мально ускладнити їх існування. Інноваційна си-
стема, про яку в Україні йдеться майже десять 
років, не спрацьовує через відсутність інновацій-
ного правопорядку, коли не забезпечується еле-
ментарне дотримання закону та інших правових 
норм як складових частин розвинутого громад-
ського порядку. Все-таки зміст правопорядку в 
інноваційній сфері складає впорядкованість і ста-
більність суспільних відносин і відповідного зако-
нодавства, яке не може керуватися тимчасовою 
доцільністю. Існує необхідність створення Іннова-
ційного Кодексу України для затвердження інно-
ваційного правопорядку в країні, яка свого часу 
задекларувала інноваційну модель розвитку та 
майже нічого не зробила для її реалізації. Людське 
суспільство як середовище, в якому виникає і фун-
кціонує правопорядок, у великій мірі визначає його 
природу та специфіку: як немає двох однакових 
суспільств, так і немає двох повністю ідентичних 
правопорядків, тобто двох однакових інноваційних 
культур для його забезпечення навіть за наявності 
відповідної нормативно-правової бази.  
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Legal Order and Development of Technological Parks in Ukraine 
 

Summary 
The article is dedicated to establishment of legal order at the innovative sphere, about bases of legal order 

for technological parks development particularity. Offences of established order to it’s worsening are observed 
specially in this sphere at the declared good intentions of public administration in recent years. Connection is 
explored between an innovative sphere and legal order that is a necessity for the solution of problem of stability 
and subsequent innovative development for the country. The economic legal failings and blanks are exposed in 
development of the Ukrainian technological parks in the conditions of modern society. The unwillingness of 
Ukrainian power to take positive part in development of innovative sphere is demonstrated. 

Key words: law and order, innovative sphere, technological parks, legislation, nihilism, failings, blanks. 
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 Н.Д. Василенко  

Правопорядок и развитие технологических парков  в Украине 
 

Аннотация 
Рассматривается установление правопорядка в инновационной сфере, в частности основы пра-

вопорядка в развитии технологических парков. В последние годы именно в этой отрасли наблюдается 
нарушение установленного правового порядка в сторону его ухудшения при декларируемых благих 
намерениях власти. Исследуется связь между инновационной сферой и правовым порядком, что яв-
ляется необходимым для решения проблемы стабильности и последующего инновационного разви-
тия страны. Раскрыты экономико-правовые недостатки и пробелы в развитии украинских технологи-
ческих парков в условиях современного общества. Показано нежелание власти принимать позитив-
ное участие в развитии инновационной сферы в стране. 

 Ключевые слова: правопорядок, инновационная сфера, технологические парки, законодательст-
во, нигилизм, недостатки, пробелы. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНОЛОГІЮ ПОДАТКОВОГО ПРАВА  
 

Автором комплексно аналізуються норми-дефініції податкового права як спеціалізовані норми, що міс-
тять легальні визначення понять, які використовуються в джерелах податкового права.  Досліджуються також 
функції податково-правових норм-дефініцій, їхня структура, класифікація, місії в механізмі правового регулю-
вання. Найважливіша роль легальних дефініцій автор бачить у тому, що вони усувають невизначеність, виклю-
чають неоднакове трактування визначених понять і забезпечують їхню однозначну ідентифікацію в процесі 
тлумачення та застосування податково-правових норм. Такі норми повинні конструюватися по особливим логі-
ко-мовним правилам, серед яких можна виділити вимоги економічності, стислості, однозначності, недопусти-
мості полісемії й синонімії. 

Ключові слова: норма, податок, дефініція, термін, податкове право. 
 

Постановка проблеми. Джерела російсь-
кого податкового права насичені дефінітивними 
нормами, і навряд чи якась інша галузь права 
може скласти йому конкуренцію в цьому питан-
ні. «Юний» вік податкового права зумовлює та 
обставина, що його понятійний апарат у більшо-
сті своїй довелося формувати практично з нуля, і 
процес цього формування далеко не закінчений. 
Разом з тим, грамотно сформульована дефініція 
дозволяє розкрити сутність визначуваного по-
няття, відмежувати його від суміжних правових 
явищ. І, навпаки, без норм-дефініцій важко (а 
іноді – неможливо) адекватно встановити сенс і 
зміст регулятивних і охоронних норм, а значить, 
– застосувати їх на практиці. Відсутність дефіні-
ції або її некоректне формулювання неминуче 
породжують відмінності в тлумаченні термінів і 
понять, порушує одноманітність у розумінні та 
реалізації податково-правових норм, тягне юри-
дичні конфлікти. Як показує практика, багато 
податкових спорів – це спори про поняття, їх об-
сяг, зміст, смислове значення. Зазначені обста-
вини детермінують підвищену увагу до понятій-
ного апарату і термінології податкового права.  

Ступінь розробки проблеми. На даний 
час спеціальні дослідження понятійно-терміно-
логічного апарату російського податкового права 
відсутні. Серед фахівців із загальної теорії права, 
які зверталися у розглянутій тематиці, варто на-
звати імена таких правознавців, як С.С. Алексє-
єв, Л.Ф. Апт, В.К. Бабаєв, В.М. Баранов, А.М. 
Васильєв, В.М. Карташов, Т.В. Кашаніна, А.С. 
Піголкін і деякі інші.  

Мета дослідження. Майбутня кодифікуван-
ня законодавства у сфері оподаткування в Україні 
зумовлює підвищену увагу до формування загаль-
ної частини українського податкового права і, 
перш за все, до вдосконалення його понятійного 
апарату та спеціальної термінології. Дана обстави-

на ще більш актуалізує доктринальний аналіз по-
точних проблем і перспектив розвитку всього де-
фінітивного арсеналу податкового права. 

Виклад основного матеріалу. Правові но-
рми, що визначають правові поняття, іменуються 
нормами-дефініціями. Останні відносяться до 
спеціалізованих норм податкового права. Прийн-
ято вважати, що норми-дефініції не здійснюють 
безпосереднього регулювання податкових відно-
син, оскільки не містять будь-яких заборон, до-
зволу або зобов’язань. На цю обставину неодно-
разово вказував Конституційний Суд, відзнача-
ючи, що самостійного регулятивного значення – 
як норми прямої дії – норми-дефініції не мають, і 
тому не можуть порушувати прав і свобод при-
ватних осіб. Не маючи представницько-зобов’я-
зуючого характеру, вони беруть участь у подат-
ково-правовому регулюванні опосередковано, у 
поєднанні з нормами-правилами, в яких законо-
давцем використовуються відповідні поняття. 
Між нормами-дефініціями та іншими нормами 
податкового права простежуються стійкі взаємо-
зв'язки. Очевидно, без легального визначення 
податково-правових понять, особливо таких зна-
чущих, як «податок», «платник податків», «еле-
менти оподаткування», «недоїмка», «податкове 
правопорушення» та інших, наділення суб'єктів 
податкового права відповідними правами й обо-
в'язками було би просто неможливо.  

Відсутність або дефектність норми-дефіні-
ції тягне значні труднощі у застосуванні всіх по-
датково-правових норм, що містять відповідне 
поняття. Роль і значення легальних дефініцій, 
особливо в таких конфліктних галузях, як подат-
кове право, надзвичайно висока. Норми-дефініції 
дозволяють виключити суперечливе тлумачення 
понять, що вживаються в джерелах податкового 
права, забезпечують смислову і змістову завер-
шеність регулятивних і охоронних норм подат-
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кового права, різного роду юридичних конструк-
цій, тим самим дозволяють домогтися однаково-
сті в їхньому розумінні і реалізації на практиці. 
Можна сказати, що за допомогою дефініцій здій-
снюється перехід від невизначеності до визначе-
ності в податковому праві.  

У правознавстві загальновизнано, що регу-
лювати і впливати - не одне і те ж. Перше понят-
тя значно ширше за обсягом і включає в себе всі 
види впливу на свідомість, підсвідомість, волю і 
поведінку учасників правовідносин. Не здійс-
нюючи безпосереднього правового регулювання 
за допомогою заборон, обов'язків і дозволів, но-
рми-дефініції разом з тим здатні здійснювати 
самостійний інформаційний, орієнтаційний та 
ціннісно-емоційний вплив на зацікавлених осіб, а 
тому висновок Конституційного Суду про незда-
тність норм-дефініцій порушувати права і свобо-
ди громадян видається надміру категоричним, 
таким, що не може бути завжди застосованим, 
але лише до тієї чи іншої конкретної правової 
ситуації. Не підлягає сумніву, що за допомогою 
легальних дефініцій учасникам податкових пра-
вовідносин повідомляється юридично значима 
інформація, яка орієнтує їх у сфері податків і 
зборів. Зокрема, розглянута Конституційним Су-
дом у ряді визначень 2002 року норма-дефініція, 
прирівнює нотаріусів і адвокатів у сфері оподат-
кування до індивідуальних підприємців (п. 2 ст. 
11 ПК РФ у ред. Федерального закону від 9 лип-
ня 2002 р.). На наш погляд, вона вже сама по собі 
була здатна вплинути на вибір громадянином 
професійної форми діяльності.  

У даний час проблема невизначеності по-
нять, що використовуються у сфері податково-
правового регулювання, стоїть досить гостро. 
Зокрема, багатьох податкових спорів удалося б 
уникнути при наявності легального визначення 
таких понять, як «юридична кваліфікація угоди», 
«майнові права», «капітальний ремонт», «єдиний 
(самотній) батько», «первинні облікові докумен-
ти», «відвантаження», «авансові платежі», «оп-
това торгівля», «маркетингові послуги», «компе-
нсаційні виплати», «будівельно-монтажні роботи 
для власного споживання» та багатьох інших.  

Не всі терміни, що використовуються в но-
рмативних правових актах про податки і збори, 
визначені законодавцем. У випадках відсутності 
легальної дефініції податково-правового поняття 
виникає необхідність його офіційного тлумачен-
ня. Тому у розробці основних понять податково-
го права активно беруть участь суди, а також фі-
нансові органи, наділені повноваженнями по 
офіційному роз'ясненню актів податкового зако-

нодавства. Це, в першу чергу, стосується неви-
значених і відносно визначених понять, легальні 
дефініції яких відсутні або вимагають додаткової 
інтерпретації. Крім того, треба згадати про так 
звані неявні (контекстуальні) дефініції, коли 
зміст поняття прямо не розкривається, але може 
бути більш-менш точно виведений на підставі 
статті або нормативно-правового акта в цілому. 
Якщо ж говорити про оціночні категорії подат-
кового права, змісту яких законодавцем свідомо 
надається відкритий характер, то провідна роль у 
конкретизації таких понять належить саме судо-
вій та правозастосовчій практиці. Разом з тим, 
очевидно, що оптимальний шлях подолання де-
фінітивних прогалин – це нормотворча діяль-
ність законодавця.  

Нерідко теоретична нерозробленість того 
чи іншого поняття не дозволяє законодавцю 
сформулювати його адекватну легальну дефіні-
цію. У таких умовах законодавець нерідко «ухи-
ляється» від формулювання визначень (або на-
віть - від використання відповідного поняття). 
Так, наприклад, незавершена полеміка з питання 
про правову природу відповідальності за вчи-
нення податкових правопорушень не дає можли-
вості легалізувати поняття «податкова відповіда-
льність». Багаторічні наукові суперечки з питан-
ня про те, що притаманне правопорушенням, не 
віднесеним до кримінальних злочинів, – суспіль-
на небезпека або тільки шкідливість, призвели до 
того, що законодавець відмовився від вказівки 
відповідної ознаки у визначенні поняття «подат-
кове правопорушення».  

Класифікація понять, що використовують-
ся у джерелах податкового права, можлива по 
різних підставах. За сферою застосування виді-
ляють загальноправові, міжгалузеві і галузеві, за 
генетичним критерієм – загальновживані, спеці-
ально-юридичні та технічні поняття. Технічна 
термінологія, залучена з різних галузей науки, 
мистецтва, виробництва, використовується для 
конкретизації окремих елементів оподаткування.  

Загальновживані поняття можуть мати у 
нормативному акті спеціальне значення або вжи-
ватися у своєму звичайному значенні. Легальні 
дефініції таких понять установлюються в тому 
випадку, коли вони вживаються у сфері податків 
і зборів у особливому значенні, відмітному від 
загальноприйнятого і саме з цих позицій повинні 
бути переосмислені учасниками податкових пра-
вовідносин. Те ж саме можна сказати про загаль-
ноправові і міжгалузеві поняття. Не випадково 
законодавець указує, що «інститути, поняття і 
терміни цивільного, сімейного та інших галузей 
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законодавства Російської Федерації, що викорис-
товуються в цьому Кодексі, застосовуються в 
тому значенні, в якому вони використовуються в 
цих галузях законодавства, якщо інше не перед-
бачено цим Кодексом» (п . 1 ст. 11 ПК РФ). Як 
бачимо, потреба у прийнятті норми-дефініції ви-
никає тоді, коли використовуваному в тексті 
джерела податкового права поняттю потрібно 
надати специфічне, податково-правове значення.  

Ефективність податково-правового регу-
лювання багато в чому визначається єдністю по-
нятійно-термінологічного апарату в рамках самої 
галузі податкового права і його узгодженістю як 
по вертикалі (з конституційними і міжнародно-
правовими нормами), так і по горизонталі (з но-
рмами інших галузей права). В умовах нароста-
ючої міжнародної інтеграції особлива увага по-
винна приділятися відповідності податково-
правової термінології різного роду міжнародно-
правових джерел. Проблеми відповідності юри-
дичної термінології податкового права логіко-
мовних вимогам та її загальноправової уніфікації 
досить актуальні. Очевидно, норми податкового 
права не можуть існувати ізольовано, вони по-
винні бути адекватно «вбудовані» в загальну си-
стему чинного законодавства. У випадках міжга-
лузевих колізій вирішальною обставиною висту-
пає сфера правового регулювання: якщо мова 
йде про податкові правовідносини - норми-
дефініції податкового права володіють безумов-
ною перевагою перед нормами-дефініціями ін-
ших галузей права. «Пріоритет при з'ясуванні 
значення податкового інституту, поняття або те-
рміна віддається, отже, податковому законодав-
ству, – указав Конституційний Суд РФ у Визна-
ченні від 18 січня 2005 р. № 24-О. – І лише за 
відсутності можливості визначити зміст подат-
кового інституту, поняття або терміна шляхом 
тлумачення положень податкового законодавст-
ва в їх системному зв'язку допускається викорис-
тання норм інших галузей законодавства ».  

Отже, при застосуванні понять у сфері по-
датків і зборів повинні послідовно застосовува-
тися наступні правила: 1) за наявності легально-
го визначення поняття в законодавстві про пода-
тки і збори, застосовуються норми-дефініції по-
даткового права; 2) за відсутності відповідного 
визначення в законодавстві про податки і збори 
субсидіарно застосовуються норми-дефініції ін-
ших галузей права (напр., використовуване в ПК 
РФ поняття «території» розкривається в нормах 
конституційного законодавства, «надзвичайна 
ситуація» – адміністративного, «субсидія» – бю-
джетного, «експорт» – митного, «підприємницька 

діяльність» - цивільного, «член сім'ї» – сімейного, 
«службове відрядження» – трудового законодавст-
ва; і т.д.); 3) при повній відсутності легального ви-
значення поняття або терміна в законодавстві, 
зміст поняття встановлюється з використанням 
загальноприйнятих в юридичній доктрині і прак-
тиці правил тлумачення. В останньому випадку 
Мінфін РФ рекомендує керуватися загальноприй-
нятим значенням терміна в контексті використання 
його для цілей податкового законодавства.  

Класична форма норми-дефініції являє со-
бою визначення поняття через найближчий рід 
(ознаку, властиву ряду споріднених предметів 
або явищ) та видову відмітність (ознаку, харак-
терну тільки для даного поняття). Видові ознаки 
повинні мати істотний характер і юридичне зна-
чення, їх кількість може бути різною і зумовлюєть-
ся складністю визначуваного поняття. Так, платни-
ками податків законодавець визнає «організації та 
фізичні особи, на яких відповідно до цього Кодексу 
покладено обов'язок сплачувати податки і (або) 
збори» (абз. 1 ст. 19 ПК РФ). У даній нормі «плат-
ник податків» - це поняття, що визначається, «ор-
ганізації та фізичні особи» - рід, а покладений від-
повідно до ПК РФ обов'язок сплачувати податки і 
(або) збори - видова відмітна ознака.  

Особливістю податкового права є широке 
використання для уточнення видових ознак ви-
значуваного поняття бланкетного і відсильного 
способів. На жаль, відсилання часто робиться до 
нормативно-правових актів, які на момент на-
брання чинності нормою-дефініцією ще не при-
йняті, що не дозволяє адекватно встановити 
зміст визначуваного поняття та відповідно засто-
совувати їх у практичній діяльності.  

У джерелах податкового права зустріча-
ються та інші форми дефініцій, іменовані непов-
ними, оскільки не містять будь-якого з елементів 
класичної родовидової дефініції. Зокрема, досить 
поширеною нормою-дефініцією є визначення з 
використанням відкритих або закритих переліків, 
тобто шляхом казуїстичного перерахування час-
тин або ознак визначених понять. У перерахову-
ваних дефініціях розкривається не стільки зміст, 
скільки обсяг поняття. Зокрема, за допомогою 
закритого переліку визначено в ПК РФ поняття 
«фізична особа» (громадяни Російської Федера-
ції, іноземні громадяни та особи без громадянст-
ва; ст. 11 ПК РФ); за допомогою відкритого пе-
реліку – «алкогольна продукція» (спирт питний, 
горілка, лікеро-горілчані вироби, коньяки, вино й 
інша харчова продукція з об'ємною часткою ети-
лового спирту понад 1,5 відсотка, за винятком 
виноматеріалів; підп. 3 п. 1 ст. 181 ПК РФ).  
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Можливі й змішані форми, коли законода-
вець для визначення поняття одночасно викорис-
товує елементи і родовидового, і перерахунково-
го (описового) способу побудови дефініції. Іноді 
законодавець формує складні комбіновані дефі-
ніції, коли одне і те ж поняття визначається в 
законі двічі: за допомогою абстрактної формули, 
що характеризує сутність поняття, та переліку 
елементів, що включаються в його зміст. Причому 
обидва визначення (родовидове і перерахункове) 
розташовуються в окремих структурних підрозді-
лах нормативного акту. Наприклад, у пп. 2, 3 та 4 
ст. 12 ПК РФ дефініції федеральних, регіональних і 
місцевих податків і зборів встановлені через най-
ближчий рід і видові відмінності, а в статтях 13, 14 
і 15 – вже у формі закритих переліків.  

Цікавим різновидом родовидових і перера-
хункових норм-дефініцій виступають так звані ци-
фрові дефініції. Таким чином, наприклад, визначе-
ні у ст. 6.1 ПК РФ поняття року (будь-який період 
часу, що складається з 12 місяців, наступних під-
ряд) і кварталу (три календарних місяці). Розкри-
ваючи в ст. 181 ПК РФ поняття підакцизних това-
рів, законодавець дає, зокрема, таке визначення: 
«Для цілей цієї статті бензиновою фракцією є су-
міш вуглеводнів, киплячих в інтервалі температур 
від 30 до 215 град. С при атмосферному тиску 760 
міліметрів ртутного стовпчика». Цифрові позна-
чення в необхідних випадках забезпечують легаль-
ній дефініції найбільшу точність і наочність.  

Стосовно норм-дефініцій податкового права 
можна говорити про двоелементну структуру, що 
включає в якості складових частин визначальні та 
визначаючі поняття. З певною часткою умовності 
можна виділити в такій нормі гіпотезу (визначає 
поняття, definiens) і диспозицію (визначається по-
няття, definiendum). Тоді загальну схему внутріш-
ньої організації норми-дефініції податкового права 
можна представити так: «Якщо явище А володіє 
ознакою В (гіпотеза), то воно визнається поняттям 
С (диспозиція)».  

При формулюванні дефініцій у сфері пода-
тків і зборів потрібно дотримуватися певних 
правил, вироблених формальною логікою, лінг-
вістикою та правовою наукою.  

По-перше, норми-дефініції не повинні заха-
ращувати нормативний правовий акт, їх кількість 
повинна бути строго необхідною і достатньою. Ця 
вимога входить складовою частиною в принцип 
економічності використання мовних засобів у тек-
сті нормативних актів: «при викладі законодавчого 
тексту максимум використовувати мінімально мо-
жливу кількість виразів і термінів».  

По-друге, у процесі нормотворчості має 
дотримуватися принцип, відомий з філософії як 
«Лезо Оккама»: Entia non sunt multiplicanda 
praeter necessitatem – не варто множити сутності 
без необхідності. Тобто не треба необґрунтовано 
«плодити» нові поняття. Наприклад, одним з 
об'єктів оподаткування ПДФО виступають «до-
ходи у вигляді матеріальної вигоди». Навіть по-
верхневий аналіз дозволяє зробити висновок: 
матеріальна вигода являє собою ніщо інше, як 
особливий вид витрат платника податку. Витрати 
як об'єкт оподаткування прямо згадані у п. 1 ст. 
38 ПК РФ, і навіщо знадобилося «винаходити" 
абсолютно нове поняття – матеріальну вигоду не 
зовсім зрозуміло. Доцільніше, на наш погляд, 
було б прямо позначити даний об'єкт оподатку-
вання як витрати платника податку, зроблені в 
меншому розмірі, ніж установлено Законом.  

По-третє, норма-дефініція повинна бути ко-
роткою, ясною і несуперечливою, лінгвістично 
правильною, характеризуватися цілісністю і заве-
ршеністю, відображати лише істотні ознаки визна-
чуваних явищ, причому ознаки - що мають юриди-
чне значення. Невиправдано громіздкі, безрозмірні 
визначення ускладнюють сприйняття визначувано-
го поняття. Самі терміни варто позначати одним-
двома словами і лише у виняткових випадках – 
великою кількістю слів (інвестиційний податковий 
кредит, спеціальний податковий режим).  

По-четверте, не можна визначати поняття 
через «систему невідомих», тобто за допомогою 
інших понять, які також потребують визначення. 
Прикладом подібного порушення виступає ви-
значення в Законі понятих як «будь-яких не заці-
кавлених у результаті справи фізичних осіб» (п. 
3 ст. 98 ПК РФ). Використана тут оціночна кате-
горія «зацікавлені особи» сама потребує уточ-
нення та конкретизації, викликає суперечливе 
тлумачення у судовій практиці. У будь-якому 
випадку бажано використовувати або вже визна-
чені раніше легальні поняття, або поняття, зміст 
яких склався у правозастосовчій практиці, або 
загальновживані поняття, зміст яких не викликає 
сумнівів в учасників податкових правовідносин. 
Якщо ж у дефініції беруть участь інші поняття, 
треба в тому ж фрагменті тексту (найліпше - в 
тій же нормі) сформулювати їх точні визначення.  

По-п'яте, не допускається тавтологія (idem 
per idem), коли лексичні елементи визначального 
та визначуваного понять збігаються (повністю або 
частково). Наприклад, елементи тавтології містять-
ся в такій нормі-дефініції: «Уповноваженим пред-
ставником платника податків визнається фізична 
або юридична особа, уповноважена платником по-
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датків представляти його інтереси у відносинах з 
податковими органами (митними органами, орга-
нами державних позабюджетних фондів), іншими 
учасниками відносин, урегульованих законодавст-
вом про податки і збори) »(п. 1 ст. 29 ПК РФ).  

По-шосте, потрібно уникати визначення 
понять з використанням заперечення, негативних 
ознак. Подібно в ПК РФ визначено «робочий 
день» як день, який не визнається згідно з зако-
нодавством Російської Федерації вихідним і 
(або) неробочим святковим днем (п. 6 ст. 6.1 ПК 
РФ). Крім того, велике значення має надаватися 
дотриманню вимоги однозначності, що виража-
ється формулами: «одне поняття – один термін» і 
«єдина термінологія для всієї галузі права». Вва-
жається неприпустимим позначати одним і тим 
же терміном різні поняття (полісемія), а також 
використовувати різні терміни для позначення 
одного й того самого поняття (синонімія). В іде-
алі кожен термін повинен відповідати тільки од-
ному поняттю, проте практичні потреби законот-
ворчості нерідко вимагають «звуження» або, на-
впаки, «розширення» обсягу поняття залежно від 
конкретних цілей його використання.  

У податковому праві ми знаходимо різні 
варіанти розміщення норм-дефініцій у структурі 
нормативних правових актів. Стосовно до ПК РФ 
законодавець комбінує способи такого розміщен-
ня, використовуючи спеціальні статті-словники 
або визначаючи терміни при першому їх вжи-
ванні. У частині першій ПК РФ виділена стаття 
11, призначена для визначення деяких загальних 
понять податкового права. Подібний прийом за-
конодавець використовує і в частині другій ПК 
РФ, розміщуючи статтю з нормами-дефініціями 
на початку глави, присвяченої відповідному по-
датку або спеціальному податковому режиму (ст. 
ст. 346.27, 364). Але найчастіше норми-дефініції 
поміщаються в ті розділи Кодексу, в яких міс-
тяться регулятивні та охоронні норми з визначе-
ними поняттями. Вважаємо, має діяти правило: 
визначення найбільш важливих термінів, які є 
загальними для всіх або більшості інститутів по-
даткового права, доцільно розміщувати в одній 
статті загальної частини ПК РФ; визначення спе-
ціальних термінів доцільно давати в тій частині 
Закону, де цей термін вживається вперше. При 
наявності спеціальної статті-словника, навряд чи 
виправдано виділення в структурі Кодексу окре-

мих статей для визначення одного-двох податко-
во-правових понять, як це зроблено, наприклад, у 
ст. 8 ПК РФ стосовно понять податку і збору; 
доцільно перенести ці норми-дефініції у ст. 11 
ПК РФ «Інститути, поняття і терміни, що вико-
ристовуються в цьому Кодексі», що зробить сис-
тему дефінування більш послідовною і відповід-
ною принципу ощадливості у розміщенні норма-
тивного матеріалу.  

На наш погляд, дефініції основних, універ-
сальних податково-правових понять повинні міс-
титися саме в Кодексі. Інші податкові закони та 
підзаконні акти можуть містити норми-дефініції 
окремих понять, необхідних для реалізації саме 
цих актів (тобто понять з обмеженою сферою 
використання). Абсолютно неприпустимо за до-
помогою підзаконної нормотворчості усувати 
прогалини податкового законодавства. На жаль, 
такі приклади не рідкість. Приміром, у ПК РФ від-
сутня легальна дефініція поняття «найбільший 
платник податків», хоча сам термін активно вико-
ристовується. У той же час спроби сформулювати 
таке визначення і легалізувати особливості право-
вого статусу таких суб'єктів робляться на підзакон-
ному рівні. Вважаємо, поняття «найбільший плат-
ник податків» та основи його спеціального статусу 
мають бути врегульовані безпосередньо в ст. 11 
ПК РФ; підзаконні акти можуть лише конкретизу-
вати ті чи інші особливості податкового адмініст-
рування найбільших платників податків. У іншому 
випадку ми стикаємося з прямим доповненням по-
даткового законодавства відомчим нормативним 
актом, що суперечить п. 1 ст. 4 ПК РФ.  

Висновки. Отже, норми-дефініції податко-
вого права являють собою спеціалізовані норми, 
що містять легальні визначення понять, які вико-
ристовуються в джерелах податкового права. У 
поєднанні з регулятивними й охоронними нор-
мами, норми-дефініції виконують найважливішу 
місію в механізмі податково-правового регулю-
вання. Вони усувають невизначеність, виключа-
ють неоднакове трактування визначень поняття та 
забезпечують їх однозначну ідентифікацію у про-
цесі тлумачення і застосування податково-право-
вих норм. Такі норми повинні конструюватися від-
повідно до логіко-мовних правил, серед яких мож-
на виділити вимоги економічності, лаконічності, 
однозначності, неприпустимість тавталогіі, полісе-
мії та синонімії. 

 
Стаття надійшла до редколегії 18 березня 2010 року. 
Рекомендована до опублікування у «Віснику» відповідальним секретарем Р.О. Гаврилюк. 
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O.V. Dyomin  
TO THE QUESTION ABOUT A CONCEPT AND TERMINOLOGY OF TAX LAW 

 
Summary 

The article deals with topical issues of legal terminology of the tax law. The author analyzes the com-
plex definitions of tax law as a specialized rules that contain legal definitions of terms used in the sources of 
tax law. This paper investigates the functions of legal definitions, their structure, classification, mission in 
the mechanism of legal regulation. The crucial role of the legal definitions of the author sees is that they 
eliminate the uncertainty, eliminate unequal treatment of the defined concepts and provide their unique iden-
tification in the process of interpretation and application of tax law. Such standards shall be designed for a 
particular logical-linguistic rules, among which are the requirements of economy, brevity, single, inadmissi-
bility of the polysemy and synonymy. 

 
 

О.В. Дёмин 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ТЕРМИНОЛОГИИ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

 
Аннотация 

Автором комплексно анализируются нормы-дефиниции налогового права как специализиро-
ванные нормы, содержащие легальные определения понятий, используемых в источниках налогового 
права.  В работе исследуются функции налогово-правовых норм-дефиниций, их структура, классифи-
кации, миссии в механизме правового регулирования. Важнейшая роль легальных дефиниций автор 
видит в том, что они устраняют неопределенность, исключают неодинаковую трактовку определяе-
мых понятий и обеспечивают их однозначную идентификацию в процессе толкования и применения 
налогово-правовых норм. Такие нормы должны конструироваться по особым логико-языковым пра-
вилам, среди которых можно выделить требования экономичности, краткости, однозначности, недо-
пустимости полисемии и синонимии.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ  
БАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 

 
Визначаються умови належного здійснення банківського контролю, чинники, які впливають на його про-

ведення та формулюються пропозиції щодо його вдосконалення і подальшого розвитку.  
 

Постановка проблеми. Плинність розвит-
ку економічних відносин стримується існуючими 
проблемами в банківській системі, що пов’язані з 
не завжди дієвим, комплексним і своєчасним 
здійсненням банківського контролю. На сучас-
ному етапі банківська система знаходиться під 
впливом значної кількості факторів, які як пози-
тивно, так і негативно впливають на функціону-
вання банків, тому завданням банківського конт-
ролю є попередження, виявлення, а також усу-
нення недоліків. А це можливо лише за умови 
удосконалення існуючого порядку здійснення 
банківського контролю. 

Однією із причин недовіри населення до 
банківської системи є неефективність банківсь-
кого контролю, замовчування важливої інформа-
ції, не вжиття адекватних заходів впливу до по-
рушників, внаслідок чого клієнти не відчувають 
захисту з боку держави, чим збільшують готів-
кові розрахунки. Сучасні тенденції світової бан-
ківської системи вимагають і від України впро-
вадження нових механізмів банківського контро-
лю та перегляду існуючої системи його функціо-
нування. Перед наукою і практикою стоїть за-
вдання вироблення та впровадження Концепції 
організації банківського контролю на основі 
чинників, які ефективно впливають на розвиток 
банківського контролю. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Про удосконалення банківського контролю пи-
сали як юристи, так і економісти, що висвітлю-
вали у своїх працях особливості його проведен-
ня, основними з яких є монографії О.П. Орлюк 
«Банківська система. Правові засади організації» 
[2], Н.П.Шульги «Банківський контролінг: тео-
рія, методологія, практика» [4], та посібник В.С. 
Стельмаха та інших «Контроль: інспектування, 
аудит, банківський нагляд» [3]. 

Незважаючи на достатню увагу з боку нау-
кової спільноти, сутність організації банківсько-
го контролю розкрита ще не достатньо. У цьому 
нас переконує і банківська криза, яка наявна на 
сьогодні. Для проведення банківського контролю 
на якісно новому рівні необхідно переосмислити 
існуючі засади його здійснення та виробити нові 

підходи до його організації. Це підтверджує ак-
туальність статті та її не лише теоретичне, але і 
практичне значення.  

Метою статті є формування концептуаль-
них засад функціонування банківського контро-
лю та розробка пропозицій щодо вдосконалення 
його проведення. Відповідно до поставленої ме-
ти зроблена спроба виконати такі завдання: ви-
значити умови належного здійснення банківсь-
кого контролю, окреслити чинники, які вплива-
ють на його здійснення, та сформулювати теоре-
тичні підходи до основних напрямів подальшого 
розвитку банківського контролю. 

Виклад основного матеріалу. Для підт-
римки економіки держави, особливо в умовах 
фінансової кризи, підвищується роль банківсько-
го контролю, який потребує пошуку нових під-
ходів, зокрема: 1) підвищення відповідальності 
власників банків у частині забезпечення надійно-
сті та стабільності роботи банку; 2) забезпечення 
відкритості банківської звітності, що дає можли-
вість вкладнику пересвідчитись у фінансовому 
становищі банку та визначити подальші шляхи 
співпраці з ним; 3) надання функцій банківського 
контролю іншим спеціально створеним органам 
та громадським організаціям; 4) розробки норма-
тивно-правових актів з питань методології та ор-
ганізації банківського контролю. 

На ефективність банківського контролю 
впливає рівень професійної кваліфікації суб’єк-
тів банківського контролю, тому необхідно вжи-
вати заходи для поліпшення підготовки кадрів, 
як банків, так і контролюючих суб’єктів. Профе-
сійно підготовлений спеціаліст не повинен: пов-
ністю покладатися на систему бухгалтерського 
обліку і результати внутрішнього контролю; 
встановлювати високий рівень ризику невияв-
лення, оскільки в даному випадку, банківський 
контроль буде вважатися проведеним на ненале-
жному рівні. За умови високого ризику та відсу-
тності способів його зниження втрачається необ-
хідність проведення самого банківського конт-
ролю, оскільки його результати не будуть досто-
вірними. Для зниження ризику не виявлення по-
рушень у процесі банківського контролю конт-
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ролююча особа повинна провести більшу кіль-
кість контролюючих дій і правильно обрати спо-
сіб одержання доказів. При цьому вибірковий 
спосіб за умови правильного його використання 
дає відносно достовірні дані. 

Для належного проведення контролю ні в 
якому разі не потрібно використовувати інфор-
мацію та робити на підставі неї висновки, якщо 
контролююча особа не перевірила її або вона ви-
пливає з перевірки незначної кількості фактич-
них і документальних джерел, що не дає можли-
вості зробити достовірні висновки про діяльність 
банку. Зовнішній аудитор чи інспектор можуть 
скористатися результатами перевірки служби 
внутрішнього аудиту, проте ступінь довіри до 
таких результатів залежить від оцінки системи 
бухгалтерського обліку і внутрішнього контро-
лю. Чим вища ця оцінка, тим менший обсяг вибі-
рки необхідний для проведення перевірки.  

При банківському контролі головне не ли-
ше виявлення порушень законодавства банківсь-
кої діяльності, але і встановлення невідповідності 
будь-якого виду відносин та операцій інтересам 
банку та його посадових осіб. Під час перевірки 
контролююча особа повинна, окрім виявлення по-
рушень, звертати увагу на незвичні операції. На-
приклад, це можуть бути угоди, що укладаються в 
кінці року та суттєво впливають на фінансові пока-
зники; вчинення операцій або надання банком пос-
луг за заниженими від ринкової вартості цінами; 
розпорядження матеріальними засобами за цінами, 
нижчим від ринкових; використання грошових ре-
сурсів клієнтів у особистих цілях. 

Контроль банків не може здійснюватися 
без вивчення особливостей даного виду діяльно-
сті. Оскільки без знання технологій банківських 
операцій, формування резервів, обчислення еко-
номічних нормативів та ін. складно визначити 
обсяг досліджуваної інформації для правильного 
висновку про діяльність банку. За результатами 
перевірки, як би вона не проводилася, все одно 
можуть залишитися невиявлені недоліки та неточ-
ності. Адже, проводячи перевірку, контролюючі 
суб’єкти використовують вибірковий спосіб конт-
ролю, оскільки перевірити всю документацію й 
операції суцільним способом фізично неможливо 
через великі затрати часу, що є не лише довготри-
валим, але і неоперативним і вартісним. 

Під час контролю важливе встановлення 
суттєвості виявлених недоліків і помилок у дія-
льності банків. Якщо вони несуттєві, то кардина-
льно не змінять висновок про діяльність банку, а 
якщо навпаки, то таку перевірку треба вважати 
недоцільною і призначити повторну. Такі явища 

можуть бути пов’язані як з недостатнім обсягом 
перевіреної документації та операцій банку, так і 
з професійними якостями працівників контро-
люючого суб’єкта. 

Контроль стає недостатньо ефективним, 
тому що його органи з об’єктивних причин не в 
змозі регулярно, своєчасно і повністю перероб-
ляти інформацію, необхідну для якісної органі-
зації контрольної діяльності. За таких умов 
об’єкти контролю почали поступово виходити з-
під реального контролю, а сам процес контролю 
стає більш формальним [1, c. 8-9]. А тому актуа-
льним є скорочення форм звітності та спрощення 
процедур їх складання шляхом заміни кількома 
видами та посилення роботи з їх якісного опра-
цювання для своєчасного виявлення проблем у 
діяльності банків. 

На сьогодні необхідно звернути увагу на 
зміщення банківського контролю в бік оцінки 
ризиків. Адже банківські операції, що здійсню-
ються в межах законодавства, можуть мати не-
виправданий ризик, наслідком якого є порушен-
ня фінансової стабільності банку. Необхідно ко-
ристуватися методиками розрахунку ризиків, а 
нормативно-правові акти, що стосуються оцінки 
ризиків, повинні носити не рекомендаційний, а 
обов’язків характер. Досить важливим є вміння 
управляти навіть високим рівнем ризику. Своє-
часне виявлення, визначення, розуміння та ви-
правданість ризиків – це основні завдання служ-
би ризик-менеджменту банку. 

НБУ здійснює контроль за обмеженням ді-
апазону банківських ризиків шляхом розробки 
системи оцінки, які відображають рівень вразли-
вості конкретними ризиками. При цьому, в пер-
шу чергу, оцінюється достатність капіталу щодо 
існуючих ризиків. А тому з метою його збере-
ження банки повинні розкривати, в першу чергу, 
контролюючим суб’єктам кількісну та якісну ін-
формацію про свій капітал і структуру ризику. 
Інспектор не може керувати політикою банку, 
але він повинен оцінити ступінь ризику та його 
вплив на платоспроможність банку та впевнити-
ся в тому, що банк застосовує належні методи 
для визначення резервів при існуючій сукупності 
ризику, а за умови їх настання – достатності для 
погашення збитків. 

Зосередження функцій нагляду в діяльності 
НБУ, з одного боку, захищає від тиску на нього у 
зв’язку з незалежністю НБУ, з іншого – неправи-
льне наділення органу наглядовими функціями, 
якщо він здійснює реалізацію грошово-кредитної 
політики. Хоча для НБУ не є основним отримання 
прибутку, але він здійснює банківські операції, 
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отримує прибутки і теж потребує відповідного ко-
нтролю. Необхідно спостерігати за діяльністю всієї 
банківської системи органом, відокремленим від 
структури центрального банку. А підпорядкова-
ність органу нагляду НБУ надає йому домінуюче 
становище в банківській системі. 

Як показує практика контрольної діяльнос-
ті, НБУ на сьогодні втратив свої позиції щодо 
належної такої діяльності. Звичайно, створення 
самостійного державного органу банківського 
контролю не є позицією зі стовідсотковою підт-
римкою, але залучення в банківську сферу неза-
лежних суб’єктів банківського контролю потріб-
не. Окрім цього, необхідно робити інші кроки в 
напрямі удосконалення банківського контролю 
не лише на державному рівні, але і в діяльності 
внутрішніх і зовнішніх аудиторів. 

У сучасних умовах НБУ повинен звертати 
увагу на створення нової системи організації 
управління та контролю з боку власників, які, як 
правило, віддалені від поточного управління ба-
нком. Невід’ємний фактор удосконалення бан-
ківського контролю – належне нормативно-пра-
вове регулювання не лише порядку здійснення 
банківського контролю, але і достатнє регулю-
вання самої банківської діяльності. Чим прозо-
рішою буде банківська діяльність, тим зручні-
шим, ефективнішим буде контроль за нею. 

Для забезпечення ефективності банківського 
контролю необхідно: 1) підвищити умови до ре-
єстрації банків, порядку формування статутного 
капіталу, його джерел і засновників; 2) розширити 
перелік підстав для відкликання ліцензії; 3) запро-
вадити диференційований підхід до скорочення 
періодичності перевірок залежно від рейтингового 
місця банку; 4) зменшити кількість звітів і підви-
щити якість їх обробки; 5) розширити права зовні-
шніх аудиторів щодо можливості самостійного по-
відомлення органам державної влади про виявлені 
під час перевірки порушення та інше. 

При удосконаленні банківського контролю 
увагу треба зосереджувати на всіх складових – це і 
державний контроль, і внутрішній, і зовнішній ау-
дит. Банківський контроль повинен будуватися на 
засадах розподілу контрольних повноважень при 
постійній взаємодії та довірі між його суб’єктами. 

При аудиті відсутній принцип раптовості 
та можливості застосування заходів впливу, але 
результати його проведення надаються як керів-
ництву банку, так і НБУ. Необхідно підвищити 
рівень взаємодії аудиторів і зобов’язати їх нада-
вати інформацію про виявлені недоліки в банків-
ській діяльності по мірі їх виявлення.  

Висновки. Для ефективного здійснення 
банківського контролю відповідні пропозиції 
потребують законодавчого закріплення, а сама 
система організації банківського контролю вима-
гає розробки теоретичних підходів і поглядів як 
на розвиток, так і перспективи його функціону-
вання. Отже, необхідно розробити Концепцію 
організації банківського контролю в Україні. 
Концепція приймається з метою визначення 
шляхів подальшого розвитку банківського конт-
ролю, пріоритетами якого є забезпечення стабі-
льності банківської системи та захисту прав 
вкладників і кредиторів. Під Концепцією органі-
зації банківського контролю необхідно розуміти 
систему поглядів, що виражають певну точку 
зору на розуміння банківського контролю, його 
здійснення та перспективи розвитку. 

Про Концепцію організації банківського 
контролю у науковій літературі, нормативних 
актах фактично не йдеться. У першу чергу за-
тверджується Стратегія розвитку банківської си-
стеми України, а в її рамках – нагляд за діяльніс-
тю банків з боку НБУ. Банківський нагляд вуж-
чий за сферою впливу від банківського контро-
лю, який охоплює лише контрольно-наглядову 
діяльність НБУ. А тому в рамках Концепції ор-
ганізації банківського контролю необхідно розг-
лядати діяльність як державних, так і інших 
суб’єктів, що перевіряють дотримання банківсь-
кого законодавства. 

В основу Концепції, яка стосуватиметься 
розвитку й удосконалення банківського контро-
лю, необхідно покласти міжнародні нормативно-
правові акти, рекомендації в цій сфері міжнарод-
них організацій. 

Для НБУ не є основною функцією здійс-
нення банківського контролю та нагляду, і, як 
свідчить сучасна ситуація в банківській системі, 
центральний банк не може забезпечити дієвий 
контроль за діяльністю близько 200 банків і бі-
льше 2000 їх філій. А тому необхідно скориста-
тися досвідом зарубіжних країн, де поряд з 
центральним банком (або навіть центральний 
банк не виконує функцію контролю за діяльніс-
тю інших банків) функцію контролю виконують 
інші спеціально створені державні органи. 

В Україні необхідно посилити, в першу 
чергу, державний контроль за банківською дія-
льністю, чим забезпечити не лише інтереси вкла-
дників, але і довіру та репутацію банківської си-
стеми в цілому. 

На сьогодні банківський сектор непрозорий, 
у зв’язку з чим не відповідає потребам економічно-
го зростання. Власник банку часто залишається 
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невідомим, оскільки він є представником вищих 
рівнів влади і хоче залишитися в тіні. А тому шля-
хом використання відповідних схем створюються 
компанії та підприємства, у тому числі за кордо-
ном, які потім стають учасниками новоствореного 
банку, а тіньові власники керують банком.  

Концепція організації банківського конт-
ролю має визначити основні орієнтири розвитку 
банківського контролю та належного його здійс-
нення, що досягається шляхом виконання таких 
завдань: 1) підвищення рівня відповідальності 
керівників і власників банку за його стабільність; 
2) установлення додаткових вимог до професій-
ної придатності та ділової репутації керівників 
банку; 3) поглиблення контролю за джерелами 
походження коштів, спрямованих на створення 
статутного фонду; 4) підвищення ролі публічної 
звітності; 5) підвищення ефективності системи 
внутрішнього контролю; 6) забезпечення неза-
лежності зовнішнього аудиту та підвищення його 
ролі у здійсненні контролю; 7) підвищення якості 
внутрішнього та зовнішнього аудиту; 8) поси-
лення контролю за системою управління на ос-
нові оцінки ризиків з їх виявлення, вивчення, 
спостереження та керування; 9) удосконалення 
системи раннього виявлення недоліків у діяльно-
сті банків і шляхів їх усунення; 10) посилення 
заходів впливу до банків, у тому числі за рахунок 
фінансових санкцій; 11) розширення переліку 
підстав для відкликання банківської ліцензії; 12) 
перехід від інспектування на місцях до дистан-
ційного контролю. 

Необхідність посилення банківського кон-
тролю пов’язана не лише із захистом інтересів 
вкладників, забезпеченням стабільності банків-

ської системи, але і впливом на всі економічні 
процеси в державі. У першу чергу розвиток бан-
ківського контролю пов’язаний з діяльністю 
державних органів, що виконують контрольні 
функції, але поступово акцент переміщується на 
важливість і необхідність внутрішнього та зов-
нішнього аудиту. 

Усі чинники, що впливають на  ефектив-
ність банківського контролю, сприяють не тільки 
його належному здійсненню, але й є основою для 
формування основних орієнтирів розвитку бан-
ківського контролю, що повинні бути визначені 
відповідним документом. Тому потребує розроб-
ки та затвердження Концепція організації бан-
ківського контролю, що формується з урахуван-
ням усіх чинників, які впливають на розвиток 
банківського контролю.  
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В СТРУКТУРІ МІСЦЕВИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 
 

Розкриваються характерні риси юридичної природи місцевого самоврядування, аналізуються особливості 
визначення місцевих бюджетів в сучасному бюджетному законодавстві, з`ясовуються основні підходи до ви-
значення поняття місцевих бюджетів в науковій літературі. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, місцеві фінансові ресурси, бюджетне законодавство, бюджетна 
система, місцевий бюджет. 

 
Постановка проблеми. На сучасному ета-

пі розвитку державності України гостро стоїть 
проблема фінансового розвитку регіонів. Річ у 
тім, що вони в Україні мають різний фінансовий 
потенціал та ряд особливостей, що обумовлює 
необхідність участі держави у формуванні дохо-
дної частини місцевих грошових фондів. Така 
участь необхідна для можливості постійного фі-
нансування заходів, передбачених соціальним та 
економічним розвитком. Фінансові ресурси міс-
цевих органів влади (іноді їх характеризують та 
визначають як муніципальні ресурси) – лише ча-
стка регіональних фінансових ресурсів, оскільки 
останні містять у собі кошти підприємств і насе-
лення, якими не можуть розпоряджатися місцеві 
органи. Вони становлять вагому частку в регіо-
нальних фінансових ресурсах, які поряд із геопо-
літичними, природними, демографічними, май-
новими та інтелектуальними забезпечують фун-
кціонування й розвиток будь-якого регіону [16, 
с.61]. Необхідність детального і всебічного враху-
вання чинників, які впливають на формування, ро-
зподіл та використання місцевих бюджетів, а та-
кож шляхи удосконалення правового регулювання 
цих процесів у нових умовах можуть бути встанов-
лені тільки за допомогою дослідження змісту від-
повідних суспільних зв'язків, особливостей їх пра-
вового регулювання. Аналіз економічного змісту 
місцевих бюджетів, уточнення та визначення особ-
ливостей і понять у цій сфері сприятимуть удоско-
наленню правового регулювання фінансової діяль-
ності органів місцевого самоврядування. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Пи-
танням бюджетного права  та місцевих бюджетів зо-
крема присвячували праці юристи-фінансисти: 
О.М.Бандурка, Л.К.Воронова, О.М.Горбунова, 
О.Ю.Грачова, І.Б.Заверуха, М.В.Карасьова, 
Ю.О.Крохіна, М.П.Кучерявенко, О.А.Музика-Сте-
фанчук, А.С.Нестеренко, Ю.А.Ровинський, Н.Ю. 
Пришва, М.І.Піскотін, Н.І.Хімічева, Н.Я. Якимчук.  

Проблеми, що існують у бюджетній сфері, 
вивчали й економісти: О.Д.Василик, М.І.Ку-
льчицький, Ц.Г.Огонь, Л.Л.Осипчук, Г.Б.Поляк. 

Мета статті полягає у аналізі ступеня нау-
кової розробки проблеми, дослідженні основних 
підходів до визначення поняття місцевий бю-
джет, з`ясуванні місця місцевих бюджетів в 
структурі місцевих фінансових ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаю-
чи місцеві бюджети як частину фінансових ресу-
рсів місцевого самоврядування, доцільно розгля-
нути декілька характерних рис місцевого самов-
рядування. По-перше, діяльність місцевого само-
врядування, в тому числі й фінансова, чітко ви-
значена територіально. Територіальна громада є 
компетентною у вирішенні питань в межах чітко 
визначеного простору. По-друге, місцеве самов-
рядування має особливий характер. Це, по суті, 
форма публічного за своїм характером управлін-
ня, побудованого на основі самоврядування. По-
третє, місцеве самоврядування має власну струк-
туру та систему. У відповідності до ст. 5 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні» система місцевого самоврядування включає: 
а) територіальну громаду; б) сільську, селищну, 
міську раду; в) сільського, селищного, міського 
голову; г) виконавчі органи сільської, селищної 
та міської ради; д) районні та обласні ради, що 
представляють спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ, міст; е) органи самоорганізації 
населення. По-четверте, місцеве самоврядування 
спирається на власні матеріально-фінансові ресур-
си. Самоврядування є ефективним лише тоді, коли 
спирається на потужну фінансово-економічну ос-
нову. По-п’яте, діяльність органів місцевого само-
врядування визнається та гарантується Конститу-
цією та іншими законами України, які визначають 
їх власну компетенцію та перелік делегованих їм 
повноважень [9, с. 31-33].   

В Російській Федерації, наприклад, голов-
ним нормативним актом, що визначає роль міс-
цевого самоврядування у здійсненні народовлад-
дя, його економічні, фінансові основи та держав-
ні гарантії здійснення є Федеральний закон «Про 
загальні принципи організації місцевого самов-
рядування Російської Федерації» від 28.08.95 р. 
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Цей нормативно-правовий акт увів у російське 
законодавство поняття «муніципальне утворен-
ня». Під ним розуміється міське, сільське посе-
лення, або декілька поселень, об’єднаних спіль-
ною територією, частина поселення, інша насе-
лена територія, в межах якої здійснюється місце-
ве самоврядування, мається муніципальна влас-
ність, місцевий бюджет та виборні органи місце-
вого самоврядування. В цьому законі визначені 
принципові моменти формування місцевих бю-
джетів у контексті регламентації місцевого само-
врядування в Росії. Фінансові ж аспекти місцево-
го самоврядування встановлені у Федеральному 
законі «Про фінансові основи місцевого самов-
рядування в Російській Федерації». Цей закон 
встановлює джерела формування та напрямки 
використання місцевих фінансових ресурсів, ос-
нови бюджетного процесу в муніципальних 
утвореннях; гарантії фінансових прав органів 
місцевого самоврядування. Формування та вико-
нання місцевого бюджету здійснюють органи 
місцевого самоврядування самостійно згідно зі 
статутом муніципального утворення. Складовою 
частиною місцевих бюджетів можуть бути кош-
ториси доходів та видатків населених пунктів, 
що не є муніципальними утвореннями. Порядок 
розробки, затвердження та виконання таких ко-
шторисів визначається органами місцевого само-
врядування згідно зі статутом муніципального 
утворення [5, с. 100-101].    

Ми підтримаємо позицію А.М. Бабича та 
Л.М. Павлової, які визначають муніципальні (мі-
сцеві) фінанси як сукупність соціально-економіч-
них відносин, що виникають при формуванні, 
розподіленні та використанні фінансових ресур-
сів для вирішення задач місцевого значення. Ці 
відносини складаються між органами місцевого 
самоврядування та населенням, що проживає на 
території адміністративно-територіального утво-
рення, а також господарюючими суб’єктами [8].  

Фінансові ресурси місцевого самовряду-
вання складаються з коштів місцевого бюджету, 
державних та муніципальних цінних паперів, що 
їм належать, отримуваних кредитів, коштів на 
компенсацію додаткових витрат, що виникають у 
результаті рішень, прийнятих органами державної 
влади, грошових фондів підприємств комунальної 
власності, інших грошових коштів, які можуть на-
дходити у комунальну власність (дарунки тощо). З 
прийняттям Конституції України згідно зі статтею 
142 власником майна, що перебуває у комунальній 
власності, у тому числі і комунальних підприємств, 
є лише територіальна громада [1].  

Переважна частина місцевих фінансових 
ресурсів зосереджена у місцевих бюджетах, по-
рядок формування та використання яких регулю-
ється Бюджетним кодексом України, у якому 
визначені основні поняття бюджетного права, 
принципи бюджетної системи та інші питання 
щодо бюджетних правовідносин [2]. 

У процесі бюджетної діяльності органи мі-
сцевого самоврядування вступають у визначені 
суспільні відносини, що називаються бюджетни-
ми. Ці відносини характеризуються певною спе-
цифічністю. Особливість їх полягає в тому, що 
вони, по-перше, виникають у розподільному 
процесі, неодмінним учасником якого є місцева 
громада (в особі відповідних органів самовряду-
вання), і, по-друге, пов'язані з формуванням і ви-
користанням централізованого фонду коштів, 
призначеного для задоволення потреб територіа-
льної громади в цілому [17, с.261]. Отже, бюдже-
тні відносини місцевого рівня – органічна части-
на фінансової структури суспільства. 

Множинність визначень поняття бюджету 
дозволяє підійти до цього питання з різних точок 
зору. У науковій і навчальній літературі та в за-
конодавстві поняття місцевого бюджету є недо-
статньо сталим [5, с. 520; 21, с. 226]. В перші ро-
ки організації бюджетної системи місцеві бю-
джети розглядалися як сукупність задач, що до-
ручалися місцевим органам, і сукупність засобів, 
які вони мали для їх задоволення [15, с. 6]. У По-
ложенні про місцеві фінанси 1926 р. дається на-
ступне визначення: «Місцеві фінанси складають 
частину єдиної системи фінансів Союзу РСР і 
знаходяться в безпосередньому віданні місцевих 
Рад та їх виконавчих комітетів» [20, с. 21-22]. 
Правове положення місцевих рад того часу відрі-
знялося від сучасного тим, що вони були не ор-
ганами місцевого самоврядування, а місцевими 
органами державної влади, проводячи та втілю-
ючи на місцях політику центральної влади. 

Пізніше місцеві бюджети стали розглядати 
як «засіб задоволення місцевих потреб... за раху-
нок дохідних джерел, наданих відповідним міс-
цевим виконавчим комітетам та Радам» [12, с. 7]. 
Мабуть, у цьому випадку не зовсім зручно роби-
ти акцент на задоволенні місцевих потреб за ра-
хунок власних дохідних джерел. Справа в тому, 
що задоволення місцевих потреб здійснювалося 
як за рахунок коштів, які надходили безпосеред-
ньо з державного бюджету, так і шляхом акуму-
лювання власних доходів на місцях.  

Обидва ці визначення характеризують міс-
цеві бюджети як фонд грошових коштів і відо-
бражають їх економічну роль. Автори книги 
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«Перебудова місцевого бюджету» зазначають: 
«Місцевий бюджет, являючи собою складову 
частину єдиної бюджетної системи Радянського 
Союзу, на відміну від державного, має на меті 
фінансування місцевого господарства, тобто під-
приємств, закладів та заходів місцевого значен-
ня» [15, с. 28]. Слід відзначити, що у виданнях 
того часу підкреслюється зв'язок місцевих фі-
нансів, місцевих бюджетів із місцевим населен-
ням та територією. У Законі про бюджетні права 
Союзу РСР союзних республік 1959 р. зафіксова-
но, що місцеві бюджети є складовою державного 
бюджету республіки і забезпечують необхідними 
грошовими коштами фінансування господарства та 
культурного будівництва, що здійснюється місце-
вими Радами та їх виконавчими комітетами. Деякі 
вчені за основу визначення місцевих бюджетів 
приймають територіальний принцип, розглядаючи 
їх як бюджети окремих адміністративно-терито-
ріальних одиниць [13, с. 129].   

Показово, що згідно зі ст. 61 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні», ор-
гани місцевого самоврядування в селах, селищах, 
містах, районах у містах (у разі їх створення) са-
мостійно розробляють, затверджують та вико-
нують відповідні місцеві бюджети. Ця норма ро-
звиває положення законодавства про те, що всі 
ланки бюджетної системи в Україні є самостій-
ними. Слід зазначити, що гарантії забезпечення 
такої самостійності були закріплені ще в Законі 
України «Про бюджетну систему України». Згід-
но з Законом, самостійність місцевих бюджетів 
гарантується: а) наявністю власних закріплених за 
ними законом на стабільній основі доходних дже-
рел; б) правом визначення напрямків їхнього вико-
ристання відповідно до законодавства. При цьому 
втручання державних органів у процес складання, 
затвердження і виконання місцевих бюджетів не 
допускається за винятком випадків, передбачених 
цими та іншими законами [4, ст. 58].   

Відповідно до ст. 63 діючого Бюджетного 
кодексу України місцевий бюджет містить в собі 
надходження  і  витрати  на  виконання  повно-
важень  органів влади Автономної Республіки 
Крим, місцевих державних  адміністрацій  та ор-
ганів   місцевого   самоврядування.  Ці  надхо-
дження  і  витрати складають єдиний баланс від-
повідного бюджету [2]. Варто зазначити, що в 
новому Бюджетному кодексі України, який на-
буде чинності з 1.01.2011 визначення місцевого 
бюджету не змінюється [3]. 

Для прикладу, Бюджетний кодекс Російсь-
кої Федерації у ст. 14 визначає бюджет муніци-
пального утворення (місцевий бюджет) як форму 

утворення та витрачання грошових коштів, при-
значених для забезпечення задач і функцій, від-
несених до предметів відання місцевого самов-
рядування. Однак дане визначення потребує сер-
йозного теоретичного доопрацювання, оскільки 
не враховує всіх аспектів розглядуваного понят-
тя [7, с. 122-123].  

Іноді на законодавчому рівні визначають 
місцевий бюджет як «фонди грошових коштів, 
передбачені для реалізації задач і функцій, відне-
сених до предмету відання муніципальних утво-
рень». По-перше, дане визначення набагато вуж-
че, ніж визначуване поняття, і може бути викори-
стане хіба що для позначення бюджету в матеріа-
льному аспекті. По-друге, не зовсім обґрунтованим 
тут вбачається використання поняття «фонди» у 
множині. Адже кожне муніципальне утворення має 
один централізований фонд грошових коштів у 
вигляді бюджету, а інші фонди є іншими ланками 
місцевої фінансової системи і включати їх до бю-
джетної системи було б суттєвою помилкою. 

Ряд авторів характеризують місцеві бюджети 
як суто економічні відносини. Наприклад, І.М. Хо-
дорович характеризує місцеві бюджети як сукуп-
ність економічних відносин, що забезпечують в 
плановому порядку фінансову базу місцевих Рад із 
розвитку та утримання головним чином галузей 
господарства, що безпосередньо спеціалізуються 
на підвищенні добробуту народу [19].  

У книзі «Місцеві бюджети держав – членів 
СЕВ» місцеві бюджети характеризуються як су-
купність економічних відносин, що сприяють 
територіальному перерозподілу національного 
прибутку держави та забезпечують створення 
фінансової бази місцевих Рад [11, с. 147]. З 
останньою частиною визначення ми повністю 
погоджуємося. Щодо першої його частини, де 
говориться, що місцеві бюджети – це «сукуп-
ність економічних відносин що сприяють тери-
торіальному перерозподіленню національного 
прибутку держави», то з нею складно погоди-
тись. На місцях мобілізуються великі суми дер-
жавного доходу, при чому незначна їх частина 
зараховується до місцевих бюджетів, а більша 
частина спрямовується до вищих ланок бюджет-
ної системи. При їх участі здійснюється процес 
перерозподілу фінансових ресурсів держави, а не 
«сприяння йому». За рахунок місцевого бюджету 
виплачується заробітна плата великій кількості 
працівників, ці ресурси втілюються в реальних 
категоріях. Виникають певні економічні відно-
сини між підприємствами і організаціями, уста-
новами в процесі їх фінансування і мобілізації, 
котрі пронизують все господарство. Не можна 
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погодитись, що місцеві бюджети тільки сприя-
ють місцевому розподіленню ресурсів. Близько 
1/3 прибутку місцевих бюджетів утворюють над-
ходження від місцевого територіального госпо-
дарства, а в деяких їх видах, наприклад міських, 
ці надходження складають 40%. Відповідно, го-
ворити тільки про розподіл – означає звужувати 
суть питання [7, с. 7-18; 20, с. 7-12].   

Л.К. Воронова у підручнику з фінансового 
права визначає місцевий бюджет як установлений 
рішенням органів місцевого самоврядування план 
формування, розподілу і використання централізо-
ваного (для відповідної території) фонду коштів, 
необхідного для виконання завдань і функцій адмі-
ністративно-територіальних одиниць, що очолю-
ється органами місцевого самоврядування [18]. 

Ю.О. Крохіна розкриває економічне понят-
тя місцевого бюджету як грошові відносини, в 
які вступає територіальна громада з приводу пе-
рерозподілу національного доходу і частини на-
ціонального багатства з метою утворення, розпо-
ділу і використання централізованого в масшта-
бах муніципального утворення грошового фонду, 
призначеного для фінансування публічних функ-
цій і задач територіальної громади [10, с. 305].   

У матеріальному сенсі місцевий бюджет 
являє собою сконцентрований у рамках визначе-
ного муніципального утворення централізований 
грошовий фонд, що знаходиться в розпорядженні 
органів місцевого самоврядування і використо-
вуваний для рішення функцій і задач загального 
значення. З юридичної точки зору бюджет є пра-
вовим актом, тобто на рівні муніципального 
утворення це основний фінансовий план утво-
рення, розподілу і використання грошового фон-
ду муніципального утворення, затверджений ві-
дповідним представницьким органом і закріпля-
ючий юридичні права й обов'язки учасників бю-
джетних відносин. 

Беручи до уваги різні аспекти розуміння 
бюджету, Ю.О. Крохіна дає наступне визначення 
місцевого бюджету: це економічні відносини, що 
опосередкують процес утворення, розподілу й 
використання централізованого грошового фон-
ду муніципального утворення, що знаходиться в 
розпорядженні місцевих органів самоврядуван-
ня, призначеного для фінансування загальних 
задач територіальної громади, і що являє собою 
основний фінансовий план, затверджений відпо-
відним представницьким органом [10, с. 306].   

Незважаючи на різноманітність підходів 
при визначенні цієї категорії, в головному осно-
вні підходи фахівців єдині, коли місцевий бю-
джет визначається як основний фінансовий план 

окремого муніципального утворення по формуван-
ню, розподілу й виконанню грошового фонду му-
ніципального утворення, що затверджується відпо-
відним представницьким органом у формі рішення 
і який закріплює юридичні права та обов`язки уча-
сників бюджетних відносин місцевого рівня. В 
якості складової частини цього фінансового плану 
в місцевих бюджетах можуть бути передбачені ви-
датки окремих населених пунктів та територій, що 
не є муніципальними утвореннями.  

Висновки. Місцеві бюджети – це реальні 
ресурси, що знаходяться в безпосередньому роз-
порядженні місцевих рад для здійснення ними 
господарської та соціально-культурної функції, а 
також для безпосереднього контролю за підпри-
ємствами, організаціями, установами, розміще-
ними на підвідомчій кожній раді території. В них 
співвідносяться дві категорії. З однієї сторони – 
місцеві бюджети як основні фінансові плани міс-
цевих рад, а з іншої – фінансові ресурси, реальна 
економічна категорія, сприяюча розвитку вироб-
ничої сфери в місцевій ланці і здійснююча фінан-
сування невиробничої сфери даної адміністратив-
но-територіальної одиниці. [249, с. 21-23] До того 
ж, торкаючись цього питання, треба чітко розме-
жовувати: місцеві бюджети як сукупність економі-
чних відносин; місцеві бюджети як об’єкт правово-
го регулювання; акти про місцеві бюджети. 

Місцеві бюджети представляють собою 
особливий рівень ієрархічно побудованої бю-
джетної системи, займають особливе місце в 
структурі муніципальних фінансів, в чому і ви-
ражається їх особливість: вони максимально на-
ближені до потреб місцевої спільноти і разом з 
тим життєво важливі для держави в цілому. 
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The place of local budget in the structure of local financial resources 

Summary  
The article is dedicated to complex research of local budget in structure of local financial resources. 

The specific of local self-government of Ukraine are investigated. The definition of local budget is exposed 
in accordance with budget legislation and scientific literature. 
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Местные бюджеты в структуре местных финансовых ресурсов 
Аннотация 

Статья посвящается исследованию местных бюджетов в структуре местных финансовых ресур-
сов. В ней раскрываются характерные черты юридической природы местного самоуправления, анали-
зируются особенности определения местного бюджета в современном бюджетном законодательстве 
Украины и Российской Федерации, выясняются основные подходы к определению понятия местного 
бюджета в научной литературе. 

Ключевые слова: местное самоуправление, местные финансовые ресурсы, бюджетное законода-
тельство, бюджетная система, местный бюджет. 
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ЮРИДИЧНА КОНСТРУКЦІЯ ОБОВ’ЯЗКІВ ДЕРЖАВИ У ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИНАХ 
 

Великої цінності набуває визначення юридичної конструкції обов’язків держави в податкових відносинах 
як зафіксованої в конституції та відтвореної в  інших нормативних актах міри необхідної поведінки держави з 
приводу ефективного розподілу національного доходу та внутрішнього валового продукту, надання соціальних 
послуг і задоволення публічних потреб, і водночас регулювання соціально-економічних і соціально-політичних 
процесів у суспільстві. 

 
Постановка проблеми. У літературі спра-

ведливо звертається увага на те, що будь-яка 
правова норма у своїй цілісності є не що інше, як 
певний понятійний інтеграл, що становить її 
єдиний сутнісний зміст. «Позапонятійних  пра-
вових нормативів немає, як немає й позапонятій-
ного правового мислення. Правова думка, як 
усяка інша, - це понятійно-структурована думка» 
[24, с. 79]. Очевидно, що право не може склада-
тися тільки з набору розрізнених правил. При 
відсутності можливості зв'язати різні правові еле-
менти в цільну систему неминуче повинні виника-
ти протиріччя, що перешкоджають виконанню 
правом (як і його окремими галузями) його функ-
цій. Отже, право (щоб називатися правом) повинно 
обов'язково являти собою систему, організовану 
навколо певного набору принципів, фундамента-
льних понять, технічних прийомів, для впрова-
дження й застосування яких потрібне використан-
ня певних юридичних конструкцій. 

Ступінь наукової розробки проблеми.    
У правовій науці термін «юридична конструк-
ція» категорія багатозначна. Крім традиційного 
розуміння (структура, внутрішня будова), дану 
категорію визначають як модельну схему (С.С. 
Алексєєв). Розглядають юридичну конструкцію 
як і родове поняття, на основі якого робляться 
відповідні висновки (Д.А. Керімов). Даній кате-
горії присвячено ряд наукових праць таких дос-
лідників, як А.Ф. Черданцев, В.В. Чевичелов, 
В.Н. Іванова, Д.В. Вінницький, М.П. Кучерявен-
ко, Р.О. Гаврилюк, І.І. Бабін. 

За основу даного дослідження взято поло-
ження Конституції України та Законів України 
«Про податок з доходів фізичних осіб», «Про 
оподаткування прибутку підприємств», «Про 
податок на додану вартість», «Про державну по-
даткову службу в Україні», «Про порядок пога-
шення зобов'язань платників податків перед бю-
джетами та державними цільовими фондами», 
«Про систему оподаткування». 

Мета статті. Автор ставить перед собою 
завдання з’ясувати поняття та зміст юридичної 

конструкції обов’язків держави у податкових 
відносинах.  

Виклад основного матеріалу. Використо-
вувана у правовій науці категорія «юридична 
конструкція» (від лат. constructio – побудова, бу-
дова, складання) – складне поняття. У дореволю-
ційній літературі юридична конструкція пов'язу-
валася з методом догматичного вивчення права 
[27, с. 88-89]. У сучасній літературі підхід до ро-
зглядуваного явища не настільки однозначний. 
А.Ф. Черданцев виділяє такі аспекти розуміння 
юридичних конструкцій: конструкція, на його 
думку, виступає, по-перше, як метод пізнання 
права; по-друге – як засоби побудови норматив-
ного матеріалу. Будучи вираженою в нормах 
права, вона стає нормативною юридичною конс-
трукцією. І, нарешті, останній аспект полягає в 
тому, що юридичні конструкції слугують засо-
бами тлумачення та встановлення значимих фак-
тів у процесі реалізації норм права [23, с. 17]. У 
російській науці значна увага приділяється ви-
вченню юридичних конструкцій при розгляді 
питань юридичної техніки. Зокрема, С.С. Алек-
сєєв відзначає, що юридичні конструкції — це 
«більш високий рівень техніко-юридичного ви-
раження волі законодавця, що відображає харак-
тер (модель) зв'язку між елементами й сторонами 
логічних норм. Юридичні конструкції являють 
собою специфічну побудову нормативного мате-
ріалу, що відповідає певному типу або виду сфор-
мованих правовідносин, юридичних фактів, їхньо-
го зв'язку між собою» [12, с.275-276]. Та пізніше у 
подальших працях С.С. Алексєєв уточнює свою 
позицію і визначає юридичну конструкцію, як мо-
дельну схему правомочностей, обов’язків, відпові-
дальності, процедур, які носять математично стро-
гий характер [13, с. 213]. 

Етимологічне значення термін «конструк-
ція» в сучасній українській мові має кілька аспе-
ктів: по-перше, – це будова, взаємне розташу-
вання частин машини, приладу тощо; по-друге – 
це споруди складної будови, а також їх окремі 
частини [26, с. 449].  Уперше, з метою пояснення 
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та наочного розкриття істинної системної приро-
ди податкового права в науковий обіг категорію 
«юридична конструкція податку» обґрунтовано 
та запроваджено Р.О. Гаврилюк [19, с.113-117]. 
Водночас на рівні кандидатської дисертації спе-
ціальне дослідження юридичної конструкції по-
датку провів І.І. Бабін, котрий дійшов висновку, 
що остання з погляду законодавчої техніки – «це 
спосіб надання податкові юридичної сили шля-
хом законодавчого визначення елементів його 
внутрішньої структури». З точки зору формаль-
ної логіки, – продовжує він, – це внутрішня логі-
чно узгоджена будова податку» [14, с.20]. Безза-
перечно погоджуємося із твердженням І.І. Бабі-
на, що найбільш важливою юридичною констру-
кцією в податковому праві виступає юридична 
конструкція податку. Дана юридична конструк-
ція не тільки є першоосновою формування пода-
ткової системи та виступає як системоутворюю-
чий елемент податкової системи, залежно від 
стану якого складаються системні зв'язки інших 
елементів, як зазначається в літературі з подат-
кового права, але і адекватним відображенням 
досягнутого рівня розвитку науки фінансового 
права, юриспруденції в цілому, теоретичним і 
нормативним вираженням податково-правової 
ментальності відповідного суспільства [15, с.28]. 
Усе це підводить до думки, що сучасна держава, 
як говорить Саттарова Н.А., це податкова держава 
[22]. Таке висловлювання підтримується німець-
ким ученим Д.Бірк, котрий зазначає, що держава 
свої видатки оплачує в основному за допомогою 
податків, основу її речового й штатного оформлен-
ня і тим створює основу влади [16, с. 12].  

Отже, які б не були умови функціонування 
податкової політики, податкової системи й подат-
кового законодавства в державі, необхідність за-
стосування юридичної конструкції обов’язків дер-
жави не викликає сумніву. Тому у розглянутій 
проблематиці зрушення на користь публічних ін-
тересів і розширення з цього приводу обов'язків 
держави у податковій сфері викликає необхідність 
їхнього юридичного закріплення. 

Усе починається з обов'язку особи сплачу-
вати податки відповідно до статті 67 Конститу-
ції, що не є підставою для внесення конкретного 
податку в конкретний період і в належному роз-
мірі [1, ст.44]. Відповідний обов'язок виникає на 
підставі певного закону про конкретний податок 
[9, ст.308; 7, ст.181; 6, ст.156]. І саме на цій осно-
ві В.Г. Перепелюк стверджує, що згідно з Кон-
ституцією України, держава також може й по-
винна бути суб'єктом правовідносин, тому що є 
носієм обов'язків. «Основний зміст публічних 

норм – продовжує він –  становлять обов'язки 
держави перед членами суспільства. Цим обов'я-
зкам кореспондуються публічні права особи, які 
в силу цього іменуються суб'єктивними публіч-
ними правами» [21, с. 41]. 

Основні труднощі в реалізації суб’єктив-
ного публічного права полягають у тому, що 
держава в особі конкретного органу може не ви-
знати за особою певну юридичну можливість. 
Причиною цьому є відносна визначеність норм 
Конституції. Але й у цьому випадку право гаран-
тує виконання державою обов'язку перед осо-
бою. Наприклад, при наявності практичної необ-
хідності у з'ясуванні положень Конституції Кабі-
нет Міністрів України має право звернутися з 
конституційним поданням до Конституційного 
суду України з метою одержати офіційне тлума-
чення Конституції України [5]. Отже, визначив-
шись зі змістом прав і свобод громадян, органи 
виконавчої влади можуть усвідомити обсяг своїх 
обов'язків перед ними. У випадку заперечень із 
боку органів виконавчої влади такі конкретні 
конституційні правовідносини не одержують ро-
звитку, і особа вправі звернутися до суду. При 
цьому предметом захисту буде законний (засно-
ваний на Конституції) інтерес. Цей інтерес пере-
твориться в суб'єктивне право тільки тоді, коли 
суд визнає вимоги й покладе на державу в особі 
відповідного органу обов'язок задовольнити цю 
вимогу [21, с. 44]. Крім того, розповсюджені си-
туації, коли обов’язок держави не закріплений за 
відповідним органом. І відповідно до того, що 
перелік прав і свобод людини та громадянина в 
Конституції України невичерпний, так само і пе-
релік обов'язків держави потенційно схильний до 
зростання. При відсутності законів реалізації та-
ких обов'язків, що передбачають відповідний 
механізм, можлива ситуація незакріплення 
обов’язків держави за конкретними органами або 
їхніми групами, і саме тут надзвичайно важливо-
го значення набуває визначення юридичної конс-
трукції обов’язків держави в суспільних відно-
синах, зокрема в податкових. 

Саме такою зобов’язаною стороною, 
уповноваженою здійснювати тільки передбачені 
суспільством дії, держава виступає у юридичній 
конструкції «суспільне багатство» [17, с. 89-102]. 
Зокрема, у п.1 ст.95 Конституції України наго-
лошується, що «Бюджетна система україни бу-
дується на засадах справедливого і неуперед-
женого розподілу суспільного багатства між 
громадянами і територіальними громадами». А в 
п.2 цієї ж статті підкреслюється, що «Виключно 
законом про Державний бюджет України визна-



В.А. Вдовічен 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 525. Правознавство. 71 

чаються будь-які видатки держави на загально-
суспільні потреби, розмір і цільове сирямування 
цих видатків» [1]. Саме ці положення Консти-
туції України підкреслюють, що держава є 
зобов’язаною стороною, оскільки держава не є 
реальним власником Державного бюджету 
України, а від імені істинного власника – сус-
пільства – здійснює його права «лише на підста-
ві, в межах повноважень та у спосіб, що передба-
чені Конституцією та законами України» [1, 
ст.44]. Як бачимо, конструкція «суспільного 
багатства» встановлена у Конституції України 
мірою необхідної поведінки держави щодо 
публічних фінансів [18, с. 15-19]. Це все пояс-
нюється тим, що податкові, як і будь-які інші, 
надходження до бюджету держави не можуть 
бути використані нею на що завгодно, а тільки на 
публічні потреби. Як переконує системний ана-
ліз Конституції України, ця міра передбачає і 
встановлення меж фіскальних вилучень держави 
з приватного сектора, щоб досягалася найбільша 
ефективність використання ВВП і національного 
доходу на загальносуспільному рівні.  

Водночас законодавче закріплення конс-
трукції «суспільного багатства» не потягло за 
собою логічного наступного кроку щодо закріп-
лення конкретних обов’язків держави  в суспіль-
них відносинах, зокрема й у сфері оподаткуван-
ня. Однак за відсутності законів, які б передба-
чали встановлення та реалізацію обов’язків дер-
жави, винакає ситуація закріплення їх за конк-
ретними уповноваженими державою органами.   

Навряд чи справедливо було би вбачати го-
ловний зміст діяльності податкових органів у кон-
тролі або стягненні податків. Як правило, податки 
сплачуються платниками самостійно, і податкові 
органи лише управляють цим процесом, контро-
люють його, тому безпосередньо стягненням вони 
не займаються. Не можна говорити і винятково про 
контрольні функції, особливо коли мова йде про 
розробку форм звітності, роз'яснення застосування 
податкового законодавства. Правильніше було б 
визначити зміст діяльності органів як контроль за 
дотриманням законодавства при сплаті й надхо-
дженні податків і зборів (обов'язкових платежів) до 
бюджетів і цільових фондів [20, с. 528]. 

Головне завдання податкових органів в 
Україні необхідно вбачати в контролі за дотри-
манням податкового законодавства, правильніс-
тю обчислення податків, своєчасністю внесення 
їх до бюджетів [2, ст.37]. Здійснення функцій 
податкових органів припускає, з одного боку, 
реалізацію їхніх повноважень (насамперед, прав 
на проведення певних дій), а з іншого – виконан-

ня обов'язків. Головним обов'язком податкових 
органів є контроль за дотриманням податкового 
законодавства. Саме на цьому базується форму-
вання повноважень податкових органів. 

Усі обов'язки, що формують повноваження 
податкових органів, розподіляються на дві групи. 
По-перше, це група, що кореспондується та по-
годжується з обов'язками платників (обов'язок 
подавати інформацію щодо оподаткування, по-
в'язана із правом платників податків на таку ін-
формацію). По-друге, група самостійних обов'яз-
ків, які реалізуються при взаємодії з іншими ор-
ганами або при накладенні санкцій. Дуже важли-
ве закріплення вичерпного переліку обов'язків 
податкових органів. Саме це може обмежити 
протизаконне застосування дій щодо платників 
податків, а в останніх – створити впевненість у 
захисті з боку держави, що розглядає платника 
податків не як потенційного правопорушника, а 
як партнера [20, с. 529-530]. Однак усю наявну су-
купність обов’язків податкових органів, умовно та 
залежно від ступеня участі їх у процесі оподатку-
вання, можна поділити на дві групи: по-перше – це 
основні обов’язки, котрі визначають необхідну по-
ведінку податкових органів у сфері контролю за 
процесом оподаткування; по-друге, – це факульта-
тивні обов’язки, котрі визначають міру необхідної 
поведінки податкових органів з приводу стягнення 
податків і зборів. Але в даному разі треба наголо-
сити, що обидві групи цих обов’язків рівносильні, 
а їх поділ ще раз підтверджує висновок про те, що 
податки сплачуються платниками самостійно, а 
податкові органи лише здійснюють контроль за 
даним процесом.  

До основних обов’язків податкових органів 
відносяться: обов’язки  по обліку платників по-
датків [2, ст.37; 4, ст.10]; обов’язки по контролю 
за виконанням платниками податків податкового 
законодавства (наприклад, перевірка документів, 
пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та 
інших обов'язкових платежів на підприємствах, в 
установах, організаціях будь-яких форм власнос-
ті й будь-яких організаційно-правових форм, а 
також громадянами); обов’язки по застосуванню 
заходів, спрямованих на припинення (запобіган-
ня) порушень податкового законодавства (на-
приклад, припиняти операції підприємств і гро-
мадян по поточних та інших рахунках у банках 
та інших фінансово-кредитних установах у випа-
дку ненадання або відмови надати державним 
податковим інспекціям та їхнім посадовим осо-
бам бухгалтерських звітів, балансів, розрахунків, 
декларацій та інших документів, пов'язаних з 
розрахунком або сплатою податків та інших обо-
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в'язкових платежів до бюджету [2, ст.37]); 
обов’язки із застосування заходів по запобіганню 
або ліквідації збитків, завданих платникові подат-
ків або бюджету (наприклад, стягувати податкову 
недоїмку; проводити повернення або залік за раху-
нок  зайво стягненої або сплаченої суми податку) 
[8, ст.44]; обов’язки по застосуванню заходів від-
повідальності до порушників податкового законо-
давства (наприклад, накладати адміністративні стя-
гнення, фінансові санкції на юридичних та фізич-
них осіб [10, ст.1200]); обов’язки  податкових ор-
ганів у сфері валютного контролю [11, ст.184]; 
обов’язки по виданню інструктивних і методичних 
вказівок щодо застосування законодавства про по-
датки [2, ст.37; 25, с. 355-363]. 

До факультативних обов’язків податкових 
органів можна віднести: обов’язки податкових 
органів з розрахунку податків (наприклад, вима-
гати безкоштовного надання інформації, необ-
хідної для обчислення податків, від органів, що 
здійснюють облік і оцінку оподатковуваного 
майна; вимагати від органів, що здійснюють 
юридично значимі дії, які слугують підставою 
для залучення платників податків до сплати по-
датків, безкоштовного своєчасного надання ін-
формації про ці дії та ін.) [8, ст.44]; обов’язки по 
веденню оперативно-бухгалтерського обліку сум 
податків та інших платежів [3, ст.510]; обов’язки 
по контролю виконання суб'єктами підприємни-
цької діяльності вимог законодавства щодо наяв-
ного грошового обігу (наприклад, реєструвати 
касові апарати, котрі використовуються при 
здійсненні грошових розрахунків з населенням; 
перевіряти документи, пов'язані із застосуванням 
контрольно-касових апаратів, одержувати пояс-
нення, довідки й відомості з питань, що виника-
ють при перевірках та ін.) [2, ст.37]; обов’язки 
податкових інспекцій по стягненню сум штрафів, 
накладених іншими державними інспекціями й 
контрольними органами [10, ст.1200]. 

Отже, на даний час існує значна кількість 
обов’язків держави перед громадянами у сфері 
оподаткування. Але юридична конструкція таких 
обов’язків безпосередньо не закріплена на нор-
мативному рівні. Окремі положення та деклара-
тивні ідеї містяться в численних нормативних 
документах. Однак дане різноманіття утруднює 
роботу із соціального обслуговування населення, 
веде до нераціональних видатків бюджетних ко-
штів, приводить до розпилення ресурсів, котрі 
виділяються на соціальні потреби, у результаті 
чого істотно знижується якість виконання 
обов’язків держави в податкових відносинах.  

Висновки. У сучасному розумінні юриди-
чна конструкція обов’язків держави в податко-
вих відносинах – це зафіксована в конституції та 
відтворена в  інших нормативних актах міра не-
обхідної поведінки держави з приводу ефектив-
ного розподілу національного доходу та внутрі-
шнього валового продукту, надання соціальних 
послуг та задоволення публічних потреб, і вод-
ночас регулювання соціально-економічних і со-
ціально-політичних процесів у суспільстві.  

Законодавство України не достатньо чітко 
визначає обов’язки держави в податкових відно-
синах. Але, відповідно до того, що перелік прав і 
свобод людини та громадянина в Конституції 
України невичерпний, так само і перелік обов'яз-
ків держави потенційно схильний до зростання. 
При відсутності законів реалізації таких обов'яз-
ків, що передбачають відповідний механізм, мо-
жлива ситуація і незакріплення обов’язків дер-
жави за конкретними органами або їхніми група-
ми, і саме тут надзвичайно важливого значення 
набуває визначення юридичної конструкції 
обов’язків держави в суспільних відносинах, зок-
рема в податкових. На конституційному рівні 
обов’язок держави знайшов своє закріплення в 
конструкції «суспільне багатство» як установ-лена 
Конституцією України міра необхідної поведінки 
держави щодо публічних фінансів.  Ця міра перед-
бачаж і встановлення меж фіскальних вилучень 
держави з приватного сектора, щоб досягалась 
найбільша ефективність використання ВВП і наці-
онального доходу на загальносуспільному рівні. 
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V.A. Vdovichen 
Legal design of duties of the state in tax relations 

Summary 
The great value for given time has definition of a legal design of duties of the state in tax relations as fixed at the 

constitution and the measure of necessary behaviour of the state reproduced in another statutory acts concerning effec-
tive distribution of the national income and an internal total product, granting of social services and satisfaction of pub-
lic needs, and at the same time regulation of social and economic and sociopolitical processes in a society. 
 

В.А. Вдовичен 
Юридическая конструкция обязанностей государства в налоговых отношениях 

Аннотация 
Большое значение имеет определение юридической конструкции обязанностей государства в налоговых 

отношениях как зафиксированной у конституции и воспроизведенной в  других нормативных актах меры необ-
ходимого поведения государства по поводу эффективного распределения национального дохода и внутреннего 
валового продукта, предоставление социальных услуг и удовлетворение публичных нужд, и вместе с тем регу-
лирование социально-экономических и социально-политических процессов в обществе. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ДОХОДІВ  
ЗА ПРИНЦИПОМ РЕЗИДЕНТСТВА  

 
Проведено дослідження певних видів доходів, котрі оподатковуються в країні резидентства їх одержува-

ча. Аналіз міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування дав можливість встановити, що до та-
ких доходів відносяться доходи від міжнародних перевезень, роялті, та «інші доходи», котрі визначають безпо-
середньо договірні держави. 

 
Постановка проблеми. Основна суть ук-

ладення державами угод про уникнення подвій-
ного оподаткування полягає в тому, щоб визна-
чити, кому із двох договірних держав належить 
право оподаткування того чи іншого доходу. Од-
нак визнання особи – платника податку резиден-
том у декількох державах одночасно є однією із 
причин виникнення міжнародного подвійного 
оподаткування. У результаті цього такий плат-
ник податку буде нести повну податкову відпо-
відальність перед кожною з таких держав. Тому 
лише за умови адекватного визначення статусу 
податкового резидентства платника податку 
держава зможе гарантувати захист від дискримі-
наційного оподаткування і водночас захист від 
того що їхні доходи не будуть обкладатися двічі. 
Аналіз міжнародних угод про уникнення подвій-
ного оподаткування доходів, майна, капіталів, 
укладених за участю України, дав можливість 
визначити таку групу доходів, котрі, як правило, 
оподатковуються в країні резидентства їх одер-
жувача (доходи від міжнародних перевезень [1], 
роялті [5]).  Особливість цієї категорії доходів у 
тому, що право на їх оподаткування належить 
країні резидентства їх одержувача.  

Ступінь наукової розробки.  Проблеми 
оподаткування таких доходів як проценти, роял-
ті, дивіденди не раз ставали основою досліджен-
ня вчених: Толстопятенко Г.П. зачіпив дану про-
блему, досліджуючи європейське податкове пра-
во [12, с.203]; Ушаков Д.Л. при аналізі офшор-
них зон, дотично визначав і основи оподаткуван-
ня процентів, дивідендів, роялті [13, с.136];  Ма-
чехін В., Аракелов С., визначаючи фактичне пра-
во на отримання доходів, торкнулися питання 
оподаткування даних доходів [10, с.32]; Баєв 
С.О., досліджуючи угоди про уникнення подвій-
ного оподаткування між Росією і ЄС, провів 
окремі дослідження по даних категоріях доходів 
[8, с.81-92]; Полежарова Л. В. визначила інстру-
менти уникнення подвійного оподаткування, зо-
крема й у сфері оподаткування дивідендів і про-
центів [11, с.92-103]. Однак, праці вказаних учених 

не носять комплексного системного характеру дос-
лідження даної категорії доходів і об’єднання їх за 
специфічним режимом оподаткування. 

Мета статті – дослідити та визначити осо-
бливості оподаткування специфічної групи до-
ходів, регулювання оподаткування яких здійс-
нюється угодами про уникнення оподаткування, 
а саме: оподаткування доходів за принципом кра-
їни резидентства їх одержувача. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз між-
народних угод про уникнення подвійного опода-
ткування, дав можливість виділити особливості 
здійснення оподаткування певних видів доходів, 
котрі можна об’єднати в самостійну групу, оскі-
льки їх оподаткування здійснюється у країні ре-
зидентства їх одержувача. 

Прибутки, одержані підприємством Догові-
рної Держави від експлуатації  морських і  повіт-
ряних  суден  у  міжнародних перевезеннях, будуть 
оподатковуватись лише в цій Державі [6]. 

Доходи від міжнародних водних, повітро- і 
авіаперевезень через свій специфічний характер 
є свого роду винятком із загальних правил опо-
даткування доходів у рамках угод про уникнення 
подвійного оподаткування. Якщо відносно будь-
якого іншого доходу визначальним є наявність 
або відсутність у платника податків постійного 
представництва, то стосовно доходів від міжна-
родних перевезень діє загальний принцип стягу-
вання податків – тільки в країні місцезнаходжен-
ня компанії – одержувача доходу, незалежно від 
того, здійснює дана компанія свою діяльність в 
інших країнах через постійне представництво чи 
ні. При цьому під країною місцезнаходження 
компанії розуміється держава її інкорпорації та 
місце розташування органу її управління. У ви-
падку якщо ці два критерії не збігаються, то пе-
ревага віддається місцезнаходженню органу 
управління. Якщо ж орган управління знаходиться 
на борту судна (капітан – власник судна), то його 
місцезнаходження варто відносити до порту про-
писки, а за відсутності порту прописки – до країни, 
резидентом якої є розпорядник судна. 
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Характерний відхід від оподаткування за 
принципом постійного представництва пов'яза-
ний з тим, що строге слідування даному принци-
пу паралізувало б міжнародну систему організа-
ції подібних перевезень, що склалася, принаймні 
стосовно пасажирських авіа- і морських перевіз-
ників. Так, якби оподаткування авіа- і морських 
підприємств здійснювалося за принципом пос-
тійного представництва, то переважна більшість 
з них, що реалізовують квитки на свої рейси че-
рез мережу зарубіжних офісів продажів, виму-
шені були б закрити всі свої офіси через їх збит-
ковість. За ситуації, коли офіс продажів не зазнає 
майже ніяких витрат, але отримує істотну вируч-
ку від продажу квитків, оподатковувану подат-
ками в режимі постійного представництва, утри-
мування офісів продажів стає непосильним тяга-
рем. Навряд чи подібний сценарій сприятиме 
розвитку транскордонного транспортного обслу-
говування, що і примусило укладачів угод про 
уникнення подвійного оподаткування віднести 
режим оподаткування міжнародних перевезень 
до винятку із загального правила. 

Роялті,   які  виникають  в  одній  Договір-
ній  Державі  і сплачуються  резиденту  другої  
Договірної   Держави,   підлягають оподатку-
ванню у цій другій Державі [5]. 

Поняття роялті для цілей оподаткування 
відноситься до тієї категорії доходу, які за націо-
нальним податковим законодавством різних 
держав може тлумачитися досить широко і єд-
ність підходів у даному відношенні фактично 
відсутня. Щоб не допустити розбіжностей при 
кваліфікації платежів як роялті в рамках усіх ук-
ладених угод про уникнення подвійного оподат-
кування, дається розшифровка даного поняття. 
Наприклад, термін «роялті» при  використанні  в  
цій  статті  означає платежі будь-якого виду, що 
одержуються як відшкодування: a) за  користуван-
ня або за надання права користування будь-яким 
авторським правом на літературні  твори  або  тво-
ри мистецтва,  включаючи кінематографічні філь-
ми і фільми або плівки для радіомовлення чи теле-
бачення; і b) за користування  або за надання права 
користування будь-яким авторським правом на 
наукову працю, патент,  торгову марку,  дизайн або 
модель, план, таємну формулу або процес, або за 
інформацію, що стосується промислового, комер-
ційного чи наукового досвіду. 

Договірні держави при укладенні угоди про 
уникнення подвійного оподаткування можуть 
розширити цей список, внісши до нього інші 
аналогічні платежі. Угоди про уникнення по-
двійного оподаткування, укладенні за участю 

України, переважно передбачають режим опода-
ткування, рекомендований авторами Типової 
конвенції ОЕСР, тобто за принципом держави 
резидентства платника податків [7]. І лише угоди 
з деякими державами, наприклад Латвією [2], 
Австрією [5], Фінляндією [3] та ін., наділяють 
державу виникнення доходу правом утримувати 
податок «у джерела» по ставках, що не переви-
щують відповідно 5-10%. Тобто на практиці уго-
ди про уникнення подвійного оподаткування до-
пускають здійснення оподаткування роялті не 
тільки у країні резидентства одержувача такого 
доходу, але і у країні, де такий дохід утворюєть-
ся, хоч і за обмеженими ставками оподаткування.  

Порядок оподаткування роялті по типових 
конвенціях ОЕСР і ООН дещо відрізняється. Так, 
типова конвенція ОЕСР передбачає загальний 
порядок оподаткування роялті в державі фактич-
ного одержувача доходів, і єдиний виняток з да-
ного порядку, - коли дохід отриманий на терито-
рії держави виникнення доходу в результаті дія-
льності його одержувача, що приводить до утво-
рення постійного представництва. В останньому 
випадку роялті обкладатиметься у складі сукуп-
ного прибутку постійного представництва. Ти-
пова конвенція ООН, навпаки, дозволяє державі 
виникнення доходу у вигляді роялті також опо-
датковувати його «з джерела», навіть якщо дохід 
не відноситься до прибутку постійного предста-
вництва подібно до того, як це має місце віднос-
но дивідендів і відсотків. 

Водночас положення угод регулюють опо-
даткування тільки таких роялті, котрі виникають 
в одній договірній державі і виплачуються рези-
денту другої договірної держави. Так угода не 
застосовується до роялті, котрі виникають у тре-
тій державі, а також до роялті, які хоч і виника-
ють у договірній державі, але відносяться до дія-
льності постійного представництва. 

Види доходів резидента Договірної Держа-
ви, незалежно від джерела їх виникнення, про які 
не йдеться  у  попередніх  статтях Конвенції, 
оподатковуються в першій згаданій Державі [4]. 

Незважаючи на те, що угоди про уникнен-
ня подвійного оподаткування доходів, майна, 
капіталів носять комплексний характер і охоп-
люють, здавалося б, усі різновиди доходів, що 
оподатковуються, проте деякі категорії доходів 
залишилися за рамками конвенційних податко-
вих режимів. Як приклад подібних доходів, мож-
на навести виручку від організації азартних ігор, 
штрафні санкції за невиконання договірних зо-
бов’язань або ж відсотки з джерел в третій державі, 
котрі виплачуються на користь резидентів договір-



Правове регулювання оподаткування окремих видів доходів за принципом резидентства  

76 Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 525. Правознавство. 

них держав. Для цілей регулювання порядку опо-
даткування подібних доходів автори угод про уни-
кнення подвійного оподаткування включають в 
текст спеціальну статтю про податковий режим, 
який буде застосовуватися до доходів, котрі спеці-
ально не виокремлено в самій же угоді. 

У вітчизняній літературі можна зустріти 
думку, що внесення статті про такі «інші» дохо-
ди до тексту угоди про уникнення подвійного 
оподаткування недоцільне і навіть вводить в 
оману, як, наприклад, вважає відомий дослідник 
питань міжнародного оподаткування В.А. Кашин 
[9, с. 181]. Свою позицію він пояснює тим, що 
стаття про інші доходи фактично дублює поло-
ження статті про порядок оподаткування підпри-
ємницької діяльності, яка передбачає, що встано-
влений нею режим повинен регулювати будь-які 
доходи, спеціально в податковій угоді незгадувані. 
Дискутуючи з авторами Типової конвенції ОЕСР, 
що пояснюють доцільність появи статті про опода-
ткування інших доходів прагненням усунути по-
двійне оподаткування відносно доходів з джерел у 
третіх країнах, В.А. Кашин пропонує повністю ви-
лучити з тексту типової конвенції статтю про інші 
доходи, а натомість внести відповідні зміни до тек-
сту статті Конвенції про оподаткування прибутку 
від підприємницької діяльності. 

Хоча позиція В.А. Кашина достатньо об-
ґрунтована, складно погодитися з його твер-
дженням про всеосяжну роль статті про оподат-
кування прибутку від підприємницької діяльнос-
ті як виняткового фактора для існування статті 
про оподаткування «інших» доходів. По-перше, 
стаття про прибуток від підприємницької діяль-
ності охоплює тільки доходи юридичних осіб і 
підприємців, отже, до доходів фізичних осіб вона 
формально не може бути застосована. По-друге, 
основне призначення статті про прибуток від пі-
дприємницької діяльності регулювати оподатку-
вання так званих активних доходів, тобто прибу-
тки від особистої участі відповідної особи в під-
приємницькій діяльності, тоді як так звані кон-
венційні «інші доходи» є переважно «пасивни-
ми» доходами, що не вимагають від їх одержува-
ча особистої участі у процесі створення доходу. 
Нарешті, по-третє, оскільки з розвитком науко-
во-технічного прогресу з'являються раніше не 
відомі види доходів, до яких сталі правила кла-
сифікації доходів не можуть застосовуватися, 
існування вказаної статті перестає здаватися не-
доцільним, оскільки саме її положення дозволя-
ють вирішити можливі спори про оподаткування 
доходів, котрі мають так званий новий вигляд. 

Що стосується змісту режиму оподатку-
вання «інших доходів», то угоди про уникнення 
подвійного оподаткування аналогічно закріплю-
ють виняткову податкову юрисдикцію відносно 
подібних доходів за державою резидентства пла-
тника податків. 

Висновок. У міжнародних угодах про уни-
кнення подвійного оподаткування визначається 
чіткий розподіл сфери оподаткування доходів, 
майна, діяльності. Це означає, що держави роз-
поділяють між собою права оподаткування ви-
значених об’єктів, але сам процес оподаткування 
буде вважатися однаковим у договірних держа-
вах. Це дає підстави зробити висновок, що осно-
вна суть укладення державами угод про уник-
нення подвійного оподаткування полягає в тому, 
щоб визначити, кому із двох держав належить 
право оподаткування того чи іншого доходу. 
Водночас для того, щоб більш адекватно забез-
печити інтереси договірних держав, вони вносять 
у міжнародні угоди про уникнення подвійного 
оподаткування спеціальні положення, котрі ре-
гулюють особливу групу доходів. Для таких до-
ходів (дохід від міжнародних перевезень, проце-
нти, роялті, дивіденди) створюються спеціальні 
режими оподаткування. І аналіз міжнародних 
угод показує, що основними критерієм, що вико-
ристовують при оподаткуванні, – це критерій 
резидентства одержувача таких доходів, що від-
різняється від загального правила, а саме: здійс-
нення оподаткування за принципом територіаль-
ності отримання доходів. 
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Summary 
In article are investigated certain types of incomes which are taxed in the country-resident their 

addressee. The analysis of the international agreements on avoidance of the double taxation has given the 
chance to instal, that incomes of the international transportations, a royalty, and «other incomes» which de-
fine directly contractual states concern such incomes. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОХОДОВ 
ПО ПРИНЦИПУ РЕЗИДЕНТСТВА  

 
Аннотация 

Проведено исследование определенных видов доходов, которые облагаются налогами в стране 
резидентства их получателя. Анализ международных соглашений об избежании двойного налогооб-
ложения дал возможность установить, что к таким доходам относятся доходы от международных пе-
ревозок, роялти, и «другие доходы», которые определяют непосредственно договорные государства.  
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ 
 

Стаття присвячена проблемам визначення складових елементів системи платежів за спеціальне викорис-
тання природних ресурсів. Проаналізовано існуючі в науці фінансового права підходи до встановлення видово-
го складу природоресурсних платежів. Автором запропоновано власне бачення системи засобів реалізації 
принципу платного природокористування, а також критерії виділення категорії ресурсних платежів серед суку-
пності інших платежів загальнообов’язкового характеру.  

 
Постановка проблеми. Визначення місця 

платежів за спеціальне використання природних 
ресурсів у сучасній системі обов’язкових плате-
жів України має важливе теоретичне та практич-
не значення. Воно дасть змогу, по-перше, чітко 
відмежувати природоресурсні платежі від інших 
суміжних складових вітчизняної фінансової сис-
теми, глибше з’ясувати їх економіко-правову 
природу, принципи функціонування, сутність і 
призначення; по-друге, виявити їх зв’язки та 
специфіку взаємодії з іншими публічними дохо-
дами держави та місцевого самоврядування і ві-
дповідно здійснювати комплексне правове регу-
лювання оподаткування діяльності, прямо чи 
опосередковано пов’язаної зі спеціальним при-
родокористуванням, позбавити його внутрішньої 
конфліктності та колізійності, забезпечувати ба-
ланс суспільних і приватних інтересів. Одним з 
вихідних завдань, які необхідно виконати в ході 
з’ясування місця ресурсних платежів у фінансо-
вій системі держави, є встановлення конкретного 
переліку платежів, які можна віднести до катего-
рії "природоресурсних".  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблемам дослідження платежів за спеціальне 
використання ресурсів у сучасній вітчизняній 
науці фінансового права приділяється недостат-
ньо уваги. Не є винятком і питання визначення 
місця даних платежів у системі публічних фінан-
сів держави, а також виділення їх істотних ознак 
і властивостей, які б дозволили відмежувати їх 
від ряду інших загальнообов’язкових платежів. 
Окремі аспекти складових елементів системи 
природоресурсних платежів досліджувались у 
працях представників української фінансово-
правової та економічної науки. Позиції з даного 
приводу висловлювали Веклич О.О., Костицький 
В.В., Ляпіна О.А., Музика О.А., Пришва Н.Ю., 
Синякевич І.М., Шульга Т.М. [11, 14, 15, 17, 19, 
20, 22] та деякі інших автори.  

Мета статті – критичний аналіз основних 
підходів представників сучасної науки фінансо-
вого права щодо визначення складових елементів 

системи природоресурсних платежів, пошук і 
обґрунтування критеріїв їх виділення в самостій-
ну групу публічних доходів і розмежування з 
іншими, суміжними видами платежів загальноо-
бов’язкового характеру.  

Виклад основного матеріалу. Принцип 
платності спеціального використання природних 
ресурсів для господарської діяльності в Україні 
вперше закріплено Законом України „Про охо-
рону навколишнього природного середовища” 
від 25 червня 1991 року [2], а Законом „Про сис-
тему оподаткування” встановлено збори за спе-
ціальне використання природних ресурсів та за 
забруднення навколишнього природного середо-
вища [1]. Остаточне становлення елементного 
складу системи обов’язкових платежів за спеціа-
льне природокористування відбулося з прийнят-
тям у 1994-1995 рр. природоресурсних кодексів. 
Згодом було прийнято ряд підзаконних нормати-
вно-правових актів у даному напрямку, які без-
посередньо визначали механізм встановлення та 
справляння платежів за спеціальне використання 
природних ресурсів.  

Визначення складових елементів системи 
платного природокористування в Україні в умо-
вах переважно державної власності на природні 
ресурси має важливе значення для з’ясування 
економіко-юридичної природи ресурсних плате-
жів та їх ролі у фінансовій системі. Воно, перш за все, 
дасть змогу виявити в "природоресурсних" зборах 
спільні ознаки і особливості, специфіку, відмітність 
від інших обов’язкових платежів, і відповідно, виро-
бити єдині підходи та принципи щодо їх норматив-
ного врегулювання. У науковій літературі з проблем 
фінансового права висловлюється чимало думок з 
приводу того, які саме податки, збори та інші 
обов’язкові платежі підпадають під категорію "при-
родоресурсних". Проаналізуємо погляди окремих 
авторів з цього приводу.  

На думку О.А. Музики, всі платежі, стягу-
вання яких пов’язане із взаємодією людини з 
природою, можна поділити на екологічні та при-
родноресурсові. Об’єктом перших (екологічних) 
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є негативний вплив людини на навколишнє при-
родне середовище (довкілля), наприклад, збір за 
забруднення навколишнього природного середо-
вища; об’єктом природноресурсових платежів є 
відносини з приводу використання різноманіт-
них природних ресурсів (лісів, вод, надр тощо), а 
також результати такого використання [17, c. 
202]. Аналогічну позицію займає В.В. Костиць-
кий, який зазначає, що система платежів за вико-
ристання природних ресурсів, які використову-
ються у країнах з ринковою економікою, включає 
два типи платежів: платежі за право природокорис-
тування (які поділяються на платежі за право дос-
тупу і платежі за право користування)  та платежі 
природоохоронного характеру [14, c. 68]. 

Дозволимо дещо не погодитись із вищена-
веденою класифікацією. Ми схильні розглядати 
збір за забруднення навколишнього природного 
середовища саме в рамках системи природоресу-
рсних платежів, виходячи з таких підстав. Відпо-
відно до чинного законодавства, даний збір 
справляється за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними та пере-
сувними джерелами забруднення, скиди забруд-
нюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти і 
розміщення відходів [9]. Закон України "Про 
охорону навколишнього природного середовища" 
до складу природних ресурсів відносить, зокрема, 
атмосферне повітря, водні об’єкти та надра [2, ст. 
39]. А саме ці ресурси і виступають природним 
резервуаром і операційно-просторовим базисом 
для господарської діяльності фізичних та юридич-
них осіб. Тому здійснення викидів речовин чи роз-
міщення відходів як однієї з неодмінних сторін го-
сподарювання в те чи інше середовище (в повітря-
ний простір, у водні об’єкти чи надра) належить 
розглядати і як своєрідний вид спеціального вико-
ристання перелічених природних ресурсів. Вихо-
дячи з цього, збір за забруднення навколишнього 
природного середовища, незважаючи на його спе-
цифічне екологічне спрямування, належить розг-
лядати у складі системи природоресурсних плате-
жів, тим більше, що вони характеризуються єди-
ною правовою природою, тобто є відплатними та 
компенсаційними платежами.  

Викладеного вище погляду дотримується і 
відомий російський дослідник платного приро-
докористування А.А. Ялбулганов, який зазначає, 
що систему ресурсних платежів можна визначи-
ти як плату за користування природними ресур-
сами та плату за негативний вплив на навколиш-
нє середовище [23, c. 13-17]. Дещо незрозумілою 
з цього приводу залишається позиція Т.М. Шу-
льги, яка визнає здійснення викидів і скидів за-

бруднюючих речовин, розміщення відходів різ-
новидами природокористування, однак зазначає, 
що бюджетні доходи від такого природокористу-
вання потребують самостійної уваги і заслуго-
вують на окреме дослідження [22, c. 12]. Ми ви-
знаємо, що збір за забруднення НПС, безумовно 
відзначається рядом особливостей щодо окремих 
елементів його юридичної конструкції, функціо-
нального спрямування. Водночас, як і решта ре-
сурсних платежів, даний збір має спільний родо-
вий об’єкт і носить компенсаційно-відплатний 
характер, тобто володіє базовими ознаками, вла-
стивими більшості платежів за спеціальне при-
родокористування. В єдиному зв’язку розглядає 
природоресурсні та екологічні платежі і І.М. Си-
някевич, який, крім того, пропонує доповнити 
збір за забруднення навколишнього природного 
середовища платою за шумове, радіологічне за-
бруднення, а також екологічним податком або 
акцизом на продаж продукції, яка шкідлива під 
час хоча б одного з циклів її виробництва чи 
споживання [20, c. 74-76]. 

В.М. Гиряєва вважає, що будь-які платежі, 
які спричиняють керований вплив на екологічно 
позитивну поведінку суб’єктів, варто розглядати 
в якості екологічних платежів [13, c. 46]. Досить 
важко погодитися з подібним твердженням, оскі-
льки, на наш погляд, екологічними платежами 
можна вважати лише ті платежі, об’єктом обкла-
дення яких є діяльність, що безпосередньо уо-
соблює негативний вплив на довкілля, а меха-
нізм нарахування враховує обсяги та ступінь та-
кого впливу.  Адже й інші платежі, наприклад 
промисловий податок (податок з прибутку підп-
риємств) з відповідними пільгами може також 
впливати на відносини по охороні довкілля, од-
нак навряд чи можна його вважати екологічним 
податком, незважаючи на його відповідні регуля-
тивні властивості. Як правильно відзначала свого 
часу Н.Р. Малишева, для забезпечення ефективно-
го функціонування механізму екологічних плате-
жів уся податкова та й бюджетна система повинні 
бути зорієнтованими на забезпечення позитивного 
стимулювання екологобезпечної поведінки плат-
ників податків [16, c. 98], однак це аж ніяк не ство-
рює підстав для позначення всіх обов’язкових по-
датків і зборів як екологічних. 

На думку О.О. Веклича, нині екологічна 
складова вітчизняної системи оподаткування ре-
презентована рентними платежами, платою за 
землю, збором за геологорозвідку, платежами за 
спеціальне використання природних ресурсів і 
збором за забруднення навколишнього природно-
го середовища, які є загальнодержавними обов’яз-
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ковими платежами. А рентні платежі складаються з 
ресурсної і транзитної ренти. До загальнодержав-
них платежів за спеціальне використання природ-
них ресурсів належить плата за користування над-
рами, плата за спеціальне водокористування та 
плата за спеціальне використання лісових ресурсів, 
а також пропонується віднести до цієї категорії 
платежів збір за використання радіочастотного ре-
сурсу України [11, c. 6-7]. 

Н.Ю. Пришва, розглядаючи збори за за-
бруднення навколишнього природного середо-
вища та за використання радіочастотного ресур-
су України окремо від збору за спеціальне вико-
ристання природних ресурсів, справедливо від-
значає, що, на відміну від податкового, в бюдже-
тному законодавстві закладено інший підхід до 
складових цього збору [19, c. 248]. Так, у бюдже-
тній класифікації під назвою «Збір за спеціальне 
використання природних ресурсів» об’єднано 
більш широке коло платежів, які за податковим 
законодавством є самостійними видами податків 
і зборів. Це, наприклад, збір за геологорозвідува-
льні роботи, виконані за рахунок державного 
бюджету (стосовно даного збору існує колізія 
між нормами податкового та надрового законо-
давства), земельний податок. Крім того, сюди ж 
віднесено і платежі, які податковим законодавст-
вом не розглядаються як обов’язкові – плата за 
спеціальне використання диких тварин. Однак, 
відповідно до ст. 18 Закону України „Про тва-
ринний світ” від 13 грудня 2001 року, плата за 
спеціальне використання диких тварин є лише 
однією зі складових збору за спеціальне викори-
стання об’єктів тваринного світу [4], елементи 
якого і досі не визначені жодним нормативно-
правовим актом з питань оподаткування.  

На нашу, думку, така ситуація склалась у 
зв’язку з тим, що спеціальних нормативно-право-
вих актів, які би чітко врегульовували механізм 
сплати зборів за використання об’єктів рослин-
ного та тваринного світу, й досі не має. Напри-
клад, щодо плати за використання тваринних ре-
сурсів, то більш-менш детально на нормативно-
му рівні вирішено питання про порядок її сплати 
та нормативи (ставки) лише у відношенні ліцен-
зій на добування мисливських тварин і вартості 
відстрільних карток. Однак ці платежі підвести під 
поняття збору за спеціальне використання об’єктів 
тваринного світу (саме як різновиду обов’язкових 
ресурсних платежів) досить складно, адже за своєю 
сутністю вони наближаються до державного мита. 
Тому на даний момент відносити ці два види збо-
рів до системи обов’язкових платежів за спеціальне 
природокористування, наш погляд, - передчасно, 

оскільки хоч вони та підстави їх сплати й установ-
лені галузевими законами, однак їх юридична 
конструкція (механізм) і досі не визначена чинним 
законодавством.  

Законодавство України закріплює й інші 
види платежів за спеціальне  природокористу-
вання, зокрема  збір за  спеціальне використання 
природних рослинних ресурсів [3, ст. 12]. Однак 
ні податкове, ні бюджетне законодавство не да-
ють відповіді, чи є ці платежі складовою збору за 
спеціальне використання природних ресурсів і 
чи є підстави розглядати їх як складові податко-
вої системи України. Бюджетна класифікація 
України не містить серед переліку бюджетних 
доходів даного збору [7].  

Значну дослідницьку увагу складовим сис-
теми платежів за спеціальне природокористу-
вання приділила Т.М. Шульга, дослідивши на 
рівні дисертації бюджетні доходи, пов’язані з 
використанням природних ресурсів. Проаналізу-
ємо окремі положення та висновки автора з розг-
лядуваного питання. Так, автор, як це випливає з 
ряду тверджень, до системи ресурсних платежів 
зараховує і плату за землю, розглядаючи її як 
специфічну форму бюджетних доходів плати за 
використання природних ресурсів [22, c. 23].       
З іншого боку, дослідник зазначає, що "сумнів-
ним видається виокремлення орендної плати та 
земельного податку як самостійних форм плати 
за землю та одночасне віднесення їх до зборів за 
спеціальне використання природних ресурсів". 
Адже використання землі, за словами автора, 
"хоч і є фактично одним із різновидів спеціаль-
ного використання природних ресурсів, та здійс-
нюється на оплатних засадах, але законодавець 
встановлює особливу правову форму плати, від-
мітну від зборів за спеціальне використання при-
родних ресурсів" [22, c. 39-40]. Водночас ми по-
годжуємося з тим, що чинне законодавство не 
досить чітко регулює правовий режим плати за 
землю, яка на сьогодні представлена у формі зе-
мельного податку та орендної плати.  

Задля з’ясування належності плати за зем-
лю до числа обов’язкових платежів за спеціальне 
природокористування, на наш погляд, потрібно 
виходити ось із чого. При аналізі існуючої сис-
теми природоресурсних платежів в Україні не-
обхідно послуговуватися двома системоутворю-
ючими критеріями: предметним та юридичним. 
Відповідно до цього, кожен складовий елемент 
системи (платіж) повинен відповідати вищезгада-
ним критеріям. Тут треба зробити зауваження ме-
тодологічного характеру, що під терміном „приро-
доресурсні платежі” ми розуміємо винятково пла-
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тежі обов’язкового характеру, сплата яких здійс-
нюється природокористувачами на підставі поло-
жень нормативно-правових актів, а не цивільно-
правових договорів. Предметний критерій відне-
сення платежу до категорії природоресурсних ви-
пливає вже із самої назви цих платежів і вказує на 
той факт, що вони сплачуються за спеціальне ви-
користання природних ресурсів (у т.ч. і за забруд-
нення навколишнього природного середовища). 
Що ж до юридичного критерію, то він доповнює 
перший і дає підстави кваліфікувати різноманітні 
платежі як природноресурсні за ознаками їх право-
вої природи, особливостями юридичної конструк-
ції та методами нормативного регулювання. 

Враховуючи вищевикладене, маємо достатні 
підстави вважати, що земельний податок навряд чи 
можна вважати природоресурсним платежем. Зем-
ля з її ґрунтовими та іншими властивостями, без-
перечно, як і водні об’єкти, надра, ліс належить до 
природних ресурсів, виступає головним базисом 
для провадження господарської та інших видів дія-
льності (тобто предметний критерій об’єднання 
земельного та природоресурсних платежів тут 
один і той же – природні ресурси).  

Однак передбачений у чинному законодав-
стві земельний податок, який уособлює платність 
землекористування, є обов’язковим платежем 
суто податкового характеру і сплачується влас-
никами земельних ділянок. Фактичною підста-
вою для сплати цього платежу (тобто об’єктом 
як елементом юридичної конструкції земельного 
податку) слугує наявність у суб’єкта права влас-
ності на земельну ділянку, а не користування 
нею, що переконливо обґрунтував В.В. Хохуляк 
[21]. Тим більше, сплата земельного, як і будь-
якого іншого податку, не передбачає виникнення 
будь-якого індивідуально визначеного зустрічно-
го обов’язку з боку держави, тоді як у випадку 
сплати решти ресурсних платежів воно має місце 
– держава надає та забезпечує платникам право 
користування відповідними природними ресур-
сами (надрами, водами, лісами), що перебувають 
у її власності. Отже, земельний податок можна 
розглядати як податковий, індивідуально безвід-
платний платіж (адже законодавство передбачає 
його сплату незалежно від наявності фактичної 
експлуатації земельної ділянки). Тобто земель-
ний податок як обов’язковий платіж є податком 
у його "рафінованому" вигляді, тоді як ресурсні 
платежі мають відмітну від податку правову 
природу, характеризуються ознаками індивідуа-
льної відплатності та компенсаційності, що не 
притаманно податковим фіскальним платежам. А 
тому підхід, відповідно до якого в бюджетній 

класифікації України здійснено віднесення до 
складу збору за спеціальне використання приро-
дних ресурсів земельного податку (це суперечить 
податковому законодавству) видається нам нау-
ково необґрунтованим і практично недоцільним. 

Спірною залишається позиція Шульги Т.М. 
і у відношенні рентних платежів. Зокрема, автор 
зазначає, що: "… на перший погляд, до складу 
бюджетних доходів, пов’язаних з природокорис-
туванням, можна віднести і рентні платежі за 
нафту, природний газ і газовий конденсат. Але 
видобута із надр нафта, природний газ і газовий 
конденсат втрачають властивості природних ре-
сурсів як окремих елементів природи. Вони яв-
ляють собою видобуту сировину, що за своїми 
характеристиками не відноситься до природних 
ресурсів" [22, c. 42]. Зауважимо, що в загальному 
під сировиною розуміють добутий або виробле-
ний матеріал, призначений для подальшої про-
мислової переробки [12, c. 1320], а Закон Украї-
ни "Про охорону навколишнього природного 
середовища" до переліку природних ресурсів 
відніс і корисні копалини. Будь-які природні ре-
сурси (нафта, газ, деревина тощо) перетворю-
ються на сировину в момент їх вилучення з при-
родного середовища, в цей же момент змінюється 
їх правовий режим – вони вибувають з власності 
держави чи територіальної громади і переходять у 
власність природокористувача або іншої особи. 
Іншим чином здійснювати природокористування 
просто не можливо. Якщо ж виходити з принципу, 
запропонованого Т.М. Шульгою, то тоді б всі різ-
новиди збору за спеціальне використання природ-
них ресурсів слід було б вивести з-під категорії 
"природоресурсних".  

Рентні платежі сплачуються з тонни видо-
бутої нафти чи кубометра газу, як і інші платежі 
за використання надр (де нормативи встановлю-
ються залежно від корисних копалин, які видо-
буваються; одиниця оподаткування там також 
визначається стосовно вже видобутої сировини). 
У нашому випадку одиниця обкладення встанов-
лена з метою забезпечення дієвості та реальності 
механізму обкладення платежами і вона не повин-
на впливати на питання включення чи не включен-
ня платежів до числа природоресурсних. Це ж сто-
сується збору за використання лісових ресурсів. 

Тому ми підтримуємо думку О.О. Веклича 
з приводу віднесення до категорії природоресур-
сних і рентних платежів, оскільки вони разом зі 
зборами за спеціальне природокористування во-
лодіють єдиною правовою природою, а також 
відповідають вимогам предметного критерію, 
розгляненого вище. На даний час рентні платежі 
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в Україні встановлені за нафту, природний газ і 
газовий конденсат [6], які, відповідно до Закону 
України „Про охорону навколишнього природно-
го середовища”, є природними ресурсами загаль-
нодержавного значення, а тому їх видобування є 
одним із різновидів спеціального природокористу-
вання. Однак рентні платежі за транзит або внут-
рішнє транспортування вуглеводнів трубопровід-
ним транспортом територією України в жодному 
випадку до природоресурсних відносити не можна, 
оскільки ці платежі встановлені державою з ме-
тою отримання доходу (вилучення ренти) від 
використання саме трубопроводів, які перебува-
ють у її власності, але аж ніяк не від використан-
ня   відповідних   природних   ресурсів   (нафти,  
газу  чи  газового конденсату).  

Бюджетна класифікація, затверджена Мін-
фіном, до складу зборів за спеціальне викорис-
тання природних ресурсів відносить також збір 
за геологорозвідувальні роботи, виконані за ра-
хунок державного бюджету [10]. Вважаємо, що 
він не може розглядатися в якості природоресур-
сного збору, оскільки не відповідає вимогам 
встановленого нами предметного та юридичного 
критеріїв. По-перше, однією з підстав сплати да-
ного збору є факт отримання на законних умовах 
природокористувачем різного роду геологічної 
інформації щодо запасів надр, яка акумульована 
за рахунок державних коштів, що не властиво 
для решти ресурсних платежів. По-друге, в якості 
об’єкта збору виступає використання гірничих від-
водів з раніше розвіданими запасами корисних ко-
палин, а не будь-яких ділянок надр. По-третє, нор-
мативи збору встановлюються залежно від виду та 
об’ємів видобутих мінералів [8], що позбавляє його 
такої ознаки, як компенсаційність, оскільки факти-
чний обсяг сплачених сум у більшості випадків не 
є співрозмірним затратам держави на отримання 
даних геологорозвідки.   

Також необхідно чітко розмежовувати ре-
сурсні платежі і збори за видачу різноманітних 
дозволів, ліцензій, відстрільних карток, лісоруб-
них ордерів і лісових квитків, оскільки останні за 
своєю правовою природою наближаються до 
державного мита; їх об’єктом є отримання права 
на доступ до використання певного природного 
ресурсу, а не його фактична експлуатація. Ана-
логічну думку висловлює і О.А. Ляпіна стосовно 
платежів за видачу ліцензій на спеціальне водо-
користування [15, c. 139]. Тому, наприклад, ви-
дається необґрунтованою позиція окремих авто-
рів щодо віднесення збору за участь в конкурсі 
на отримання ділянки надр, а також збору за ви-

дачу ліцензії на її розробку, до складу платежів 
за надрокористування [18, c. 204-205]. 

Висновки. Виходячи із предметного та 
юридичного критеріїв, у якості природоресурс-
них платежів належить розглядати плату за спе-
ціальне використання лісових ресурсів і корис-
тування земельними ділянками лісового фонду, 
збори за спеціальне використання водних ресур-
сів та за користування водами для потреб гідрое-
нергетики і водного транспорту, платежі за кори-
стування надрами, у тому числі платежі за кори-
стування надрами в цілях, не пов’язаних з видо-
буванням корисних копалин, рентні платежі за 
нафту і газ, збори за забруднення навколишнього 
природного середовища та за використання ра-
діочастотного ресурсу України. Поза межами гру-
пи природоресурсних платежів залишаються земе-
льний податок і збір за геологорозвідувальні роби-
ти, виконані за рахунок державного бюджету, а 
також різноманітні платежі за видачу ліцензій та 
дозволів на природокористування, оскільки вони 
не відповідають предметному або юридичному 
критеріям класифікації елементів системи платежів 
за спеціальне природокористування.  
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THE PROBLEMS OF COMPONENTS' DETERMINATION OF  
NATURAL RESOURCES PAYMENTS SYSTEM 

Summary 
The article covers issues of determination components of natural resources payments' (NRP) system. Mod-

ern doctrinal approaches to question how to determine different kinds of resources fee, existing in financial law 
are analyzed. The author defines his own view of structure of the system for paid natural resources use' principal 
realization and formulates some distinctive criteria of NRP, which are non-inherent for other, closely-related 
compulsory payments.  
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМЫ  
ПРИРОДОРЕСУРСНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам определения составных элементов системы платежей за специаль-

ное использование природных ресурсов. Рассмотрены существующие в науке финансового права по-
дходы к установлению видового состава природоресурсных платежей. Автором сформулировано 
собственное видение системы средств реализации принципа платного природопользования, а также 
критерии ограничения группы ресурсных платежей от ряда других, смежных платежей общеобязате-
льного характера.  
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ПОДАТОК ЯК ОБ’ЄКТ КОНСТИТУЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
 
Розглядається податок як об’єкт конституційного регулювання. Автор відстоює позицію про те, що демо-

кратичні конституції, які закріплюють принцип захисту та недоторканності права приватної власності, повинні 
закріплювати загальні начала правового регулювання податкової системи. На думку автора, оскільки податок 
являє собою обмеження свободи і права власності платників податків, то влада у сфері оподаткування повинна 
бути обмежена. А це можливо лише шляхом закріплення чітких конституційних норм і принципів податкової 
системи, які покликані: по-перше, визначати основні напрямки правового регулювання податкової системи, по-
друге, стати гарантіями дотримання прав і свобод людини та громадянина.  

Особлива увага приділяється окремим недолікам конституційного регулювання податкової системи в Консти-
туції України, конституціях інших постсоціалістичних держав. Пропонується доповнити Конституцію України спе-
ціальними нормами, що визначатимуть основи правового регулювання податкової системи держави. 

 
Постановка проблеми. Сучасна конститу-

ція розглядається як нормативно-правовим актом 
найвищої юридичної сили, який закріплює влас-
тиві “всьому суспільству цінності та інтереси, що 
мають загальне значення для всіх соціальних 
верств” [24, с. 19]. Її місія полягає, перш за все, в 
тому, щоб закріпити на найвищому конституцій-
ному рівні ідеї та принципи, завдання та страте-
гічні цілі державної політики в різних сферах 
громадянського життя.  

Однією із найважливіших характеристик 
конституції є коло об’єктів конституційного ре-
гулювання. У зв’язку з цим принципової важли-
вості набуває питання про те, які із суспільних 
відносин набувають такої важливості, що основи 
їх правового регулювання потребують конститу-
ційного закріплення. 

Як показує практика конституційного ре-
гулювання суспільних відносин, одним із об’єк-
тів конституційного регулювання сучасної кон-
ституції є податок. У зв’язку із цим актуальне 
питання місця податку у структурі предмета кон-
ституційного регулювання. Малодослідженими 
залишаються питання виявлення конституційної 
природи податкового права, вироблення принци-
пів податкової системи у контексті основ кон-
ституційного ладу та фундаментальних (консти-
туційних) прав і свобод людини та громадянина. 
Нез’ясовані причини конституціоналізації подат-
кових правовідносин. Усі ці питання у своїй су-
купності і зумовлюють актуальність обраної те-
ми дослідження. 

Ступінь наукової розробки. Окремі аспе-
кти досліджуваної теми знайшли своє відобра-
ження у наукових працях Козиріна А.Н., Бондаря 
Н.С., Пацурківського П.С., Кучерявенка Н.П., 
Гаджиєва Г.А., Пепеляєва С.Г., Андрєєвої Г.Н., 
Кучерова І.І., Корнаухова М.В., Затуліної Т.Н., 

Попової С.С., Темиржанова М.К. і деяких інших 
науковців.  

Мета статті – дослідити податок як об’єкт кон-
ституційного регулювання та з’ясувати причини кон-
ституціоналізації податкових правовідносин.  

Виклад основного матеріалу. Необхідність 
конституційного регулювання податкових право-
відносин зумовлюється особливою значимістю 
податкової системи для суспільства, держави та 
індивіда. Ця значимість визначається, насамперед, 
необхідністю формування доходів державної каз-
ни, призначення яких – забезпечення інтересів сус-
пільства та держави, а також роль останньої у про-
цесі регулювання економічних відносин у країні. 
Характер юридичного оформлення відносин з при-
воду сплати податків, а відповідно і виконання фі-
скального обов’язку населення, - один із показни-
ків досягнутого рівня демократії та соціальної 
справедливості в суспільстві [3, с. 93]. 

Конституції, що містять принцип захисту 
та недоторканності приватної власності, повинні 
закріплювати загальні начала законодавства про 
публічні фінанси, які повинні встановлювати ви-
моги в односторонньому порядку на безоплатній 
і безеквівалентній основі сплачувати обов’язкові 
платежі – податки, збори, мита тощо [5]. 

Податкові правовідносини потенційно най-
більш конфліктні, адже саме в цих відносинах най-
тісніше переплітаються публічні та приватні інте-
реси. Прагненням платників податків податкової 
“оптимізації” завжди протистоїть фіскальний інте-
рес держави. Принципове питання, з якого в плат-
ника податків і в органів державної влади об’єк-
тивно виникають протиріччя, – це конституційні 
межі свободи економічної діяльності та межі пода-
ткового навантаження [11, c.20].  

У ринкових умовах податок розглядається 
як одна із форм примусового обмеження свободи 
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індивіда [18, с.3; 2, с.128-129]. Положення пода-
ткового закону не є посяганням на свободу в тій 
мірі, що виключають її існування як такої (вони 
не скасовують її та не надають). Однак у будь-
якому випадку реалізація свободи пов’язана з 
податковим обов’язком, і в цьому сенсі вони є 
обмеженням цієї свободи [2, с.128].  

Податкове зобов’язання – це, перш за все, 
обмеження конституційного права приватної 
власності [19, с.20-21], зазіхання на власність у 
тій мірі, в якій воно зобов’язує до її відчуження 
[2, с.129; 3, с.37]. Хоча існують і протилежні ду-
мки. Так, на думку Кучерявенка Н.П., навряд чи 
можна говорити про “посягання держави на прива-
тну власність, оскільки тільки зі сплатою податків і 
зборів створюється реальна, фінансово забезпечена 
можливість її захисту” [13, с.25]. І справді, частина 
приватної власності, яка вилучається у формі пода-
тку, частково спрямовується на створення право-
вих, організаційних, фінансово-економічних умов 
захисту тієї частини приватної власності, яка зали-
шилася у платника податків (первинного власника) 
після сплати всіх податків. Однак, на нашу думку, 
така роль податку не дає достатніх підстав для від-
мови від традиційної формули “податок – обме-
ження права приватної власності”.  

Як зазначав свого часу Рау К.Г., “охорона, 
надавана державою власності своїх громадян, не 
виключає її права, у випадку потреби, вимагати в 
державний дохід деякої частки приватного май-
на” [16, с.277]. Сама по собі держава не створює 
матеріальні суспільні блага. Вона “черпає” їх зі 
сфери матеріального виробництва, що в основ-
ному носить характер примусового (хоча й пра-
вомірного) перетворення цих благ із недержавної 
власності в державну (наприклад, через податок). 
При сплаті податків “відбувається відчуження 
власності на користь держави” [23, с.93]. “Дер-
жава може в примусовому порядку забезпечити 
свої доходи за допомогою системи оподаткуван-
ня” [22, с.41]. Первинний же власник не вправі 
розпоряджатися за власним бажанням тією част-
кою своєї власності, яка підлягає сплаті в якості 
податку. Іншими словами, введення того чи ін-
шого податку обмежує власника в правомочнос-
тях користування і розпорядження окремою час-
тиною його майна. З моменту виникнення 
обов’язку сплатити податок і до настання строку 
його сплати він управі лише володіти відповід-
ною сумою грошових коштів [17, с.26]. Тому че-
рез систему оподаткування все-таки відбувається 
обмеження права приватної власності.  

Будь-якій державі для реалізації своїх фун-
кцій необхідні фонди грошових коштів, основ-

ним джерелом формування яких можуть бути 
тільки кошти, які держава отримує від своїх гро-
мадян (організацій) за допомогою встановлення 
та стягнення обов’язкових платежів [3, с.14]. Як 
зазначав свого часу К. Маркс, “у податках втіле-
не економічно виражене існування держави” [15, 
с.308], адже в публічному податковому обов’язку 
платників податків втілений публічний інтерес 
всіх членів суспільства [3, с.77].  

Примусове вилучення й обов’язковий ха-
рактер податкового платежу – одна з найважли-
віших ознак податку, яка забезпечує надходжен-
ня коштів у дохідні частини бюджетів, без яких 
неможлива реалізація функцій державної влади 
на будь-якому рівні [4, с.18]. Позаекономічний 
примус дозволяє податковій системі здійснювати 
великомасштабну мобілізацію фінансових ресур-
сів [5]. Саме ця ознака, а також та обставина, що 
мобілізація фінансових ресурсів через податкову 
систему, пов’язана з вилученням коштів, що пере-
бувають у приватній власності громадян, і перехо-
дом їх у дохід державного бюджету, визначає не-
обхідність чіткого нормативно-правового регулю-
вання публічних фінансів [5], обмеження публічної 
влади у сфері введення оподаткування, закладення 
конституційних основ такої регламентації.  

Як зазначає Затуліна Т.Н., особливе місце в 
регулюванні податкових правовідносин займа-
ють конституційні основи їхньої регламентації. 
Саме з позиції конституційних норм і принципів 
повинні встановлюватися економічні та юридичні 
параметри комплексної правової регламентації по-
даткового методу управління економікою та публі-
чними фінансами [3, с.3]. Така властивість податку 
як обмеження свободи та права власності платника 
податків зумовлює потребу в обмеженні компетен-
ції публічної влади у сфері оподаткування [19, 
с.233]. А це можливо лише за допомогою чітких 
конституційних норм і принципів. Як стверджує 
Соловйов В.А., загальні (за змістом) конституційні 
(за формою) принципи оподатковування повинні 
сприяти “обмеженню свободи держави у відноси-
нах із приватним суб’єктом” [20, с.54]. 

Конституційне закріплення відносин із 
приводу встановлення та стягнення податків і 
зборів свідчить про надання особливої значимос-
ті податковим платежам і пов’язаним з ними 
правовідносинам. Будучи “гострим” знаряддям 
впливу на майнову сферу суспільних відносин, 
на фундаментальні не тільки за своєю економіч-
ною, але й за соціально-політичною значимістю 
відносини власності, податки побічно впливають 
на всі інші сфери життєдіяльності людей і в ос-
таточному підсумку зачіпають самі основи кон-
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ституційного ладу держави, всю систему прав і 
свобод людини та громадянина. У цьому плані 
конституційна природа інститутів податкового 
права у сконцентрованому вигляді проявляється 
через пошук балансу політичної влади й еконо-
мічної свободи, публічних і приватних інтересів 
у податкових правовідносинах [1, с.28]. 

Використання конституційних принципів 
дозволяє реалізувати на практиці захист приват-
ної власності при здійсненні податкових право-
відносин, підтвердити пріоритетність захисту 
інтересів платника податків при дотриманні ін-
тересів публічного суб’єкта, забезпечити закон-
ність у податкових правовідносинах [20, с.54]. 
“Присутність” конституційних норм і принципів, 
що володіють найвищою юридичною силою, в 
системі податкового права надає цій системі під-
вищеної легітимності і, водночас, позбавляє пра-
ва органів державної влади довільно вирішувати 
на рівні галузевого податкового законодавства 
найважливіші питання податкової системи, які 
отримали вирішення на конституційному рівні 
[1, с.28-29]. Тобто конституційні принципи та 
норми податкової системи мають двоєдину при-
роду: по-перше, це керівні начала, що визнача-
ють основні напрямки правового регулювання 
податкової системи; по-друге, це конституційні 
гарантії дотримання прав і свобод людини та 
громадянина [18, с.10]. 

Теміржанов М.К. акцентує увагу на актуа-
льності питання щодо всебічності та повноти 
конституційного регулювання податкової систе-
ми (сфери) [21, с.19]. Як зазначає Кучеров І.І, 
“податкова складова в тій чи іншій мірі присутня 
в конституційних положеннях практично всіх 
держав, однак частка її неоднакова” [12, с.69].    
У конституціях одних держав прописані лише 
загальні положення, що мають відношення до 
сфери оподатковування. В інших конституціях – 
податкових норм досить багато. Вони визнача-
ють загальні принципи оподаткування, установ-
люють юридичний склад податку, характеризу-
ють окремі елементи юридичної конструкції по-
датку, містять певні обмеження для публічної 
влади у сфері введення податків тощо.  

Конституція України, Конституція РФ, 
конституції інших постсоціалістичних держав не 
приділяють достатньої уваги податковій системі 
[18, с.35]; конституційні основи оподаткування 
закріплюються досить лаконічно і, як правило, 
обмежується лише встановленням конституційного 
обов’язку сплачувати законно встановлені податки 
та збори [3, с.57]. Постсоціалістичні конституції не 
встановлюють системи прав фізичних осіб і 

суб’єктів господарювання у сфері оподаткування, а 
тому, по суті, конституційний обов’язок щодо 
сплати податків з урахуванням принципу встанов-
лення податків винятково законом утворює основу 
правового статусу платника податків, тобто основу 
його прав, свобод, обов’язків і гарантій, закріпле-
них податковим законодавством.  

Закріплення на конституційному рівні 
обов’язку сплачувати податки та збори свідчить 
про особливу важливість і значення податкових 
зобов’язань для функціонування суспільства та 
держави [14, с.90], про необхідність участі всіх 
громадян у фінансуванні держави. 

Конституція України, як і конституції де-
яких інших постсоціалістичних держав [10, 
ст.39; 6, ст.25; 8, ст.58; 9, ст.51; 7, ст.56], закріп-
люючи обов’язок сплачувати податки та збори, 
адресує його, судячи з формулювань статей, ви-
нятково своїм громадянам. На думку Кучерявен-
ка Н.П., такі конституційні норми-принципи но-
сять “досить індивідуалізований і деякою мірою 
суперечливий характер”. Адже, по-перше, 
обов’язок сплачувати податки ніяк не пов’язаний 
з принципом громадянства. Податкове законо-
давство України, як і інших постсоціалістичних 
держав, не диференціює зміст податкового 
обов’язку залежно від того, є особа громадяни-
ном цієї держави чи ні. Тобто даний обов’язок 
поширюється на всіх фізичних осіб, що перебу-
вають на території держави і є зобов’язані 
суб’єктами податкових правовідносин. До них 
відносяться громадяни цієї держави, іноземці та 
особи без громадянства. У даній ситуації крите-
рієм є інший підхід: податкове резидентство [14, 
с.65-66, 379]. По-друге, у постсоціалістичних 
конституціях норми, які встановлюють обов’язок 
сплачувати податки та збори, містяться у главах 
(розділах), присвячених правам і свободам лю-
дини та громадянина. У контексті інших поло-
жень цих глав (розділів) це означає, що цей кон-
ституційний обов’язок випливає, насамперед, із 
конституційних прав і свобод людини та грома-
дянина [20, с.60]. Хоча специфіка податкових 
правовідносин полягає в тому, що в них беруть 
участь як фізичні, так і юридичні особи [21, с.21; 
14, с. 65-66, 379].  

Дані недоліки у встановленні конституцій-
них основ регулювання податкових правовідно-
син вимагають їхнього усунення, що можливе 
лише шляхом внесення змін і доповнень до дію-
чих конституційних текстів. 

Наступний недолік у конституційному ре-
гулюванні податкових правовідносин постсоціа-
лістичних конституціях – це зведення конститу-
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ційного регулювання податкових правовідносин 
суто до встановлення обов’язку сплачувати за-
конно встановлені податки та збори. Такий рі-
вень конституційного регулювання, як показує 
європейська та вітчизняна практика правового 
регулювання податкових правовідносин, недо-
статній і в деякій мірі є віддзеркаленням попере-
днього вітчизняного досвіду [3, с.99]. Він (існу-
ючий рівень конституційного регулювання пода-
ткових правовідносин) не створює належну кон-
ституційну основу податкової системи, його не-
достатньо для стійкого формування податкової 
системи в сучасних умовах [21, с. 19]. Більш вда-
лим видається конституційне регулювання не 
тільки обов’язку сплачувати законно встановлені 
податки та збори, але й визначення основних 
принципів податкової системи, закладення кон-
ституційних принципів уведення оподаткування 
з урахуванням доходів і майнового стану плат-
ників податків, визначення на конституційному 
рівні соціально-економічного та політичного 
призначення податкової системи. Це сприятиме 
проведенню виваженої податкової політики дер-
жави, задасть чіткий конституційний вектор га-
лузевому регулюванню, надасть соціального 
спрямування системі оподаткування. Конститу-
ційне закріплення соціального спрямування по-
даткового та в цілому фінансового права, закріп-
лення базових принципів податкової системи 
створить надійну економічну основу реалізації 
положень постсоціалістичних конституцій про 
те, що вони є соціальними державами [3, с.99].  

З огляду на фундаментальне значення за-
гальних принципів оподатковування як для зако-
нодавця, так і для платників податків, з метою 
надання податковій системі більшої стабільності, 
правомірно було би сформулювати й закріпити 
загальні принципи оподатковування на рівні 
конституційних норм і принципів [21, с.21]. Як 
зазначають Гаджиєв Г.А. та Пепеляєв С.Г., “дос-
від російської податкової законотворчості пере-
конливо показав, що основні його принципи по-
винні бути закріплені в акті вищої [найвищої] 
юридичної сили – у Конституції РФ. Мабуть, це 
зможе гарантувати настільки необхідну всім ста-
більність податкового законодавства” [19, с. 
260]. Даний висновок, на нашу думку, стосується 
не тільки Російської Федерації, а всіх, без винят-
ку, постсоціалістичних держав.  

У сучасних умовах об’єктивно назріла пот-
реба доповнити Конституцію України спеціаль-
ними нормами, що закладатимуть основи право-
вого регулювання податкових правовідносин. Їх 
відсутність стає гальмом у розвитку ринкової 

економіки і пов’язаного з нею законодавчого 
процесу, породжує стихійність вибору цілей і 
пріоритетів окремих галузей господарства і роз-
поділу публічних фінансів. Без цього подальше 
реформування політичної та економічної систем 
зайде у глухий кут і створить сприятливі умови 
для кризових явищ у податковій системі. 

Висновки. Отже, оскільки податок являє 
собою обмеження свободи і права власності пла-
тника податків, то влада у сфері оподаткування 
повинна бути обмежена чіткими конституційни-
ми нормами та принципами. “Присутність” кон-
ституційних норм і принципів, що володіють 
вищою юридичною силою, в системі податково-
го права надає цій системі підвищеної легітим-
ності і водночас позбавляє права органів держав-
ної влади довільно вирішувати на рівні галузево-
го податкового законодавства найважливіші пи-
тання податкової системи, які отримали вирі-
шення на конституційному рівні. Конституційні 
принципи та норми податкової системи мають 
двоєдину природу: по-перше, це керівні начала, 
що визначають основні напрямки правового ре-
гулювання податкової системи; по-друге, це кон-
ституційні гарантії дотримання прав і свобод 
людини та громадянина. Існує нагальна потреба 
в доповненні Конституції України спеціальними 
нормами, що визначатимуть основи правового 
регулювання податкової системи держави. 
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A.М. Hydik 
Tax as object of the constitutional adjusting 

Summary 
Deals with consideration of tax as object of the constitutional adjusting. An author states that democratic consti-

tutions which fix principle of defense and inviolability of right of private ownership must fix the general beginning of 
the legal adjusting of the tax system. At the author’s point a view, as a tax shows by itself limitation of freedom and 
right of ownership of taxpayers, then power in the field of taxation must be limited. It is possible only by fixing clear 
constitutional norms and principles of the tax system: firstly, to determine basic directions of the legal adjusting of the 
tax system, secondly, to become the guarantees of observance of rights and freedoms of people and citizen. The special 
attention in the article is spared to the separate lacks of the constitutional adjusting of the tax system in Constitution of 
Ukraine, constitutions of other postsoviet unian countries. It is suggested to complement Constitution of Ukraine the 
special norms which will determine bases of the legal adjusting of the tax system of the country. 

 
А.М. Худик 

Налог как объект конституционного регулирования 
Аннотация 

Рассматривается налог как объект конституционного регулирования. Автор отстаивает позицию о том, 
что демократические конституции, которые закрепляют принцип защиты и неприкосновенности права частной 
собственности должны закреплять общие начала правового регулирования налоговой системы. По мнению ав-
тора, поскольку налог представляет собой ограничение свободы и права собственности налогоплательщиков, то 
власть в сфере налогообложения должна быть ограничена. А это возможно лишь путем закрепления четких 
конституционных норм и принципов  налоговой системы, которые в свою очередь призваны: во-первых, опре-
делять основные направления правового регулирования налоговой системы, во-вторых, стать гарантиями соб-
людения прав и свобод человека и гражданина. Особое внимание в статье отводится отдельным недостаткам 
конституционного регулирования налоговой системы в Конституции Украины, конституциях других постсоци-
алистических государств. Предлагается дополнить Конституцию Украины специальными нормами, которые 
будут определять основы правового регулирования налоговой системы государства. 
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МЕТАРІВНЕВИЙ ПІДХІД ДО ПОРІВНЯЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:  

СУЧАСНИЙ СТАН, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
 
У статті автор досліджує сучасний стан, переваги та недоліки метарівневого підходу до порівняльно-

кримінологічних досліджень.  
Ключові слова: порівняльна кримінологія, порівняльно-кримінологічне дослідження, метарівневий підхід, 

регресійний аналіз. 
 
Постановка проблеми. Здійснюючи порів-

няльно-кримінологічні дослідження, кримінологи 
використовують не один методологічний підхід. 
Одним з основних є так званий метарівневий під-
хід, при якому в якості одиниці аналізу використо-
вується країна. Враховуючи необхідність удоско-
налення методологічного апарату порівняльної 
кримінології, актуальності набуває питання визна-
чення переваг та недоліків метарівневого підходу 
до порівняльно-кримінологічних досліджень. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Слід констатувати недостатню увагу питанням 
методології порівняльно-кримінологічних дослі-
джень у вітчизняній науковій літературі. Краща 
ситуація спостерігається в зарубіжній (G.J. 
Howard, G. Newman, W.A. Pridemore [24, 25]). 
Однак, їх кількість та фрагментарний характер, 
на нашу думку, не задовольняє потреби сучасної 
порівняльної кримінології. 

У зв’язку з цим автор проставив за мету 
статті дослідити метарівневий підхід до порів-
няльно-кримінологічних досліджень, що обумо-
вило виконання таких завдань: 1) надати харак-
теристику його сучасного стану; визначити 2) 
його переваги; та 3) недоліки.   

Виклад основного матеріалу. Порівня-
льна кримінологія, на думку G.J. Howard та G. 
Newman, покликана, крім дослідження пошире-
ності, структури злочинності в різних країнах та 
опису різних культур та «субкультур», включаю-
чи їх зв'язок зі злочинністю, здійснювати пере-
вірку традиційних теорій причин злочинності 
на міжнародному рівні [24, р. 8].  

Не вдаючись до перерахунку кількості іс-
нуючих на сьогодні теорій причин злочинності в 
світі, підкреслимо, що кожна з них гідна уваги з 
боку кримінологів, а їх висвітлення, аналіз та 
критика здійснюються кримінологами постійно 
[2, с. 122-127; 11; 14; 16; 22; 23; 30; 54; 55]. Така 

увага обумовлена, на наше переконання, тим, що 
кожна з цих теорій обґрунтовує вплив певного 
явища на злочинність, виділяючи таким чином 
причину злочинності.  

Як відомо, результати досліджень стають 
надбанням науки тільки після того, як вони 
пройшли різні форми апробації, серед яких зага-
льними Є.В.Тяглова виділяє доповіді на конфе-
ренціях, кваліфіковані захисти, наукові дискусії, 
публікації [4, с. 103]. Однак, з позицій порівня-
льної кримінології, на нашу думку, approbatio 
теорії причин злочинності можливе в разі дове-
дення впливу явища такої теорії на злочинність 
незалежно в окремих країнах (в країнах, де існує 
така причина злочинності, що виділена теорією). 
Представляється, що в разі позитивної 
approbatio теорії причин злочинності в краї-
нах, які підлягають дослідженню, буде дове-
дено її право на існування. 

Отже, як бачимо, перевірка теорії причин 
злочинності може здійснюватись на рівні окре-
мих країн. Тому мова тут може йти про викори-
стання «метарівневого підходу» («metalevel 
approach») – підходу, який застосовується до 
дослідження, в якому країна використовується 
як одиниця аналізу. Його ж метою є кількісне 
порівняння на рівні декількох країн злочиннос-
ті, стан якої є результатом впливу на неї причи-
ни злочинності, що висувається теорією.  

Оскільки приклади цього виду порівняль-
ного аналізу несуть кількісний характер, з засто-
суванням статистичних методів з метою перевір-
ки кримінологічних теорій та досліджень спів-
відношення рівнів злочинності на міжнаціональ-
ному рівні, такий порівняльний аналіз, на думку  
G.J. Howard, G. Newman та W.A. Pridemore, на-
бирає, зазвичай, форми багатомірного регресій-
ного аналізу [25, р. 165] – аналізу зв’язку як за-
лежності (впливу). І тут мимоволі згадуються 
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слова А.П.Закалюка про те, що «в удосконаленні 
методичного забезпечення кримінології необхід-
но розширити взаємодію з іншими науками, на-
самперед … математикою…» [2, с. 119]. Аналі-
зуючи думку американських кримінологів, відмі-
тимо, що при такому аналізі (регресійному) одна 
з ознак (результуюча) залежить від іншої неза-
лежної (факторна), хоча не завжди можна одноз-
начно стверджувати, яка ознака є залежною. І 
хоча такий аналіз спрямований на виявлення на-
явності взаємозв’язку між ознаками, визначення 
його форми, потужності і напряму, за допомогою 
такого аналізу не уяснюється істотний зв'язок (на 
відміну від кореляційного аналізу), а здійснюєть-
ся пошук моделі цього зв’язку, вираженої у фун-
кції регресії [1; 18].  

Використовуючи знання в області матема-
тики, зазначимо, що відмінність багаторівневого 
(багатофакторного) регресійного аналізу від пар-
ного (однофакторного) регресійного аналізу по-
лягає у тому, що перший застосовується до ви-
падків, коли залежна змінна пов’язана з більш 
ніж однієї незалежною змінною [3, с. 31, 149].  

При порівняльно-кримінологічному бага-
торівневому (багато факторному) аналізі  вини-
кають дві проблеми: 1) при оцінці впливу даної 
незалежної змінної на залежну змінну доводить-
ся розв’язувати проблему розмежування її впли-
ву та впливу інших незалежних змінних; 2) про-
блема визначення кількості змінних, що вклю-
чаються до моделі впливу. 

І якщо при застосуванні метарівневого під-
ходу до порівняльно-кримінологічних дослі-
джень проблеми у визначенні кількості залежних 
змінних відсутні – існує одна залежна змінна – 
злочинність (і окремо за видами злочинності), то 
у визначенні кількості незалежних змінних такі 
проблеми спостерігаються.  

Сучасний стан метарівневого підходу. 
Нами проведено аналіз публікацій за останні 10 
років у провідних кримінологічних та соціологі-
чних виданнях світу Annals of Epidemiology, The 
British Journal of Criminology; Crime, Law and 
Social Change; Criminal Justice and Behavior; 
Criminal Justice Policy Review; European Journal 
of Criminology; Homicide Studies; Journal of 
Contemporary Criminal Justice; Journal of 
Quantitative Criminology; International Criminal 
Justice Review; International Journal of Offender 
Therapy and Comparative Criminology; Population 
& Environment; Sociological Forum; Violence in 
Europe на предмет виявлення їх авторами зв’язку 
між певними явищами та злочинністю, криміналь-
ною віктимізацією, майновою злочинністю, наси-

льницькою злочинністю, умисними вбивствами 
при проведенні крос-національних кримінологіч-
них досліджень (на рівні декількох країн).  

Такий аналіз дозволяє стверджувати, що на 
сучасному етапі за допомоги метарівневого підхо-
ду кримінологи провели дослідження впливу на:  

1) стан злочинності -  культури (David 
Garland) [21], безробіття (Cezary A. Kapuscinski, 
John Braithwaite, Bruce Chapman, Steven D. Levitt) 
[28], враховуючи навіть стать безробітних 
(Ngaire Naffine, Fay Gale) [35], рівня розвитку 
країни (John A. Arthur, Otwin Marenin) [5], втрати 
легітимності [31] ключових інститутів (Freddy 
Crespo) [15], стану соціального забезпечення в 
державі (Joanne Savage, Richard R. Bennett, Mona 
Danner) [47], економічного «стресу» (Jerome L. 
Neapolitan) [36]; гіперактивності окремих груп 
населення (Jukka Savolainen, Tuula M. Hurtig, 
Hanna E. Ebeling, Irma K. Moilanen, Lorine A. 
Hughes,  Anja M. Taanila) [49]; впливу ставлення 
до праці, батьківських та шлюбних відносин 
(Jukka Savolainen) [50], сусідських відносин 
(Dietrich Oberwittler) [41], ризикованого способу 
життя (стосується злочинності неповнолітніх) 
(Taryn Ann Galloway, Torbjørn Skardhamar) [20]; 
міцності сімейних стосунків, яка характеризуєть-
ся наявністю близькості у відносинах, підтрим-
кою та контролем (Alexander T. Vazsonyi, Lara M. 
Belliston) [56], рівня моральності та самоконтро-
лю громадян (Robert Svensson, Lieven Pauwels, 
Frank M. Weerman) [53]; 

2) стан кримінальної віктимізації – при-
роди взаємовідносин жертви та злочинця (Steven 
F. Messner, Jukka Savolainen) [34], рівня стандар-
тів життя різних соціальних груп (Anders 
Nilsson, Felipe Estrada) [40]. 

3) стан майнової злочинності – рівня со-
ціальної забезпеченості населення (Melissa W. 
Burek) [12], соціальної та ресурсної дезорганіза-
ції (Johan van. Wilsem) [57], рівня розвитку краї-
ни (Jerry Neapolitan) [39], рівня насильства 
(Rachel E. Stein) [52]. 

 4) стан насильницької злочинності – ге-
ндерної нерівності (Roy L. Austin, Young S. Kim) 
[6], соціальної та ресурсної дезорганізації (Johan 
van. Wilsem) [57], процесу демократизації 
(Susanne Karstedt) [29], расової приналежності 
населення та рівня його доходів (J. Philippe 
Rushton, Glayde Whitney) [46], насильства та аг-
ресії в засобах масової інформації (Joanne 
Savage, Christina Yancey) [48]. 

5) стан умисних вбивств –  рівня розвитку 
держави (Jerome L. Neapolitan) [37]; стану соціа-
льної структури суспільства (William Alex 
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Pridemore, Carol L.S. Trent) [43]; економічної не-
рівності населення (Mitchell B. Chamlin,  John K. 
Cochran) [13], включаючи вікову категорію 
суб’єктів вбивств (David Jacobs, Amber M. 
Richardson) [27], нерівності їх доходів (Steven F. 
Messner, Lawrence E. Raffalovich, Peter Shrock) 
[33]; рівня соціальної забезпеченості населення 
(John L. Worrall) [58]; стану розвитку освіти (Roy 
L. Austin, Young S. Kim) [7];  кількості вогнепа-
льної зброї, що перебуває у володінні населення 
(Richard Rosenfeld, Eric Baumer, Steven F. 
Messner) [44]; ступеня соціальної нерівності в 
маленьких, не індустріалізованих країнах, зале-
жно від їх політичної та військової організації 
(Richard Rosenfeld, Steven F. Messner) [45]; рівня 
модернізації держави та самоконтролю її насе-
лення (Manuel Eisner) [19]; морального індивіду-
алізму (W.S. Wilson Huang) [26]; національних 
особливостей структурних та демографічних ха-
рактеристик (Jerome L. Neapolitan [38], Jane B. 
Sprott, Carla Cesaroni) [51]; поведінки, поєднаної 
із вживанням алкоголю, рівня та культури вжи-
вання спиртних напоїв в країні (Robert Nash 
Parker) [42]; структури населення, економічних 
та соціальних змінних, високого рівня соціальної 
допомоги населенню (James DeFronzo, Lance 
Hannon) [17]; декоммерціалізації (Candice 
Batton,  Gary Jensen) [8]; рівня сімейних розлу-
чень (Mark Beaulieu,  Steven F. Messner) [9]. 

Повторимось – аналізу піддавались публі-
кації тільки за останні 10 років. І, чесно кажучи, 
кількість досліджень, виданих раніше, не менша. 
Слід визнати, що це найбільш загальна категорія 
емпіричних досліджень, які проведені на міжна-
ціональному рівні. Крім того, слід відмітити зро-
стаючу доступність, надійність та достовірність 
даних, які використовуються при проведенні до-
сліджень, які набувають більшої популярності, і 
в той же час стають більш складними.  

Переваги та недоліки цього методологічно-
го підходу широко обговорюються у порівняль-
но-кримінологічній науковій літературі [25, 
р.167], але спробуємо їх конкретизувати.  

Переваги метарівневого методологічно-
го підходу. 

1. Здійснюючи порівняльно-кримінологіч-
не дослідження з використанням даного підходу, 
ми, безумовно, здійснюємо кількісне порівняння 
злочинності декількох країн. Інформація про 
стан злочинності у кількісному параметрі та інша 
пояснювальна інформація, нажаль, не всіх країн 
(особливо слабо економічно розвинених) є дос-
тупною для дослідників. Однак, з кожним роком 
така інформація стає більш доступною.  

2. Протиставляючи кількісні дані про стан 
злочинності в країнах, які досліджуються, вида-
ється можливим робити висновки про їх співвід-
ношення на міжнаціональному рівні. 

3. Узагальнивши кількісну інформацію про 
стан злочинності в країнах, які досліджуються, 
видається можливим отримати уявлення про те-
нденції злочинності, її видів у світі або на тери-
торії певної географічної зони, яку ці країни 
складають. 

4. Здійснюється перевірка теорії причин 
злочинності на наявність зв’язку причини, що 
висувається теорією, та наслідком – відповідним 
станом злочинності. 

5. Здійснюючи порівняльно-кримінологіч-
не дослідження з використанням даного підходу, 
ми, безумовно, отримуємо його результат.  Спів-
ставлення і аналіз результатів багатьох таких по-
рівняльно-кримінологічних досліджень дозволяє 
робити висновки про більшу ймовірність тієї чи 
іншої теорії причин злочинності. 

6. А здійснюючи багатофакторний кримі-
нологічний аналіз, видається можливим робити 
висновки про характер впливу тієї чи іншої при-
чини на злочинність.  

7. Остаточна перевірка одних теорій при-
чин злочинності надає можливість (або не зали-
шає вибору) здійснювати перевірку інших теорій 
та пошук нових, надалі поповнюючи теоретичну 
базу кримінології.   

Відмічаючи переваги метарівневого мето-
дологічного підходу, вважаємо за потрібне ви-
словити позицію, що такий методологічний 
підхід не позбавлений недоліків. 

1. В результаті проведення таких порівняль-
но-кримінологічних досліджень відбувається їх 
узагальнення на досить високому рівні. Оскільки 
метою є  визначення зв’язку причини злочинності, 
що висувається теорією, та самою злочинністю, 
поза увагою (через неможливість) кримінологів в 
такому дослідженні залишаються відмінності в 
станах злочинності досліджуваних країн.  

2. Це саме стосується і їх безпосередніх 
причин в самій країні. 

3. Цей недолік можна, на нашу думку, ви-
знати загальним для всіх підходів порівняльно-
кримінологічних досліджень. Мова йде про від-
повідність дійсності даних і про стан злочиннос-
ті, і про її причину (причини). Так, в переважаю-
чій більшості випадків, джерелом інформації про 
стан злочинності та її причину (причини) є дер-
жавні органи влади, які збирають, узагальнюють 
та зберігають таку інформації для своїх цілей. 
Цілі кримінологів, нажаль ними не враховують-
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ся. Крім того, ці цілі далекі від наукових, а є 
більш управлінськими. Тому, використання за-
значеної «вторинної» інформації кримінологами 
набирає формули: «що посієш, то й пожнеш».    

4. Такими, що відповідають дійсності мож-
на визнати і деякі елементи: географічне розта-
шування, конституційний лад, система органів 
кримінальної юстиції, рівень розвитку економі-
ки, освіти, культури, релігії, політики, законо-
давства, сімейних відносин, виховання та ін. Од-
нак, якщо мова про географічне розташування, 
конституційний лад може і не йти, то дискусій-
ним і гострим залишається питання про критерії 
оцінки рівня розвитку, наприклад, культури, або 
інших вищевказаних елементів.   

5. Дослідження обмежуються лише колом 
країн, які інформаційно представлені, що обумо-
влює більшу увагу на дослідження стану та стру-
ктури злочинності в окремій країні та роботу її 
органів кримінальної юстиції. 

Дослідження сучасного стану метарівнево-
го підходу до порівняльно-кримінологічних дос-
ліджень в світі, дозволило нам прийти до таких 
висновків.  

1. Представляється, що проаналізований 
підхід до порівняльно-кримінологічних дослі-
джень має право на існування. Сучасний стан 
його використання дає можливість надати йому 
характеристику як такому, що активно розвива-
ється і застосовується. 

2. Проведення порівняльно-кримінологіч-
них досліджень із застосуванням даного підходу 
є основним способом approbatio теорії причин 
злочинності.  

3. Недоліки даного методологічного підходу, 
визначені автором в цій статті, доводять, що він не 
є універсальним і тому не повинен бути єдиним. 
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ЗОВНІШНІЙ ТА ВНУТРІШНІЙ ПРОЯВ МОТИВАЦІЇ АНТИСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 
СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН. 

 
Практика свідчить, що багато злочинів певною мірою зумовлені негативною поведінкою самих жертв, 

тобто моральною виною. 
Ключові слова: жертва злочину, злочинець та жертва, роль ситуації, мотив і мотивація, індивідуальні 

особливості суб’єктів, емоції та почуття. 
 

Постановка проблеми. Винні, у вчиненні 
злочину, несуть за це відповідальність, але вид та 
міра покарання їх нерідко встановлюється з ура-
хуванням того, яке значення для виникнення по-
дії злочину мала поведінка потерпілого. 

Ступінь наукової розробки. Не можна не 
погодитися з висновками таких провідних кри-
міналістів, як М.Я.Сегай, М.В.Костицький, 
В.Т.Нор, В.Г.Гончаренко та інших, що дослі-
дження даної проблеми необхідне в комплексі, з 
метою запобігання злочинності та постановки 
справедливих рішень, а також запобігання таким 
формам негативної поведінки, які можуть мати 
провокаційний характер і водночас бути небез-
печними для самої потенційної жертви [7]. 

Мета дослідження. Злочин, злочинець і 
жертва злочину становить єдине ціле і лише у 
своїй сукупності та взаємній зумовленості відо-
бражають справжню картину злочину в цілому. 

У кримінології жертву злочину класифі-
кують за різними підставами: залежно від складу 
злочину (статеві злочини, дорожньо-транспортні 
злочини і т.д.); за демографічними ознаками 
(професія, посада, рід занять, вік, стать, націона-
льність та інші); за морально-психологічними 
критеріями (довірливість, агресивність, статева 
розпущеність,, схильність до вживання спиртно-
го, наркотиків, деспотичне ставлення до рідних 
та близьких, жадібність); залежно від шкоди за-
подіяної жертві [7]. Окрему віктимологічну гру-
пу становлять такі жертви злочину, як симулян-
ти, добровільно (як необережна, так і умисно) 
потерпілі від злочину [11]. 

Виклад основного матеріалу. Правоохоронна 
практика свідчить, що багато злочинів певною мірою 
зумовлені негативною поведінкою самих жертв (по-
терпілих), яка сприяла вчиненню злочинів. Моральна 
вина жертви злочину є негативною оцінкою дій і по-
ведінки потерпілого, а не злочинця.  

Водночас не можна недооцінювати роль си-
туації в детермінації поведінки людини. Якщо роз-
глядати дії (або їх результати) як наслідок, то за-
звичай їх причини можна віднести або до ситуації, 

або до особи. У зв'язку з цим як у психології, філо-
софії, так і в юридичній науці можна виділити три 
основні підходи до пояснення поведінки людини. 
Зазначимо, що у психології і філософії існує знач-
но більше напрямів щодо пояснення поведінки 
людини. Проте всі ці напрями, на перший погляд 
абсолютно різні і неповторні, врешті-решт, у тій чи 
іншій мірі зводяться до трьох основних аспектів 
щодо пояснення поведінки людини. 

Перший аспект полягає в поясненні пове-
дінки з погляду теорії властивостей. У цьому ви-
падку причини поведінки зводяться суто до осо-
би, точніше, до індивідуальних диспозицій дію-
чого суб'єкта: властивостей, чинників, звичок та 
інших індивідуальних, особливостей особи [7]. 
Звичайно, при такому підході характеристики 
ситуації, як можливої причини дії (бездіяльнос-
ті), повністю не ігноруються. Ситуації відво-
диться роль імпульсу до дії, каталізатора відпо-
відної диспозиції. З безлічі особових диспозицій 
актуалізується та, яка налаштована на дану ситу-
ацію. Поведінка, що спостерігається, пов'язуєть-
ся з властивостями, які визначаються, наприклад, 
як “готовність допомогти” або “задористість”, 
яким приписується характер мотиву, і передба-
чається, що відповідні індивіди прагнуть прояви-
ти таку поведінку завжди, коли для цього нада-
ється можливість [11]. 

Прихильники другого аспекту до пояснен-
ня поведінки людини локалізують основні її 
причини вже не в особі, а в ситуаційних чинни-
ках, особливостях ситуації [5]. їх інтерес спрямо-
ваний на виявлення причин, що зумовлюють 
зміну поведінки в часі: пристосування живої іс-
тоти до змінних ситуаційних умов. У цьому ви-
падку індивідуальні відмітності залишаються 
поза сферою уваги, дія змінюється в часі внаслі-
док накопичення досвіду. Незважаючи на одно-
бічність локалізації причин поведінки, при тако-
му підході ситуаціонізм продовжує існувати не 
тільки в буденній свідомості, а й у професійній. 

Третій аспект до пояснення поведінки є 
синтезом, що долає крайнощі теорії властивостей 
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і ситуаціонізму. Його послідовники вважають, 
що поведінка зумовлена як особовими, так і си-
туаційними особливостями. 

Проте статистична взаємодія особових і 
ситуаційних змінних не спростовує ні теорію 
властивостей, ні ситуаціонізм. Підтверджено, що 
інколи поведінка може пояснюватися як чисто 
особовими чинниками, так і ситуаційними. 

Незважаючи на різноманітність підходів до 
пояснення поведінки людини проблема мотива-
ції зводиться до пошуку відповіді на запитання: 
чому людина вчиняє так або інакше? Певні труд-
нощі полягають у тому, що в схему поведінки 
доводиться вводити поняття мотиву й мотивації, 
які є чимось вигаданим, наукову пояснювальну 
цінність яких ще необхідно виявити і довести. 

Відзначимо, що мотив і мотивація безпо-
середньо не спостережні і тому недоступні без-
посередньому пізнанню.  

Значення мотиву зводиться до об'єднання 
зв'язків, що виявляються між початковими умо-
вами ситуації, та подальшою дією, до фіксації 
стійких індивідуальних особливостей людей. 
Отже, мотив відіграє роль пояснювального по-
няття, особливості наявної ситуації розглядають-
ся як змінні, що мотивують поведінку, актуалі-
зуючи стійкі мотиви людини. Така актуалізація є 
процесом двосторонньої взаємодії між характе-
ристиками ситуації та мотивами суб'єкта. 

Визначення мотиву можливе лише за до-
помогою з'ясування його ролі у процесі регуляції 
діяльності. Мотив є гіпотетичним конструктом, 
тобто якесь психічне утворення, що виконує пе-
вні функції у процесі ініціювання поведінки лю-
дини. Поняття мотиву неможливо ототожнити з 
уже наявними конкретними психологічними по-
няттями, оскільки мотиваційне значення може 
мати широке коло ціннісних диспозицій суб'єкта. 

Варто виділити три основні функції моти-
ву: спонукальну, спрямувальну та регулювальну. 
Термін “мотив” похідний від латинського “руха-
ти, штовхати, приводити в рух”, тому не викли-
кає сумніву, що основна функція мотиву - функ-
ція спонукання активності людини. При цьому 
мотив не лише спонукає до здійснення якої-
небудь дії (бездіяльності), але і є джерелом ви-
никнення певних психічних процесів, що визна-
чаються у своїй сукупності, як мотивація. 

Спрямувальна функція мотиву полягає в 
постановці людиною мети дії (бездіяльності) та 
визначенні шляху її досягнення.  

Наділення мотиву регулювальною функці-
єю зумовлено традиційним закріпленням за ним 
певної ролі в регулюванні поведінки: по-перше, 

мотив безпосередньо впливає на процес перебігу 
внутрішньої активності людини, спонукаючи і 
спрямовуючи її; і, по-друге, мотив впливає на 
поведінку людини. Мотив має місце до початку 
зовнішніх дій, під час їх здійснення, і лише після 
досягнення людиною поставленої мети його змі-
нює інший мотив, актуальніший. Якщо ж мотив 
перестає бути актуальним до або під час здійс-
нення дій, то вони втрачають значущість для су-
б'єкта і припиняються. 

Досліджуючи поведінку людини, необхід-
но розглянути такі аспекти: людині властива до-
вільна активність, що служить джерелом виник-
нення як внутрішньої активності (у тому числі і 
процесу мотивації), так і зовнішньої - реальної 
поведінки людини; в одних і тих самих об'єктив-
них ситуаціях для досягнення схожої мети різні 
люди обирають різні типи поведінки (зокрема, 
правомірні і неправомірні);  в рамках одного і 
того самого типу поведінки люди обирають різну 
його форму, різні способи дії (або бездіяльності), 
різні конкретні засоби досягнення мети. 

Виходячи з викладеного, можна зробити ви-
сновок, що поняття мотиву буде зрозумілішим, 
якщо розкласти спочатку цілісний “мотив” на 
більш окремі підмотиви. Це дасть змогу точніше 
пояснити особливості цілеспрямованості дії особи. 

Мотиви формуються у процесі індивідуаль-
ного розвитку як відносно стійкі оціночні диспози-
ції. У зв'язку з цим люди розрізняються за індиві-
дуальними проявами тих або інших мотивів, у різ-
них людей можливі різні ієрархії мотивів. 

Поведінка людини в конкретній ситуації 
мотивується не будь-якими або всіма можливими 
її мотивами, а тим, найсильнішим мотивом в їх 
ієрархії, який за даних умов найбільше пов'яза-
ний з перспективою досягнення відповідного 
цільового стану. Такий мотив активізується, стає 
дієвим. При цьому одночасно можуть активізу-
ватися й інші мотиви, підпорядковані йому, або 
ті, що перебувають з ним у конфлікті. 

Під мотивацією розуміється спонука до дії 
певним мотивом. Мотивація розуміється як про-
цес і як результат цього процесу. У першому ви-
гляді мотивація є процесом вибору між різними 
можливими діями, процес, що регулює, спрямо-
вує дію на досягнення специфічних для даного 
мотиву цільових станів і що підтримує цю спря-
мованість. Результатом даного процесу виступає не 
сама діяльність людини. Діяльність складається з 
окремих функціональних компонентів: сприйняття, 
мислення, навчання, відтворення знань, мови або 
моторної активності. А вони володіють власними 
накопиченим у ході життя запасами можливос-
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тей (умінь, навичок, знань). Від мотивації зале-
жить, як і в якому напрямі  будуть  використані  
різні  функціональні здібності. Тому вважається 
доцільним виділити таке психічне утворення, що 
було би підсумком процесу мотивації і містило 
би в собі всі основні елементи, що належать до 
структури мотивації (потреба, мотив, мета, конк-
ретний спосіб реалізації задуманого). Таким міг 
би виступати термін “спонука”. 

Мотивація не є єдиним процесом, рівномі-
рно від початку і до кінця пронизаним актом по-
ведінки. Вона складається з різнорідних проце-
сів, що здійснюють функцію саморегуляції в 
окремі фази акту поведінки: процесу усвідом-
лення потреби і постановки загальної мети пове-
дінки, процесу актуалізації мотиву і вибору типу 
поведінки, процесу вибору конкретного об'єкта і 
(або) конкретного способу поведінки. Безумовно, 
зазначені процеси гіпотетичні, оскільки об'єкти-
вно виявити їх межі неможливо. 

Мотивація пояснює цілеспрямованість по-
ведінки, яку можна спостерігати, коли одна і та 
сама людина намагається досягти одну і ту саму 
мету абсолютно різними способами. У разі, коли 
безпосередня спроба досягнення мети натрапляє 
на перешкоду, обирається інший шлях. 

Отже, суть мотивації полягає у виборі між 
різними можливостями і лягає саме на поняття 
мотиву як основного елементу мотивації. 

Донедавна у психологічній літературі з про-
блем мотивації (а в юридичній літературі і тепер) 
під мотивом розумілася спонука до дії. І це не ви-
падково, адже основною функцією мотиву є спо-
нука поведінки. При цьому, за даними сучасної 
психології, мотив, що актуально переживається як 
прагнення до чого-небудь, безпосередньо поведін-
ку не викликає. Функція спонуки поведінки стано-
вить суть мотиву, але лише як потенція, як готов-
ність до дії. Потенційні ж мотиви стають такими, 
що реально діють за певних умов [3]. 

Нерідко мотиви позначаються як бажання, 
прагнення, інтереси [10]. Але останні в сучасно-
му трактуванні означають фактично не вид мо-
тиву, а лише етапи виникнення, становлення та 
розвитку існуючої мотивації. 

Викликає сумнів ототожнення мотиву з 
емоціями [9]. Емоції безпосередні переживання, 
що супроводжують окремі життєво важливі си-
туації, мають короткочасну дію. Емоції виража-
ють оціночне відношення до явищ, що відбува-
ються і справляють певний вплив на ступінь вира-
ження мотиву, але змістова сторона мотиву не змі-
нюється під їх дією [2]. Наприклад, людина стає 
свідком насильства відносно близької їй людини і в 

стані сильного душевного хвилювання, викликано-
го діями насильника, позбавляє останнього життя. 
На перший погляд може здатися, що поведінку 
людини в даному випадку спонукали лише її емо-
ції, що виникли, коли вона стала свідком такого 
насильства. Насправді ж мотивами її поведінки 
можуть бути, припустимо, помста, припинення 
протиправних дій, тобто такі психічні явища, які 
виражають змістову сторону мотивації. 

У деяких випадках емоції стають потребою 
і набувають мотиваційного значення. Ідеться про 
прагнення окремих людей до переживань триво-
ги, ризику і т. ін. 

Мотивами не можуть виступати і почуття 
[1], оскільки останні є однією з основних форм 
переживання людиною свого ставлення до пред-
метів і явищ дійсності. На відміну від ситуатив-
них емоцій, що відображають суб'єктивне зна-
чення предметів у конкретних умовах, що скла-
лися, почуттям притаманна відносна стійкість, і 
вони є суб'єктивною формою існування потреб. 

Почуття, на відміну від мотивів, не спону-
кають самі по собі до дій, вони є лише певною 
формою існування мотивів. Мотиви стають реа-
льними спонуками тільки як предмет стійких 
відчуттів [6]. 

Уявляється неправомірним ставити знак рівно-
сті між мотивом і психічним станом людини. Психі-
чний стан - це узагальнена характеристика емоційних 
аспектів психіки людини в певний відрізок часу. До 
психічних станів належать прояв почуттів (настрої, 
афекти, тривога і т. д.), прояв уваги (зосередженість, 
неуважність), волі (рішучість, розгубленість, зібра-
ність), мислення (сумніву), уяви (марення), прояв 
індивідуальних психічних властивостей (запальність, 
нестриманість) і т. д. 

Мотиви спонукають до поведінки під час 
різних психічних станів людини. Термін “психі-
чний стан” використовується для умовного виді-
лення у психіці індивіда відносностатичного мо-
менту. Психічні стани зазвичай короткочасні, 
мотиви ж можуть спрямовувати поведінку лю-
дини протягом тривалого часу. 

Викликає сумніви ототожнення мотиву зі 
стимулом до певної поведінки, тобто із зовніш-
ньою дією на особу, або з предметом потреби. 
Зовнішня мотивація тут відсутня, тому стимули 
можуть лише сприяти зміні мотивації, зумовлю-
вати динаміку психічних станів особи і бути 
причиною зміни одного психічного стану іншим, 
але самими мотивами бути не можуть. З іншого 
боку, не всі потреби предметні. Наприклад, при 
задоволенні естетичної потреби дії можуть бути 
цінністю самі по собі. 
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У юридичній літературі іноді висловлю-
ється думка, що визначає антигромадську уста-
новку як єдину передумову правопорушення [8]. 
При цьому установка являє собою суб'єктивні 
орієнтації індивіда як члена соціальної групи 
(або суспільства) на ті або інші цінності, припи-
суючи йому певні соціально прийняті способи 
поведінки. Іншими словами, установка - це за-
йнята особою позиція, а не мотиви поведінки. 

Проте більшість психологів і філософів, 
що вивчають проблеми особи, вважають, що 
справжні мотиви поведінки усвідомлюються да-
леко не повністю і не завжди, в усякому разі під 
час вчинення дій [4]. Змістова сторона мотиву не 
завжди адекватно відображається у свідомості, а 
іноді і зовсім у ній не фіксується. Щоб забезпечити 
внутрішній душевний комфорт, люди вважають за 
ліпше не помічати справжніх мотивів своєї поведі-
нки, пояснюючи її собі іншими (тобто формулюю-
чи) “благородними” спонуками. Неважко відзначи-
ти, що в наведених поняттях мотив підміняється 
мотивуванням, що не одне і те саме. Людина іноді 
схильна виправдовувати або хибно пояснювати 
мотиви своїх вчинків. 

Часто мотив розуміється як усвідомлена 
потреба, що спонукає людину діяти для її задо-
волення. Проте зведення поняття мотиву до од-
нієї лише потреби не може повною мірою пояс-
нити поведінку людини.  

Ведучи мову про мотиви поведінки, ми 
завжди маємо на увазі конкретні вчинки індиві-
да, що реально існують в об'єктивному світі. Але 
поведінка людини як зовнішній вираз суб'єктив-
ного має індивідуальні особливості, певні риси, 
що відрізняють поведінку одного суб'єкта від 
поведінки іншого, навіть якщо в основі дій обох 
лежить одна й та сама потреба. Закономірно ви-
никає запитання: чому поведінка різних людей 
така різна навіть у тому випадку, коли вони діють 
заради задоволення однієї і тієї самої потреби? 
“Цілком очевидно, що суть проблеми полягає не в 
змісті потреб, а у формі і засобах їх задоволення”, 
[9]. хоча потреба, безумовно, відіграє не останню 
роль в ініціюванні поведінки людини. Тому, мож-
ливо, що до поняття мотиву, окрім усвідомленої 
потреби, необхідно відносити й інші психічні яви-
ща, які у своїй сукупності виступають як суб'єкти-
вні причини конкретної поведінки індивіда. 

У західній психології мотивації тривалий 
час панували уявлення про жорстку зумовленість 
будь-якої поведінки двома факторами: біологіч-
ними потребами і стимулами середовища. Однак 
наприкінці 50-х років минулого століття нові фа-
кти спонукали психологів виділити два класи 

мотивів: внутрішні та зовнішні. Зовнішньою мо-
тивацією стали називати детермінацію поведінки 
фізіологічними потребами і стимуляцією середо-
вища, а внутрішньою мотивацією – зумовленість 
поведінки факторами, безпосередньо не пов’яза-
ними з впливом середовища і фізіологічними 
потребами середовища. Внутрішньо вмотивована 
поведінка здійснюється заради себе самої. А зов-
нішній мотив актуалізується тоді коли головною 
причиною діяльності є отримання чогось, що пе-
ребуває поза цією діяльністю (грошей, слави, 
влади тощо). 

Зовнішньою таку мотивацію називають 
тому, що самої діяльності вона безпосередньо не 
стосується. У разі дії зовнішньої мотивації спо-
нукає не сама діяльність (не процес, не зміст дія-
льності), а щось зовнішнє щодо неї. 

Процесуальний мотив – це завжди стан 
“радості”, задоволення від своєї справи. А коли 
діяльність спонукається матеріальними благами 
(корислива злочинність), соціальними факторами 
(статусом, престижем, владою тощо), то вона 
зовнішньо вмотивована. 

Процесуально внутрішньо вмотивовані 
форми активності створюють враження відсут-
ності мети, спрямованості на процес, а не на ре-
зультат діяльності. Зовнішньо ж умотивованим 
виявляється все, спрямоване на досягнення кін-
цевого результату чи мети. 

Висновки. Отже, як безпосередні, причини 
будь-якої поведінки людини можуть виступати 
лише внутрішні психічні явища як результат вза-
ємодії особових чинників і об'єктивних умов си-
туації, а суб’єктивна сторона злочину, як відомо, 
являє собою відображення у свідомості суб’єкта 
об’єктивних ознак вчиненого ним діяння, харак-
теризує його ставлення до них і виражає об’єк-
тивну сторону злочину у психіці особи винного 
та потерпілого. 
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Summary 

Practice proves that a lot of crimes are to some extent predetermined by the victims’ negative behavior 
that is their moral fault. 

Keywords: crime victim, criminal and victim, situational role, motive and motivation, individual char-
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ПОВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Аннотация 
Практика свидетельствует, что много преступлений определенной мерой обусловлены отрица-

тельным поведением самых жертв, т.е. моральной виной. 
Ключевые слова: жертва преступления, преступник и жертва, роль ситуации, мотив и мотива-

ция, индивидуальные особенности субъектов, эмоции и чувство. 
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ПОНЯТТЯ ІНСТИТУТУ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ 
В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ 

 
Проведений історіографічний аналіз визначення поняття необхідної оборони. Нині діюче кримінальне за-

конодавство, яке регламентує необхідну оборону, вимагає змін, метою яких є закріплення у тексті Криміналь-
ного кодексу гарантій, які дозволяють кожній людині безперешкодно реалізовувати природне право на захист, 
закріплене у Конституції України.  Такі гарантії можуть бути утворені, передусім, шляхом деталізації у кримі-
нальному законодавстві права на захист, які закріплені у ст.ст. 27 та 55 Конституції України. 

 
Постановка проблеми. Уявлення про не-

обхідну оборону як засіб підвищення соціально-
правової активності громадян у справі протидії 
злочинності у більшості випадків були пов’язані 
з положеннями кримінального закону (ст. 15 
Кримінального кодексу УРСР 1960 р.), які були 
незмінними протягом багатьох років, незважаю-
чи на пропозиції щодо їх удосконалення.  Спробу 
у 2001 р. змінити традиційне, „на всі випадки жит-
тя”, формулювання статті про необхідну оборону 
не можна назвати досить вдалою. Відсутність у 
законодавстві про необхідну оборону чітких фор-
мулювань тягне за собою неоднакове їх розуміння 
як ученими, так і працівниками слідчих і судових 
органів, а також звичайними громадянами і є одні-
єю з важливих причин, які стримують практичну 
реалізацію права на необхідну оборону. Вищеза-
значене свідчить про те, що питання необхідної 
оборони потребують подальшого дослідження з 
метою розроблення відповідних рекомендацій для 
законодавця і правозастосувача. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
При формулюванні теоретичних положень були 
використані праці: М.І. Бажанова, Ю.В. Бауліна, 
В.Л. Володарського, О.О. Дудорова, В.О. Єлеон-
ського, О.Ф. Кістяковського, М.Й Коржанського, 
О.М. Костенка, М.І. Мельника, В.О. Навроцько-
го, Л.А. Остапенко,  С.С. Яценка та ін.  

Мета даної статті – проведення історіогра-
фічного аналізу визначення поняття необхідної 
оборони та закріплення у тексті Кримінального 
кодексу гарантій, які дозволять кожній людині 
безперешкодно реалізовувати природне право на 
захист, яке закріплене у Конституції України.  

Виклад основного матеріалу. Наука вітчиз-
няного кримінального права визначає необхідну 
оборону як захист від суспільно небезпечного по-
сягання шляхом заподіяння шкоди особі, яка пося-
гає, якщо при цьому не було допущено переви-
щення меж необхідної оборони. Відповідно до ст. 
36 Кримінального кодексу України, такі дії не є 
злочинними, хоча за зовнішніми ознаками і схожі 

на діяння, передбачені Особливою частиною кри-
мінального закону. У зв’язку з цим виникає ряд 
питань. Чому законодавець не визнає злочином 
заподіяння шкоди однією особою іншій у стані не-
обхідної оборони? Можливо, тому, що захист ви-
значених інтересів є правом людини? І якщо це – 
право, то які межі та гарантії його реалізації?  

Щодо соціальної та правової природи за-
подіяння шкоди у стані необхідної оборони в 
літературі утвердилася думка про те, що реаліза-
ція суб’єктивного права на заподіяння шкоди у 
стані необхідної оборони базується на праві не-
доторканності особистості, а також сприяє фор-
муванню активної участі громадян у попере-
дженні й припиненні злочинів [1, с. 125]. Отже, 
враховуючи наведене, виникає потреба у розгля-
ді питання правової та соціальної природи інсти-
туту необхідної оборони. 

У дореволюційній кримінально-правовій лі-
тературі були висловлені різні думки щодо обґрун-
тування можливості заподіяння шкоди у стані не-
обхідної оборони [2, с.13, 17]. Так, Н.Д. Сергієвсь-
кий та Н.Н. Розен стверджували, що встановлення 
правової охорони блага є достатньою підставою 
для захисту його власними силами. 

О.Ф. Коні, А.А. Берлін,  М.С. Таганцев вва-
жали, що необхідна оборона допускається тому, 
що держава не може захистити громадянина у ко-
жний момент його буття (існування). Думається,  
ці погляди свідчать про визнання необхідної обо-
рони субсидіарним інститутом до діяльності дер-
жави з попередження і покарання злочинців. 

У даний час деякі вчені стверджують: ”на-
дання безмежного права на необхідну оборону не 
відповідає моральним вимогам про те, що запо-
діяння шкоди тому, хто посягає, повинно бути 
єдиним можливим засобом захисту правоохо-
ронних інтересів” [3, с. 178].  

 Суди при розгляді справ про необхідну 
оборону та перевищення її меж нерідко вважа-
ють, що заподіяння шкоди особі, яка посягає, 
можливе лише за відсутності можливості уник-
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нення посягання, тобто є крайнім засобом. При 
недотриманні цієї вимоги мова повинна йти або 
про перевищення меж необхідної оборони, або 
про звичайний злочин. Так, Ленінським район-
ним судом м. Чернівці Г. засуджений за вбивство 
при перевищенні меж необхідної оборони. Як 
видно з матеріалів справи, Г. увечері зустрів зна-
йомих П. і В. П. нецензурно образив Г. і, дістав-
ши ніж, приставив його до живота Г., погрожую-
чи завдати тілесних ушкоджень. В. у цей час за-
йшов за спину Г., щоб, за його словами, піти з 
місця події. Г. перехопив ніж і завдав удару у 
груди П., у результаті чого П. помер на місці. 
Суд указав у вироку, що П. і В. своїми діями 
створили реальну загрозу життю і здоров’ю Г., 
проте останній перевищив межі необхідної обо-
рони, оскільки міг позбавитися загрози шляхом 
утечі [4]. Саме тому у ч. 2 ст. 36 КК України за-
кріплено положення про те, що кожна особа має 
право на необхідну оборону незалежно від мож-
ливості уникнути суспільно небезпечного пося-
гання або звернутися за допомогою до інших 
осіб чи органів влади. 

Природа є вищим законодавцем для всього 
сущого, у тому числі й для соціальних явищ. Со-
ціальна природність дає можливість побачити, 
що існує не дві „природи” – фізична й біологіч-
на, а три – фізична, біологічна і соціальна, яка 
керується властивими їй моральними законами. 
Соціальний натуралізм заснований на ідеї при-
родної цілісності світу. Завдяки волі і свідомості 
люди можуть жити в злагоді із законами Матері-
Природи. Якщо ж відбувається соціальний ре-
грес, коли воля і свідомість не виконують свого 
призначення, тоді вони перетворюються на сва-
волю та ілюзії і стають протиприродними. А така 
протиприродність називається злом [5, с. 34].  

Так, іще наприкінці минулого століття 
О.Ф. Кістяковський писав: “Засади права на не-
обхідну оборону лежать у природному, не-
від’ємному, належному особі, загальному праві 
самозахисту і самооборони від будь-якої загро-
жуючої його законному стану небезпеки. Звідки 
б вона не виходила…. Оскільки зло чи правопо-
рушення, які вчиняються тим, хто захищається, є  
в сутності здійснення права, усвідомлюваного 
кожним, … то воно не може бути поставлено у 
вину, а становить навіть право доведеного до 
стану необхідної оборони” [2, с. 45]. Із цією точ-
кою зору не можна не погодитися, оскільки пра-
во на захист – справді одне з невід’ємних, при-
родних прав людини, оскільки воно має в основі 
притаманні будь-якій живій істоті інстинкти: са-
мозбереження, батьківські, власності, стадності 

(збереження виду). Невипадково воно реалізується 
найчастіше під час посягання на того, хто обороня-
ється, а також під час посягання на особу, права і 
свободи третіх осіб, його родичів чи знайомих.  

У кримінально-правовій літературі неодно-
разово висловлювалися думки, що необхідна 
оборона є як найактивнішим засобом боротьби із 
суспільно небезпечними діями, так і ефективним 
засобом їх попередження, а також виховання 
людей у дусі нетерпимості до антисуспільних 
вчинків і злочинів, і формує в них свідомість 
громадського обов’язку і високі моральні якості [6, 
с. 250]. Отже, зазначалося, що необхідна оборона 
спрямована на підвищення соціально-правової ак-
тивності громадян у спробі боротьби зі злочинніс-
тю і захисту державних, суспільних і особистих 
інтересів від небезпеки, яка їм загрожує. 

На основі вищевикладеного вбачається, що дії, 
які вчиняються у стані необхідної оборони, можна 
вважати правомірними, тобто як внутрішньо виправ-
даними тим, хто обороняється, так і такими, що спи-
раються на право, засновані на ньому.  

Як уже зазначалося, соціально-правове 
призначення кримінально-правової відповідаль-
ності регламентації необхідної оборони повинно 
полягати у встановленні дієвих гарантій, які до-
зволяють громадянам безперешкодно реалізову-
вати належне їм право на захист. Ступінь відпо-
відальності такої регламентації ідеї природного 
права і  пануючого у суспільстві уявлення про 
ознаки та межі оборони свідчать про ступінь за-
цікавленості держави у практичному застосуван-
ні цього права. По суті, мова йде про необхід-
ність стимулювання активності громадян у реа-
лізації належного їм права, оскільки володіння 
правом ще не означає його реалізацію. 

Необхідно звернути увагу на те, що  чинне 
законодавство має ряд недоліків у плані визна-
чення поняття необхідної оборони та переви-
щення її меж, що є однією з причин утримання 
громадян від практичної реалізації права на захист. 
За даними здійсненого дослідження, 62% опитаних 
громадян знають, що заподіяння шкоди особі, яка 
посягає, у стані необхідної оборони є діянням не-
злочинним, проте більше половини із цих 62% 
(33% опитаних) зазначили, що при існуванні пося-
гання на життя і здоров’я не будуть реалізовувати 
оборонних дій, оскільки не впевнені у правомірно-
сті заподіяння шкоди тому, хто посягає.  

Відповідно до ст. 15 КК УРСР 1960 р.:” Не 
є злочинною дія, яка підпадає під ознаки діяння, 
передбаченого кримінальним законом, що вчи-
нена в стані необхідної оборони, тобто при захи-
сті інтересів Радянської держави, суспільних ін-



Поняття інституту необхідної оборони у кримінальному праві України 

102 Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 525. Правознавство. 

тересів, особи або прав того, хто обороняється, 
чи іншої особи від суспільно небезпечного пося-
гання шляхом заподіяння тому, хто посягає шко-
ди, якщо при цьому не було перевищення меж 
необхідної оборони ” [7, с. 79]. Згідно зі ст. 15 
КК УРСР 1960 р., необхідною обороною визна-
вався правомірний захист від суспільно небезпе-
чного посягання на державні, суспільні чи осо-
бисті інтереси шляхом заподіяння будь-якої 
шкоди тому, хто посягає. Діяння, які вчиняються 
у стані необхідної оборони без перевищення її 
меж, не є суспільно небезпечними і протиправ-
ними. Вони визнаються суспільно корисними і 
не є кримінально-карними. Здійснення акту не-
обхідної оборони є не тільки правом, але й мора-
льним обов’язком громадянина, який мав 
об’єктивну можливість його вчинити. Проте від-
мова особи від цього права не тягне за собою 
кримінальної відповідальності. Наслідком такої 
відмови у деяких випадках може бути лише мо-
ральна відповідальність.  

У тих випадках, коли на особі лежить право-
вий обов’язок застосувати необхідну оборону для 
захисту державних чи суспільних інтересів, неви-
конання цього обов’язку тягне за собою криміна-
льну або дисциплінарну відповідальність. Напри-
клад, якщо міліціонер при можливості не надав 
допомогу особі, яка зазнала нападу хуліганів, і не 
вжив заходів для їх затримання, тоді він підлягає 
кримінальній або дисциплінарній відповідальності 
залежно від характеру і ступеня суспільної небез-
пеки вчиненого і тяжкості наслідків. 

Відповідно до змін, внесених Законом Укра-
їни від 26 січня 1993 р. до ст. 15 КК України: „Не-
обхідною обороною визначаються дії, вчинені з 
метою захисту інтересів чи прав особи, яка захи-
щається,  або іншої особи, інтересів суспільства 
або держави від суспільно небезпечного посягання 
шляхом завдання шкоди тому, хто посягає, якщо 
такі дії були зумовлені потребою негайного відве-
рнення  чи припинення посягання. ” 

Виходячи із законодавчого визначення не-
обхідної оборони, можна зробити такі висновки: 
діяння, здійснені у стані необхідної оборони, не є 
злочинними, такі діяння – суспільно корисні; 
внаслідок здійснення цих діянь особі, що посяга-
ла, завдається шкода; необхідна оборона – це 
суб’єктивне право кожного громадянина, в той 
же час  захист державних, громадських інтересів, 
особи, її прав – його моральний обов’язок; право 
необхідної оборони громадяни можуть викорис-
товувати тільки в зазначених законом межах.  

Під перевищенням меж необхідної оборони 
відповідно до ч. 4 ст. 15 КК України розуміється 

завдання тому, хто посягає, шкоди, яка явно не 
відповідає небезпечності посягання чи обстанов-
ці захисту. Ознаками перевищення меж необхід-
ної оборони є: 1) наявність стану необхідної обо-
рони; 2) явна, очевидна невідповідність захисних 
дій характеру і ступеня суспільної небезпеки по-
сягання; 3) явна, очевидна невідповідність захи-
сних дій обстановці вчинення посягання і захис-
них дій. Відповідальність за заподіяння шкоди 
при перевищенні меж необхідної оборони, від-
повідно до ч. 4 ст.15 КК України згідно зі зміна-
ми, внесеними Законом України від 26 січня 
1993 р. настає лише у випадках, спеціально пе-
редбачених кримінальним законом. Це два таких 
випадки: заподіяння тяжких тілесних ушкоджень 
при перевищенні меж необхідної оборони та 
вбивство при перевищенні меж необхідної обо-
рони. Заподіяння при перевищенні меж необхід-
ної оборони меншої за розміром шкоди здоров’ю 
(середньої тяжкості чи легких тілесних ушко-
джень) кримінальної відповідальності не тягне. 
На практиці може мати місце так звана провока-
ція необхідної оборони, точніше, провокація су-
спільно небезпечного посягання для надання зо-
внішньої правомірності заподіяння начебто у 
стані необхідної оборони шкоди особі, спровоко-
ваної на таке посягання. Дії особи, яка завдала 
шкоди іншій особі, спровокованій нею на суспі-
льно небезпечне посягання, мають кваліфікува-
тися як умисний злочин залежно від наслідків і 
спрямованості її умислу. 

Серед основних недоліків, характерних для 
кримінального законодавства усього радянського 
періоду, можна назвати такі. Норми, які закріплен-
ні у статті “Необхідна оборона”, мають досить не-
визначеного адресата. На думку Ю. Юшкова, при 
аналізі норм про необхідну оборону “вони адресо-
вані не тому, хто вчиняє суспільно небезпечне по-
сягання, а особі, яка буде захищатися, – від неї ви-
магають бути більш акуратнішою, оскільки акт 
оборони схожий на злочин ” [8, с. 61-62].  

Відповідно до ст. 36 КК України 2001 року: 
„Необхідною обороною визначаються дії, вчине-
ні з метою захисту охоронюваних законом прав 
та інтересів особи, яка захищається, або іншої 
особи, а також суспільних інтересів та інтересів 
держави від суспільно небезпечного посягання 
шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, 
необхідної і достатньої, в даній обстановці для 
негайного відвернення чи припинення посягання, 
якщо при цьому не було допущено перевищення 
меж необхідної оборони.” 

Отже, формулювання ст. 36 Кримінального 
кодексу України розраховане на правозастосову-
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вача, а не на особу, яка посягає і, тим більше, 
того, хто обороняється, передусім тому, що го-
ворить не про право громадянина на захист, а 
про оцінку його оборонних дій з погляду закону. 
При цьому у тексті статті не розкриваються ні 
ознаки, які існують у діях того, хто обороняєть-
ся, і дозволяють вважати їх незлочинними, ні 
поняття перевищення меж необхідної оборони. 

 Норми про необхідну оборону і переви-
щення її меж повинні бути звернені і до тих, хто 
обороняється, і до правозастосовувача, а основ-
ним адресатом усе ж таки повинен бути саме 
той, хто обороняється і вимушено опиняється в 
ситуації реальної реалізації належного йому пра-
ва на захист, і, відповідно, повинен володіти хоча 
б необхідним мінімумом інформації, яка дозволяє 
йому орієнтуватися у такій ситуації. Тому необхід-
но передусім змінити формулювання ч. 1 ст. 36 
Кримінального кодексу України, закріплюючи у 
кримінальному законі право кожного на захист від 
суспільно небезпечного посягання, а також зроби-
ти припис закону більш доступним для розуміння 
того, хто обороняється, оскільки ступінь доступно-
сті закону передбачає повноцінне знання криміна-
льно-правових норм, які стимулюють активну пра-
вомірну поведінку в екстремальних життєвих си-
туаціях, і, відповідно, навички та вміння прогнозу-
вати можливі небезпечні ситуації, план своїх дій, 
“програваючи” їх послідовність і безпечний вихід 
із тієї чи іншої ситуації без проблем. 

Заслуговує на увагу і пропозиція Ю. Юшкова 
про введення до кримінального закону спеціальної 
норми про те, що “Той, хто готується до вчинення 
суспільно небезпечного діяння чи вчиняє його, по-
винен очікувати рішучого опору своєму посяганню 
з можливим заподіянням будь-яких наслідків, на-
стання яких не виключає притягнення нападника 
до кримінальної відповідальності” [8, с. 66]. 

Введення такої норми необхідне, по-перше, 
для надання тому, хто обороняється, впевненості у 
тому, що відбитий чи зупинений ним напад отри-
має свою негативну оцінку і з боку держави, а по-
друге, для того, щоб потенційний нападник знав, 
що вчиняючи суспільно небезпечне діяння, він 
може зустріти схвалений державою, а не просто 
визнаний незлочинним, опір з боку потерпілого чи 
інших громадян, результатом якого може бути на-
віть заподіяння йому смерті безпосередньо у мо-
мент вчинення посягання. Усвідомлення нападни-
ком можливості негайного заподіяння шкоди його 
майну, здоров’ю чи життю є, уявляється, більш 
дієвим засобом загальної превенції, ніж знання про 
несхвалення його поведінки з боку суспільства чи 

держави, результатом чого може бути осуд і приз-
начення кримінального покарання. 

У кримінальному законодавстві повністю 
відсутні відповіді на питання про те, хто і в яких 
випадках може завдати шкоди тому, хто посягає, 
і якими ознаками повинен володіти захист, щоби 
бути незлочинним. Єдина умова, яку висуває за-
конодавець, – оборонні дії не повинні бути явно 
невідповідними характеру і ступеню суспільної 
небезпеки посягання, сформульована так, що дає 
правозастосовувачу можливість суб’єктивної оцін-
ки дій особи, яка обороняється, у кожному конкре-
тному випадку. Проте ч. 2 ст. 36 Кримінального 
кодексу України також говорить, що право на не-
обхідну оборону належить особі незалежно від 
можливості уникнення посягання чи звернення по 
допомогу до інших осіб чи органів влади. Всі інші 
питання, пов’язані з підставами й ознаками необ-
хідної оборони, тлумачилися вищими судовими 
інстанціями. У зв’язку з цим виникає питання: що 
служить засадами для таких роз’яснень і наскільки 
точно це відображає думку законодавця?  

Отже, формулюючи норму про необхідну 
оборону у найбільш загальному вигляді, законо-
давець практично зводить нанівець можливість 
реальної реалізації громадянином належного йо-
му суб’єктивного права на захист і ставить його 
у ситуацію, при якій той, хто обороняється, по-
винен не тільки дочекатися початку посягання, 
але і в екстремальній ситуації з’ясувати його 
спрямованість та інтенсивність (тобто виявити 
характер і ступінь його суспільної небезпеки), а 
також устигнути вчинити відповідні оборонні дії.  

Поняття необхідної оборони формулюється 
як „дії, вчинені ” без розкриття їх фізичного змі-
сту, коли насправді необхідна оборона, – це за-
стосування фізичної сили [9, с. 97]. Саме засто-
сування фізичної сили повинно відповідати пот-
ребі того, хто захищається, у негайному відвер-
ненні чи припиненні наявного суспільно небез-
печного посягання. Надаючи громадянам право 
на необхідну оборону, закон має на увазі такі 
випадки захисту, за яких громадянин змушений 
застосовувати саме фізичну силу проти того, хто 
посягає, для того, щоб відвернути чи припинити 
посягання й ефективно здійснити захист.  Проте, 
якщо потреба у захисті ще не виникла або вже 
минула, то й стан необхідної оборони або ще не 
виник, або вже закінчився.  

У стані необхідної оборони свідомістю 
особи охоплюється об’єкт суспільно небезпечно-
го посягання, якому загрожує небезпека, тобто 
весь характер діянь, які вчиняються тим, хто на-
падає, дана особа передбачає (або має можли-
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вість передбачити) наслідки, які настануть від 
цих дій. Безумовно, час, місце, обстановка, зна-
ряддя і засоби посягання та інші моменти, які 
охоплюються пізнанням того, хто обороняється, і 
оцінюються ним як такі, що посилюють небезпе-
чність посягання. Інтелектуальне ставлення осо-
би, яка обороняється, може бути не однаковим 
по відношенню до різних обставин. За ситуації, 
що виникла раптово, особа в умовах нападу на 
неї та ще в певному місці і часі, діє лише віднос-
но розумно, оскільки „всі розуми суб’єктивні” 
[10, с. 33]. При цьому необхідно враховувати 
суб’єктивні риси особи, яка знаходиться у стані 
необхідної оборони: рівень її розвитку, інтелек-
туальну можливість правильно оцінити конкрет-
ну обстановку й обрати спосіб захисту.   

Висновки. На підставі вищевикладеного 
нині діюче кримінальне законодавство, яке рег-
ламентує необхідну оборону, вимагає змін, ме-
тою яких є закріплення у тексті Кримінального 
кодексу гарантій, які дозволяють кожній людині 
безперешкодно реалізовувати природне право на 
захист, закріплене у Конституції України. Як пі-
дсумок, поняття необхідної оборони в КК Украї-
ни пропонується сформулювати у такій редакції: 
„Необхідною обороною є дії особи, яка викорис-
товує необхідний захист для того, щоб попереди-
ти існуюче чи безпосередньо загрозливе проти-
правне посягання на охоронювані законом права 
та інтереси особи, яка захищається, або іншої 
особи, а також суспільні інтереси та інтереси 
держави, якщо при цьому не було допущено пе-
ревищення меж необхідної оборони ”. 
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Concept of institute of necessary defensive in a criminal law of Ukraine 
Summary 

An annotation is the historiography analysis of determination of concept of necessary defensive is conducted In 
this article. A presently current criminal legislation which regulates a necessary defensive requires changes, the purpose 
of which is fixing in text of the Criminal code of guarantees, which allow everybody without difficulty to realize an 
absolute law on defence, fastened in Constitution of Ukraine.  Such guarantees can be formed foremost by working out 
in detail in a criminal legislation rights of defence, which are fixed in st. 27, 55 in Constitution of Ukraine. 
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Понятие института необходимой обороны в криминальном праве Украины 
Аннотация  

В статье сформулированы понятие и социально-правовая сущность института необходимой обороны. 
Действующее криминальное законодательство, которое регламентирует право на необходимую оборону, требу-
ет изменений, целью которых есть закрепление в тексте  Криминального кодекса гарантий, которые позволяют 
каждому человеку реализовать свое право на защиту, которое закреплено в Конституции Украины.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ЯК ОКРЕМОЇ СЛІДЧОЇ ДІЇ 
У СПРАВАХ ПРО ВИМАГАННЯ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОЮ ГРУПОЮ 

 
Допит – одна з найбільш поширених на практиці слідчих дій, що забезпечують досягнення цілей кримі-

нального процесу. Як найефективнішого способу отримання доказів, метою його є формування максимально 
повних та таких, що об’єктивно відображають дійсність, даних по справі. Для використання отриманої таким 
шляхом інформації законодавець передбачив ряд вимог до слідчої дії. А допит у справах про вимагання, вчине-
них організованою злочинною групою, характеризується притаманними лише йому специфічними особливос-
тями. Тому дуже важливе виокремлення існуючих особливостей для подальшої розробки вимог до такої слідчої 
дії, як допит, у вищезазначеній категорії справ з метою максимальної реалізації завдань кримінального судо-
чинства загалом. 

 
Постановка проблеми. Особливості вчи-

нення вимагання організованою злочинною гру-
пою відображаються у слідчих діях, що прово-
дяться при їх розслідуванні. Спрямування знач-
них сил на протидію розслідування цих злочинів 
зумовлює вироблення комплексного підходу до 
застосування загальних і специфічних тактичних 
прийомів окремих слідчих дій, які дозволяють під-
вищити ефективність розкриття даної категорії 
злочинів. Ці тактичні прийоми повинні забезпечу-
вати: а) максимальний обсяг і достовірність одер-
жуваної в результаті їх застосування інформації; б) 
«стабільність» одержаної інформації, тобто мінімі-
зації її можливого спростування через зовнішні 
чинники; в) ефективну протидію будь-яким спро-
бам з боку організованої злочинної групи (далі 
ОЗГ) вплинути на хід провадження у справі. 

У зв’язку з великим обсягом слідчих дій і 
оперативно-розшукових заходів, що проводяться 
при розслідуванні вимагання, вчиненого ОЗГ, 
створюються групи слідчих або слідчо-опера-
тивні групи. Відповідно, її учасники й проводять 
комплекс необхідних у справі процесуальних і 
оперативно-розшукових заходів. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання розкриття, розслідування та запобігання 
організованої корисливо-насильницької злочин-
ності, у тому числі й вимагань, досліджували Б.І. 
Бараненко, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, В.М. Биков, 
Г.М. Борзенков, В.В. Бугай, Ю.А. Вакутін, В.М. 
Варцаба, А.Ф. Волобуєв, В.І. Вєрін, М.В. Григо-
рьєв, А.І. Грищенко, О.І. Гуров, М.С. Гур’єв, 
А.А. Жижка, С.Ф. Здоровко, А.В. Іщенко, С.В. 
Євдокименко, Н.С. Карпов, В.А. Клименко, М.І. 
Китаєв, І.П. Козаченко, Я.Ю. Кондратьєв, П.Н. 
Кубрак, В.І. Куліков, В.М. Куц, В.В. Лисенко, 
В.Г. Лукашевич, Є.Д. Лук’янчиков, М.І. Мель-
ник, В.С. Мінська, Д.Й. Никифорчук, С.С. Ов-
чинський, В.С. Пєнкін, М.А. Погорецький, А.П. 

Рижаков, І.В. Сервецький, В.В. Тіщенко, Т.Г. 
Утмелідзе, В.Д.Філімонов, В.П. Цильвік, К.О. 
Чаплинський, Ю.Л. Шевцов, В.Ю. Шепітько, О.І. 
Шостко, Б.В. Щур та ін. 

Автор ставить перед собою мету проаналі-
зувати чинне кримінально-процесуальне законо-
давство й особливості застосування досягнень 
криміналістики у сфері реалізації такої слідчої дії 
як допит у справах про вимагання, вчинених 
ОЗГ, сформувати чітке уявлення про практичні 
складності реалізації в житті всіх вимог криміна-
льно-процесуального законодавства з урахуван-
ням криміналістичних характеристик ОЗГ, особ-
ливості допиту різних членів ОЗГ, і характер ба-
жаної інформації, отриманої під час допиту, за-
лежної від участі в ОЗГ. 

Виклад основного матеріалу. Допит – од-
на з найчастіше проводжувальних слідчих дій, 
особливо при розслідуванні злочинів, учинених 
ОЗГ, зокрема й вимагань. Установлення зв'язків 
між членами організованої групи вимагачів, факт 
її існування визначається в переважній більшості 
випадків на підставі показань підозрюваних, сві-
дків і потерпілих. Відповідно, уміння достатньо 
професійно і результативно проводити допит 
особливо важливе для працівників ОВС, які спе-
ціалізуються з відповідних категорій справ. 

Стосовно розслідування діяльності ОЗГ так-
тика проведення допиту має особливості, які, перш 
за все, визначаються специфікою тактичних цілей, 
поставлених слідчим при розслідуванні цієї кате-
горії злочинів, і слідчою ситуацією, що складається 
на момент проведення допиту.  

При розслідуванні вимагань, учинених 
ОЗГ, важливе значення має, перш за все, допит 
співучасників злочину, оскільки особа, яка вчи-
нила злочин, завжди є носієм значно більшої за 
обсягом і змістом інформації, порівняно зі свід-
ками і потерпілими. 



Особливості проведення допиту як окремої слідчої дії у справах про вимагання, вчинених ОЗГ 
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Тактично впливаючи на допитуваного різ-
ними допустимими способами, вступаючи з ним 
у контакт і інформаційну взаємодію в ході допи-
ту, перед слідчим постає завдання отримати від 
нього інформацію про: самого допитуваного (йо-
го соціальний статус, демографічні ознаки, спо-
сіб життя, матеріальний та інтелектуальний рі-
вень, професію, вік, психологічний портрет то-
що); інших осіб, які володіють інформацією, що 
цікавить слідство (про співучасників, свідків, 
замовників злочину, посередників у вимаганні, 
реалізаторів предмету здирництва та ін.); про 
спосіб вчинення вимагання, як воно готувалося і 
приховувалося; про матеріальні сліди, що утво-
рилися в ході підготовки, вчинення і приховання 
злочину як на його тілі, одязі, взутті тощо, так й 
інших співучасників; про інші матеріальні сліди, 
що утворилися у зв'язку з вчиненням злочину; 
про знаряддя злочину, інші матеріальні об'єкти, 
пов'язані з подією, що розслідується. 

У ході підготовки до допиту членів ОЗГ 
вимагачів важливим є визначення послідовності 
проведення цієї слідчої дії з кожним підозрюва-
ним. Як зазначають М.М. Букаєв та І.Б. Зоріна, 
при визначенні послідовності допитів у групових 
справах враховується: особа підозрюваного, її 
психічні якості, наявність злочинного досвіду, 
судимості, практики спілкування з працівниками 
слідчих органів (перевага надається співучасни-
ку, який не має такого досвіду); наявність доказів 
участі підозрюваного у вчиненні групового злочи-
ну (чим очевидніша вина допитуваного, тим біль-
ше підстав отримання правдивих свідчень); роль 
підозрюваного у вчиненні групового злочину (дру-
горядні учасники швидше і легше дають правдиві 
показання, ніж організатор злочину); дані про те, 
що один з підозрюваних займає в злочинній групі 
положення «опозиціонера» [1, с.214].  

Ці положення доцільно використовувати 
при проведенні допитів вимагачів, членів ОЗГ 
вимагачів. 

Після визначення послідовності проведен-
ня цієї слідчої дії, слідчий повинен скласти гра-
фіки, плани та програми допитів співучасників, 
свідків, потерпілих, які можуть змінюватися по 
мірі отримання нової інформації. 

Так, у графіку допитів вимагачів та інших 
осіб зазначаються дані про те, хто, коли, де і кого 
допитуватиме. Доцільно в один день допитувати 
групи підозрюваних або свідків, викликаних для 
з'ясування одних і тих же обставин. Це дозволяє 
при необхідності провести очні ставки між викли-
каними, пред'явлення їх до впізнання з метою пе-
ревірки одержаних показань при допитах.  

Після того, як усе необхідне на даному ета-
пі розслідування в однієї групи допитуваних з'я-
соване, допитується наступна група осіб, які по-
в'язані між собою обставинами справи. Для ре-
зультативності цих слідчих дій рекомендується 
складати програми допитів. Типова програма 
допиту є сукупністю запитань, які дозволяють з 
максимальною повнотою з’ясувати обставини, 
що входять у предмет доказування у криміналь-
ній справі [2, с.58].   

У програмах допитів при розслідуванні ви-
магань необхідно сформулювати перелік питань, 
що підлягатимуть з'ясуванню у визначеної групи 
допитуваних. На підставі узагальнення матеріалів 
кримінальних справ нами сформовані запитання, 
які використовувалися під час проведення допитів 
у ході розслідування вимагань. Вважаємо, що цей 
перелік оптимізує підготовку слідчого до допитів, 
забезпечує повний обсяг питань, які потребують 
встановлення у справах даної категорії. 

План допиту складається в довільній фор-
мі, але обов'язково повинен містити: а) перелік 
обставин, які підлягають установленню; б) дока-
зи, що відносяться до цих обставин; в) особи-
вості формулювання основних питань, а також 
тих, які пов'язані з інформацією, одержаною з 
оперативних джерел. Відносно останніх у плані 
доцільно передбачити момент, коли їх доречно 
поставити, що повинно цьому передувати і, які 
на випадок непередбачених ускладнень повинні 
бути вжиті заходи для збереження в таємниці 
джерела інформації. 

Під час допитів членів ОЗГ, яка вчиняє ви-
магання, свідків і потерпілих доцільно застосу-
вання звуко- і відеозапис. Особливо важливо ве-
сти звуко- і відеозапис показань осіб, відносно 
яких виникає обґрунтоване припущення про те, 
що надалі вони відмовляться від своїх свідчень, 
зокрема з посиланням на застосування відносно 
нього незаконних прийомів ведення допиту. 

Запис на магнітофон рекомендується також 
щодо первинних показань потерпілого, щоб на-
далі мати можливість впливати на нього у разі 
зміни своїх показань під впливом погроз з боку 
злочинців. 

Основні питання, які з’ясовуються при до-
питі потерпілого: а) де потерпілий уперше поз-
найомився з вимагачами, хто міг «навести» їх на 
нього; б) на чому ґрунтується його думка, що 
вимагачі в підкріплення своїх погроз використо-
вували ганебні для нього відомості, що це за ві-
домості, як вони могли стати відомі вимагачам, 
чи відповідають вони дійсності; в) чи вперше 
вимагачі пред'явили незаконні вимоги; г) які по-
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грози і хто їх висловлював, чи здійснені вони, і 
якщо так, які це мало наслідки; д) чи виконував 
потерпілий раніше вимоги вимагачів, і якщо так, 
яким чином (що передав, коли, де); е) чи зверта-
вся він за захистом від вимагачів, якщо так, то до 
кого саме і який був результат, якщо не звертав-
ся, то чому; ж) чи вимагали вимагачі від нього 
одноразової передачі грошей, цінностей або пос-
тійної плати «данини»; з) у якій формі пред'явля-
лися вимоги: усною, у тому числі по телефону, 
або письмовою; і) що саме вимагали злочинці і 
що обіцяли здійснити після виконання їх вимог. 

Допити співучасників організованого ви-
магання є одним з важливих джерел отримання 
інформації про роль кожного в злочинній діяль-
ності злочинного угрупування.  

Як ми вже зазначали, першими допитують-
ся ті члени злочинної групи, які займають у ній 
нижчу ланку, підлегле становище, раніше не су-
димі, які мають невеликий злочинний досвід, 
перебувають у конфронтації з лідером або інши-
ми найбільш активними членами групи, зокрема 
невдоволені розподілом злочинної наживи. 

Допит осіб, що займають керівне положен-
ня у структурі ОЗГ вимагачів, доцільно здійсню-
вати під кінець запланованих допитів, коли вже 
допитані інші співучасники. У процесі  допиту 
таких злочинців слідчий може говорити про до-
кази, що є проти підозрюваного, та залежно від 
обставин – пред’являти їх. При цьому важливо 
забезпечити фактор раптовості [3, с.35 ]. 

Вивчення матеріалів кримінальних справ 
дозволило нам запропонувати типовий перелік 
фактів, що підлягають установленню при допиті 
організаторів злочинного угруповання вимагачів. 
До них відносяться:  

1. Хто був ініціатором вимагання, де, коли, 
за яких обставин це вперше обговорювалося; хто 
зі співучасників був раніше знайомий з потерпі-
лим, за яких обставин сталося знайомство; звідки 
ініціатор злочину дізнався про доходи, матеріа-
льне положення жертви; як і хто проводив розві-
дувальні заходи, чи засилався хто-небудь зі спів-
учасників у економічну структуру, в якій працю-
вав потерпілий, щоб вивчити його доходи, якщо 
такий факт мав місце, як удалося учасникові 
групи ввести свою людину, чи не допомагав їм 
хто-небудь з товаришів по службі потерпілого; 
якщо потерпілого вивозили для переговорів в 
окреме місце, то коли це було, хто підшукував 
дане місце, хто, які вимоги пред'являв, які суми 
вимагались; чи зажадалася разова передача або 
мало місце обкладення «даниною»; хто і які пог-
рози висловлював, хто їх здійснював; чи застосо-

вувалася зброя, і якщо так, яка саме, у кого вона 
знаходилася, де, коли була придбана, чи знали 
останні члени групи про наявність зброї в інших 
членів групи; які технічні засоби були на озбро-
єнні групи; чи отримували вони раніше від поте-
рпілого будь-яке майно, документи, де вони мо-
жуть знаходитися; яка роль допитуваного в орга-
нізованій групі. 

2. Якщо у справі бралися заручники, то з'я-
совується: як, звідки і коли вони були захоплені; 
хто конкретно брав заручників; де знаходиться 
місце утримання заручників; з якого телефону 
велися переговори про викуп, кому ці вимоги 
були адресовані, хто їх вів; чи застосовувалися 
тортури до заручника, якщо так, які, хто їх здійс-
нював; хто охороняв заручників. 

3. Відносно структури й організації діяль-
ності ОЗГ з'ясовується: хто кому підкорявся; хто 
які функції виконував; які правила діяли у групі; 
які застосовувалися санкції за порушення цих 
правил; чи розроблялася тактика поведінки спів-
учасників на слідстві в разі провалу групи, що і 
хто наказував говорити; як та за яким принципом 
розподілялись злочинні доходи, хто яку частку 
отримував; у кого зі співучасників були між со-
бою найбільш дружні відносини, у кого вони бу-
ли конфліктні; чи мала група корупційні зв'язки, 
якщо так, з якими органами, організаціями, з ким 
з посадових осіб підтримувалися контакти, як 
оплачувалися послуги корупціонерів; які інші 
злочини, окрім вимагання, вчиняли члени групи. 

Що стосується безпосередніх тактичних 
прийомів допиту, то вони достатньо розроблені у 
криміналістиці та докладно викладені у криміна-
лістичних джерелах [4, с.155; 160]. Ми зупини-
мося лише на тих, які застосовуються на допиті 
при розслідуванні групових справ, у тому числі й 
вимагань, учинених ОЗГ. 

Одночасний допит. Цей тактичний прийом, 
як правило, застосовується при розлідуванні орга-
нізованих злочинів на початковому етапі розсліду-
вання, при затриманні декількох або всіх членів 
злочинного формування. Розрахований він, перш 
за все, на фактор раптовості. Зволікання з допитом 
може дати можливість затриманим особам заспо-
коїтися, погодити свої свідчення і, зрештою, при-
вести до негативних результатів допиту.  

Допит, у ході якого декілька слідчих в один 
час паралельно допитують декількох осіб, дозво-
лить провести цю дію без поспіху, з найбільшою 
результативністю. Ретельний аналіз одержаних 
свідчень дає можливість виявити суперечності, 
замовчування, неточності і неправду. Після цього з 
урахуванням результатів аналізу складаються (у 
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випадках їх тактичної необхідності) плани повтор-
них допитів і проводяться вони, як правило, вже 
одним слідчим. Подібний прийом «подвійного до-
питу» може принести бажані результати. 

Роздроблення сил і засобів протидіючої 
сторони. М.І. Порубов щодо цього прийому пи-
ше, що «при розслідуванні злочинів, учинених 
групою, важливо пробити пролом у їх зазделе-
гідь узгоджених свідченнях на випадок затри-
мання. Злочинна група підготовлена до вчинення 
злочинів, до затримання одного зі співучасників. 
Потім ця сила обертається слабкістю. Кожний з 
них випробовує страх перед реальною необхідні-
стю нести покарання, обтяжливо розуміючи, що 
він залишився наодинці» [5, с.136].  

Вивчення практики розслідування органі-
зованих злочинів і літературних джерел з цієї 
проблеми показало, що деякі тактичні прийоми, 
які дозволяють «пробити пролом» в узгоджених 
діях членів злочинних груп і організованих фор-
мувань, засновані на загостренні відносин між 
членами злочинного співтовариства або, як його 
називають деякі автори, на «розпалюванні конф-
лікту». «Розпалювання конфлікту» між співучас-
никами злочинів. Загострення конфліктів між 
співучасниками в період розслідування носить 
об'єктивний характер і часто не тільки залежить 
від діяльності слідчого. Наприклад, у кожного 
члена ОЗГ під час розслідування кримінальної 
справи є підстави вважати, що інший співучас-
ник міг розповісти слідчому всю правду, і тому 
відмова давати правдиві свідчення лише нашко-
дить йому самому. «Пред'явлення на допиті ра-
зом з іншими доказами свідчень співучасника, 
що дав правдиві покази, як правило, є тим вирі-
шальним моментом у боротьбі мотивів допиту-
ваного, який приводить його до висновку про 
необхідність дачі правдивих свідчень» [4, с.53]. 
Конфліктна ситуація, психологічні зачатки якої 
були в злочинній групі до його викриття, у про-
цесі досудового слідства може перерости в кон-
флікт. Вимагач з ОЗГ, одержавши інформацію, 
що інші спільники дали викриваючі його свід-
чення, може докорінно переглянути систему сво-
їх відносин зі «зрадниками». 

Загострення конфлікту і напруженості у ві-
дносинах між співучасниками може полягати в 
компрометації одного з них перед рештою членів 
формування. Цей прийом може бути використа-
ний відносно будь-якого учасника ОЗГ, у тому 
числі і його організатора. 

Важливе значення для виявлення і компро-
метації членів злочинного формування, зокрема 
організатора та його найближчого оточення, має 

вивчення особи кожного з обвинувачених, їх вза-
ємин між собою, фактів повсякденного життя 
формування в цілому і її членів, характеру зв'яз-
ків, проведення часу, дрібних деталей поведінки 
в різних ситуаціях; з'ясування минулого, а також 
установлення вчинків, які можуть скомпромету-
вати співучасників.  

Одержав широке застосування такий при-
йом загострення конфлікту і напруженості, як 
оголошення показань одного обвинуваченого 
іншим. При цьому ознайомлення членів форму-
вання зі свідченнями співучасника, на думку 
В.М. Бикова, необхідно проводити з урахуван-
ням таких тактичних правил: «не можна повніс-
тю знайомити обвинуваченого зі свідченнями 
співучасника, оскільки не всі вони відповідають 
істині, і, крім того, таким шляхом учасники гру-
пового злочину можуть одержувати зайву інфо-
рмацію; для ознайомлення з показаннями обира-
ється найбільш правдива, на думку слідчого, час-
тина, що об'єктивно підтверджується іншими 
доказами; в першу чергу треба використовувати 
ті фрагменти свідчень, де звинувачується хто-
небудь з інших учасників групового злочину; 
потрібно продумати тактичну доцільність засто-
сування конкретних осіб ознайомлення зі свід-
ченнями співучасника, що зізнався» [6, с. 47]. 

Цей перелік правил, на нашу думку, необхід-
но доповнити такими умовами їх застосування: 
використовувати перевірені і не викликаючі сумні-
вів показання, попередньо допитувати особу про 
обставини, з якими пов'язані покази, що оголошу-
ються; не допускати передчасного і поспішного 
пред'явлення свідчень допитуваному; забезпечува-
ти ефективність використання показань співучас-
ника шляхом правильного вибору способу і часу їх 
пред'явлення; роз'яснювати допитуваному суть і 
значення пред'явлених доказів. 

Можливе застосування такого прийому, 
коли від одного зі співучасників формування 
одержують правдиві показання по якому-небудь 
окремому факту, і цю частину свідчень пред'яв-
ляють іншому, у якого може скластися враження, 
що його співучасник повністю визнав себе вин-
ним і розповів про роль інших осіб. При викори-
станні подібних прийомів необхідно уникати 
прямої омани, зокрема, ствердження того, що 
співучасник зізнався у вчиненні злочину. 

Важливе значення для отримання правдивих 
показань від вимагачів мають тактичні прийоми і 
комбінації, які у криміналістичних джерелах нази-
ваються «слідчі хитрощі», «психологічні пастки», 
що дозволяють перетворити слідчого з «простого 
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фіксатора» інформації, яка буде повідомлена допи-
туваними, в активного учасника допиту. 

Ефективні при допиті членів ОЗГ, яке вчи-
нює вимагання, і такі тактичні прийоми: прого-
ворка, перехресний допит, сповільнений темп 
допиту, інерція, створення напруги, зняття на-
пруги, інформаційний вакуум, комунікативний 
вакуум, припинення неправди, створення помил-
кового уявлення про обсяг обізнаності слідчого, 
створення умов для неправильної оцінки допиту-
ваним ситуації, замовчання про окремі вже відо-
мі слідству обставини; тимчасове залишення об-
винуваченого в невіданні щодо поведінки на 
слідстві інших учасників злочинного формуван-
ня, планів і намірів слідчого та ін.  

Висновок. Підсумовуючи вищевикладене, 
зазначимо, що серед слідчих дій значну увагу 
зосереджено на тактичних прийомах допиту, оч-
ної ставки, пред’явлення для впізнання, обшуку 
та виїмки, призначення судових експертиз. Саме 
за допомогою цих слідчих дій забезпечується 
надійна доказова база, яка викриває організовану 
групу у вчиненні вимагання. Допит у справах 
про вимагання, вчинених ОЗГ, має свої характе-
рні риси й особливості. Використання на прак-
тиці криміналістичних знань та умінь дозволяє 
отримати максимально допустимий результат у 
розслідуванні. Установлення зв'язків між члена-
ми організованої групи вимагачів, факт її існу-
вання визначається в переважній більшості ви-

падків на підставі показань підозрюваних, свід-
ків і потерпілих. Відповідно, уміння достатньо 
професійно та результативно проводити допит 
особливо важливе для працівників ОВС, які спе-
ціалізуються з відповідних категорій справ. 
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V.L. Dergach 
FEATURES OF INTERROGATION AS A SEPARATE INVESTIGATIVE OF AFFAIRS  

OF EXTORTORTION, COMMITTED ORGANIZED CRIMINAL GROUPS  
 

Summary 
Interrogation in the case of affairs of extortion, committed organized criminal groups, has own specifications and 

features. The use of forensic practice, knowledge and skills can get the maximum result in the investigation. Establish-
ing links between members of an organized group extortionists, the fact of its existence is determined in most cases 
based on the testimony of suspects, witnesses and victims. Accordingly, the ability to professionally and effectively 
enough to conduct questioning is especially important for the employees of the specialized units of police. 

 
Л.В. Дергач 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА КАК ОТДЕЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ ПО ДЕЛУ О ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ, СОВЕРШЕННЫЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ 
 

Аннотация 
Допрос по делам о вымогательстве, совершенных ОПГ имеет свои характерные черты и особенности. 

Использование на практике криминалистических знаний и умений позволяет получить максимально допусти-
мый результат в расследовании. Установление связей между членами организованной группы вымогателей, 
факт ее существования, определяется в большинстве случаев на основании показаний подозреваемых, свидете-
лей и потерпевших. Соответственно, умение достаточно профессионально и результативно проводить допрос 
особенно важно для работников специализированных подразделений ОВД.  
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ІНСТИТУТ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ  
В КРАЇНАХ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 

 
Аналізуються кримінально-правові норми, що закріплені в кримінальних кодексах Франції та Німеччини 

та які регламентують інститут необхідної оборони. Увага приділена як умовам правомірності необхідної оборо-
ни за французьким та німецьким кримінальним правом, так і питанню необхідної оборони при посяганні на 
власність в названих країнах континентальної правової системи. 

Ключові слова: необхідна оборона, посягання на власність, умови правомірності, Кримінальний кодекс 
Франції, кримінально-правова доктрина Німеччини, перевищення меж необхідної оборони, романо-германська, 
континентальна правова система. 

 
Постановка проблеми. Для розуміння со-

ціально-правової сутності інституту необхідної 
оборони в Україні варто проаналізувати як зару-
біжне кримінальне законодавство, так і основні 
концептуальні підходи до визначення права на 
необхідну оборону. Вдосконалення вітчизняного 
законодавства можливе лише після детального 
вивчення законодавчої бази інших країн. Це ство-
рює основу прийняття рішень щодо забезпечення 
правового захисту населення країни, дозволяє ви-
користовувати конструктивний досвід тієї чи іншої 
держави в реформуванні певної галузі права, уни-
кати прорахунків, а отже, може стати  корисним у 
науковій та практичній діяльності.  

У науці кримінального права дослідженню 
обставин, що виключають злочинність діяння, 
надається значна увага, проте великий масив по-
ложень вказаних інститутів залишається диску-
сійним. Особливу полеміку викликає необхідна 
оборона, об’єктом захисту якої є право власності. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Ін-
ститут необхідної оборони є одним із найдавні-
ших. Він знайшов своє закріплення у національ-
ному законодавстві усіх країн континентальної 
правової системи, в основі якої лежать постулати 
Римського права [1, с. 532]. Якщо ж розглядати 
ґенезу цього інституту, абстрагуючись від конк-
ретної правової системи, то історія права на не-
обхідну оборону сягає часів давньоіндуського 
законодавства – законів Ману [2, с. 5].  

Значний доробок в осмислення даної пробле-
матики внесли як мислителі стародавніх часів (Цице-
рон, Клар, Г. Гроцій), так і сучасні науковці (І.В. Рей-
нгардт, А.Ф. Коні, В.Ф. Кириченко, М.І. Якубович, 
І.І. Слуцький, Ю.В. Баулін, М.І. Хавронюк). 

Метою статті є концептуальні засади визна-
чення онтологічної сутності інституту необхідної 
оборони в країнах романо-германської правової 
системи, насамперед Франції і Німеччини. 

Виклад основного матеріалу. Глава II ро-
зділу II Книги 1 Кримінального кодексу Франції 
1992 року (надалі за текстом – КК Франції) зву-
чить – «Підстави ненастання кримінальної від-
повідальності чи її пом’якшення [3, с. 277]». Ін-
акше кажучи, необхідна оборона відноситься до 
обставин, що виключають кримінальну відпові-
дальність [4, с. 117]. При цьому сам інститут не-
обхідної оборони носить назву «інституту пра-
вомірного захисту» (legitime defense).  

Так, згідно ст. 122-5 КК Франції не підля-
гає кримінальній відповідальності особа, яка: 1) 
за наявності необґрунтованого посягання щодо 
неї самої або іншої особи вчинила у той самий 
час яку-небудь дію, викликану необхідністю 
правомірного захисту себе чи іншої особи, за ви-
нятком випадків явної невідповідності між викори-
станими засобами захисту і тяжкістю посягання (ч. 
1); 2) для припинення вчинення злочину чи про-
ступку проти власності вчинила необхідну дію по 
захисту власності, за винятком умисного вбивства, 
якщо використані засоби захисту відповідали тяж-
кості злочинного діяння (ч. 2) [3, с. 277-278].  

Стаття 122-7 вказує на вимоги відповіднос-
ті засобів захисту обставинам загрози – «Не під-
лягає кримінальній відповідальності особа, яка в 
умовах небезпеки, що настала чи яка неминуча, і 
яка загрожує їй самій, іншій особі чи власності, 
вчиняє необхідну для свого захисту, захисту іншої 
особи або власності дію, за винятком випадків яв-
ної неспіврозмірності засобів захисту, що викорис-
товуються, з тяжкістю загрози» [5, с. 198-199].  

У КК Франції інститут правомірного захи-
сту (необхідної оборони) відрізняється достат-
ньою чіткістю та структурованістю. Згідно ст. 
122-5 до умов правомірності захисту відносять-
ся: по-перше, наявність і необґрунтованість по-
сягання; по-друге, відповідність засобів захисту, 
що використовуються, тяжкості нападу; по-
третє, своєчасність захисту; по-четверте, можли-
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вість захисту не тільки себе самого, але й інших 
осіб, а також власності [1, с. 320]. Судова же 
практика визнає право на захист не тільки від 
посягань на особисту чи третіх осіб фізичну не-
доторканність, але і від посягань на моральність; 
по одній з кримінальних справ була виправдана 
жінка, яка публічно дала ляпас дівчині «легкої 
поведінки», яка, за підтримки своїх батьків, на-
магалася спокусити шістнадцятирічного сина 
цієї жінки [6, с. 271]. Водночас, судова практика 
вважає неприпустимим захист від дій, вчинених 
на виконання будь-якого публічного владного 
акту, навіть якщо останній є незаконним [7, с. 
334]. Це пов’язано з дією презумпції законності 
актів державних органів влади та управління; 
будь-яка насильницька протидія поліцейським та 
іншим публічним посадовим особам є недопус-
тимою. Максимум, що в змозі вчинити в такій 
ситуації особа, яка захищається, так це вислови-
ти в усній формі заперечення чи протести.  

Останнім часом все більше французьких 
учених, скептично ставлячись до даної презумпції, 
пропонують вважати захист правомірним у випад-
ку явно незаконних дій публічних посадових осіб 
або ж зберегти вказану презумпцію при посяганні 
на майно, а не особу [1, с. 320-321]. При цьому по-
сягання повинне бути наявним й неминучим. У 
разі конфлікту, що протікає у декілька етапів, судді 
можуть визнати особу такою, що діє в стані право-
мірного захисту на першому етапі та визнати її 
винною, наприклад, в умисному спричиненні шко-
ди здоров’ю, – на другому етапі [1, с. 321].  

В одному з рішень Палати у кримінальних 
справах Касаційного Суду Франції міститься по-
ложення про те, що «… не може посилатися на 
правомірний захист той, хто, відкривши двері і 
опинившись віч-на-віч зі своїм супротивником, 
який намагався в нього вистрілити з вогнепаль-
ної зброї, проте не зумів це зробити через осічку, 
замість того, щоб зачинивши двері і забарикаду-
вавши їх, викликати поліцію, бере рушницю, за-
ряджає її, знову виходить і робить прицільний 
постріл у свого ворога. Відсіч неправомірна, 
адже, хоча небезпека і була в наявності, але не 
була неминучою. Особа визнається винною в 
умисному спричиненні тілесних ушкоджень з 
використанням зброї [8, с. 244]».  

Захист не визнається правомірним і у разі 
уявного посягання, але це не стосується випадків 
очевидних агресій. Так, був виправданий «агент 
публічних сил», який застав вночі двох осіб, які 
намагалися вчинити крадіжку, і вистрілив в од-
ного з них за таких обставин. Агент отримав 
удар від одного з суб’єктів, що вчиняли замах, в 

той час, як другий, озброєний фомкою, втік. Як 
наголошується в судовому рішенні, «побоюю-
чись повернення у будь-який момент останнього 
і знаходячись з цієї миті в стані необхідності за-
хисту, агент вистрілив у виконавця, який завдав 
йому удару» [8]. 

Захист повинен бути співрозмірним, тобто 
пропорційним ступеню небезпеки, що відсутній 
у випадках, коли суб’єкт використовує зброю, 
щоб відбити напад неозброєного або ж відпові-
дає пострілом із вогнепальної зброї на загрозу 
ляпасу, чи завдає тілесні ушкодження волоцюзі, 
який не має наміру вчиняти вбивство, тощо [1, с. 
113]. Право оцінювати обставини і вирішувати, 
чи був захист співрозмірним посяганню чи ні, 
надане судді [1, с. 321]. 

Захист власності є правомірним при до-
триманні низки додаткових умов: по-перше, він 
допускається тільки при посяганні на власність, 
яке вже розпочалося, й не допускається при за-
грозі такого посягання (на відміну від захисту 
особи); по-друге, посягання, що розпочалося, 
повинно бути злочином або проступком, але не 
порушенням; по-третє, при захисті власності не 
допускається спричинення смерті нападникові; 
по-четверте, захист повинен бути суворо необ-
хідним (якщо ж особа мала можливість не завда-
вати шкоди нападникові, а мала змогу звернути-
ся до правоохоронних органів тощо, то вона й 
зобов’язана скористатись такою можливістю).  

Звісно, всі ці додаткові умови, які обмежу-
ють сферу застосування інституту правомірного 
захисту при посяганні на власність, встановлені 
лише для таких посягань. Якщо ж в процесі за-
хисту власності виникає реальна загроза заподі-
яння шкоди особі, то той, хто захищається, має 
право використовувати загальний інститут пра-
вомірного захисту [1, с. 322].  

У КК Франції визначено і два спеціальні 
випадки правомірного захисту. Зокрема, ст. 122-
6 наголошує, що таким, який діяв у стані право-
мірного захисту, визнається той, хто вчинив дії з 
метою: а) унеможливлення проникнення вночі у 
житло, здійснене шляхом злому, насильства чи 
омани; б) захистити себе від насильницької кра-
діжки чи грабежу [3, c. 277]. Інтерпретація цих 
положень не може не викликати дискусії серед 
французьких юристів. Одні з них вважають, що в 
даному випадку законодавець проголошує пре-
зумпцію правомірного захисту; особа, яка поси-
лається на правомірний захист, не повинна це 
доводити. І якщо мала місце будь-яка з двох на-
званих обставин, суд повинен презюмувати, що 
особа діяла в стані правомірного захисту, а, от-
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же, доказування цього «виправдувального» фак-
ту повинно бути для особи полегшене.  

Така позиція знайшла свою підтримку на 
практиці. Більш того, аж до 1959 року судова 
практика виходила з неспростовного характеру 
такої презумпції. І лише в 1959 році Касаційний 
Суд Франції прямо висловився з цього питання, 
роз’яснивши, що така законодавча презумпція 
«не має абсолютного і неспростовного характеру 
і може похитнутися перед доказом зворотнього». 
У зв’язку з цим інша частина юристів почала на-
полягати на тому, що наведені випадки є приві-
лейованими казусами правомірного захисту. М. 
Расса, з цього приводу відзначає: «Враховуючи 
особливі обставини, за яких особа зазнала напа-
ду, слід визнати, що вона не мала можливості 
спокійно і тверезо обрати відповідний вид захис-
ту [1, c. 322-323]». Звідси висновок - в цих випа-
дках захист має бути визнаний правомірним на-
віть за непропорційності відсічі [11, c. 407]. 

Отже, попередньо узагальнюючи сказане, 
стає очевидним, що інститут необхідної оборони 
в Франції чітко регламентований, рельєфно вио-
кремлюються ознаки правомірності такої оборо-
ни, зокрема і власності. 

Необхідна оборона за кримінальним правом 
Німеччини. Правовому регулюванню даного ін-
ституту присвячена глава 4 розділу 2 Загальної 
частини Кримінального кодексу Федеративної 
Республіки Німеччини (§§ 32-35).  

Право громадян на необхідну оборону рег-
ламентоване параграфом 32, де зазначається, що 
той, хто скоює діяння в стані необхідної оборо-
ни, не діє протиправно. Необхідна оборона є за-
хистом, необхідним для того, щоб протистояти 
наявному протиправному нападу на себе чи на 
будь-кого іншого [5, c. 259-260]. 

Кримінально-правова доктрина ФРН ви-
знає необхідну оборону підставою, яка виключає 
відповідальність. Вона ґрунтується на принципі 
так званого «переважаючого інтересу» [12, c. 
173]. Це означає, що особа, яка знаходиться у стані 
необхідної оборони і яка заподіяла шкоду тому, 
хто напав, оскільки у її діях є склад злочину, по-
винна переслідувати мету дотримання «переважа-
ючих інтересів». Останніми можуть бути як власні 
інтереси особи, так й інтереси третіх осіб. 

Стан необхідної оборони характеризується 
наявністю двох груп умов, перша з яких відно-
ситься до посягання, а друга – до захисту від да-
ного посягання [1, c. 390].  

Умови, що відносяться до посягання такі: 
по-перше, під посяганням розуміється така дія 
людини, яка ставить під загрозу інтереси, що за-

хищаються правом, або порушує їх. При цьому 
посяганням може бути визнано і бездіяльність 
особи, зобов’язаної втрутитись [13, c. 300]; по-
друге, посягання повинно бути спрямоване на 
правові інтереси (наприклад, життя людини, її 
свободу, власність, права і свободи особи тощо). 
До них відносяться не лише ті правові блага, які 
охороняються в кримінально-правовому поряд-
ку, але і всі правові відносини загалом [14]; по-
третє, посягання повинне бути наявним, реаль-
ним, тобто коли посягання вже безпосередньо 
розпочалося і ще не закінчилося, або ж існує ре-
альна загроза такого посягання, хоча воно ще не 
розпочалося; по-четверте, посягання повинне 
бути протиправним, тобто особа вчиняє діяння, 
які заборонені законом і за які визначена кримі-
нальна відповідальність.  

Що ж стосується умов захисту, то вони та-
кі: повинен бути захист від посягання, який може 
являти собою посягання у відповідь на дії того, 
хто чинить замах; захист повинен полягати у 
спричиненні шкоди тому, хто вчиняє замах [15]; 
захист повинен бути спрямований на припинен-
ня посягання, якщо воно вже розпочалося, або на 
його запобігання, якщо існує реальна загроза та-
кого посягання; захист повинен відповідати виду 
і тяжкості посягання. При цьому виділяють такі 
ознаки захисту, як придатність і необхідність 
[16]. Придатним є захист, що є засобом для при-
пинення посягання, причому без загрози своїм 
інтересам. Захист відповідає ознаці необхідності 
в тому випадку, якщо він є самим щадним засо-
бом захисту від посягання [1, c. 391]. 

Кримінальний кодекс ФРН не розкриває 
поняття перевищення меж необхідної оборони. У 
параграфі 33 КК йдеться про те, що якщо особа 
перевищує межі необхідної оборони через збен-
теження, страх чи переляк, вона не підлягає по-
каранню [5, c. 260]. Дане визначення стосується 
здебільшого фізіологічного афекту у стані необ-
хідної оборони, внаслідок якого заподіюється 
шкода, що є неспіврозмірною шкоді посягання, і 
що призводить до перевищення меж необхідної 
оборони, внаслідок якого особа звільняється від 
відповідальності. Іншими словами, перевищення 
меж необхідної оборони, за кримінальним пра-
вом ФРН, є оціночним поняттям. Вирішення 
цього питання, при розгляді кожної справи, від-
носиться до компетенції суду [1, c. 391]. 

Висновки. Інститут необхідної оборони у 
французькому та німецькому кримінальному 
праві, хоч і відрізняється за назвою від аналогіч-
ного інституту, що міститься в Кримінальному 
кодексі України [17], проте принципи та ознаки 
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даного інституту доволі схожі як в зарубіжному 
законодавстві, так і у вітчизняному.  

Так, в КК Франції чітко регламентована ре-
алізація права на необхідну оборону, значної 
уваги надано ознакам правомірності необхідної 
оборони, помітна роль судової практики. Також 
французький законодавець порушує питання за-
хисту власності; такий захист буде правомірним 
при дотриманні низки умов: 1) він допускається 
тільки при посяганні на власність, яке вже роз-
почалося, і не допускається при загрозі такого 
посягання (на відміну від захисту особи), 2) по-
сягання, що розпочалося, повинно бути злочи-
ном або проступком (але не порушенням), 3) при 
захисті власності не допускається спричинення 
смерті нападнику, 4) захист повинен бути «суво-
ро необхідним» (якщо ж особа мала можливість 
не заподіювати шкоди нападнику, а мала змогу 
звернутися до правоохоронних органів, тощо, 
вона зобов’язана скористатись такою можливіс-
тю). Для порівняння, ані в ст. 36 КК України, яка 
закріплює інститут необхідної оборони, ані в ві-
дповідних статтях КК Франції, питання захисту 
власності взагалі не виписано, що, на нашу дум-
ку, є значним недоліком.  

У французькому КК встановлено і два спе-
ціальні випадки правомірного захисту. Ст. 122-6 
встановлено, що таким, який діяв у стані право-
мірного захисту визнається той, хто вчинив дії з 
метою: унеможливити проникнення вночі у жит-
ло, здійснене шляхом злому, насильства чи ома-
ни; захистити себе від насильницької крадіжки 
чи грабежу [3, с. 277]. Знову ж таки, в Криміна-
льному кодексі Німеччини про останнє поло-
ження згадка відсутня, а в КК України частково в 
ч. 5 ст. 36 про це йде мова.  

Проте, на нашу думку: недоліком вітчизня-
ної норми є те, що вживається такий різновид 
неправомірної поведінки як незаконне вторгнен-
ня (вказане французьке «проникнення» є більш 
об'ємним за своїм змістом); перевагою ж відпо-
відного українського нормативно-правового акту 
є те, що відсутні обмеження щодо пори доби, 
способу вчинення злочину, мети захисту. Що ж 
стосується КК Німеччини, то в ньому, на відміну 
від КК Франції та України, не розкривається по-
няття перевищення меж необхідної оборони. У 
параграфі 33 КК йдеться про те, що якщо особа 
перевищує межі необхідної оборони через збен-
теження, страх чи переляк, то вона не підлягає 
покаранню. Дане визначення більше стосується 
фізіологічного афекту у стані необхідної оборо-
ни, внаслідок якого завдається шкода неспівроз-
мірна шкоді посягання, що призводить до переви-

щення меж необхідної оборони, внаслідок якого 
особа звільняється від відповідальності. Переви-
щення меж необхідної оборони за кримінальним 
правом ФРН є оціночною категорією. Вирішення 
цього питання при розгляді кожної справи знахо-
диться у компетенції суду. В КК України, напри-
клад, перевищення меж необхідної оборони випи-
сано окремо в ч.ч. 3-5 ст. 36. В інших же аспектах 
КК Франції, Німеччини та України доволі схожі. 
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THE INSTITUTION OF NECESSARY DEFENCE IN COUNTRIES  
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Summary 

Has been analyzed legal norms, based in criminal codes of France and Germany and that determine the 
institution of  necessary defence. Has been attended to measures of necessary defence according to French 
and German Criminal codes and to the question of necessary defence when encroachment upon property in 
named countries of continental type of the legal system.  

Key words: necessary defence, encroachment upon property, terms of legitimacy, Criminal code of 
France, criminal doctrine of Germany, exceeding of measures of necessary defence, roman-germanic, conti-
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ИНСТИТУТ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В СТРАНАХ  

РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
Анализируются уголовно-правовые нормы, закрепленные в уголовных кодексах Франции и 

Германии и которые регламентируют институт необходимой обороны. Внимание уделено как усло-
виям правомерности необходимой обороны за французским и германским  уголовным правом, так и 
вопросу необходимой обороны при посягательстве на собственность в названых странах континен-
тальной правовой системы. 

Ключевые слова: необходимая оборона, посягательство на собственность, условия правомерно-
сти, Уголовный кодекс Франции, уголовно-правовая доктрина Германии, превышение мер необходи-
мой обороны, романо-германская, континентальная правовая система. 
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ГЕОГРАФІЯ УМИСНИХ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ В УКРАЇНІ 
 

Автор досліджує просторово-часові особливості умисних тяжких тілесних ушкоджень в Україні за пері-
од 2005-2009 років, за допомоги аналізу: 1) коефіцієнтів умисних тяжких тілесних ушкоджень в Україні, в регі-
онах та її регіональних зонах; 2) співвідношення кількості умисних тяжких тілесних ушкоджень кожного регіо-
ну та регіональної зони України в загальній кількості умисних тяжких тілесних ушкоджень по Україні; 3) прос-
торово-часових змін в структурі умисних тяжких тілесних ушкоджень в Україні в розрізі регіональних зон та в 
регіональних зонах в розрізі регіонів. 

Ключові слова: злочинність, умисне тяжке тілесне ушкодження, географія умисних тяжких тілесних 
ушкоджень. 
  

Постановка проблеми. Згідно ст. З Кон-
ституції України людина, її життя і здоров'я ви-
знаються в Україні найвищою соціальною цінні-
стю [1, ст.3], у зв'язку з цим законодавець пе-
редбачив кримінальну відповідальність за умис-
не тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне ті-
лесне ушкодження, небезпечне для життя в мо-
мент заподіяння, або таке, що спричинило втрату 
будь-якого органу або втрату його функцій, ду-
шевну хворобу або інший розлад здоров'я, поєд-
наний з стійкою втратою працездатності не мен-
ше ніж на одну третину, або переривання вагіт-
ності чи непоправне знівечення обличчя (ст. 121 
Кримінального кодексу України) [2, ст.121]. 
Ефективність протидії умисним тяжким тілесним 
ушкодженням, вважаємо, прямо залежить від 
правильного та всебічного їх кримінологічного 
аналізу, який полягає у визначенні не тільки ос-
новних показників цього виду злочину (рівень, 
коефіцієнт, питома вага, динаміка тощо), а й його 
просторово-часових особливостей. У зв'язку з 
чим, актуальним є дослідження географії умис-
них тяжких тілесних ушкоджень в Україні. 

Ступінь наукової розробки. Слід відміти-
ти, що характеристиці умисних тяжких тілесних 
ушкоджень приділили свою увагу такі фахівці в 
галузі кримінального права та кримінології як 
Ю.М. Антонян, М.І. Бажанов, В.В. Голіна, Б.М. 
Головкін, І.М. Даньшин, О.М. Джужа, А.І. Дол-
гова, Л.В. Дорош, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінсь-
кий, І.І. Карпець, О.Г. Кальман, В.О. Коновалова, 
О.М. Костенко, В.М. Кудрявцев, В.В. Лунєєв, 
М.І. Панов, Е.П. Побігайло, І.К. Туркевич, В.В. 
Сташис, В.Я. Тацій, О.М. Яковлев та ін. 

 Однак достатньої уваги такому показнику 
умисних тяжких тілесних ушкоджень як їх геог-
рафія ці вчені не приділяли. 

У зв'язку з цим автор поставив за мету да-
ної статті дослідити географію умисних тяжких 
тілесних ушкоджень в Україні, а саме - просто-

рово-часові особливості умисних тяжких тілес-
них ушкоджень, які вчинені на території України 
за період 2005-2009 років. Мета статті обумовила 
виконання таких завдань, які полягають в аналі-
зі: 1) коефіцієнтів умисних тяжких тілесних 
ушкоджень в Україні в регіонах та її регіональ-
них зонах за період 2005-2009 років; 2) частки 
кількості умисних тяжких тілесних ушкоджень 
кожного регіону України та її регіональної зони 
в загальній кількості умисних тяжких тілесних 
ушкоджень по Україні за період 2005-2009 років; 
3) просторово-часових змін в структурі умисних 
тяжких тілесних ушкоджень в Україні в розрізі 
регіональних зон та її регіональних зон в розрізі 
регіонів за період 2005-2009 років. 

Виклад основного матеріалу. Здійснення 
вибірки даних про кількість населення в Україні 
в регіональному розрізі з відомостей Державного 
комітету статистики України за період з 1 січня 
2005 року до 1 січня 2010 року [9; 10; 11; 12; 13; 
14], зробило можливим визначити середню наяв-
ну кількість населення для кожного регіону 
України (Таблиця № 1). 

Вибірка даних про кількість умисних тяжких 
тілесних ушкоджень, вчинених на території Украї-
ні, в регіональному розрізі за 2005-2009 роки, з ві-
домостей про стан та структуру злочинності в 
Україні, які надаються Міністерством внутрішніх 
справ України [5; 6; 7; 8], надала можливість відо-
бразити їх кількісну картину (Таблиця № 1). 

Розрахунок коефіцієнту і питомої ваги 
умисних тяжких тілесних ушкоджень в період з 
2005 по 2009 pp. по Україні в регіональному роз-
різі забезпечив автору базу для виконання поста-
влених завдань. 

Враховуючи, що коефіцієнт - це відношен-
ня кількості злочинів, вчинених на певній тери-
торії (чи на певній адміністративно-територіаль-
ній одиниці), за означений період часу до зазда-
легідь зумовленої кількості населення, що меш-
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кає на тій самій території чи на тій самій адмініс-
тративно-територіальній одиниці [15, с. 33], ав-
тор провів розрахунок коефіцієнту умисних тяж-
ких тілесних  ушкоджень на 10 000 населення, 
результати  якого відобразив в Таблиці №2. В 
результаті аналізу цих даних, враховуючи спів-
відношення коефіцієнту умисних тяжких тілес-
них  ушкоджень кожного регіону до коефіцієнту 
умисних тяжких тілесних  ушкоджень по Украї-
ні, ми можемо здійснити поділ регіонів України 
на регіони «високого ризику» і регіони «пониже-
ного ризику». Так, до групи регіонів «високого 
ризику» можна віднести регіони, де коефіцієнт 
умисних тяжких тілесних  ушкоджень вище за 
коефіцієнт умисних тяжких тілесних  ушкоджень 
по Україні. Отже, за період 2005-2009 років та-
кими регіонами були: Донецька, Дніпропетров-
ська, Херсонська, Луганська, Миколаївська, За-
порізька області, АР Крим та м. Севастополь. 
Крім того, до цієї групи слід віднести також регі-
они, які перебували в цій групі тривалий час: 
Одеська (крім 2008), Чернігівська (2009), Кірово-
градська (2007), Сумська (2009), Київська (2005). 
До зони «пониженого ризику», де коефіцієнт 
умисних тяжких тілесних ушкоджень нижче за 
коефіцієнт умисних тяжких тілесних ушкоджень 
по Україні, можна віднести такі регіони: Терно-
пільська, Івано-Франківська, Рівненська, Черні-
вецька, Черкаська, Харківська, Вінницька, Львів-
ська, Волинська, Закарпатська, Хмельницька об-
ласті та м. Київ. Крім того, до цієї зони слід від-
нести також регіони, які перебували в цій групі 
тривалий час: Полтавська (крім 2006), Житомир-
ська (2005, 2008) області. 

Враховуючи те, що питома вага - це відно-
шення окремого виду або групи злочинів до за-
гальної величини злочинності [4, с.162], ми про-
вели розрахунок частки кількості умисних тяж-
ких тілесних ушкоджень кожного регіону Украї-
ни в загальній кількості умисних тяжких тілес-
них ушкоджень по Україні за кожний рік періоду 
2005-2009 років [X, ], результати якого відобра-
жені в Таблиці № 3. Аналіз отриманих даних до-
зволяє стверджувати, що найбільша питома вага 
умисних тяжких тілесних ушкоджень у загаль-
ному числі умисних тяжких тілесних  ушко-
джень в Україні за останні 5 років спостерігаєть-
ся у Донецькій (16,31%), Дніпропетровській 
(9,77%), Луганській (6,56%), Одеській (5,78%) 
областях і АР Крим (5,07%). 

Умовний розподіл Україну на 5 регіональ-
них зон [3, с.9], використовуючи дані, отримані 
на попередніх етапах, вважаємо можливим про-
вести розрахунок середнього коефіцієнту умис-

них тяжких тілесних ушкоджень по регіональ-
ним зонам України за період 2005-2009 років 
(Таблиця № 4). В результаті аналізу отриманих 
даних, враховуючи співвідношення коефіцієнту 
умисних тяжких тілесних ушкоджень кожної ре-
гіональної зони до коефіцієнту умисних тяжких 
тілесних ушкоджень по Україні, ми можемо від-
нести до групи «високого ризику» регіональні 
зони, де коефіцієнт умисних тяжких тілесних 
ушкоджень вищий за коефіцієнт умисних тяжких 
тілесних ушкоджень по Україні. За період 2005-
2009 років такими регіональними зонами були 
«Південна Україна» і «Східна Україна». До зони 
«пониженого ризику», де коефіцієнт умисних 
тяжких тілесних ушкоджень нижчий за коефіці-
єнт умисних тяжких тілесних ушкоджень по 
Україні, можна віднести такі регіональні зони: 1) 
«Західна Україна»; 2) «Центральна Україна» 
(крім 2009 року) та 3) «Північна Україна», (крім 
2006 і 2008 років, в яких коефіцієнт умисних тя-
жких тілесних ушкоджень цієї регіональної зони 
перевищив коефіцієнт умисних тяжких тілесних 
ушкоджень по Україні). 

Використовуючи дані з Таблиці № 3 є мо-
жливість провести розрахунок питомої ваги уми-
сних тяжких тілесних ушкоджень регіональних 
зон України, виділених нами, за кожен рік періо-
ду 2005-2009 років (Таблиця № 5). В регіональ-
ній зоні «Східна Україна» відсоток питомої ваги 
умисних тяжких тілесних ушкоджень в регіонах 
зони збільшився в 2009 році порівняно з 2008 
роком. В цілому за період 5 років ця регіональна 
зона характеризується поступовим зменшенням 
відсотка умисних тяжких тілесних ушкоджень у 
Донецькій області і коливаннями відсотку умис-
них тяжких тілесних ушкоджень у Харківській та 
Луганській областях в напрямку поступового 
його зростання. В регіональній зоні «Південна 
Україна» відсоток питомої ваги умисних тяжких 
тілесних ушкоджень характеризується поступо-
вим зростанням відсотку умисних тяжких тілес-
них ушкоджень протягом 5 років. Однак, слід 
зазначити, що у 2009 році, порівняно з 2008 ро-
ком відсоток питомої ваги умисних тяжких тіле-
сних ушкоджень зменшився у Херсонській обла-
сті, АР Крим і м. Севастополь, натомість в Запо-
різькій, Одеській і Миколаївській областях цей 
показник збільшився. В регіональній зоні «Цент-
ральна Україна» відсоток питомої ваги умисних 
тяжких тілесних ушкоджень відзначається змен-
шенням в Дніпропетровській, Вінницькій і Чер-
каській областях, і збільшенням коефіцієнту 
умисних тяжких тілесних ушкоджень у Полтав-
ській і Кіровоградській областях. В регіональній 
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зоні «Північна Україна» відсоток питомої ваги 
умисних тяжких тілесних ушкоджень в 2009 році 
порівняно з 2008 роком зменшився, крім Київсь-
кої області. В цілому в регіональній зоні «Півні-
чна Україна» спостерігається протягом останніх 
5 років поступове зменшення коефіцієнту пито-
мої ваги умисних тяжких тілесних ушкоджень в 
Житомирській, Сумській і Чернігівській областях і 
в м. Київ, і збільшенням відсотку питомої ваги 
умисних тяжких тілесних ушкоджень в Київській 
області. В регіональній зоні «Західна Україна» від-
соток питомої ваги умисних тяжких тілесних 
ушкоджень в 2009 році зменшився порівно з 2008 
роком у всіх регіонах, крім Львівської і Чернівець-
кої областей. В цілому, відсоток питомої ваги уми-
сних тяжких тілесних ушкоджень зменшився в Че-
рнівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Закар-
патській областях, натомість у Львівській, Волин-
ській, Рівненській та Івано-Франківській областях 
збільшився. (Діаграма № 2). 

Аналіз отриманих даних дозволяє зробити 
такі висновки. 

1. Можна стверджувати, що найбільша сере-
дня питома вага умисних тяжких тілесних ушко-
джень за останні 5 років по Україні спостерігається 
у Східній Україні (27,70%), а найменша питома 
вага умисних тяжких тілесних ушкоджень по 
Україні спостерігається за останні 5 років у Захід-
ній Україні (12,75%) (Таблиця № 5). 

2. За період 2005-2009 років найбільша кі-
лькість умисних тяжких тілесних ушкоджень в 
Україні вчинена у двох її регіональних зонах: 1) 
«Східна Україна» (27,70%); 2) «Південна Украї-
на» (23,00%), що у своїй сукупності складають 
половину від усіх умисних тяжких тілесних 
ушкоджень вчинених на території України 
(50,70%). Інша половина умисних тяжких тілес-
них ушкоджень припадає на три інші регіональні 
зони: 1) «Північна Україна» (20,14%); 2) 
«Центральна Україна» (16,60%); 3) Західна Укра-
їна (12,75%) (Таблиця №5). 

3. На протязі 2005-2009 років зафіксовано 
«внутрішньо зонну міграцію» умисних тяжких 
тілесних ушкоджень. У регіональній зоні «Схід-
на Україна»: з Донецької (-0,90%) і Харківської 
(0,07%) областей - в Луганську обл. (+0,39%). У 
регіональній зоні «Південна Україна»: з Херсон-
ської обл. (-0,54%) - в Миколаївську обл. 
(+0,21%), Запорізьку обл. (+0,22%), Одеську обл. 
(+0,62%), АР Крим (+0,32%) і м. Севастополь 
(+0,24%). У регіональній зоні «Центральна Укра-
їна»: з Дніпропетровської (-0,34%), Вінницької (-
0,29%) і Черкаської (-0,33%) областей – в Кіро-
воградську (+0,55%) і Полтавську (+0,20%) обла-

сті. У регіональній зоні «Північна Україна»: з 
Житомирської (-0,73%), Чернігівської (-0,40%), 
Сумської (-0,31%) областей і міста Київ (1,29%) 
– в Київську область (+1,47%). У регіональній 
зоні «Західна Україна»: з Тернопільської (-
0,17%), Хмельницької (-0,18%), Чернівецької (-
0,23%), Закарпатської (-0,29%)  областей – у 
Львівську (+0,38%), Волинську (+0,35%), Рівнен-
ської (+0,12%) та Івано-Франківську (+0,06%) 
області (Діаграма №2). 

4. На протязі 2005-2009 років зафіксовано 
«внутрішню регіональну міграцію» умисних тя-
жких тілесних ушкоджень, а саме «міграцію» 
умисних тяжких тілесних ушкоджень з регіона-
льних зон «Північна Україна» (-1,14%), «Східна 
Україна» (-0,58%), «Центральна Україна» (-
0,21%) - в Південну (+1,07%) і Західну (+0,26%) 
регіональні зони (Діаграма №2). 

5. Слід відмітити, що середній коефіцієнт 
умисних тяжких тілесних ушкоджень регіональної 
зони «Південна Україна» (1,37) і «Східна Україна» 
(1,36) вищий за середній коефіцієнт умисних тяж-
ких тілесних ушкоджень по Україні (1,10), що до-
зволяє віднести їх до «групи високого ризику». 
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GEOGRAPHY OF INTENTIONAL GRAVE BODILY INJURIES IN UKRAINE 
 

Summary 
The author investigates the spatiotemporal peculiarities of the intentional grave bodily injuries in 

Ukraine in the period of 2005-2009, using the analysis of : 1) the coefficients of intentional grave bodily in-
juries in Ukraine, in regions and it’s regional areas; 2) the pertain of intentional grave bodily injuries of every 
region and regional area in Ukraine in the general intentional grave bodily injuries amount in Ukraine; 3) the 
spatiotemporal changes in the structure of intentional grave bodily injuries in Ukraine in the section of the 
regional areas and in regional areas in section of the regions. 
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География умышленных тяжких телесных повреждений в Украине 

 
Аннотация 

Автор исследует пространственно-временные особенности умышленных тяжких телесных пов-
реждений в Украине за период 2005-2009 годов при помощи анализа: 1) коэффициентов умышлен-
ных тяжких телесных повреждений в Украине, в регионах и ее региональных зонах; 2) соотношения 
количества умышленных тяжких телесных повреждений каждого региона и региональной зоны Ук-
раины в общем количестве умышленных тяжких телесных повреждений по Украине; 3) пространст-
венно-временных изменений в структуре умышленных тяжких телесных повреждений в Украине в 
разрезе региональных зон и в региональных зонах в разрезе регионов. 

Ключевые слова: преступность, умышленное тяжкое телесное повреждение, география умыш-
ленных тяжких телесных повреждений. 
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Таблиця № 1 
Україна: середня кількість наявного населення і кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень, 2005-2009 

 
Регіони (області) 2005 2006 2007 2008 2009 
 НН УТТУ НН УТТУ НН УТТУ НН УТТУ НН УТТУ 
Україна 47105150 5682 46787750 5266 46509350 5463 46258200 5034 46053300 4130 
АР Крим 1989050 253 1980450 261 1974100 279 1969200 304 1969300 197 
Вінницька 1710850 154 1694050 114 1679350 131 1666100 97 1655300 100 
Волинська 1042600 68 1039200 86 1037200 79 1036300 85 1036300 64 
Дніпропетровська 3461700 572 3435050 508 3410650 530 3386300 489 3461700 402 
Донецька 4647400 960 4601750 886 4559600 873 4519700 799 4483600 661 
Житомирська 1337700 175 1327600 130 1311300 133 1299850 146 1290000 97 
Закарпатська 1247000 95 1244650 93 1243200 88 1243000 76 1244100 57 
Запорізька 1869100 275 1853950 286 1839900 281 1827400 243 1816500 209 
Івано–Франківська 1391250 71 1387150 83 1384000 68 1381850 71 1380900 54 
Київська 1771350 215 1757450 230 1744200 239 1732550 232 1724800 221 
Кіровоградська 1075550 141 1060150 126 1046400 122 1033350 117 1022400 125 
Луганська 2424700 377 2395500 317 2368650 355 2343600 333 2321700 290 
Львівська 2582550 160 2572700 128 2564100 156 2556350 134 2551250 132 
Миколаївська 1224550 182 1215750 158 1207750 160 1199700 161 1192650 141 
Одеська 2408950 313 2398850 305 2395100 343 2393450 262 2391600 253 
Полтавська 1563700 165 1547700 182 1532700 164 1518150 160 1505500 128 
Рівненська 1158600 89 1155450 83 1153200 93 1151500 96 1151300 70 
Сумська 1235100 155 1218850 156 1204100 147 1190400 138 1178150 100 
Тернопільська 1115850 49 1113250 51 1102000 57 1095950 48 1091100 40 
Харківська 2838700 268 2820550 271 2804000 277 2789150 229 2775750 192 
Херсонська 1132350 182 1121800 138 1112300 147 1103350 136 1096300 110 
Хмельницька 1380700 106 1367400 98 1355850 116 1345850 94 1337700 70 
Черкаська 1349300 144 1334780 123 1321750 143 1309900 123 1299750 91 
Чернівецька 909850 72 907250 44 905400 46 904300 48 904250 43 
Чернігівська 1178050 145 1160150 182 1143900 150 1128600 154 1115500 89 
м.Київ 2679800 270 2705650 211 2729150 207 2752850 191 2775300 143 
м.Севастополь  378850 56 379150 45 379350 79 379800 68 380300 51 

 
 

Таблиця № 2 
Україна: коефіцієнт умисних тяжких тілесних ушкоджень на 10000 населення, 2005-2009 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 
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Регіон (область) К Регіон (область) К Регіон (область) К Регіон (область) К Регіон (область) К 
          
  Донецька 1,93       
Донецька  2,07 Чернігівська 1,57   м. Севастополь 1,79   
Дніпропетровська  1,65 Запорізька  1,54 м. Севастополь 2,08 Донецька 1,77   
Херсонська  1,61 Дніпропетровська 1,48 Донецька 1,91 АР Крим 1,54 Донецька 1,47 
Луганська  1,55 АР Крим 1,32 Дніпропетровська 1,55 Дніпропетровська 1,44 м. Севастополь 1,34 
Миколаївська  1,49 Луганська 1,32 Запорізька 1,53 Луганська 1,42 Київська 1,28 
м. Севастополь  1,48 Київська  1,31 Луганська 1,50 Чернігівська 1,36 Луганська 1,25 
Запорізька  1,47 Миколаївська 1,30 Одеська 1,43 Миколаївська 1,34 Кіровоградська 1,22 
Кіровоградська  1,31 Сумська 1,28 АР Крим 1,41 Київська 1,34 Миколаївська 1,18 
Житомирська  1,31 Одеська 1,27 Київська 1,37 Запорізька  1,33 Дніпропетровська 1,16 
Одеська  1,30 Херсонська  1,23 Миколаївська 1,32 Херсонська 1,23 Запорізька 1,15 
АР Крим  1,27 Кіровоградська  1,19 Херсонська 1,32 Сумська 1,16 Одеська 1,06 
Сумська   1,25 м. Севастополь 1,19 Чернігівська 1,31 Кіровоградська 1,13 Херсонська 1,00 
Чернігівська. 1,23 Полтавська 1,18 Сумська 1,22 Житомирська 1,12 АР Крим 1,00  

Україна 1,21 Україна 1,13 Україна 1,17 Україна 1,09 Україна 0,90 
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А
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О
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И

Ж
Е

Н
О

Г
О
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И

ЗИ
К

У
 

Київська  1,21 Житомирська  0,98 Кіровоградська 1,17 Одеська 1,09 Полтавська 0,85 
Черкаська  1,07 Харківська 0,96 Черкаська 1,08 Полтавська 1,05 Сумська 0,85 
Полтавська  1,06 Черкаська  0,92 Полтавська 1,07 Черкаська 0,94 Чернігівська 0,80 
м. Київ  1,01 Волинська 0,83 Житомирська 1,01 Рівненська 0,83 Житомирська 0,75 
Харківська  0,94 м. Київ 0,78 Харківська 0,99 Волинська 0,82 Черкаська 0,70 
Вінницька  0,90 Закарпатська 0,75 Хмельницька 0,86 Харківська 0,82 Харківська 0,69 
Чернівецька  0,79 Рівненська  0,72 Рівненська 0,81 Хмельницька 0,70 Волинська 0,62 
Хмельницька  0,77 Хмельницька 0,72 Вінницька 0,78 м. Київ 0,69 Рівненська 0,61 
Рівненська  0,77 Вінницька 0,67 Волинська 0,76 Закарпатська 0,61 Вінницька 0,60 
Закарпатська  0,76 Івано-Франківська 0,60 м. Київ 0,76 Вінницька 0,58 Львівська 0,52 
Волинська  0,65 Львівська 0,50 Закарпатська 0,71 Чернівецька 0,53 Хмельницька 0,52 
Львівська  0,62 Чернівецька 0,48 Львівська 0,63 Львівська 0,52 м. Київ 0,52 
Івано-Франківська  0,51 Тернопільська 0,46 Тернопільська 0,52 Івано-Франківська 0,51 Чернівецька 0,48 
Тернопільська 0,44   Чернівецька 0,51 Тернопільська 0,44 Закарпатська 0,46 
    Івано-Франківська 0,49   Івано-Франківська 0,39 
        Тернопільська 0,37 
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Таблиця № 3 
Україна: структура умисних тяжких тілесних ушкоджень, 2005-2009 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Регіон (область) ПВ% Регіон (область) ПВ% Регіон (область) ПВ% Регіон (область) ПВ% Регіон (область) ПВ% 
Донецька 16,90 Донецька 16,82 Донецька 15,98 Донецька 15,87 Донецька 16,00 
Дніпропетровська 10,07 Дніпропетровська 9,65 Дніпропетровська 9,70 Дніпропетровська 9,71 Дніпропетровська 9,73 
Луганська 6,63 Луганська 6,02 Луганська 6,50 Луганська 6,62 Луганська 7,02 
Одеська 5, 51 Одеська 5,79 Одеська 6,28 АР Крим 6,04 Одеська 6,13 
Запорізька 4,84 Запорізька 5,43 Запорізька 5,14 Одеська 5,20 Київська 5,35 
м. Київ 4,75 Харківська 5,15 АР Крим 5,11 Запорізька 4,83 Запорізька 5,06 
Харківська 4,72 АР Крим 4,96 Харківська 5,07 Київська 4,60 АР Крим 4,77 
АР Крим 4,45 Київська 4,37 Київська 4,37 Харківська 4,55 Харківська 4,65 
Київська 3,78 м. Київ 4,00 м. Київ 3,79 м. Київ 3,79 м. Київ 3,46 
Миколаївська 3,20 Полтавська 3,46 Полтавська 3,00 Миколаївська 3,20 Миколаївська 3,41 
Херсонська 3,20 Чернігівська 3,46 Миколаївська 2,93 Полтавська 3,18 Львівська 3,20 
Житомирська 3,08 Миколаївська 3,00 Львівська 2,86 Чернігівська 3,06 Полтавська 3,10 
Полтавська 2,90 Сумська 2,96 Чернігівська 2,75 Житомирська 2,90 Кіровоградська 3,03 
Львівська 2,82 Херсонська 2,62 Сумська 2,69 Сумська 2,74 Херсонська 2,66 
Сумська 2,73 Житомирська 2,47 Херсонська 2,69 Херсонська 2,70 Вінницька 2,42 
Вінницька 2,71 Львівська 2,43 Черкаська 2,62 Львівська 2,66 Сумська 2,42 
Чернігівська 2,55 Кіровоградська 2,39 Житомирська 2,43 Черкаська 2,44 Житомирська 2,35 
Черкаська 2,53 Черкаська 2,34 Вінницька 2,40 Кіровоградська 2,32 Черкаська 2,20 
Кіровоградська 2,48 Вінницька 2,16 Кіровоградська 2,23 Вінницька 1,93 Чернігівська 2,15 
Хмельницька 1,87 Хмельницька 1,86 Хмельницька 2,12 Рівненська 1,91 Рівненська 1,69 
Закарпатська 1,67 Закарпатська 1,77 Рівненська 1,70 Хмельницька 1,87 Хмельницька 1,69 
Рівненська 1,57 Волинська 1,63 Закарпатська 1,61 Волинська 1,69 Волинська 1,55 
Чернівецька 1,27 Івано-Франківська 1,58 Волинська 1,45 Закарпатська 1,51 Закарпатська 1,38 
Івано-Франківська 1,25 Рівненська 1,58 м. Севастополь 1,45 Івано-Франківська 1,41 Івано-Франківська 1,31 
Волинська 1,20 Тернопільська 0,97 Івано-Франківська 1,24 м. Севастополь 1,35 м. Севастополь 1,23 
м. Севастополь 0,99 м. Севастополь 0,85 Тернопільська 1,04 Тернопільська 0,95 Чернівецька 1,04 
Тернопільська 0,86 Чернівецька 0,84 Чернівецька 0,84 Чернівецька 0,95 Тернопільська 0,97 

 
 

Таблиця № 4  
Україна: коефіцієнт умисних тяжких тілесних ушкоджень в регіональних зонах, 2005-2009 

 
 2005 2006 2007 

ГВ
Р 

Регіональна зона К Регіональна зона К Регіональна зона К 
  Східна Україна 1,40   
Східна Україна 1,52 Південна Україна 1,31 Південна Україна 1,52 
Південна Україна 1,44 Північна Україна 1,18 Східна Україна 1,47 

 Україна 1,21 Україна 1,13 Україна 1,17 

ГП

Північна Україна 1,20 Центральна Україна 1,09 Північна Україна 1,13 
Центральна Україна 1,20 Західна Україна 0,63 Центральна Україна 1,13 
Західна Україна 0,66   Західна Україна 0,66 

 2008  2009  2005-2009  

ГВ
Р 

Регіональна зона К Регіональна зона К Регіональна зона К 
Південна Україна 1,39 Східна Україна 1,14   
Східна Україна 1,34 Південна Україна 1,12 Східна Україна 1,37 
Північна Україна 1,13 Центральна Україна 0,91 Південна Україна 1,36 

 Україна 1,09 Україна 0,90 Україна 1,10 

ГП

Центральна Україна 1,03 Північна Україна 0,84 Північна Україна 1,10 
Західна Україна 0,62 Західна Україна 0,50 Центральна Україна 1,07 
    Західна Україна 0,61 

 
 

Таблиця № 5 
Україна: структура умисних тяжких тілесних ушкоджень в розрізі регіональних зон, 2005-2009 

 
  

  2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 
Регіональна зона ПВ% ПВ% ПВ% ПВ% ПВ% ПВ% 
Східна Україна 28,25 27,99 27,55 27,04 27,67 27,70 
Південна Україна 22,19 22,65 23,60 23,32 23,26 23,00 
Центральна Україна 20,69 20 19,95 19,58 20,48 20,14 
Північна Україна 16,89 17,26 16,03 17,09 15,75 16,60 
Західна Україна 12,51 12,66 12,86 12,95 12,77 12,75 
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Діаграма № 2 
Україна: структура умисних тяжких тілесних ушкоджень в розрізі регіональних зон, 2005-2009 
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ  

В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
 

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

1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows). 
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на електронних носіях) по-

ряд з роздрукованим на принтері рукописом. 
1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від 

можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою. 
1.5. На електронному носії просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програ-

мний редактор. 
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же 

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

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

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примір-
нику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжир-
ний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення 
не допускаються! 

1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку. 
 
 
2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 
 

2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 

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

2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати 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 фак-
тичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться 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 крап-
кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держ-
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 громадянст-

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

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

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

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-
ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 
автори. Наприклад: 
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 Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 
276с. 
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримуватись 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 роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (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 віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповід-
ної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них - 
доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може 
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади 
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і 
коректуру; 

- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англій-
ською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 
 
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  
 

4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути 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 виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний 
лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-
йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 

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

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

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 
 
 
Науковий редактор – доктор юридичних 
наук, професор, декан юридичного фа-
культету Чернівецького національного 
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