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СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПРАВА ЯК КОМПОНЕНТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ:  

СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД 
 

Здійснюється аналіз системи джерел права як складової правової системи, досліджується питання про їх 
співвідношення, взаємовплив  та взаємозв’язок в умовах сучасної правової реальності. 

Ключові слова: правова система, система джерел права, система права, система законодавства, правосвідомість. 
 

Постановка проблеми. Правова наука по-
кликана охопити і дослідити правову дійсність у 
всій її єдності, цілісності, взаємозв’язках. Осно-
воположним її принципом є розмежування пра-
вових реалій на факти і цінності, засоби і цілі, 
частини і ціле. Диференціація, що зростає на всіх 
рівнях і у всіх сферах правового життя, веде до то-
го, що різні соціально-правові організації і явища 
одержують все більшу автономію. Водночас 
з’являються нові форми взаємозалежності різних 
правових інститутів, організацій, феноменів. Все 
це свідчить про те, що арсенал дослідницьких ме-
тодів, засобів і інструментів правознавства повинен 
містити перш за все системний характер. 

У сучасній правовій доктрині по-різному 
застосовують поняття «система» до характерис-
тики найбільш загальних категорій позитивного 
та природного права. Зокрема, в теорії, зорієнто-
ваній на внутрішньодержавне право тієї чи іншої 
країни, використовують поняття «система права» 
і «система законодавства». У правовій компара-
тивістиці, що досліджує найрізноманітніші варі-
анти зіставлення правових явищ суверенних 
держав, традиційно вживають поняття «правова 
система».  Чинний соціальний устрій суспільства 
і держави визначає, зрештою, ту чи іншу систему 
джерел права. В умовах пізнання таких широких 
правових явищ заслуговує на підтримку розроб-
ка та застосування системного підходу. Адже 
останній дозволяє, на основі відповідних уза-
гальнених визначень і понять, поставити дуже 
важливе питання про ті вихідні позиції та скла-
дові, які в сукупності утворюють відповідну нову 
властивість, а також визначити первинний мате-
ріал, з якого, врешті, й складається відповідна 
система. Системний підхід є однією із фундаме-
нтальних стратегій й при вивченні системи дже-
рел права як складової правової системи, оскіль-
ки дозволяє не лише забезпечити поглиблене пі-
знання обох категорій, виявити глибинні зв’язки 
між ними, а й дати важливі рекомендації щодо їх 

вдосконалення в умовах євроінтеграційних про-
цесів, наближенню до стандартів Ради Європи і 
Європейського Союзу.  

Ступінь наукової розробки теми. За 
останні роки як у вітчизняній, так і в зарубіжній 
науковій літературі значно посилився інтерес до 
вивчення сутності, функцій, особливостей фор-
мування та розвитку як правової системи, так й 
системи джерел права. Зокрема, ці правові кате-
горії активно розглядають у своїх працях такі 
автори як: Р. Давид, О. Зайчук, М. Кагадій, М. 
Козюбра, О. Копиленко, М. Марченко, М. Мату-
зов, Н. Оніщенко, П. Рабінович, В. Селіванов, О. 
Скакун, С. Сливка, Р. Тополевський, В. Шаповал 
та ін. Однак, незважаючи на пильну увагу з боку 
вчених, слід констатувати, що у більшості публі-
кацій категорії правова система і система джерел 
права досліджуються окремо, в той час як низка 
теоретичних питань щодо їх співвідношення, 
взаємовпливу та динаміки потребує аналізу. 

Мета даної статті полягає у встановленні 
визначальної ролі системи юридичних джерел 
права в процесі функціонування правової систе-
ми; дослідженні взаємозв’язку і взаємозалежнос-
ті системи джерел права з іншими елементами 
правової системи. 

Виклад основного матеріалу. Розвиток 
суспільних відносин, зміна економічного уст-
рою, інтенсифікація правових зрушень привели 
українську державу до нового якісного стану. У 
цих умовах значний вплив на характер змін у 
суспільстві, удосконалення законодавчого про-
цесу, підвищення ефективності юридичного ре-
гулювання, формування суспільної та індивідуа-
льної свідомості справляє правова система. Ви-
значити повністю об’ємне поняття останньої, 
можна лише через призму широкого підходу ро-
зуміння цієї категорії, за яким правова система – 
це зумовлена об’єктивними закономірностями 
розвитку суспільства цілісна система юридичних 
явищ, які постійно діють внаслідок їхнього відт-
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ворення і використання суб’єктами для досяг-
нення певних цілей [3, с. 36; 6; 10, с. 24; 12, с. 7]. 

Структуру правової системи становлять: 
право як сукупність норм, що створені й охоро-
няються державою; система джерел права,  зок-
рема її складові – законодавство як форма вира-
ження цих норм (нормативні акти), правові 
принципи, судова та інша юридична практика; 
правові установи, які здійснюють правову полі-
тику держави; механізм правового регулювання; 
правореалізаційний процес; права, свободи і 
обов’язки громадян (право в суб’єктивному зна-
ченні); правова діяльність; система сформованих 
у суспільстві правовідносин; законність і право-
порядок; правова ідеологія (правосвідомість, 
юридичні доктрини, теорії, правова культура 
тощо); суб’єкти права (індивідуальні і колектив-
ні); системні зв’язки, які забезпечують єдність, 
цілісність і стабільність системи; інші правові 
явища (юридична відповідальність, правосуб’єк-
тність, правовий статус, режим, гарантії, законні 
інтереси тощо), які утворюють «інфраструктуру 
правової системи». 

Доктринальне дослідження правової системи 
передбачає вивчення як статичних, так і динаміч-
них її компонентів [8, с. 48]. Якщо динамічний ас-
пект відображає процеси у сфері правотворчості, 
правозастосуванні і тлумаченні права, то статич-
ний – підсистеми юридичної практики, правосві-
домості, юридичних інституцій тощо. 

Одним із елементів  правової системи, що 
пов’язаний як із динамічною стороною правової 
системи, так і з функціонуванням її статичної 
сторони, є система юридичних джерел права. 
Питання про діалектичний взаємозв’язок  систе-
ми джерел права та правової системи важливе й 
зумовлюється не одним знаковим фактором: 

 По-перше, система джерел права має ви-
рішальне значення для характеристики правової 
системи тієї чи іншої країни. Правові системи 
сучасних держав відрізняються, зокрема, тим, 
яке із джерел права переважає в національній 
правовій системі певної країни. Наприклад, у 
країнах романо-германського права основним 
джерелом права визнають нормативні юридичні 
акти, а основною особливістю правової системи 
англо-американського права є визнання та широ-
ке використання як джерела права судового пре-
цеденту. Таким чином різні правові системи „до-
віряють”  пошук і формування права різним си-
лам – народу, парламенту, суддям, адміністрато-
рам, ученим тощо; найчастіше до правотворчості 
допускають багатьох суб’єктів, але з різними за-
стереженнями, відступами та при змінній ієрархії 

актів, які вони створюють. Якщо говорити про 
сучасну українську правову систему, то тут ви-
щим джерелом права визнається воля народу, і, 
відповідно, Конституція України як результат 
народного волевиявлення, є нормативним актом, 
вищої юридичної сили [11, с. 25-26]. 

Кожна правова система має свої позитивні 
й негативні аспекти, які необхідно враховувати 
при побудові системи джерел права. Так, рома-
но-германська правова система насичена норма-
тивно-правовими актами, що становлять її  осно-
ву. Тобто кожен крок правовідносин повинен 
мати конкретну власну норму регулювання. Пе-
редбачити всі соціальні явища, які можуть вини-
кнути у суспільному розвитку, і нормувати їх – 
завдання непосильне для законодавця. Тому ро-
мано-германська правова система має чи не най-
більшу кількість прогалин у праві, що значно 
ускладнює реалізацію правових норм [13, с. 39]. 
Англо-американська правова система характери-
зується казуїстичністю. Останнім часом під 
впливом інтеграційних і глобалізаційних проце-
сів відбувається зближення національних право-
вих систем та їхніх інститутів [8, с.3; 2, с. 5]. 
Сьогодні у світі практично не існує абсолютно 
замкнутих національних правових систем. Нині 
основу всіх розвинутих правових устроїв станов-
лять універсальні, а не національні елементи, 
внаслідок чого основні правові поняття та прак-
тика їх втілення більш чи менш спільні в усіх 
сучасних правових системах [9, с. 65-66];  

По-друге, дослідження питання про взає-
мозв’язок системи джерел права та правової сис-
теми, дозволяє досконаліше усвідомити чинники, 
що впливають на юридичні джерела права у про-
цесі їх формування. Й по-третє, система юриди-
чних джерел права відіграє у правовій системі 
роль консолідуючого чинника, одного з основ-
них «центрів тяжіння». Аналізуючи характер, 
зміст системи джерел права у певному суспільс-
тві, можна зробити висновок про сутність право-
вої системи цього суспільства, правової політики 
і правової ідеології держави. Крім того, система 
джерел права – ефективний інструмент, за допо-
могою якого і на основі якого правова система 
здійснює свої функції, виконує свої завдання.  

Будучи структурним компонентом право-
вої системи, система юридичних джерел права 
тісно взаємопов’язана з рештою її елементів, 
особливо із системою права та системою законо-
давства. За радянських часів традиційною була 
позиція за якою ці поняття – і система права, і 
система законодавства, і система джерел права 
розглядались як рівнозначні. 



Н.А. Гураленко 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 533. Правознавство. 7 

В сучасній науковій літературі співвідно-
шення категорій «система права» і «система за-
конодавства» розглядають по-різному. З одного 
боку, поняття подають як тотожні, і це вчені по-
яснюють недосконалістю законодавства, немож-
ливістю виділення структурних елементів його 
системи, посиланням на те, що і система права і 
система законодавства виражають один і той же 
феномен – право, але з різних сторін – внутріш-
ньої та зовнішньої. У зв’язку із цим система пра-
ва і система законодавства співвідносяться як 
зміст і форма [1]. Так,  І. Сенякін зазначає, що 
система законодавства і система права – це тісно 
пов’язані категорії, що становлять два аспекти 
однієї сутності права: вони співвідносяться між 
собою як форма і зміст. Система права, за його 
змістом – це внутрішня структура права, що від-
повідає характерові регулювання ним суспільних 
відносин. Система законодавства – зовнішня фо-
рма права, що виражає побудову його джерел, 
тобто систему нормативно-правових актів. Право 
не існує поза законодавством, а законодавство в 
широкому його розумінні і є правом [7, с.236]. 

З іншого боку, побутує положення за яким, 
підкреслюючи як спільні, так і відмінні ознаки, 
звертаючи увагу на особливості окремих елемен-
тів, поняття «система права» і «система законо-
давства» подають окремо. Наприклад, на думку 
Н. Оніщенко, система права – це обумовлена 
економічним і соціальним устроєм структура 
права, що відображає внутрішню узгодженість і 
єдність юридичних норм і одночасно їх поділ на 
відповідні галузі та інститути [8]. В основі сис-
теми права лежать юридичні приписи, які гру-
пуються всередині цієї системи як її вихідні, 
структурні елементи. Система права – норматив-
не утворення [1, с.23], явище об’єктивного хара-
ктеру [4, с.12], що складається не довільно, а у 
зв’язку із системою існуючих суспільних відно-
син. Із зміною суспільних відносин виникає не-
обхідність і в нових юридичних нормах, що ві-
дображають ці зміни. Таким чином відбувається 
якісне наповнення структурних елементів систе-
ми права. Натомість, під законодавством слід 
розуміти форму існування правових норм, засіб 
надання їм визначеності й об’єктивності, їх орга-
нізацію та об’єднання в конкретно-правові акти. 
Система законодавства – це упорядкована за різ-
ними об’єктивними критеріями, обумовлена пот-
ребами соціального регулювання, життєдіяльно-
сті суспільства певна множина нормативних ак-
тів, що формуються для найбільш ефективного 
використання правових норм [8, с. 86]. Діалекти-
чний взаємозв’язок та відмінність категорій сис-

тема права і система законодавства найкраще 
можна розкрити за допомогою порівняльного 
аналізу, зокрема: по-перше, якщо вихідним еле-
ментом системи права є норма, то первинним 
елементом системи законодавства – нормативно-
правовий акт; по-друге, якщо система права – це 
внутрішня структура права, що відповідає харак-
теру суспільних відносин, які підлягають регу-
люванню, то система законодавства являється 
зовнішньою стороною права, що відображає побу-
дову нормативно-правових актів; по-третє, якщо 
система права має об’єктивний характер [4, с.12] 
обумовлюється різними видами суспільних відно-
син, то система законодавства носить характер 
суб’єктивний і залежить у більшості від волі зако-
нодавця; по-четверте, якщо система права має пер-
винний характер та є концептуальною за своєю 
природою (її елементи являють собою логічні мо-
делі суспільного характеру), то система законодав-
ства має штучну природу та характер похідний. 

Отже, аналізуючи все вищесказане слід 
констатувати, що при описі нормативної складо-
вої правової системи слід використовувати конс-
трукцію «система права» - «система законодав-
ства». Щодо позиції за якою «право не існує поза 
законодавством, а законодавство у широкому 
його розумінні і є правом», то слід визнати, що 
така точка зору була б зрозумілою при розгляді 
так званого соціалістичного права, коли форма-
льно-визначене існування права було можливим 
лише у формі закону. В сучасному світі право 
існує не тільки у законодавчих і підзаконних ак-
тах, воно має й інші форми прояву: судовий пре-
цедент, правовий звичай, нормативно-правовий 
договір. Тому, доцільно стверджувати, що зі сис-
темою права як зміст і форма співвідноситься не 
система законодавства, а система джерел права. 
При цьому слід також зазначити, що не може 
бути визнана прийнятною і спроба поставити 
знак рівності між системою джерел права і сис-
темою нормативно-правових актів, оскільки 
остання за своїм обсягом значно вужча, адже 
охоплює лише частину джерел права – нормати-
вно-правові акти. 

Окрім системи права та системи законо-
давства система джерел права перебуває у діале-
ктичному взаємозв’язку з іншими компонентами 
правової системи, зокрема із правосвідомістю. 
Як зазначає один із прихильників феноменологі-
чного підходу до права С. Гайерд Фарб, глибинні 
джерела права містяться у свідомості, яка висту-
пає як онтологічно існуюче, а право виступає як 
модальність людського буття [5, с.120]. Правос-
відомість – джерело правової активності і внут-
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рішній регулятор юридично значущої поведінки 
суб’єктів механізму її здійснення; це внутрішній 
особистий механізм регулювання поведінки (дія-
льності) людей у юридично значущих ситуаціях 
[8, с. 69; 10, с. 59]. На тісних взаємозв’язках цих 
правових феноменів також наголошує Р. Топо-
левський. Він відзначає, що звичаєве право 
об’єктивує правосвідомість традиційного суспі-
льства у вигляді правових звичаїв; судові преце-
денти – правосвідомість суддів; адміністративні 
прецеденти – правосвідомість посадових осіб 
відповідного адміністративного органу; закони – 
правосвідомість парламентарів; загальні прин-
ципи – правосвідомість  громадянського суспіль-
ства [14]. Система джерел права має відповідати 
правосвідомості, інакше в суспільстві зростатиме 
розрив між бажаним і дійсним, що, зі свого боку, 
призведе до поглиблення суспільних суперечно-
стей, продовження складних суспільних конфлі-
ктів, гальмування соціального розвитку. 

Тому в сучасних умовах формування наці-
ональної правової системи України все більшого 
значення набуває вирішення питання про те, як 
побудувати систему юридичних джерел права, 
яка піддавалася б волі і свідомості людей; що 
можна змінювати без негативних наслідків для її 
ефективності, а що – ні; як співвідносяться 
об’єктивні закономірності її функціонування і 
суб’єктивні межі її побудови тощо. У зв’язку із 
цим вважаємо, що важливою передумовою фун-
кціонування системи джерел права є адекватне 
відображення і закріплення в зовнішній формі 
права чинних відносин. Звичайно, за допомогою 
одного джерела права неможливо регламентува-
ти всі існуючі в державі суспільні відносини. Ви-
знання джерелом права виключно продукту дія-
льності держави, зведення його сутності й змісту 
до закону або іншого юридичного припису не 
відповідають сучасним методам правореалізації. 
Право у його цілісності – різноджерельне й фор-
мується не лише внаслідок цілеспрямованих зу-
силь законодавця, а й через трансцендентальну 
природу людини. Оскільки склад нинішньої сис-
теми джерел права схожий на складний меха-
нізм, де кожний компонент, як інструмент спеці-
ального призначення, придатний для застосуван-
ня в окремих випадках і менш доречний в інших,  
слід виходити з погляду аксіологічної сутності й 
застосовувати до конкретної ситуації те джерело, 
яке зможе найефективніше врахувати і реалізувати 
права, свободи та інтереси особи, а вразі порушен-
ня, забезпечувати їх захист. Вирішення питання 
про елементний склад системи джерел права, не-

обхідно проводити перш за все з позицій розмежу-
вання права на природне та позитивне. 

Подібно до того, як у людині ми розрізняє-
мо тіло й душу (дух), так і в усіх правових фено-
менах ми виявляємо предметну форму і духовно-
ідеальний зміст, за якими історично закріпилася 
назва „позитивне право” та „природне право”. 
Позитивне право – це чинне у певному суспільс-
тві право, що розглядається в аспекті його конк-
ретно-визначеного змісту і форми, тобто таким, 
яким воно безпосередньо виступає як регулятор 
суспільних відносин [13, с. 13]. Позитивне право 
формують в основному елементарні, традиційні 
форми права, які регулюють поведінку (дію) лю-
дини. Джерела позитивного права охоплюють 
все те, що склалося в суспільстві, що прийняла 
влада і що вона змушує сприймати як догму. 
Але, незважаючи на те, що позитивне право за-
безпечується встановленими суспільством пра-
вовими інститутами, йому, як і природному пра-
ву, характерне спільне джерело – практичний 
розум, і єдина мета – загальне благо. Першодже-
релом правового змісту має бути природне пра-
во, оскільки джерела природного права закладені 
в самій природі людини, в її онтології. 

Для якісного усвідомлення цінності того чи 
іншого джерела права слід поєднувати форму 
позитивного із філософським змістом природно-
го права. У формуванні позитивного права необ-
хідно його зміст наближати до природного, тобто 
природне право «розчиняти» в позитивному. При 
цьому перше має бути критерієм і оцінкою всіх 
норм другого. А, норми позитивного права, зі 
свого боку, – джерелом закріплення й конкрети-
зації природного права. 

Отже, аналізуючи все вищесказане можна 
зробити такі висновки: 

1. Система джерел права є важливою скла-
довою правової системи, що забезпечує взаємо-
дію статичних і динамічних елементів останньої; 

2. При здійсненні структурно-функціо-
нального аналізу правової системи слід застосо-
вувати не конструкцію «система права» – «сис-
тема законодавства», а здійснювати опис «сис-
тема права» – «система джерел права», які спів-
відносяться як зміст і форма. Оскільки система 
законодавства є лише однією, хоча й найважли-
вішою підсистемою системи джерел права, оче-
видно, що вона співвідноситься лише з частиною 
системи права; 

3. Система джерел права, будучи онтологі-
чною формою існування права, детермінована 
таким елементом правової системи як правосві-
домість, розвиватись поза якою не може. В ін-
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шому разі право виконуватиме не роль ефектив-
ного регулятора суспільних відносин, а гальмів-
ного чинника їх розвитку. 
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ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ БУТТЯ ЛЮДИНИ  
В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Людина, незалежно від аспекту її аналізу, є однією з центральних наукових проблем. З розвитком цивілі-

зації і усвідомленням верховенства прав людини у правовому бутті, відбувається їх визнання найвищою цінніс-
тю, а також законодавче закріплення на міжнародному, регіональному та національному рівнях. 

Досліджується процес та наслідки впливу глобалізаційних процесів на формування уявлення про індиві-
да на національному та міжнародному рівнях, модифікації сутності системи прав людини. Автор вказує на мо-
жливі принципові шляхи подолання "статичності" прав людини у міжнародному праві, а також з'ясовує спів-
відношення між національно-юридичним статусом особи та правовим буттям людини. 

 
Постановка проблеми. Людина, незалеж-

но від того в якому аспекті ми її розглядаємо (як 
окрему істоту чи у родовій або соціальній сукуп-
ності), є однією з центральних наукових про-
блем. Саме тому актуальною залишається теза: 
скільки людей – стільки й проблем.  

З розвитком цивілізації і усвідомленням 
верховенства прав людини серед інших соціаль-
них властивостей та особливостей буття відбува-
ється їх визнання найвищою цінністю, а також 
законодавче закріплення на міжнародному, регі-
ональному та національному рівнях. Сучасний 
світ неможливо уявити без прав людини, які за-
сновані на принципах свободи, рівності, справе-
дливості і носять універсальний характер.  

Саме проблема множинності розумінь (як 
теоретичних, так і нормативних) змісту вищезга-
даних цінностей та окремі негативні наслідки 
спроб їх узагальнення, що зумовлюються об'єк-
тивно існуючими на сьогодні глобалізаційними 
процесами у світі, зумовлюють необхідність де-
тального наукового аналізу зазначеного питання. 

Ступінь наукової розробки проблеми. У 
сучасній правознавчій літературі досить активно 
досліджується комплекс питань, що пов'язані із 
загальною проблематикою глобалізації як явища 
та її впливом на правову реальність. Зокрема, тео-
ретичний аспект впливу глобалізаційних процесів 
на окремі галузі юридичних знань аналізується Л. 
Удовикою [11].  Питанням, пов'язаним із визна-
ченням загальної правосуб'єктності людини прис-
в'ячені праці Н. Тюриної [10], Т. Парсонса [6], Ф. 
Раянова, Д. Пономарьова [8]. Сутність індивіда, 
аналіз його юридичної та правової сторін існування 
у сучасному суспільстві, правовій реальності ви-
значається у науковому доробку Г. Штейнера, Ф. 
Алстона [13], С. Алексєєва [1], П. Рабіновича [7]. 

Але стверджувати, що питання правового 
буття людини в епоху глобалізації досліджено 
достатньо, не можна, оскільки наукові розробки 

в межах вказаної проблеми мають далеко не ви-
черпний характер. Зокрема, поза увагою дослід-
ників залишаються проблеми впливу глобаліза-
ційних процесів на систему гуманістичних цін-
ностей, її зміст та, як наслідок, – на сучасні тен-
денції правової взаємодії між суб'єктами права. 

Метою статті є дослідження процесу та 
наслідків впливу глобалізаційних процесів на 
формування уявлення про індивіда на національ-
ному та міжнародному рівнях, модифікації сут-
ності системи прав людини та можливих прин-
ципових шляхах подолання "статичності" прав 
людини у міжнародному праві, а також з'ясуван-
ня співвідношення між національно-юридичним 
статусом особи та правовим буттям людини. 

Виклад основного матеріалу. XX століття 
внесло багато нового у розуміння людини та її 
меж. Воно стало "антропологічним поворотом" у 
філософії, причиною якого була так звана "люд-
ська криза", що зумовила зміну уявлень про ста-
новище людини у суспільстві. Про наявність та-
кого "повороту" у юриспруденції можна говори-
ти з особливою впевненістю з середини минуло-
го століття. Це спричинило особливу зацікавле-
ність філософів біосоціальним індивідом і фор-
мування окремої галузі філософського знання – 
філософії людини [12, c. 155]. 

Людина, яка живе, мислить, вірить, оцінює, 
має свою світоглядну орієнтацію, прагне до обґру-
нтування оптимального варіанту своєї поведінки. 
Результатом філософського пізнання об’єктивної 
дійсності, в якій знаходиться людина, стає форму-
лювання концептуально-узагальненого цілісно-
системного знання про неї, яке по-суті може і має 
розглядатися як теоретична база, методологічний 
орієнтир (загально-методологічна основа) для усіх 
суспільних наук стосовно правових і державно-
управлінсь-ких досліджень.    

У вітчизняній антропологічній доктрині іс-
нують різні думки про те, чи може індивід бути 
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суб'єктом міжнародного права. У принципі вони 
залежать від поглядів того або іншого автора на 
проблему співвідношення міжнародного і внут-
рідержавного права. 

Широко поширена точка зору, згідно якої в 
міжнародному праві немає заборон наділяти інди-
відів міжнародною правосуб'єктністю і рішення 
цього питання визначається наміром договірних 
держав. Звичайно, наявність у індивідів міжнарод-
ної правосуб'єктності пов'язують з наданням їм 
можливості прямого доступу в міжнародні органи 
як петиціонерів, позивачів, відповідачів тощо. 

У вітчизняній доктрині серйозних послідо-
вників має і інша точка зору, суть якої зводиться 
до того, ш;о індивіди об'єктивно не можуть бути 
учасниками міждержавних відносин і тим самим 
суб'єктами міжнародного права. Тенденція, що 
спостерігається в даний час, до розширення пря-
мого доступу індивідів в міжнародні органи по-
в'язана з прагненням, що росте, до захисту прав 
людини за допомогою міжнародних механізмів 
[10, с. 171]. Сам по собі такий доступ не перетво-
рює їх автоматично на суб'єктів міжнародного пра-
ва, а означає лише те, що учасники відповідного 
договору беруть на себе взаємне зобов'язання за-
безпечити цей доступ наявними в їх розпорядженні 
правовими і організаційними засобами. 

Міжнародні акти не містять визнання інди-
віда як суб’єкта міжнародного права. У тих ви-
падках, коли постає це питання, індивід розгля-
дається як бенефіціарій (тобто той хто користу-
ється) даних норм. Що ж стосується прав і сво-
бод, то індивід, звичайно ж, є суб’єктом, для яко-
го вони й існують.  

Теорія прав людини ґрунтується на прин-
ципах, які історично сформовані, збагачені, вдо-
сконалені у процесі розвитку, і є ціннісними орі-
єнтирами сучасного світу. Вони знайшли втілен-
ня у Загальній декларації прав людини (1948), 
Міжнародному пакті про громадянські і політич-
ні права (1966), Міжнародному пакті про еконо-
мічні, соціальні і культурні права (1966), Євро-
пейській конвенції про захист прав людини і ос-
новних свобод (1950), Європейській соціальній 
хартії (1961, 1996), Конвенції про права дитини 
(1989), Хартії Європейського Союзу про основні 
права (2000), Конституції Європейського Союзу 
(2004) тощо [5]. Ці документи, які відносяться до 
міжнародних стандартів, визначили універсаль-
ний набір основних прав і свобод, який у єдності 
покликаний забезпечити нормальну життєдіяль-
ність індивіда й суспільства. 

Кожна країна світу, яка взяла на себе зобо-
в'язання виконувати міжнародні конвенції, в то-

му числі й з прав людини, повинна керуватися 
принципами і нормами цих угод у своєму внут-
рішньому законодавстві. Норми, що містяться в 
міжнародних документах, обов'язкові для зако-
нотворчості розвинутих держав та є міжнарод-
ними стандартами. Цим терміном охоплюються 
різнорідні норми, такі як правила міжнародних 
договорів, резолюції міжнародних організацій, 
політичні домовленості. Можна вважати, що 
людство виробило своєрідний "кодекс прав лю-
дини" в міжнародному праві [13, с. 25]. Проте 
міжнародні стандарти – це не декларовані між-
народним співтовариством приклади, а норми, 
які необхідно втілювати в життя. 

Останнім часом спостерігається дедалі ак-
тивніше прагнення міжнародного співтовариства 
до глобалізації та впорядкування внутрішніх 
норм права відповідно до міжнародно-правових 
норм. Базуючись на міжнародно-правових актах, 
зокрема на Міжнародному пакті про цивільні та 
політичні права від 16.12.1966 р. і на Міжнарод-
ному пакті про економічні, соціальні та культур-
ні права від 16.12.1966 р. [5], держави мають 
можливість більш детальніше та повніше визна-
чати обсяг прав та обов’язків своїх громадян. 

Політико-правова глобалізація передбачає 
формування національної системи правового ре-
гулювання суспільного життя. На практиці це 
означає, передусім, адаптацію національного за-
конодавства і політичної практики до узгодже-
них міжнародних правових норм і правил, на-
дання пріоритету міжнародного законодавства 
над національним. Закономірним видається те, 
що в умовах глобалізації роль особистості, як 
активного суб’єкта соціального впливу, пригні-
чується внаслідок панування потужних надосо-
бистісних (наднаціональних, наддержавних, над-
континентальних) суб'єктів. Це призводить до 
порушення балансу "суб’єкт-об'єкт" у визначенні 
субстанціональності людини – питома вага паси-
вної ролі зростає [11, с. 35].   

Людське життя є безперервним рухом, без-
перервним діянням, тому правовий аспект існу-
вання особи не може мати статичного характеру, 
а повинен бути динамічним. Представники екзи-
стенційного напрямку вважають, що опис люди-
ни повинен реалізуватись крізь призму "існуван-
ня у світі", а це, в свою чергу, дозволить подола-
ти есенціалістське замикання на деяких незмін-
них властивостях людини як одного з багатьох її 
буттів [12, с. 198]. 

Міжнародні стандарти в галузі прав люди-
ни є, свого роду, лише "бездушними статичними 
формами", які набувають змісту й духовності у 
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державно відокремленому суспільстві. Проте 
існування даних положень закладає основу того, 
що протягом певного часу права людини в країні 
її перебування відповідатимуть зразкам світового 
рівня в цій галузі. Застосування норм щодо інди-
відів знаходиться виключно у компетенції дер-
жави. У тих випадках, коли міжнародні норми 
стосуються індивіда, назване право зобов’язує 
держави забезпечити їх реалізацію. І тільки у ви-
няткових ситуаціях, коли державний механізм не 
в змозі це зробити, міжнародне право передбачає 
можливість застосування своїх норм за допомо-
гою міжнародних установ [10, с. 185]. 

Статичність міжнародних актів з прав лю-
дини полягає також у тому, що вони створені ще 
у середині минулого століття, а суспільні відно-
сини, зокрема у даній сфері, є дуже мінливими та 
бурхливо розвиваються. Але відступати від іс-
нуючих міжнародних стандартів в галузі прав 
людини не можна. Їх визнання слід розглядати як 
історичне надбання суспільного розвитку, а та-
кож як процес нагромадження позитивного дос-
віду у даній сфері, що потребує глибокого ви-
вчення, усвідомлення, розвитку і нормативного 
втілення. Одним з головних завдань даного про-
цесу повинно стати закріплення у масовій право-
свідомості поняття прав людини як пріоритетної 
соціальної цінності. 

Загальна декларація прав людини містить 
положення про те, що всі люди народжуються рів-
ними у своїй гідності і правах [3]. Дане положення 
є основою свободи, справедливості та загальності 
невід'ємних прав особи. І, дійсно, рівність людей 
не повинна залежати від місця, часу, обставин то-
що. Проте міжнародне право тільки формально 
затверджує рівність всіх індивідів. Остання ж по-
винна існувати в певній формі, яка забезпечується 
державою у відповідний історичний період. Тобто 
вона закріплює таку рівність у своїх законах, на-
даючи їй форму юридичної рівності.   

Проте вкінці ХІХ століття людство об’єк-
тивно стало усвідомлювати певну утопічність про-
ектів встановлення суспільної рівності, все глибше 
розуміючи особливості самовідтворення і поро-
дження нерівності як регулятивного принципу 
життя, неухильне наростання реальних проявів 
останньої [6, с. 110]. Майже півстоліття тому Р. 
Дарендорф позначив місце і час виникнення нері-
вності як проблеми: Європа, Новий час, коли інди-
від перестав сприймати ієрархічність суспільства 
як незмінне явище і усвідомив можливість впливу 
на систему нерівності, її зміни [2, с. 37]. 

З-поміж форм нерівності, що привертають 
в останні десятиріччя переважну увагу людства 

та сприяють інтенсифікації дослідницького інте-
ресу до даної проблеми, можна виділити три ве-
ликі групи. По-перше, ті різноманітні форми не-
рівності, що існували й раніше, але були виведені 
з-під юрисдикції соціально-політичних та правових 
норм і принципів (ґендерна). По-друге, форми не-
рівності, що виникають сьогодні у національних 
державах так званого "першого" та "другого" світу 
у ході соціальних трансформацій (майнова, у соці-
альному статусі). По-третє, транснаціональні фор-
ми нерівності, породжувані процесом глобалізації 
(рівень освіти, правосвідомості). 

Нерівність, маючи свої коріння у суспільс-
тві, проявляється певним чином й у правовідно-
синах. Однак і право теж може породжувати пе-
вні форми нерівності. Отже, існує подвійна діа-
лектична зумовленість нерівності, що визначає її як 
об’єктивне соціально-правове явище, яке неодмін-
но повинно бути враховане у сучасній правовій 
реальності. Існуючі форми нерівності є сучасним 
закономірним соціально-правовим явищем, що 
обумовлюється закономірністю: надання рівних 
прав на нерівні можливості та їх результати. 

В умовах сучасної правової реальності де-
далі більше актуалізується питання про принци-
пи та порядок співвідношення права світового та 
окремої держави, що зумовлюється недостат-
ньою як теоретичною, так і нормативною регла-
ментацією цього аспекту [9, с. 21]. 

Націоналізація міжнародного права у розу-
мінні насичення його надбанням національних си-
стем або уніфікація національного права як "підтя-
гування" його до міжнародних правових стандартів 
– складний і тривалий інтелектуальний процес, 
який неминуче ставить низку суто теоретичних 
питань, без розв'язання яких він не може здійсни-
тися, тобто не може відбутись вказаного зближен-
ня різнотипних та різноякісних систем.  

У національному праві, навпаки, основною 
метою є індивідуалізація, соціально-історичне 
відокремлення та самовизначення як основний 
засіб виживання серед інших націй, протистоян-
ня їм з метою самозахисту проти поглинання ін-
шими націями, самоідентифікація як форма бо-
ротьби з процесами нівелювання більш потуж-
ними і розвинутими національними стихіями. 
Узагальнення та індивідуалізація, звичайно, які-
сно протилежні тенденції правового розвитку. Їх 
поєднання хоч і не проста справа, але й не безна-
дійна, оскільки вони взаємозумовлюють одна 
одну: без універсальних елементів індивідуаліза-
ція перетворюється на тупиковий шлях розвитку 
правової системи, а без національно-індиві-
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дуальних елементів вона втрачає енергетичні 
джерела свого розвитку [4, с. 130-131]. 

Саме тому, керівним принципом у взаємо-
дії національного та міжнародного права є саме 
рівність, зміст якої виражається у об’єктивному 
діалектичному співвідношенні узагальнення та 
індивідуалізації. На його підставі створено біль-
шість міжнародно-правових актів й фактично 
цей принцип слугує відправним пунктом будь-
якої діяльності держав, міжнародних організацій. 

Зважаючи на те, що, з одного боку, наро-
дившись, ми вже застаємо систему "винайдених" 
державою юридичних норм, а, з іншого, частина 
науковців схильна виводити певні норми права з 
природи людини, можна стверджувати, що "лю-
дина у праві" (терміно-поняття, запроваджене Г. 
Радбрухом, на позначення філософської концеп-
ції "картини людини" в юриспруденції) має два 
образи: правової людини та людини юридичної 
[8, с. 18]. Правова людина – це людський індивід, 
котрому – з огляду на його біологічну природу – 
притаманні вроджені правові якості (природні, 
невід’ємні, основні права), що є найважливішою 
складовою загальносоціального права. А юриди-
чна людина – це людський індивід, котрий у 
процесі соціалізації здатний сприймати, реалізо-
вувати та трансформувати право як спеціально-
юридичне явище, яке є елементом сформованої у 
певному суспільстві культури [7, с. 9].  

Саме через юридичне (позитивне) право біо-
соціальний індивід "реалізує можливості та силу 
розуму – свою виняткову і вражаючу... здатність 
осягати оточуючий світ, передбачати, оцінювати, 
приймати рішення та впроваджувати ці рішення у 
життя. Звідси – свою здатність бути творцем, ство-
рювачем, імпульсом й активною силою в розвитку 
правової дійсності" [1, с. 17-18].  

Проте вся історія людства складається з си-
туацій, коли юридична особистість повністю чи 
частково "витісняє", а не "розвиває" правову, об-
межуючи природні права. Тому кожне суспільст-
во намагається врегулювати відносини не тільки 
щодо "позитивних" ("державних", неосновних) 
прав, але й щодо природних (невід’ємних, осно-
вних), обмеження яких обґрунтовується культу-
рною специфікою, історичною необхідністю. 

Висновки. 1. Людина, як неповторний біо-
соціальний індивід, має розглядатися як основне 
соціальне джерело права і, водночас, головна 
мета розвитку громадянського суспільства. Вод-
ночас, її необхідно оцінювати як певне природне, 
додержавне явище, біологічну істоту, враховую-
чи її духовну специфіку. В цьому розумінні, ан-
тропологічні знання мають слугувати розвитку 

особи, її загального світогляду, що у певний спо-
сіб визначатиме не тільки характер її поведінки 
як представника єдиного біологічного виду, а й 
суспільства в цілому. 

2. Варто відмітити значний позитивний 
вплив глобалізації на формування, ствердження і 
реалізацію загальнообов’язкових "шаблонів", 
"масштабів" прав і свобод людини, що повинні 
бути дотримані у будь-якій державі – це є гаранті-
єю їх дотримання не тільки для громадян, а й іно-
земців, осіб без громадянства. Зворотною ж сторо-
ною цього процесу є надмірне узагальнення прав 
та свобод, не врахування національних, історич-
них, релігійних, культурних та інших чинників, які 
мають місце у кожній правовій системі.  

3. Поняття правової та юридичної особис-
тостей не співпадають за обсягом. Юридична 
особистість повинна "розвивати" особистість 
правову: необхідно, щоби перша повністю охоп-
лювала другу та забезпечувала (гарантувала) не-
змінність (стабільність, необмежуваність) влас-
тивостей останньої і можливостей для їх прояву. 
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PHILOSOPHICAL-LEGAL ASPECT OF THE PROBLEM OF PERSON'S EXISTENCE  
IN GLOBAL'S EPOCH  

 
Summary 

The Persons, regardless of aspect of his study, – one of the central scientific problems. With develop-
ment of the civilizations and realization of the priority of the human rights in legal life, occurs the confession 
their high value, and write in legislation on international, regional and national level. 

In article is researched process and consequences of the influence global's processes on shaping the be-
liefs about the individual on national and international level, modification to essence of the system of the 
human rights. The Author points to possible principle ways solution a problem of "static" human rights in 
international right, answer as realizes the correlation between national-legal status to personalities and legal 
existence of the person.  

 
С.Б. Боднар 

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
В ЕПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

Человек, независимо от аспекта его исследования, – одна из центральных научных проблем. С 
развитием цивилизации и осознанием приоритета прав человека в правовой жизни, происходит приз-
нание их высшей ценностью, а также закрепление в законодательстве на международном, региональ-
ном и национальном уровне. 

В статье исследуется процесс и последствия влияния глобализационных процессов на форми-
рование представлений об индивидууме на национальном и международном уровнях, модификации 
сущности системы прав человека. Автор указывает на возможные принципиальные пути преодоления 
"статичности" прав человека в международном праве, а также выясняет соотношение между нацио-
нально-юридическим статусом личности и правовым существованием человека.  
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КАТЕГОРІЯ СВОБОДИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
 

Свобода як явище психологічного порядку (внутрішня) і суспільна категорія (зовнішня) є однією з фун-
даментальних проблем в історії філософсько-правової думки. Еволюція категорії свободи  актуалізується саме-
тепер, в умовах зростання феномена непередбачуваності соціальних процесів, коли творча, вільна особистість – 
важлива умова розвитку громадянського суспільства та правової держави. 

 
Постановка проблеми. Свобода – одна з 

фундаментальних проблем, яка відображає скла-
дні діалектичні процеси світового розвитку.        
З нею, так чи інакше, пов’язане споконвічне пра-
гнення людства до гармонії та досконалості соці-
альних взаємодій. Разом з уявленнями про спра-
ведливість, рівність, щастя, свобода входить до 
загальної системи ідеалів, які найповніше вира-
жають потреби людей. Вивчення проблеми сво-
боди дає можливість глибше осягнути сенс епохи 
сучасною людиною, яка у своїх спробах зрозумі-
ти теперішнє і знайти шляхи до кращого майбут-
нього звертається до історично апробованих по-
ложень, принципів, цінностей. І це не данина 
минулому, не сліпа віра в традиції й авторитети, 
а необхідний спосіб людської орієнтації в часі і 
просторі, природна потреба знайти себе, своє 
місце та призначення між минулим і майбутнім. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Кожне покоління має власне трактування свободи, 
а проблема втілення її в праві відзначається диску-
сійним характером. Саме тому свобода  у ретро-
спективному вимірі привертає увагу багатьох су-
часних дослідників (М. В. Баглай, А. А. Мережко, 
В. М. Селіванов, В. І. Тимошенко, С. Д. Цалін то-
що) і продовжує викликати дослідницький інтерес. 

Мета статті полягає в тому, щоби на основі 
аналізу концепцій видатних мислителів Античнос-
ті, Середньовіччя, Нового та Новітнього часу пред-
ставити узагальнене розуміння категорії свободи в 
історії філософії права для визначення сучасних 
перспективних напрямків її дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи 
природу проблеми свободи, варто звернути увагу 
на такі аспекти. По-перше, маючи однакову мовну 
оболонку, одне й те ж слово – в нашому випадку 
«свобода» – виступає в якості поняття і категорії 
водночас. Остання розглядається як найбільш зага-
льне поняття, до змісту якого входять універсальні 
характеристики буття [15, с. 20]. 

 По-друге, вживання надалі досліджуваної 
категорії у зв’язці з такими термінами, як «інди-
від», «особа», «суб’єкт», «індивідуальність», «люд-
ська істота», «особистість», представляє формаль-

не відображення універсального поняття того, що 
ми будемо називати «свободою людини».  

«Спір про свободу» філософія взагалі та 
філософія права, зокрема, успадкували з часів 
античності. Саме у містах-державах Давньої 
Греції вперше з’явились терміни «політична сво-
бода», «рівність людей», «громадянські права» 
[22, с. 8]. В античній Елладі, з її прихильністю до 
логічного аналізу, постало питання про похо-
дження суспільних  цінностей. Уже тоді деякі 
мислителі усвідомили, що між прагненням до 
особистої автономії та суспільною доцільністю 
можуть виникати розбіжності. Проте, наприклад, 
Демокріт констатував, що вільність однієї люди-
ни пов’язана із відсутністю обмежень у всьому 
суспільстві [14, с. 241].  

Платон і Аристотель сприяли народженню 
ідеї свободи, зробивши перші кроки в її розумін-
ні як морального діяння, у визначенні сутності 
свідомого вибору (рішення). Платон створив ос-
нову філософії свободи, розуміючи її як стан, 
при якому пристрасті людини підпорядковані 
розуму, який втілюється у політичних інститу-
тах. «Свобода – влада над життям; незалежність 
у всьому; можливість жити по-своєму; щедрість 
у використанні майна і володінні ним» [18, с. 
617], – зазначав Платон.  

Аристотель вважав, що свобода означає, 
з одного боку, поперемінно з іншими брати 
участь у владі, з другого – можливість жити за 
власним розсудом. За його словами, «однією з 
характерних ознак демократичного устрою... є 
свобода. Друга засада демократії полягає у на-
данні можливості жити кожному за його бажан-
ням. Тобто це друга відмітна ознака демократич-
ного устрою. Звідси й виникло прагнення взагалі 
нікому не коритися; оскільки ж цього досягти 
неможливо, то принаймні хоча б почергово (вла-
дувати й коритися). І в даному це прагнення збі-
гається із засадою свободи, яка спирається на 
підвалини рівноправності» [1, с. 167]. Аристо-
тель продовжував думку Сократа і Платона про 
певний детермінізм свободи, постійно пов’язував 
її з розумністю, добропорядністю, необхідністю. 
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Це свідчить про те, що він розумів необхідність 
юридичних і моральних обмежень свободи, яку 
визначають суспільна користь і доброчинність. У 
своїх побудовах держави Аристотель наполегли-
во просувався до «золотої середини» у співвід-
ношенні свободи з примусом, шукав справедли-
вості й рівності, які сполучаються зі свободою. 

Уперше проблема стала центральною для 
Епікура, який увів категорію випадковості для 
обґрунтування людської свободи. Визнаючи і 
необхідність, і випадковість, Епікур у загальних 
законах природи вбачав підставу свободи й щас-
тя: ідучи за природою, людина стає вільною. На-
впаки, стоїки (Сенека, Марк Аврелій), як послі-
довні детерміністи, вважали, що в природі немає 
нічого, крім необхідності. Отже, людина не віль-
на ні в чому, крім свого відношення до законів і 
сил, які її визначають. 

У вченні Цицерона підкреслюється першо-
чергове значення свободи приватної власності, 
свобода і природне ставляться вище, ніж писаний 
закон. У трактаті «Про державу» йдеться про те, 
що «...тільки в такій державі, де влада народу най-
більша, може існувати свобода; адже приємніше, 
ніж вона, не може бути нічого, і вона, якщо не є 
рівною для всіх, вже не є свободою» [26, с. 67]. 

Про античну свободу слушно писав австро-
американський економіст і філософ Людвіг фон 
Мізес: «Ідея свободи, безперечно, зародилась у мі-
стах Стародавньої Греції. Із праць грецьких філо-
софів та істориків вона перейшла до римлян, а по-
тім – до європейців і американців. Вона стала ос-
новним пунктом усіх уявлень людей Заходу про 
справедливо влаштоване суспільство, саме вона 
породила філософію вільної ініціативи» [4, с. 125].   

Отже, античні мислителі вважали, що соці-
альна цінність індивіда визначається тим, що він 
народжується вільним громадянином, і тому го-
ловними є його якості громадянина. Бути віль-
ним означало користуватися привілеями грома-
дянства, тобто брати участь у зборах, служити 
загальному благу. При цьому свобода громадя-
нина означала його відповідальність, адже гро-
мадянин не лише може, але й зобов’язаний здій-
снювати свої права. Саме у філософсько-
правовій думці античності віддзеркалювалося 
двоєдине бачення свободи – і в реальному житті, 
і в концепціях авторів вона поставала, по-перше, 
як проблема громадянської свідомості, відпові-
дальності індивіда за свої вчинки, і, по-друге, – 
як проблема створення соціально-політичних 
інституцій (зокрема правосуддя), які змогли б 
оборонити її від зазіхань тиранії. Зауважимо та-
кож, що античне поняття свободи спиралось на 

античний політеїзм, який не вбачав у кожній лю-
дині неповторної індивідуальності. Це була сво-
бода абстрактна, споглядальна, слабко зорієнто-
вана на природні інтереси людини, на її самоза-
хист, на пізнання нею сенсу життя. 

У Середньовіччя уявлення про свободу 
продовжували розвиватися з різних позицій у 
багатоманітних формах і напрямках (наприклад, 
у творчості релігійних авторів, у працях серед-
ньовічних юристів). Учення Ісуса Христа, яке 
поєднало свободу волі з божественною сутністю 
людини і відкрило їй критерії істини, збагатило 
розуміння свободи особистості, наповнюючи йо-
го етичним змістом. Отже, найважливішою ри-
сою філософсько-правових учень  того часу був 
її тісний зв’язок з  монотеїстичною релігією. Ін-
дивід у вченні Аврелія Августина, наприклад, не 
просто «раб Божий», він – особистість, пов’язана 
з Богом. Людина вільна (навіть якщо це раб) ви-
бирати між добром і злом. Прогресивним досяг-
ненням філософії Аврелія Августина було ви-
словлювання про цінність, свободу і унікальність 
будь-якої особистості.  

Фома Аквінський піддав критиці побутове 
визначення вільного волевиявлення – «що хочу, 
те і роблю». Виступаючи проти твердження, що 
якщо Бог має абсолютну вільність, то він здат-
ний робити все що завгодно, великий богослов 
заперечував розуміння свободи як непідпорядко-
ваності зовнішньому впливу і необмеженості [7, 
с. 87-101]. 

Філософія свободи, викладена у працях Т. 
Гоббса, Дж. Локка, Ш. Л. Монтеск’є, Ж. Ж. Рус-
со, П. Гольбаха та інших мислителів Нового ча-
су, не була однорідною за своїм змістом. Однак 
при всьому розмаїтті підходів вона об’єднана голо-
вним – ідеєю особистості та її автономії. Але спра-
вжнім відкриттям у розв’язанні проблеми стали 
філософсько-правовий гуманізм І. Канта і доктрина 
Г. Гегеля. Вчення про свободу було доповнено 
вченням про поєднання свободи і примусу, почат-
ком розвитку правових інститутів свободи. Отже, 
поняття свободи з морально-політичного перетво-
рювалось у правове. 

Т. Гоббс пов’язував свободу, а точніше її 
міру, із благом громадян і держави. Незважаючи 
на детерміністичну позицію, автор визнавав, що 
всі, без винятку, людські вчинки ніколи не мо-
жуть бути врегульованими повністю. Причиною 
ж цьому є їх надзвичайна різноманітність, а тому 
сфера незабороненого майже безмежна для інди-
віда. При цьому свободу треба розуміти у вище-
вказаному смислі, а саме «як частину природно-
го права, яка залишена громадянам і якою їм до-
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зволено володіти відповідно до... законів» [8, с. 
380]. Наводячи алегоричний приклад з водою, 
яка може зіпсуватися, будучи обмеженою з усіх 
боків, або розповсюдитися скрізь при наявності 
виходів, Гоббс указує на дві крайнощі регулю-
вання людської поведінки. У першому випадку 
«громадяни потерпають, якщо не роблять нічого 
без прямої вказівки закону, якщо ж останній до-
зволяє їм усе – розбігаються у всі сторони; най-
більша вільність, коли законом багато залишено 
на їх розсуд» [8, с. 381]. 

Згідно з ученням Дж. Локка, природна сво-
бода людини полягає в тому, щоб не зазнавати 
обмеження і насилля з боку інших, а існування 
природного закону визнається гарантією такої 
свободи. Прагнення до свободи Дж. Локк вважає 
аксіоматичним, таким, що не потребує доказів 
«велінням розуму», відповідно до якого буду-
ються взаємовідносини людей у суспільстві.   

Тривалий час у науковій літературі свободу 
пов’язували з дією об’єктивної необхідності та її 
пізнанням. Відповідно до започаткованої Б.Спі-
нозою традиції, яку в подальшому підтримали Г. 
Гегель і Ф. Енгельс: «свобода – це усвідомлена 
необхідність». У цьому визначенні вказані умови 
її появи – пізнання закономірностей існування 
життєвого світу для узгодження дій людини з 
об’єктивними законами природи і суспільства. 

Спіноза фактично першим позначив відрив 
між уявленням про те, «що зазвичай називають 
свободою», і тим, «яка вона є насправді». Він зро-
бив центральним і домінуючим в онтологічному 
плані питання про свободу волі, нерозривно 
пов’язуючи його з принципом детермінізму (і, зок-
рема, категорією необхідності) [24, с. 185-189]. 

 Зауважимо, що деякі сучасні філософи 
вважають вираз «свобода волі» беззмістовним. 
Наприклад, на думку російського вченого Е. А. 
Позднякова: «Свобідною є не сама воля, а люди-
на, як істота, що нею наділена» [19, с. 153].   

Спіноза стверджував, що людина – приро-
дне створіння. Тому, з одного боку, вона підпо-
рядковується вимогам навколишнього світу, що 
діють з необхідністю, а з іншого, наділена при-
родним правом, відповідно до якого вона вільна 
у своїх вчинках і не може робити тільки те, чого 
ніхто не бажає. Однак природне право реалізу-
ється тільки через загальний закон, який коорди-
нує його з необхідністю. Саме для можливості 
такого узгодження люди домовляються про 
створення держави. Виникає ніби дві свободи: 
приватної особи і держави. Проте, по-перше, во-
ни обидві засновані на пізнанні необхідності. По-
друге, обидва суб’єкти відносин мають загальну 

мету – свободу. Громадянин ставить собі за мету 
зберегти свої природні права, а держава – захис-
тити безпеку індивідів. 

Зауважимо, що, визнаючи взаємозв’язок 
свободи з необхідністю, останню не потрібно 
ототожнювати з неминучістю. Необхідність має 
вірогідний характер, тому людина у змозі обира-
ти між можливостями, встановлювати свій поря-
док життя відповідно до своїх ідеалів, а також 
знань про власні межі та закономірності зовніш-
ньої дійсності. Проте, на думку вітчизняного 
вченого А. А. Козловського, природна необхід-
ність і свобода людини постають як дві самодо-
статні реальності, що взаємодіють, перетинають-
ся, але не можуть бути виведені одна з одної [13, 
с. 37]. 

Свобода як розумна організація державної  
влади і додержання режиму законності розгляда-
лась Ш. Л. Монтеск’є. За Монтеск’є, свобода – 
це право людини робити все, що дозволено зако-
ном [16, с. 137]. Він провів чітку різницю між 
свободою філософською і свободою політичною, 
вважаючи прикметною ознакою філософської 
свободи те, що філософія вимагає не більше сво-
боди, ніж її потрібно для здійснення волі, неза-
лежно від обставин та досягнення мети, яку ви-
значила воля. Монтеск’є розглядав поділ і взаєм-
не стримування гілок влади як головну умову 
забезпечення політичної свободи. Останню він 
вбачав не в тому, аби чинити все, що заманеться. 
У державі (суспільстві), де є закони, свобода мо-
же полягати лише в тому, щоб мати можливість 
робити лише те, що є необхідним, і не бути при-
мушеним робити те, чого робити не хочеться. 
Якби громадянин мав змогу робити те, що зако-
нами заборонено, то він був би невільним, позаяк 
те саме могли б робити й інші громадяни. 

Подібних поглядів дотримувався й Голь-
бах, який визначав свободу як «можливість ро-
бити для свого щастя все, що допускає природа 
людини, яка живе у суспільстві» [9, с. 339]. Соці-
альну необхідність, яка пронизує номінальну ві-
льність кожного індивіда, він вбачав у тому, що: 
«Виховання, закон, суспільна думка... – все це 
причини, які повинні змінювати людей, впливати 
на їх волю, примушуючи  сприяти загальному 
благу...» [9, с. 242]. 

Згідно з ученням Ж. Ж. Руссо, через суспі-
льний договір людина втрачає свою природну 
свободу та необмежене право на все, що її при-
ваблює і чого вона спроможна досягнути. За-
мість цього вона отримує громадянську свободу 
та право власності на те, що їй належить. За Рус-
со, «…загальна свобода є наслідком людської 
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природи. Її перший закон – турбота про самозбе-
реження; і як тільки людина досягає розумного 
віку, вона стає єдиним суддею засобів, придат-
них для її самозбереження» [20, с. 199]. 

І. Кант визначив поняття права як «сукуп-
ність умов, за яких вияв волі одного може бути 
поєднаний з виявом волі іншого за загальним 
законом свободи» [12, с. 285]. Іноді висловлю-
ється думка, згідно з якою правовий закон Канта 
зводиться до того, щоб забезпечити співіснуван-
ня індивідуальних моральних автономій. За Кан-
том, автономно діюча совість повинна організо-
вувати використання своєї свободи згідно з 
принципами, які водночас повинні мати значення 
всезагальних законів. За такими ж формальними 
принципами розуму право повинно обмежувати 
свободу однієї людини стосовно іншої. Всезага-
льний моральний і правовий закони повинні, от-
же, скеровувати використання свободи за одним 
і тим самим принципом. І справді, Кант говорив 
про те, що благо держави полягає в найвищому 
збігові конституції з правовими принципами, 
вимагати якого нас зобов’язує розум на основі 
категоричного імперативу. 

І. Кант поділяв людську свободу на пози-
тивну і негативну. Першу – свободу добра – Кант 
вважав емпіричною цінністю, так як вона спира-
ється на моральний категоричний імператив. Нега-
тивна (свобода сваволі) аморальна, небезпечна для 
людини і суспільства, а тому заради позитивної 
обмежується юридичними законами. Водночас 
треба мати на увазі, що етична та юридична оцінки 
негативності у цьому випадку не збігаються. Якщо 
в етиці сваволя однозначно засуджується, то з точ-
ки зору закону вона може бути виправдана. Напри-
клад, коли людина захищає своє життя засобами, 
які в звичайних умовах протизаконні. Більше того, 
навіть у буденності сваволя розглядається правом 
суперечливо: і як «що хочу, те і роблю», і як «воз-
величення над законом з погляду належного та не-
обхідного людині».  

Ідеям І. Канта співзвучні філософсько-
правові погляди І. Фіхте, який найбільш виразно 
описував взаємозв’язок свободи та завдання пра-
ва. За Фіхте певна кількість вільних істот 
об’єднується, що означає: вони хочуть жити ра-
зом. Проте вони не зможуть існувати разом, доки 
кожен з них не обмежить свою вільність свобо-
дою інших людей. Якщо збирається разом міль-
йон людей, то кожна окрема особистість може 
побажати для себе стільки свободи, скільки це 
взагалі можливо. Проте людина об’єднує волю 
всіх в одному понятті, і сума можливих свобод 
ділиться на рівні частини. У цьому випадку 

йдеться про те, щоб вільними були всі разом, 
щоб свобода кожного була обмежена автономією 
всіх інших людей. Саме це обмеження, завдяки 
якому реалізується єдина воля всіх, здійснюється 
за допомогою юридичних норм [17]. 

У вченні Георга Гегеля: право – це свобода, 
сваволя – це «її змішування з несвободою», а за-
кон – це розум і свобода. Будь-які прояви остан-
ньої мають різні ступені абстрактності, але в сво-
їй сукупності, засобом свого «зняття», надають 
змогу реалізувати свободу як «благо в певній 
його особливості». Саме благо акумулює та вті-
лює різні прояви свободи – особистості, грома-
дянського суспільстві, держави. Абстрактне пра-
во філософ формулював так: «Будь особою і по-
важай інших як осіб» [6, с. 52]. 

Визначаючи передусім філософію права як 
науку про свободу, Гегель вихваляв державу як 
найрозвиненішу її дійсність. Належний поділ 
влади в державі називав гарантією свободи осо-
бистості, критикував деспотизм, вважаючи, що 
стан беззаконня, в якому особлива воля чи то 
монарха, чи народу має силу закону, точніше, 
заступає закон. Сформулював свою конструкцію 
правової держави як таку, що однозначно спря-
мована проти сваволі, безправ’я та проти всіх 
неправових форм застосування сили, «оскільки 
держава і є не що інше, як організація поняття 
свободи» [6, с. 221]. 

Заслуговує на увагу концепція свободи А. 
Шопенгауера – представника філософсько-пра-
вового ірраціоналізму. Він виділяв три основних 
підвиди свободи: фізичний – як відсутність ма-
теріальних перешкод для здійснення вчинків ві-
дповідно з волею людини; інтелектуальний – як 
реакція волі людини на усвідомлені розумом мо-
тиви, які спонукають до дії (Шопенгауер допус-
кав безкарність злочинів, скоєних у стані неосу-
дності або алкогольного сп’яніння; закон є пре-
вентивним мотивом у вигляді покарань за проти-
правний мотив, якщо ж людина вчинила діяння 
без змоги передбачити його наслідки, то вона 
була інтелектуально невільною і не підлягає по-
каранню); моральний – заснований на хотінні, 
«співвимірний з волею». Останній підвид проявля-
ється в такій формі: я можу робити те, що я хочу, 
але я не в змозі хотіти, якщо протилежний мотив 
сильніший від мого хотіння. Звідси виникають такі 
явища, як вина і відповідальність. За підсумком А. 
Шопенгауера, будь-який вчинок визначається дво-
ма факторами – характером людини (його індиві-
дуальною волею) і мотивом [17]. 

Свобода знайшла своє відображення і в 
концепціях марксизму, в яких шлях до вивіль-
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нення особистості вбачався у подоланні правом 
індивідуалізму, у поглинанні особистості. Ф. Ен-
гельс у праці «Анти-Дюрінг» розглядав свободу і 
як продукт історичного розвитку, і як умову виок-
ремлення людини з тваринного світу. На його дум-
ку, «Свобода, відповідно, полягає в заснованому на 
пізнанні необхідностей природи (Naturnotwendig-
keiten) пануванні над нами і над зовнішньою при-
родою, тому вона є необхідним продуктом істори-
чного розвитку. Люди, які першими виокремилися 
з тваринного царства, були такі ж невільні, як і 
тварини, але кожен крок уперед на шляху культури 
був кроком до свободи» [27, с. 112]. 

Відповідно до марксистської концепції, 
свобода реалізується в цілому як звільнення лю-
дини від усіх видів експлуатації та пригнічення 
завдяки особливій місії пролетаріату. Це перед-
бачало соціалістичний вибір. К. Маркс і Ф. Ен-
гельс розуміли свободу як подолання всіх форм 
відчуження людини в буржуазному суспільстві. 
Марксистська позиція в цілому стосувалася сво-
боди суто в соціальному вимірі. У марксизмі 
людська природа розглядається як соціальна, 
людина – як сукупність суспільних відносин, 
тобто індивідуальне виводиться з соціального. 

Беззаперечно, соціальні відносини, оточен-
ня, умови побуту здійснюють вплив на форму-
вання особистості. Проте в однакових соціальних 
умовах з’являються різноманітні індивідуальнос-
ті, оскільки в кожній людині присутнє й соціаль-
но-типове, й індивідуально-своєрідне. Є сфери 
життя людини, які вона не може і не повинна 
підпорядкувати суспільству, класу, соціальній 
групі. Тенденція марксизму «створює тоталітар-
ну релігію авторитарного колективізму» [3, с. 
297]. Такий колективізм завжди пов’язаний з на-
силлям над особистістю і, визнаючи значимість 
служіння суспільству, людина не може не ціну-
вати свою самостійність, автономію для того, 
щоб відчувати свою свободу. 

Не можна не враховувати, що марксизм 
ставив благородну мету: створення суспільства, 
де не буде зубожіння й нерівності, де вільний 
розвиток кожного є умовою свободи всіх, а люди 
будуть панувати самі над собою – тобто будуть 
вільними. Проте історичний досвід переконливо 
довів утопічність надій на створення вільного 
суспільства шляхом знищення приватної власно-
сті, ліквідації ринкових відносин, поглинання 
державою  громадянського суспільства. З одного 
боку, марксистський детермінізм трактував сво-
боду як звільнення людства від усіляких видів 
гноблення й експлуатації. З іншого – суб’єктом 
свободи визнавалася не сама людина, а суспільс-

тво. У такій ситуації ігнорування індивідуальної 
вільності перетворювало «царство свободи» в 
ідеал, якого не існує у реальній дійсності. 

Питання свободи досліджували такі науко-
вці минулого, які працювали на теренах Російсь-
кої імперії, як В. С. Соловйов, М. О. Бердяєв, Б. 
О. Кістяківський, І. О. Ільїн.  

В. С. Соловйов, відводячи одне із центра-
льних місць людині з її свободою, розвинув фі-
лософське вчення про єдність моралі та права.  
Філософ стверджував, що в основі людської при-
роди лежить темна природна сила, зла в своєму 
виключному егоїзмі і божевільна в нестримному 
прагненні його здійснити. Вважав, що в основу 
права «покладена свобода як характерна риса 
особи, бо із здатності свободи випливає вимога 
самостійності, тобто її визнання іншими, котра і 
знаходить своє втілення у праві» [23, с. 17-18].   
А оскільки свобода, як право, а не тільки сила, 
прямо залежить від визнання такого ж за інши-
ми, на думку мислителя, «право – це свобода, 
зумовлена рівністю».  

З позиції гуманізму розглядав свободу М. 
О. Бердяєв. Розвинувши концепцію персоналіз-
му, автор утверджує головною цінністю вільну, 
творчу особистість. Саме у творчості, яка є «пе-
реходом небуття в буття через акт свободи», від-
бувається глибинне спілкування Божественної 
особистості і людини, результатом якого є на-
вколишній світ. Особистість перебуває в індиві-
дуальності в згорнутому вигляді і лише духовно-
моральна діяльність як творення самого себе че-
рез свободу може розгорнути і актуалізувати її. 

 У праці «Про рабство і свободу людини» 
автор показав, що різним формам рабства проти-
стоять їх альтернативи – різні інтерпретації сво-
боди. Людина може перебувати у неволі в Бога, 
природи, суспільства, цивілізації, у свого індиві-
дуалізму, у грошей, держави [2, с. 61-62]. Як ба-
чимо, М. О. Бердяєв дає широке тлумачення раб-
ства (несвободи) людини, яке виникає не тільки в 
примусовій, але й у добровільній формі. Серед 
усіх форм несвободи однією з найбільш розпо-
всюджених М. О. Бердяєв вважав суспільство, де 
людина живе ніби в соціальному гіпнозі. На пе-
рший погляд, і рабство, і свобода детерміновані 
«соціальним Логосом», тобто реальними суспі-
льними відносинами. Людині важко протистав-
ляти свою долю деспотичним вимогам соціуму 
через те, що «свободу вона отримала виключно 
від нього». Проте особистість, стверджував М. О. 
Бердяєв, завжди важливіша, головніша від суспі-
льства і держави. Тому рабство і свобода – це 
стани людської духовності. 
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Свобода, на думку М. О. Бердяєва, існує у 
трьох основних формах: ірраціональній, яка ви-
ражається через почуття, переживання; раціона-
льній, яка пов’язана з розумом; і трансцендента-
льній, яка виражає духовність особистості. Бер-
дяєв трактував свободу, перш за все, як вільність 
духу, як незалежність людської особистості, як 
творчу силу. Водночас роль таких соціальних 
інститутів, як право і держава М. О. Бердяєв ви-
значав у захисті людської свободи від злої волі 
людей і всього суспільства, а завдання закону – у 
забезпеченні мінімуму свободи у гріховному 
людському житті. 

Звичайно, в гуманістичній трактовці про-
блема свободи постає як одна з найважливіших 
для індивіда. Але якщо розглядати вільність як 
внутрішню життєву потребу людини, то тоді во-
на є вираженням самовизначення особистості в 
спілкуванні з іншими людьми, в її відносинах з 
суспільством. Навіть виступаючи екзистенціалом 
особистості, свобода не може бути абсолютною. 
Саме через установлені соціальні норми людина 
розширює її межі. І серед багатьох існуючих  
правил провідне місце у процесі автономізації 
особистості займають юридичні норми. 

Таку думку поділяв філософ і правознавець 
Б. О. Кістяківський. Визначаючи свободу голов-
ним і найсуттєвішим змістом права, він класифі-
кував її як зовнішню, а отже, відносну, зумовле-
ну суспільним середовищем. Внутрішня ж, тобто 
духовна свобода, на думку вченого, можлива 
тільки при існуванні зовнішньої. Вільна особис-
тість та її недоторканість у   Б. О. Кістяківського  
є підвалиною міцного правопорядку як системи 
відносин, де всі особи наділені найбільшою сво-
бодою діяльності та самовизначення.   

 «Звільнити себе – не означає стати неза-
лежним від інших людей, але стати господарем 
своїх пристрастей» [10, с. 96], – справедливо за-
уважував І. О. Ільїн. У його концепції основопо-
ложне значення займає проблема віри, а свобода 
розглядається ним у двох аспектах. По-перше, 
зовнішня, яка відповідає на питання: від чого і 
заради чого? Це «свобода від недуховного і про-
тидуховного тиску, від примусу і заборони, від 
грубої сили, погрози і переслідування». Але вона 
є тільки умовою для «внутрішнього самозвільнен-
ня», сутністю якого є саме духовна свобода. 
Остання ж не є запереченням закону і авторитету. 
Філософ зазначав, що справді вільною є внутріш-
ньо самостійна людина, а вищий смисл правових 
установлень – забезпечити ствердження і розвиток 
духовних цінностей. Значну увагу І. О.Ільїн приді-
ляв політичній свободі, яка набагато більша і за 

обсягом, і за відповідальністю, ніж зовнішня, тому 
що дає людині права в чужих справах і над інши-
ми, а не тільки над собою.  

Особливої гостроти проблема свободи на-
була в екзистенціалізмі – філософії існування, 
яка по-новому і досить своєрідно її розв’язала. 
Серен К’єркегор у своїх творах пов’язував люд-
ське життя зі свободою як процесом вибору. 
Значення останнього для індивіда розглядав і Е. 
Фромм, який водночас критикував традиційний 
розгляд свободи волі. Зокрема, він наголошував 
на тому, що при дослідженні проблеми не всіма 
представниками екзистенціалізму враховувалася 
неусвідомлена мотивація, йшлося про вільність 
узагалі, а не конкретної людини, добро і зло роз-
глядались абстрактно, хоча завжди втілюються у 
конкретних вчинках. Сфера свободи, за Фром-
мом, є змістом процесу вирішення суперечності 
людського існування. Сутність останнього полягає 
в тому, що індивід належить двом світам: природ-
ному і власне людському. Свобода реалізується 
самою діяльністю людини [25, с. 334], у процесі 
якої здійснюється вільний вибір. Водночас Фромм 
указував, що прагнення бути вільним, приймати 
рішення, здійснювати вибір дискомфортне і потре-
бує від особистості духовних і фізичних зусиль. Не 
всі здатні на таке напруження. Тому, вважав Е. 
Фромм, людина «втікає від свободи,» але марно, 
вона «приречена на свободу» і змушена постійно 
приймати рішення, робити вибір [25, с. 52]. 

Ж. П. Сартр і А. Камю розглядали свободу 
в контексті соціальної дійсності, яку різко кри-
тикували і вважали абсурдною. Людина, на дум-
ку Сартра, вільна, її дії нічим не детермінуються. 
Свобода – це спосіб буття свідомості індивіда, а 
відтак – універсальна онтологічна властивість 
людського буття, його субстанція. За словами 
Камю і Сартра, кожна людина повинна формува-
ти свою особистість і робити змістовним своє 
життя. Для цього вона повинна бути наділена 
свободою і разом з тим відчувати свою відпові-
дальність перед іншими [21, с. 445-556; 11, с. 51-
59, с. 147-151]. 

Підсумовуючи положення екзистенціаліз-
му, зауважимо, що люди повсякденно стикають-
ся не з абстрактною свободою та необхідністю, а 
з їх конкретними проявами, які визначаються 
умовами життя, системою суспільних відносин, 
культурним розвитком особистості, її цінностя-
ми, свідомістю. Ці суб’єктивно-об’єктивні умо-
ви, що проявляються в численних ситуаціях по-
всякденної реальності, тільки певною мірою де-
термінують цілі, досягнення яких людина прагне. 
Вона не вільна у виборі об’єктивних умов своєї  
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життєдіяльності, але вона наділена свободою у 
виборі цілей. Вона також більшою чи меншою 
мірою вільна в пошуку засобів і способів, необ-
хідних для досягнення поставленої мети. Протя-
гом життя змінюються цінності, що ускладнює 
проблему вибору. Людина може зволікати при 
прийнятті рішення або вибирати миттєво, керу-
ючись розумом, почуттями або навіть інтуїцією. 
Але це завжди її рішення, її вибір, якщо він 
зроблений самостійно. Автономна воля при цьо-
му і є свободою.  

Висновки. Отже, розглянувши генеалогію 
свободи в історії філософсько-правової думки, 
можна зробити такі висновки. По-перше, протя-
гом багатьох століть свобода розглядалася мис-
лителями у зв’язку з категорією необхідності у 
різних трактовках: від протилежності до єдності. 
По-друге, свобода  завжди наповнена глибоким 
особистісним змістом через те, що є головною 
ознакою духовності людини, так само, як мора-
льність, культура, відповідальність. Свобода – це 
стан самовизначення суб’єкта, який обирає цілі й 
засоби своєї діяльності, виступаючи у такий спо-
сіб свідомим і відповідальним творцем. По-третє, 
свобода характеризується двовимірністю. З од-
ного боку, як явище психологічного порядку, з 
іншого, як суспільна категорія. В останньому 
випадку вона виражається через поведінку лю-
дини й отримує оцінку від інших. Тому категорія 
свобода в історії філософії права виступає у двох 
іпостасях: як  внутрішня і зовнішня. Таке розме-
жування має значення при відповіді на питання, 
чи може бути здійснено виправданий вплив на 
якусь з них без втрати сутності самої свободи. 
По-четверте, безперешкодне здійснення особою 
абсолютно всіх своїх намірів є сваволею. Уже не 
одне століття дійсна свобода пов’язана з нормами, 
прийнятими в суспільстві, і в першу чергу, із пра-
вом. Тому аналіз еволюції їх співвідношення набу-
ває особливої актуальності саме тепер, в умовах 
зростання феномена непередбачуваності соціаль-
них і психологічних явищ, нестабільності суспіль-
них процесів, коли творча, вільна особистість – 
важлива умова розвитку громадянського суспільс-
тва і правової держави.  
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THE CATEGORIES OF FREEDOM IN THE HISTORY OF  PHILOSOPHY OF LAW 
 

Summary 
The freedom as a phenomenon of psychological order (inner) and a social category (external) is one of 

the fundamental problems in the history of philosophy-law thought. The evolution of the category of free-
dom is realized now in the conditions of growing of the phenomena of unpredictability of social processes, 
when a creative, independent personality is an important condition of development of social society and a 
law-governed state. 
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КАТЕГОРИЯ СВОБОДЫ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 
 

Резюме 
Свобода как явление психологического порядка (внутренняя) и общественная категория (внеш-

няя) является одной из фундаментальных проблем в истории философско-правовой мысли. Эволюция 
категории свободы  актуализируется именно сейчас, в условиях роста феномена непредсказуемости 
социальных процессов, когда творческая, свободная личность - важное условие развития гражданско-
го общества и правового государства. 
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Народний депутат України, Київ 

 
ПРАВОВА ПРИРОДА ПОЗИЦІЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

 
Правовою позицією Конституційного Суду України можна вважати принцип вирішення однорідних справ, 

який відтворюється у мотивувальній частині його рішення. З метою формулювання теоретичної моделі прийняття 
рішень і висновків Конституційним Судом України запропоновано критерії, яким вони мають відповідати. 

 
Постановка проблеми. Реалізація Кон-

ституційним Судом України свого статусу як 
органу конституційної юрисдикції неможлива 
без утвердження у процесі здійснення конститу-
ційного судочинства науково обґрунтованих 
правових начал. Виходячи з цього, особливого 
теоретичного і практичного значення набуває 
доктринальна тематика у сфері конституційного 
судочинства. Необхідність її поглибленого ви-
вчення ґрунтується також на реаліях плинного 
політико-правового середовища, характерного не 
лише для України, але й для практично усіх пос-
традянських країн. Угорський конституціоналіст 
А.Шайо зазначає, що зміст нових конституцій 
посттоталітарних держав, особливо які прийма-
ються в період найгострішої політичної кризи, 
зумовлений, швидше, страхами „нових еліт", ніж 
розумінням того, яким має бути устрій державної 
влади, що відповідав би принципам конституціо-
налізму [1, с. 1-32]. 

Ступінь наукової розробки. Термін «пра-
вова позиція» застосовується в основному у дос-
лідженнях з конституційного права. При цьому в 
українській юридичній науці сутність правової 
позиції Конституційного Суду України розкрита 
вкрай недостатньо. Побічно, власне прямо не 
вказуючи на правові позиції, але за змістом фак-
тично зазначаючи про них, торкалися цього пи-
тання при вивченні проблем тлумачення Консти-
туційним Судом України конституційних норм, 
юридичної природи актів Конституційного Суду 
України В. Гергелійник [5, с.156-163], М. Савен-
ко [6, с.38-48], М. Савчин [7, с.170-182], В. Ско-
мороха, І. Пшеничний [8; 9], В. Тихий [10], В. 
Шаповал [11] та інші. Отже, необхідність дослі-
дження проблеми сутності правових позицій 
єдиного органу конституційної юрисдикції в 
Україні зумовлена як недостатнім науковим на-
працюванням, так і значимістю її вирішення у 
контексті розвитку вітчизняного законодавства 
на засадах верховенства Права та провідної ролі 
Основного закону в системі нормативних актів. 

Виклад основного матеріалу. Існування 
конституційного судочинства, реалізація його 
завдань і функцій через процесуальний порядок 
здійснення є гарантією конституційної законнос-
ті у державі. Зважаючи на те, що принцип кон-
ституціоналізму потребує обмеження державної 
влади і забезпечення недоторканності прав і сво-
бод людини і громадянина, конституційне судо-
чинство належить визначати як превентивний 
засіб, тобто як засіб обмеження влади, а не спо-
сіб її реалізації. М. Колосова вказує, що консти-
туційна законність має розпочинатись не із фак-
ту скасування неконституційного закону та від-
новлення порушених конституційних норм, а зі 
стадії включення принципів конституціоналізму 
у поле політичного процесу у якості загальних 
правил [2, с.39-140]. 

Якщо звернутися до тенденцій європейсь-
кої конституціоналізації, необхідно   відзначити   
зростання  ролі   конституційних   і   наднаціона-
льних судів, які здійснюють судовий контроль 
законодавства. Завданням такого контролю є га-
рантування реального захисту суб'єктивних прав 
і свобод, ефективності і доступності правосуддя 
відповідно із загальноприйнятими конституцій-
ними європейськими стандартами. При цьому 
забезпечується гнучке тлумачення таких станда-
ртів, відповідне сучасним реаліям суспільного 
розвитку [3, с.65]. 

Учені відзначають зростання ролі судової 
практики у генезисі форм права внаслідок так 
званої судової правотворчості. Особливе значен-
ня при цьому надається органу конституційної 
юрисдикції як головному «провіднику» консти-
туційної доктрини, у рішеннях якого остання 
формалізується та може претендувати на статус 
джерела права [4, с.75]. 

Аналіз сучасного стану прийняття Консти-
туційним Судом України рішень та надання ви-
сновків свідчить про те, що через них здійсню-
ється реальний вплив на формування системи 
вітчизняного законодавства. Однак нестабіль-
ність політико-правового середовища у державі 
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призводить до наявності фактів втручання в дія-
льність Конституційного Суду України, здійс-
нення тиску у різних формах на прийняття рі-
шень, кадрові призначення до органу конститу-
ційної юстиції. У зв'язку з цим, на сьогодні на-
вряд чи можна вказати про ефективність (у пов-
ному розумінні цієї категорії) статусу Конститу-
ційного Суду України. Разом з тим ці негативні 
явища спостерігаються у більшості пострадянських 
країн і супроводжують демократичні перетворен-
ня. Стабілізуючим фактором при цьому постає 
конституційна доктрина як загальна ідея форму-
вання і реалізації конституційного ладу у державі 
та доктрина конституційного судочинства, яка на 
сьогодні ще знаходиться на стадії формування. 

Процесуальні форми реалізації доктрини 
конституційного судочинства знаходять свій прояв 
у правових позиціях органу конституційної юрис-
дикції, які відображені у мотивувальній та резолю-
тивній частинах відповідних рішень, висновків і 
впливають на розвиток системи законодавства. 

Певною мірою проблема сутності правових 
позицій органу конституційної юрисдикції ви-
вчалася представниками російської науки кон-
ституційного права відносно правових позицій 
Конституційного Суду Російської Федерації 
шляхом обґрунтування доцільності визначення 
сутності правової позиції у широкому та вузько-
му розуміннях. У вузькому розумінні правову по-
зицію визначено як частину рішення конституцій-
ного суду - фрагмент його мотивувальної частини 
[12, с.56] або остаточний висновок суду у справі, 
що знаходять свій вияв у рішенні і наводиться у 
мотивувальній частині як система аргументів [13, 
с.42,43]. Наукові погляди зазначених учених тото-
жні за сутністю, оскільки вони вказують на право-
ву позицію як фрагмент частини рішення консти-
туційного суду - мотивувальної частини. Т. Хабрі-
єва і Н. Волкова точно вказують на те, який саме 
фрагмент мотивувальної частини являє собою пра-
вову позицію - сукупність аргументів. 

Б. Страшун вважає правовою позицією тлу-
мачення, яке міститься у мотивувальній частині 
постанови Конституційного Суду (крім постанов 
про офіційне тлумачення Конституції) [14]. 

Розуміння того, що правова позиція являє 
собою тільки остаточний висновок суду у справі, 
зроблений Н. Волковою і Т. Хабрієвою у 2000 
році. Пізніше - у 2005 році - цю наукову думку 
було поглиблено і правова позиція Конституцій-
ного Суду Російської Федерації визначена цими 
вченими як результат діяльності Суду щодо здійс-
нення тлумачення конституційних положень та 
співвіднесених правових норм, який відображає 

аргументовані судження та висновки Суду з конк-
ретних конституційно-правових проблем [15, с.34]. 

У широкому розумінні правову позицію 
розглядають як відношення до певних конститу-
ційно-правових проблем, закріплених у його рі-
шеннях, як результат, процес надання аргументів 
та формулювання висновків Суду, як інтелектуа-
льно-юридичний зміст судового рішення [16, 
с.28]. У цьому розумінні правову позицію визна-
чено як принцип вирішення однорідних справ з 
метою уникнення судової помилки [17]. М. Віт-
рук вважає, що правові позиції виступають мате-
ріальними критеріями нового правового регулю-
вання, надають йому визначені параметри і є 
своєрідними моделями майбутніх правових 
норм. Вони є правовими висновками Конститу-
ційного Суду як результат інтерпретації (тлума-
чення) Конституції та конституційного смислу 
(аспектів) галузевих законів та інших норматив-
них актів у межах компетенції. Правові позиції 
усувають невизначеність у конкретних консти-
туційно-правових ситуаціях і є правовою осно-
вою кінцевих рішень Конституційного Суду [18]. 

Критично ставлячись до зазначеної думки 
М. Вітрука, К. Сасов зауважує, що виділення 
правової позиції як правової основи кінцевих 
рішень Конституційного Суду означає покладан-
ня в основу рішень Суду чогось невизначеного, 
того, що не має, власне, правового змісту у зага-
льній теорії права. Правова позиція виступає та-
ким внесистемним феноменом, місце якого серед 
відомих категорій права поки що не визначене. 
Тим Конституційний  Суд  виводиться  за межі  
загальних  юридичних  зв'язків єдиної судової 
системи [16, с.30]. 

Думка К. Сасова не може сприйматися ос-
таточною, оскільки пов'язана з буквальним тлу-
маченням наукової позиції М. Вітрука. Зазнача-
ючи, що правові позиції є правовою основою кі-
нцевих рішень Конституційного Суду, М. Віт-
рук, на нашу думку, мав на увазі доктринальне 
підґрунтя формування правових позицій, уводя-
чи їх до структури правової матерії. Хоча не мо-
жна повністю погодитись із таким науковим під-
ходом, однак точка зору стосовно правових пози-
цій як правового підґрунтя рішень органу консти-
туційної юрисдикції вбачається перспективною. 
Саме положення конституційної доктрини, прин-
ципи, правові ідеї конституціоналізму, наукові по-
гляди, методологічні підходи складають основу 
формування правової позиції, яка є підґрунтям фо-
рмування кінцевого рішення органу конституцій-
ної юрисдикції. Воно відтворюється у мотивуваль-
ній частині рішення. 
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Поглиблює погляд М. Вітрука на правову 
позицію Конституційного Суду В. Єлеонський. 
Він вважає, що правова позиція є етапом пізнан-
ня конституційної норми права у той чи інший 
момент часу і зазначає, що зміна правової позиції 
означає зміну тлумачення у результаті продов-
ження пізнання [19, с.122]. 

На нашу думку, думка В. Єлеонського має 
як позитивні, так і негативні сторони. Безумов-
ною позитивною стороною його підходу є визна-
чення сутності правової позиції органу консти-
туційної юрисдикції через пізнання як безперер-
вний процес усвідомлення конституційної пра-
вової матерії. Негативною стороною є обґрунту-
вання зміни правової позиції на підставі більш 
глибокого усвідомлення правового явища. Ука-
зане фактично означає, що рішення, прийняте 
раніше на підставі сформованої правової позиції, 
не є виваженим і недостатньо обґрунтоване, 
оскільки сформульоване, виходячи з поверхового 
розуміння конституційної правової матерії. 

До ознак правової позиції як загальнотео-
ретичної категорії відносять: об'єктом є право у 
взаємозв'язку із соціальними процесами та суспі-
льними відносинами; її мета - переконати інших 
суб'єктів у вірності, об'єктивності висновків; 
правова позиція виступає вагомим чинником са-
морозвитку та самоорганізації права; виступає 
одним з джерел нормотворчої та правозастосов-
чої діяльності [20, с.38-45; 21, с.20]. 

Варто погодитись із таким підходом до ви-
ділення ознак правової позиції у загальнотеоре-
тичному аспекті, оскільки він дозволяє повною 
мірою охарактеризувати її юридичний зміст. 
Водночас такий підхід може бути застосований з 
позицій теоретичного визначення меж відповід-
них ознак. На підставі застосування загальнотео-
ретичного підходу, а також враховуючи особли-
вості статусу органу конституційної юрисдикції 
в Україні, доцільно визначити ознаки правової 
позиції Конституційного Суду України, додавши 
до неї положення про правову позицію як прин-
цип вирішення однорідних справ. 

На підтвердження доцільності визначення 
правових позицій Конституційного Суду, як 
принципу вирішення однорідних справ, можна 
навести їх узагальнення за критерієм рівня пра-
вового регулювання прав і свобод людини в 
Україні, здійснене професором А. Селівановим 
[22, с.131-253]. Він виділив правові позиції і ви-
сновки Конституційного Суду України, які сто-
суються: а) загальних питань правового регулю-
вання забезпечення прав і свобод людини та рів-
ність їх конституційного статусу; б) окремих 

прав і свобод; в) прав і свобод людини у галузе-
вому законодавстві України. 

Основу механізму прийняття адекватних 
правових позицій Конституційним Судом Украї-
ни може являти собою перелік критеріїв, яким 
має відповідати рішення чи висновок: чітка від-
повідність букві Конституції України; дотриман-
ня мети прийняття - забезпечення основ конститу-
ційного ладу у державі; відсутність внаслідок при-
йняття рішення чи надання висновку обмеження 
гарантованих Конституцією України прав, свобод 
людини і громадянина, законних інтересів юриди-
чних осіб; прийняття у межах повноважень, визна-
чених Конституцією та профільним законом; до-
тримання процедури прийняття; наявність усіх не-
обхідних реквізитів рішення, висновку; дотриман-
ня процедури офіційного оприлюднення. 

Під власне механізмом прийняття адекват-
них правових позицій Конституційним Судом 
України треба мати на увазі сукупність чинників 
політико-правового, соціально-економічного ха-
рактеру, а також рівень культури та правосвідо-
мість громадян, які впливають на формування 
органу конституційної юстиції та результатив-
ність процедур здійснення конституційного    
судочинства, а також самі процедури здійснення 
конституційного судочинства та порядок офіцій-
ного оприлюднення рішень та висновків Консти-
туційного Суду України. 

Висновки. Отже, правовою позицією Кон-
ституційного Суду України можна вважати 
принцип вирішення однорідних справ, який відт-
ворюється у мотивувальній частині його рішен-
ня. З метою формулювання теоретичної моделі 
прийняття рішень і висновків Конституційним 
Судом України запропоновано критерії, яким 
вони мають відповідати. До ознак правової пози-
ції Конституційного Суду віднесено: об'єктом є 
конституційне право у взаємозв'язку із конститу-
ційними процесами та відносинами; метою є пе-
реконання учасників судового конституційного 
процесу у вірності рішень чи висновків Консти-
туційного Суду; виступає вагомим чинником ро-
звитку, насамперед, конституційного права та 
інших галузей права; виступає одним з джерел 
розвитку законодавства; є принципом вирішення 
однорідних справ. 
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A.V. Portnov   
Legal nature of attitudes of Constitutional Court of Ukraine 

 
Summary 

The principal of decision of uniform cases can be considered as legal attitude of Constitutional Court 
of Ukraine reflected in motivation part of its solution. To formulate a theoretical model of the acceptance of 
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decisions and conclusions Costitutional Court of Ukraine proposed the criteria to which they have to corre-
spond. The charecteristics of legal attitude of Constitutional Court are the following: the object is Constitu-
tional Law in interrelation with constitutional process and relations; the aim is the persuasion of participants 
of a judicial process in correctness of decisions or conclusions of Constitutional Court; it is an essential fac-
tor of development, first of all, Constitutional Law and another branches of Law; it is one of the sources of 
the development of legislation; it is the principle of the decision of uniform cases. 

 
 

А.В. Портнов
Правовая природа позиций Конституционного Суда Украины 

 
Аннотация 

Правовой позицией Конституционного Суда Украины можно считать принцип решения одно-
родных дел, который воспроизводится в мотивировочной части его решения. С целью формулирова-
ния теоретической модели принятия решений и выводов Конституционным Судом Украины предло-
жены критерии, которым они должны отвечать. К признакам правовой позиции Конституционного 
Суда отнесены: объектом является конституционное право во взаимосвязи из конституционными 
процессами и отношениями; целью есть убеждение участников судебного конституционного процес-
са в верности решений или выводов Конституционного Суда; выступает весомым фактором развития, 
прежде всего, конституционного права и других областей права; выступает одним из источников раз-
вития законодательства; является принципом решения однородных дел. 
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Проведено аналіз повноважень Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

у галузі земельних відносин. Визначено місце зазначених представницьких органів у системі управління земе-
льними ресурсами. Зроблено висновок про складові земельної правосуб’єктності Верховної Ради України та 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 
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ня, представницькі органи, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим. 

 
Постановка проблеми. Конституція Украї-

ни створила необхідні передумови для формування 
і становлення принципово нового земельного ладу 
з урахуванням переходу економіки країни до ринку 
і закріпила нові концептуальні засади регулювання 
земельних відносин за участю Верховної Ради 
України та Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим. У результаті проведення земельної реформи 
активізувалась участь зазначених представницьких 
органів влади в земельних правовідносинах, вна-
слідок чого підвищується ефективність управління 
земельними ресурсами.  

Закріплена Конституцією України землео-
хоронна функція держави передбачає здійснення 
діяльності за трьома основними напрямками: 
охорона земель, раціональне використання зе-
мель та забезпечення екологічної безпеки. Зем-
леохоронна функція держави реалізується через 
органи державної влади та місцевого самовряду-
вання, основи земельної компетенції яких закріп-
лені в Конституції України. Проте у процесі земе-
льної реформи виникають проблеми, які негативно 
впливають на розвиток земельних відносин, галь-
мують процес реформування, впровадження ринку 
землі, призводять до порушень земельного  зако-
нодавства, зловживань і корупції. Не забезпечуєть-
ся повною мірою захист земельних прав громадян, 
юридичних  осіб, територіальних громад.  

У науковому плані проблеми участі в земель-
них правовідносинах Верховної Ради України та 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим як 
суб’єктів земельного права мало досліджені, що свід-
чить про надзвичайну актуальність обраної теми. 

Аналіз останніх наукових досліджень. 
Теоретичною основою для проведеного дослі-
дження повноважень Верховної Ради України та 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим у 
галузі земельних відносин стали праці таких 
учених-правознавців у галузі земельного права, 

як В.І. Андрейцев, О.А. Вівчаренко, А.П.Геть-
ман, М.В. Краснова, П.Ф. Кулинич, Н.Р. Мали-
шева, В.Л. Мунтян, В.В. Носік, О.О.Погрібний, 
В.І. Семчик, Н.І. Титова, В.І. Федорович, Ю.С. 
Шемшученко, М.В. Шульга, В.З.Янчук та ін.  

Мета даної публікації – дослідження пов-
новажень Верховної Ради України та Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим у галузі земе-
льних відносин з метою визначення їхнього міс-
ця в системі органів управління земельними ре-
сурсами України. 

Виклад основного матеріалу. В юридич-
ній літературі управління в галузі використання і 
охорони земель розглядається як заснована на 
правових нормах діяльність представницьких і 
виконавчих органів у галузі земельних відносин 
з метою забезпечення ефективного і раціональ-
ного використання земель всіма суб’єктами гос-
подарювання. При цьому Н.А. Духно та Г.В. Чу-
буков підкреслюють, що державне управління 
земельними ресурсами проявляється, як розпо-
рядницька діяльність уповноважених державних 
органів з організації раціонального використання 
й охорони земель [1, с.103]. Заслуговує на увагу 
думка А.П. Гетьмана, який розглядає управління у 
сфері використання й охорони земель як організа-
ційно-правову діяльність уповноважених органів із 
забезпечення раціональної та ефективної експлуа-
тації земель усіма суб’єктами господарювання в 
межах, визначених земельним законодавством 
України [2, с.179]. Управління в галузі викорис-
тання й охорони земель – один із видів соціального 
управління, під яким розуміють цілеспрямовану 
сукупність дій людей (суб’єктів управління), що 
забезпечують узгодження й координацію спільної 
праці з метою досягнення суспільно значущих ці-
лей і виконання поставлених завдань [3, с. 63]. 

М.В. Шульга вважає, що суб'єктом управ-
ління у галузі використання й охорони земель є 
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система уповноважених органів, які, відповідно 
до земельного законодавства, здійснюють орга-
нізаційно-правову діяльність щодо забезпечення 
раціонального використання земельних ресурсів 
та їх охорони [4, с. 180]. В.І. Семчик зазначає, що 
обсяг прав і повноважень представницьких орга-
нів державної влади, які здійснюють права влас-
ника від імені Українського народу, тобто здійс-
нюють функції та повноваження суб’єктів права 
власності, визначаються Конституцією України 
[5, с. 102]. Отже, для забезпечення реалізації 
конституційних положень держава повинна ви-
значити коло органів влади і наділити їх відпові-
дними повноваженнями у сфері регулювання 
земельних відносин. Автор підтримує думку П.Ф. 
Кулинича, що при наділенні органів влади повно-
важеннями щодо здійснення регулятивних функ-
цій, необхідних для ефективного організуючого 
впливу на розвиток земельних відносин, має бути 
дотриманий баланс між обсягом таких повнова-
жень і можливістю здійснення державного контро-
лю за використанням повноважень в інтересах 
усього суспільства [6, с. 173].  

Земельний кодекс України регламентує 
управлінські функції представницьких органів у 
главі 2 «Повноваження Верховної Ради України, 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та 
органів місцевого самоврядування в галузі земе-
льних відносин». Представницькі органи відно-
сяться до органів загальної компетенції, оскільки 
реалізуються свої повноваження в галузі земель-
них відносин разом з виконанням інших завдань, 
віднесених до їх компетенції, наприклад, розви-
ток економіки, соціальної сфери, національної 
безпеки й оборони тощо.  

Аналіз повноважень представницьких орга-
нів у галузі земельних відносин належить розпоча-
ти з Верховної Ради України, яка, відповідно до ст. 
75 Конституції, є єдиним органом законодавчої 
влади в України. До конституційних повноважень 
Верховної Ради України в галузі регулювання зе-
мельних відносин, згідно зі ст. 85 Конституції на-
лежать: затвердження загальнодержавних програм 
охорони довкілля; встановлення і зміна меж райо-
нів і міст; затвердження протягом двох днів  з мо-
менту звернення Президента України указів про 
оголошення окремих місцевостей зонами надзви-
чайної екологічної ситуації. Відповідно до ст. 92 
Конституції, виключно законами України визна-
чаються  засади використання природних (у тому 
числі земельних) ресурсів, виключної (морської) 
економічної зони, континентального  шельфу [7].   

Детальний перелік повноважень найвищого 
органу законодавчої влади наводиться у ст. 6 Зе-

мельного кодексу України. До повноважень  
Верховної  Ради  України  в  галузі земельних 
відносин належить: прийняття законів у галузі 
регулювання земельних відносин; визначення 
засад державної політики в галузі використання 
та охорони земель; затвердження  загальнодер-
жавних  програм щодо використання та охорони 
земель; встановлення і зміна меж районів і міст; 
погодження питань, пов'язаних з вилученням 
(викупом) особливо цінних земель; вирішення 
інших питань у галузі земельних відносин відпо-
відно до Конституції України [5]. Розглянемо 
зазначені повноваження детальніше.  

Основним є повноваження у сфері законот-
ворення. Прийняттям законів у галузі регулю-
вання земельних відносин Верховна Рада Украї-
ни встановлює територіальний устрій України; 
визначає земельні права й обов’язки; гарантує 
право власності на землю Українського народу, 
громадян, іноземців, апатридів, юридичних осіб, 
держави та територіальних громад; встановлює 
форми власності на землю і правовий режим зе-
мельної власності; визначає повноваження орга-
нів виконавчої влади і органів місцевого самов-
рядування в галузі земельних ресурсів. На вико-
нання вимог Земельного кодексу України парла-
ментом прийнято низку законів, зокрема: «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обмежень»,  «Про землеустрій», 
«Про іпотеку», «Про особисте селянське господар-
ство», «Про охорону земель», «Про державний 
контроль за використанням та охороною земель», 
«Про оцінку земель», «Про порядок виділення в 
натурі (на місцевості) земельних ділянок власни-
кам земельних часток (паїв)», «Про розмежування 
земель права державної і комунальної власності», 
«Про сільськогосподарську дорадчу діяльність», 
«Про фермерське господарство», «Про викори-
стання земель оборони», «Про державну експерти-
зу землевпорядної документації», «Про захист кон-
ституційних прав громадян на землю» та ін. 

Деякі питання у галузі регулювання земель-
них відносин вирішуються шляхом прийняття пі-
дзаконних нормативно-правових актів. Зокрема, 
Верховною Радою України прийняті постанови 
«Про земельну реформу», «Про прискорення земе-
льної реформи і приватизацію землі тощо». 

Повноваження Верховної Ради України 
щодо визначення засад державної політики в га-
лузі використання й охорони земель спрямовані 
на забезпечення конституційного принципу, від-
повідно з яким, земля є основним національним 
багатством і перебуває під особливою охороною 
держави. Постановою Верховної Ради України  
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від 5 березня 1998 року затверджені Основні на-
прями державної політики України у галузі охо-
рони довкілля, використання природних ресурсів 
та забезпечення екологічної безпеки. Верховна 
Рада України визнала, що сучасне використання 
земельних ресурсів України не відповідає вимо-
гам раціонального природокористування [6].      
У даному документі констатується, що в Україні 
порушено екологічно допустиме співвідношення 
площ  ріллі,  природних кормових угідь, лісових 
насаджень, що негативно впливає на стійкість 
агроландшафту. Розораність земель найвища у 
світі і досягла 56 відсотків території країни і 80 
відсотків сільськогосподарських угідь. Інтенсив-
не сільськогосподарське використання земель при-
зводить до зниження родючості грунтів через їх 
переущільнення (особливо чорноземів), втрати 
грудкувато-зернистої структури, водопроникності 
й аераційної здатності з усіма екологічними нас-
лідками. Значної екологічної шкоди земельні ресу-
рси зазнають через забруднення грунтів викидами 
промисловості (важкі метали, кислотні дощі тощо) 
та використання засобів хімізації в аграрному сек-
торі. Ситуація із забрудненням територій усклад-
нилася після аварії на Чорнобильській АЕС.  Ра-
діонуклідами забруднено понад  4,6  млн. гектарів 
земель у 74 районах 11 областей,  у тому числі 3,1 
млн. гектарів ріллі. З використання вилучено 119 
тис. гектарів сільськогосподарських угідь, у тому 
числі 65 тис. гектарів ріллі [7, с. 68]. 

Окремі питання державної політики розгля-
дались на парламентських слуханнях у вересні 
2005 року і знайшли свої відображення в рекомен-
даціях «Про сучасний стан та перспективи розвит-
ку земельних відносин в Україні». Зокрема, Верхо-
вній Раді України зобов’язалась розглянути у пер-
шочерговому порядку проекти законів: про ринок 
земель; про державний земельний кадастр; про 
державний земельний (іпотечний) банк [8]. 

Повноваження Верховної Ради України 
стосовно затвердження загальнодержавних про-
грам щодо використання й охорони земель за-
кріплені, крім Земельного кодексу України, у ст. 
6 Закону України «Про охорону земель». Загаль-
нодержавна програма розробляється відповідно 
до програм економічного, науково-технічного та 
соціального розвитку України й охорони навко-
лишнього природного середовища і визначає 
склад і обсяги першочергових, перспективних і 
поточних заходів з використання та охорони зе-
мель і джерела фінансового, ресурсного та кад-
рового забезпечення їх реалізації. 

Повноваження Верховної Ради України по 
встановленню і зміні меж районів і міст конкре-

тизуються в праві контурної інвентаризації меж 
адміністративно-територіальних утворень і в 
державному регулюванні містобудівної діяльно-
сті відповідно до Конституції  України, законів 
України «Про основи містобудування», «Про  
планування   та  забудову  територій», «Про архі-
тектурну діяльність» та інших нормативно-
правових актів. Пожвавлення розмежування те-
риторій адміністративно-територіальних утво-
рень об’єктивно підтверджується прийняттям 
Верховною Радою України постанов Про зміну 
меж міста Котовськ Одеської області вiд 
20.12.2005 р., Про зміну меж міста Алушта Ав-
тономної Республіки Крим від 06.07.2005 р., Про 
зміну меж міста Білгород-Дністровський Одесь-
кої області вiд 09.07.2003 р., Про зміну меж міста 
Іллічівськ Одеської області вiд 09.07.2003 р., Про 
зміну меж міста Вінниця Вінницької області 
19.06.2003 р., Про зміну меж міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області вiд 24.10.2002 р. та ін. 

До повноважень Верховної Ради України на-
лежить також погодження  питань, пов'язаних з 
вилученням (викупом) особливо цінних земель. 
Вичерпний перелік даний земель та порядок їх ви-
лучення (викупу) визначено ст. 150 Земельного 
кодексу України. Ці повноваження реалізуються  
Верховною Радою України за поданням Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим, обласної, 
Київської і Севастопольської міських рад. 

Верховна Рада України може вирішувати й 
інші питання у галузі земельних відносин, зокрема: 
погодження місць розташування об’єктів на особ-
ливо цінних землях; погодження зміни цільового 
призначення особливо цінних земель у межах на-
селених пунктів; погодження місць розташування 
об’єктів іноземних держав і міжнародних організа-
цій; погодження питань продажу земельних діля-
нок державної власності іноземним державам та 
іноземним юридичним особам та ін.  

Ще один представницький орган, повнова-
ження якого в галузі земельних відносин є пред-
метом нашого дослідження, - це Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим. Автономна Респу-
бліка Крим, відповідно до ст. 133 Конституції 
України, входить до складу системи адмініст-
ративно-територіального устрою України та згі-
дно зі ст. 134 Конституції України, є невід'ємною 
частиною  України. Конституція Автономної Ре-
спубліки Крим від 21 жовтня 1998 р., затвердже-
на Законом України від 23 грудня 1998 р., визна-
чає правовий статус Автономної Республіки 
Крим як автономної територіальної структури у 
складі унітарної держави [4].  
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Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим згідно ст. 136 Конституції України і ст. 21 
Конституції Автономної Республіки Крим є 
представницьким, а не законодавчим органом, що 
репрезентує інтереси громадян, загальні інтереси 
населення, територіальних громад, місцевого само-
врядування, Автономної Республіки Крим у ціло-
му, і здійснює свої повноваження з метою сприян-
ня і забезпечення реалізації їхніх прав і законних 
інтересів, а також вирішення питань збалансовано-
го соціально-економічного, культурного та іншого 
розвитку Автономної Республіки Крим [9]. 

Верховна Рада Автономної Республіки 
Крим вирішує питання, віднесені Конституцією 
України, Конституцією Автономної Республіки 
Крим і законами України до відання Автономної 
Республіки Крим, за винятком тих, по яких рі-
шення приймаються республіканським (місце-
вим) референдумом або Радою міністрів Авто-
номної Республіки Крим та іншими органами 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим.  

До повноважень  Верховної  Ради  Автоно-
мної Республіки Крим у галузі земельних відно-
син належить: за поданням Ради міністрів Авто-
номної Республіки Крим затвердження програм 
Автономної Республіки Крим з питань соціаль-
но-економічного та культурного розвитку; раці-
онального природокористування, охорони на-
вколишньої природного середовища відповідно 
до загальнодержавних програм, внесення змін у 
них і контроль за їхнім виконанням; вирішення 
питань адміністративно-територіального устрою 
відповідно до законів України; визнання статусу 
місцевостей як курортів, установлення зон сані-
тарної охорони курортів, вирішення питань ор-
ганізації та розвитку курортно-рекреаційної сфе-
ри і туризму; прийняття відповідно до законів 
України рішень про організацію територій і об'є-
ктів природно-заповідного фонду Автономної 
Республіки Крим та інших територій, що підля-
гають особливій охороні, про оголошення при-
родних та інших об'єктів, що мають історичну, 
культурну, екологічну або наукову цінність, па-
м'ятниками історії або культури, що оберігають-
ся законом; розпорядження землями, що знахо-
дяться у спільній власності територіальних гро-
мад; забезпечення   реалізації   державної  полі-
тики  в  галузі використання й охорони земель; 
погодження  загальнодержавних програм вико-
ристання й охорони земель, участь у їх реалізації 
в межах території Автономної Республіки Крим; 
затвердження  та  участь  у  реалізації   республі-
канських програм використання земель, підви-
щення родючості ґрунтів, охорони земель; підго-

товка висновків щодо вилучення  (викупу) та на-
дання земельних ділянок із земель державної 
власності, що проводяться органами виконавчої 
влади; координація діяльності районних і місь-
ких (міст республіканського значення) рад у га-
лузі земельних відносин; координація діяльності 
районних і міських (міст республіканського зна-
чення) рад у галузі охорони земель; координація 
здійснення контролю за використанням та  охоро-
ною земель; координація діяльності місцевих орга-
нів земельних ресурсів; координація здійснення 
контролю за використанням та охороною земель; 
внесення до Верховної Ради  України пропозицій 
щодо встановлення та зміни меж районів, міст; 
встановлення і зміна меж сіл, селищ; вирішення  
інших  питань  у  галузі земельних відносин. 

Висновки. На підставі проведеного аналізу 
повноважень Верховної Ради України та Верхо-
вної Ради Автономної Республіки Крим у галузі 
земельних відносин обгрунтовується висновок, 
що зазначені представницькі органи у земельних 
правовідносинах виступають одночасно у трьох 
якостях: 1) як суверен – об'єктом відносин є вся 
територія України в межах існуючого кордону, а 
завданням виступає забезпечення її цілісності та 
недоторканості; 2) як гарант суспільних інте-
ресів, під якими розуміють інтереси суспільства 
в цілому, прав і свобод громадян – об'єктом від-
носин усі землі в межах території України, а за-
вданням є забезпечення суспільних інтересів у 
процесі їх використання й охорони, а відносини 
належать до публічно-правових; 3) як власник 
землі – об'єктом відносин є землі, що перебува-
ють у державній власності.  

Перспективою подальших наукових дослі-
джень у напрямку обговорюваних проблем може 
бути вивчення повноважень органів місцевого 
самоврядування у галузі земельних відносин. 
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Autonomous Republic Crimea in fuild of land relations 

 
Summary 

Land plenary powers of Verkhovna Rada of Ukraine as the unique legislative body are studied in the 
publication. Plenary powers of Verkhovna Rada of Autonomous Republic Crimea as a representative organ 
of power in fuild of land relations are analysed. The features of land status of these organs are selected and  
their location in the system of organs of management by land resources in Ukraine is determined. 
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Правовая регламентация полномочий Верховной Рады Украины и Верховной Рады  
Автономной Республики Крым в сфере земельных отношений 

 
Аннотация 

Исследуются земельные полномочия Верховной Рады Украины как единственного законода-
тельного органа. Проведен анализ полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым как 
представительского органа власти в сфере земельных отношений. Выделены особенности земельной 
правосубъектности вишеуказанных органов и определенно их место в системе органов управления 
земельными ресурсами Украины.  

Ключевые слова: земельные отношения, земельные ресурсы, управление, представительские ор-
ганы, Верховная Рада Украины, Верховная Рада Автономной Республики Крым. 
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ПРАВО ЗДОБУВАТИ РЕЛІГІЙНУ ТА СВІТСЬКУ ОСВІТУ 
 

Стаття присвячена висвітленню конституційних основ права здобувати релігійну та світську освіту, як 
складового свободи совісті. Автор у історичному аспекті вказує на еволюцію норм правових актів, які закріп-
люють ці складові свободи совісті. Вказуються пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання права 
здобувати релігійну та світську освіту. 

Ключові слова: свобода совісті, Конституція України, конституційно-правове закріплення, права людини, 
право на освіту, право здобувати релігійну та світську освіту. 

 
Постановка проблеми. Аналіз структури 

свободи совісті, яка розкривається в Конституції 
України і в Законі України „Про свободу совісті 
та релігійні організації”, вказує, що елементами 
цього права людини є такі можливості: 1) мати 
релігію або переконання; 2) приймати релігію 
або переконання; 3) змінювати релігію або пере-
конання; 4) сповідувати одноособово або разом з 
іншими будь-яку релігію або не сповідувати ні-
якої; 5) свободу відправляти релігійні культи, 
ритуальні обряди, відкрито виражати і вільно 
поширювати релігійні або атеїстичні переконан-
ня, вести релігійну діяльність; 6) право здобува-
ти релігійну та світську освіту; 7) право вимагати 
заміни виконання одного юридичного обов’язку 
іншим з мотивів переконань (зокрема заміни вій-
ськової служби альтернативною та інші). Спро-
буємо більш докладно розглянути одне з них - 
право здобувати релігійну та світську освіту, ви-
значити проблемні питання та запропонувати 
можливі шляхи щодо покращення законодавства 
про свободу совісті в Україні. 

Ступінь наукової розробки проблеми. До-
сліджуване питання були в різні часи предметом 
наукового дослідження ряду вчених філософів, 
істориків, юристів та ін. Серед них: Лубська М.В., 
Малишко В.М., Сергієнко Г.Л., Ярмол Л.В. Соро-
кун В.М., Вишнякова И.Н., Шибанова М.А., Симо-
рот С.Ю., Шевелева Е.В. та ін. Разом з тим, ними 
були досліджені лише окремі аспекти тематики.  

Саме тому, автор ставить собі за мету зро-
бити спробу комплексного аналізу механізму 
реалізації такого складового конституційного 
права особи на свободу совісті, як право здобу-
вати релігійну та світську освіту. 

Виклад основного матеріалу. Право лю-
дини здобувати релігійну та (або) світську освіту 
як частина свободи совісті проголошено у ряді 
міжнародних актів. Серед них: ст. 13 Міжнарод-
ного пакту про економічні, соціальні і культурні 
права; ч. 2. ст. 5 Декларації про ліквідацію всіх 
форм нетерпимості та дискримінації на підставі 

релігії чи переконань; cт.2 Протоколу № 1 до 
Конвенції про захист прав людини та основних 
свобод; п. 16.6, 16.7 Підсумкового документа 
Віденської зустрічі держав-учасниць НБСЄ; п. 
“іі” 13 Рекомендації Парламентської Асамблеї 
Ради Європи 1396 (1999) “З релігії та демокра-
тії”; п.”ііі” 16 Рекомендації Парламентської Аса-
мблеї Ради Європи 1202 (1993) “Щодо релігійної 
терпимості в демократичному суспільстві.” 

В Україні основою юридичного механізму 
цього права людини є: Конституція України (ст. 35, 
52); Закон України „Про свободу совісті та релігій-
ні організації” (ч. 3 ст. 3, ст. 6, 11, 14); Закон Украї-
ни „Про освіту” (в редакції 1996 р.); Закон України 
„Про вищу освіту” (2002); Закон України „Про за-
гальну середню освіту” (1999) та інші. 

У наведених вище нормативно-правових 
актах проголошено принцип відокремлення 
школи від церкви (релігійних організацій), разом 
з тим формулювання та й сама сутність цього 
принципу по-різному відображені в законодавст-
ві. Так, зокрема, у Конституції України прого-
лошено, що лише школа відокремлена від церкви 
(ч. 3 ст. 35). У Законі України „Про свободу сові-
сті та релігійні організації” закріплено, що дер-
жавна система освіти в Україні відокремлена від 
церкви (релігійних організацій) і має світський 
характер (ч. 1 ст. 6). У 1996 р. до Закону України 
„Про освіту” було внесено зміни і доповнення, 
згідно з якими заклади освіти в Україні незалеж-
но від форм власності (а не лише державна сис-
тема освіти) відокремлені від церкви (релігійних 
організацій), крім тих, які засновані самими релі-
гійними організаціями (ст. 9) [1, c. 61]. 

Цілком розділяємо думку про те, що лише 
державна система освіти повинна мати світський 
характер, у зв’язку з чим до Конституції України 
та Закону України „Про освіту” пропонується 
внести відповідні зміни [2, c. 74]. Світський ха-
рактер державної системи освіти означає, що на-
вчально-виховний процес у таких закладах віль-
ний від втручання політичних партій, громадсь-
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ких і релігійних організацій, не допускається за-
лучення учнів або студентів до участі в політич-
них акціях та релігійних заходах під час навча-
льно-вихов-ного процесу. Подібне можна знайти 
у проектах законів про свободу совісті. Так, зок-
рема, В. Костицький пропонує наступне формулю-
вання: загальноосвітні навчальні заклади в Україні 
мають світський характер1; в законопроекті розро-
бленому Кабінетом Міністрів України та народним 
депутатом В. Журавським, пропонується закріпити 
положення про те, що школа в Україні відокремле-
на від церкви і має світський характер2. 

Конституційний принцип відокремлення 
школи від церкви декілька разів закріплений на 
різні лади в Законі України „Про освіту”: 
1) незалежність від релігійних організацій як 
один з основних принципів освіти; 2) заборона 
залучати учнів/студентів до участі в релігійних 
заходах під час навчально-виховного процесу; 3) 
заклади освіти в Україні незалежно від форм влас-
ності відокремлені від церкви (релігійних організа-
цій), мають світський характер”. Разом з тим, всі ці 
загальні принципи не дають можливості визначити 
чи між релігійною та світською освітою в Україні 
споруджено глухий мур чи ці дві освітні системи, є 
незалежними одна від одної, взаємодоповнюють та 
взаємозбагачують одна одну. 

За релігієзнавчим словником релігійна 
освіта – навчальний процес, зорієнтований на 
передання особі певного обсягу релігійної інфо-
рмації з метою підвищення рівня її релігійної 
освіченості, усвідомленого сприйняття змісту 
певного релігійного віровчення [3, c. 70]. Зверта-
ємо увагу, що подібне визначення поняття релі-
гійної освіти зафіксоване, зокрема, і в проекті 
Закону України „Про внесення змін до Закону 
України „Про свободу совісті та релігійні органі-
зації” від 01. 02. 2000 р., підготовленому Кабіне-
том Міністрів України (ст. 1). Однак, на наш по-
гляд, у цьому визначенні варто уточнити, що ре-
лігійна освіта зорієнтована не лише на підви-
щення рівня релігійної освіченості особи, але й 
на її формування. До того ж релігійна освіта по-
                                                        
1 Проект Закону України «Про свободу віросповідан-
ня та релігійні організації» (підготовлений народним 
депутатом України В. Костицьким) // Право і релігія. 
Збірник матеріалів та нормативно-правових актів / За 
ред. В.В. Костицького. - К., 2000. – С. 10. 
2 ч. 1 ст. 7 проекту Закону України від 22.12.2000 року 
«Про свободу світогляду, віросповідання та релігійні 
організації» (представлений народним депутатом Украї-
ни В.С. Журавським); ч. 1 ст. 7 проекту Закону України 
від 01.02.2000 р. «Про внесення змін до Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні організації» (представ-
лений Кабінетом Міністрів України).  

винна формувати в особи практичні навики щодо 
сповідування певного віровчення. 

Отже, можемо погодитися із Л. Ярмол, що 
релігійна освіта – це навчальний процес, який 
полягає у наданні особі певного обсягу інформа-
ції релігійного змісту з метою формування та 
(чи) підвищення рівня її релігійної інформовано-
сті, усвідомленого сприйняття нею змісту певно-
го релігійного віровчення та формування у неї 
практичних вмінь і навичок щодо його сповіду-
вання [1, c. 141]. 

Релігійна освіта, а саме одержання необ-
хідних відомостей про релігію, а не навчання 
релігійним догматам, традиціям й обрядам, є 
складовою частиною права на одержання освіти, 
тому що кожна сучасна освічена людина повинен 
одержати знання про релігію як особливий фе-
номен духовної культури українського народу, її 
значенні в становленні мистецтва, живопису, ар-
хітектури й так далі. Як відзначає Р. Підоприго-
ра, право на освіту включає й право на релігійне 
освіту або право на освіту на основі релігійних 
переконань, з якими держава повинна рахувати-
ся, допускаючи їх у тому або іншому ступені в 
освітню систему [4, c. 12]. 

Сучасні автори досліджують категорію 
„релігійна освіта” щодо можливості або немож-
ливості викладання релігійних предметів у дер-
жавному чи муніципальному навчальному закла-
дах. Позиції дуже різноманітні: від необхідності 
викладання до повної її заборони. При цьому, 
супротивники викладання будь-яких предметів і 
курсів, пов'язаних з вивченням релігії, обґрунто-
вують свою точку зору конституційним поло-
женням про відокремлення школи від церкви. 
Друга група авторів вважає, що викладання релі-
гійних предметів у школі й в інших державних й 
муніципальних навчальних закладах можливе, 
але тільки в рамках факультативу. 

Світською освітою є реалізоване в держав-
них, муніципальних і недержавних освітніх 
установах утворення, що не переслідує цілей пі-
дготовки священнослужителів або іншого роду 
релігійних діячів і не кероване релігійними об'є-
днаннями. У світській школі неприпустиме на-
в'язування релігійного або атеїстичного світоро-
зуміння, яких-небудь догм і ритуалів. Як вірно 
відзначає М. Писманик, світська школа - це на-
вчальний заклад, нейтральний як до релігії, так і 
до атеїзму [5, c. 58]. 

У зв’язку із цим, вважаємо, поняття й зміст 
світського характеру системи державної освіти 
необхідно конкретизувати на рівні закону, у зв'я-
зку з тим, що багато хто вважає світський харак-
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тер освіти аналогічним, зокрема, атеїстичному. 
При вивченні права на релігійну освіту як скла-
дового суб'єктивного права на свободу совісті 
необхідним представляється розглянути різні 
форми релігійної освіти для того, щоб чітко ви-
значити, які з них можуть здійснюватися в на-
вчальному закладі. Учені й представники духів-
ництва пропонують різні класифікації форм релі-
гійної освіти, які в загальних рисах схожі, але 
відрізняються використанням різної терміноло-
гії. Найпоширенішим є розподіл релігійної осві-
ти на дві форми, одна з яких має на меті підгото-
вку священнослужителів, а друга реалізується в 
державних і комунальних навчальних установах 
[6, c. 38]. Інші автори виділяють три форми релі-
гійної освіти, додаючи до світського й церковно-
го (конфесійного) навчання релігії приватне [5, c. 
58], або етичне виховання [7, c. 20]. 

Причини виявленої розмаїтості позицій 
учених, що стосується релігійної освіти, поляга-
ють на наш погляд, по-перше, в історії форму-
вання української педагогічної системи, де до 
XVII століття ці поняття позначали безпосереднє 
одержання учнем знань від священнослужителів. 
У XVII столітті розводяться поняття релігійної й 
світської (професійної) освіти, а з XVIII століття, 
після появи спеціальних навчальних закладів для 
підготовки священнослужителів, диференціюва-
лися поняття духовної (професійної) і релігійної 
освіти. У радянський період шкільна освіта базу-
валася на ідеологічному фундаменті, де знання 
про релігію давалися переважно в специфічно 
атеїстичному контексті, або ж при вивченні та-
ких предметів, як історія, література [8, c. 70]. 
Отже, історично світська школа в Україні вто-
ринна по відношенню до духовної. 

Другою причиною різноманіття підходів є 
те, що релігійна конфесійна й релігійна неконфе-
сійна (світська) освіта мають загальний предмет 
вивчення - релігію. Однак, як вірно відзначає 
А. Колодін, для релігійної освіти знання відігра-
ють допоміжну роль, у його основі лежить на-
самперед виховання за допомогою культових дій 
і створення певного способу життя [9, c. 74]. А 
релігійна світська освіта робить релігію предме-
том наукового дослідження поряд з іншими сфе-
рами життя. 

Отже, варто об'єднати види релігійної осві-
ти у два типи: релігійну і світську, а дані типи 
розділити на форми релігійної освіти. Щоб ви-
значити поняття релігійної освіти, його необхід-
но розділити на релігійну освіту в рамках світсь-
кого типу освіти й релігійну освіту в рамках ре-
лігійного типу освіти. 

Релігійна освіта в рамках світського типу 
освіти являє собою вивчення релігії як культур-
ного, суспільного, політичного й тому подібного 
феномена поза світоглядним питанням про „бут-
тя Боже” у контексті, релігіофілософських і релігі-
опізнавальних дисциплін у рамках додаткової осві-
тньої програми при дотриманні принципу світсько-
го характеру освіти, не ставить за мету залучення 
до якого-небудь віровчення або атеїзму, не спря-
моване на професійну підготовку священнослужи-
телів й інших церковних служителів. 

Релігійна освіта в рамках релігійного типу 
освіти являє собою різновид освітньої діяльності 
релігійних організацій й їхніх послідовників, що 
має своєю метою навчання культовим діям, ос-
новам релігійної віри, виховання в рамках певної 
віри, здійснюване в наступних формах: внутрі-
конфесійне професійне духовне, здійснюване в 
освітніх установах релігійних організацій, у тому 
числі в установах професійної релігійної освіти; 
факультативне, поза рамками освітньої програми 
навчання дітей релігії релігійною організацією; 
сімейна релігійна освіта; самоосвіта. 

Виходячи з вищенаведеного, на наш пог-
ляд, варто робити єдину систему оцінки рівня 
освіти, яку дають як світські, так і духовні на-
вчальні заклади, через що стане можливим взає-
мне визнання дипломів між ними. Подібну робо-
ту слід провести і щодо наукових ступенів. Зда-
валося б, що це вузько освітянська або наукова 
проблема, яка не стосується безпосередньо прав 
людини. Але це не так, оскільки від наявності 
або відсутності у особи певного освітньо-
кваліфікаційного рівня/наукового ступеня зале-
жать особливості її правового статусу [10, c. 
112]. Так, скажімо, Закон України „Про альтер-
нативну (невійськову) службу” ставить строк 
проходження такої служби в залежність від рівня 
освіти особи, а наявність певного наукового сту-
пеня є передумовою зайняття посад, безпосеред-
ньо пов’язаних з викладанням у вищій школі. 
Саме тому, у законодавстві слід передбачити, що 
при дотриманні вимог державних стандартів 
освіти документи про освіту у духовних навча-
льних закладах, акредитованих у Міністерстві 
освіти і науки України, прирівнюються до вида-
них державними закладами освіти. Така пропо-
зиція в свій час вже була висловлена також 
В. Костицьким та В. Журавським у проектах за-
конів про свободу віросповідання та релігійні 
організації (ч. 3, 6 ст. 14 проекту Закону України 
від 22.12 2000 „Про свободу світогляду, віроспо-
відання та релігійні організації” (представлений 
народним депутатом В.С. Журавським); ч. 3 ст. 
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15, ч. 4 ст. 17 проекту Закону України „Про сво-
боду віросповідання та релігійні організації” (пі-
дготовлений народним депутатом В.Костиць-
ким) [11, c. 14]. 

В контексті вищевикладеного виникає ще 
одне питання – потреба запровадження у вищій 
школі спеціальних „церковних” дисциплін. При-
чому не релігієзнавства так, як воно викладаєть-
ся в українських ВНЗ зараз, а саме теології, істо-
рії церкви, церковного співу тощо. Без цих спе-
ціальних знань неможливі серйозні студії в галу-
зі історії, культури, мистецтвознавства, філосо-
фії. Теж саме стосується на відповідному рівні 
середньої та початкової освіти. Розподіл між 
світською та духовною школами має проходити 
не за переліком навчальних дисциплін і навіть не 
за їх змістом, а у поєднанні або непоєднанні на-
вчального процесу з певною релігійною практи-
кою. Жорстке й послідовне відокремлення шко-
ли від церкви протирічить зобов’язанням взятим 
на себе Україною у відповідності зі статтею 11 
Конституції, а саме „сприяти консолідації та роз-
виткові української нації, її історичної свідомос-
ті, традицій і культури”. 

На необхідності вивчення подібних дисци-
плін наголошується і в рекомендаціях Ради Єв-
ропи. Так, у Рекомендації Парламентської Асам-
блеї Ради Європи (1999) „Протиправні дії сект” 
передбачено, що „Асамблея настійно наголошує 
на необхідності включити до навчальних про-
грам, зокрема для підлітків, спеціальні відомості 
про історію окремих віровчень та філософські 
погляди їхніх представників” [12, c. 25]. В іншій 
Рекомендації зазначається, що держави-члени 
Ради Європи повинні сприяти розвиткові знань 
про релігію, особливо: 1) в рамках етичної та 
громадянсько-демократичної освіти підтримува-
ти навчання про те, що релігії є зібранням цінно-
стей, розрізнення яких повинно бути розвиненим 
серед молоді; сприяти викладанню у школах по-
рівняльної історії різних релігій, звертаючи увагу 
на їх походження, схожість деяких цінностей та 
розмаїття звичаїв, традицій, свят тощо; 2) заохо-
чувати вивчення історії і філософії релігії та дос-
лідження з цих предметів в університетах пара-
лельно з дослідженнями теологічними; уникати 
(якщо йдеться про дітей) будь-яких конфліктів 
між здійснюваним державою навчанням релігії 
та релігійною вірою сімей, поважаючи їхній ві-
льний вибір у цьому дуже делікатному питанні 
(§ “іі” п.13) [12, c. 26]. 

У зв’язку із цим виникає цілком логічне за-
питання, а хто ж саме викладатиме в школі релі-
гійні дисципліни? І чи не буде викладання спеці-

альних церковних дисциплін в школі, скажімо, 
православним священиком дискримінацією щодо 
дітей з родин іншого віросповідання? Вважаємо, 
що для вирішення цього питання потрібно забез-
печити право дітей не відвідувати релігійні дис-
ципліни за письмовою заявою батьків, чим буде 
гарантовано право на свободу совісті для релі-
гійних меншин. Міністерство освіти України ма-
ло б укласти відповідні угоди з основними релі-
гійними об’єднаннями, в яких чітко визначити 
правила викладання в школі релігійних дисцип-
лін, гарантії недискримінації релігійних меншин 
та свідомих атеїстів, механізм взаємодії відпові-
дних центральних та місцевих органів управлін-
ня держави і церкви, зокрема порядок призна-
чення викладачів, вимоги до освіти та моральних 
якостей таких викладачів [10, c. 115]. 

Представники яких саме конфесій призна-
чатимуться викладачами, має вирішуватися на 
місцях, зокрема, обласними управліннями освіти 
після консультацій з провідними релігійними 
об’єднаннями даної місцевості. Щоб уникнути 
зловживань, має бути розроблено й впроваджено 
механізм заміни викладача спеціальних церков-
них дисциплін представником іншої конфесії за 
письмовою заявою більшості батьків учнів пев-
ного середнього навчального закладу або класу. 
Представникам релігійних меншин на їх прохан-
ня мають безоплатно надаватися шкільні примі-
щення для навчання їхньої релігії у вільний від 
шкільних занять час. При цьому, до викладання 
мають допускатися лише представники зареєст-
рованих релігійних організацій. Саме тому, релі-
гійні організації мають бути наділені правом за-
сновувати не лише духовні навчальні заклади, а 
й загальноосвітні школи, вищі та спеціальні на-
вчальні заклади тощо. 

Проект Закону України „Про внесення змін 
до Закону України „Про свободу совісті та релі-
гійні організації” від 01.02.2000 р. (підготовле-
ний Кабінетом Міністрів України) встановлює, 
що релігійні організації мають право відповідно 
до своїх внутрішніх постанов створювати для 
релігійної освіти віруючих навчальні заклади і 
групи, а також проводити навчання релігії в ін-
ших формах… (ч. 4 ст. 7). При цьому, в законоп-
роекті під поняттям „віруючий” розуміється осо-
ба, яка є суб’єктом релігійної віри і діяльності, 
носієм релігійного світогляду, релігійного досві-
ду (ст. 1). У зв’язку із цим, на наш погляд, вказа-
не положення обмежує право будь-якої особи (а 
не лише віруючої) здобувати релігійну освіту. 
Адже таку можливість повинні мати і ті, хто не є 
носіями релігійного світогляду. Можливо, здо-
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буття релігійної освіти для них ще більш необ-
хідно, ніж навіть для власне віруючих. 
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Аннотация 
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ТРУДОВИЙ ДОГОВІР  В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОГОВІРНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 
 

Аналізуються і розкриваються тенденції розвитку трудового договору в аспекті становлення індивідуа-
льно-договірного регулювання трудових відносин. Зазначається, що трудовий договір є множинною конструк-
цією, з огляду на поняття, яке, у відповідних ситуаціях проявляє свої різні сторони. Робиться висновок, що тру-
довий договір як правова конструкція та інститут трудового права повинен відігравати основну функцію – ін-
дивідуального регулятора трудових відносин.  

Ключові слова:  трудовий договір, угода, працівник, індивідуально-договірне регулювання. 
 
Постановка проблеми. Соціально-еконо-

мічні, політичні перетворення, які пройшли і 
проходять в Україні, не могли не зачепити всі 
сфери суспільного життя, викликавши кризові 
явища передусім в економіці, політиці. Трудове 
право не залишилось осторонь. Спад виробницт-
ва, інфляція, безробіття, постійне скорочення 
чисельності працівників на підприємствах, орга-
нізаціях, показали неефективність трудового 
права в  умовах сьогодення. Докорінне реформу-
вання трудового права стало неминучим. Одне із 
завдань трудового права полягає в тому, щоб за-
безпечити правові умови для узгодження праців-
ника, роботодавця і держави. Якщо таке узго-
дження не здійснюється, то можуть бути негати-
вні наслідки. Якщо порушується баланс на ко-
ристь працівників, то зазнають збитків інтереси 
бізнесу, його конкурентоздатність падає;  якщо 
баланс порушується на користь бізнесу, то появ-
ляється соціальна незадоволеність у працівників, 
може знижуватись їх трудова активність. Тому 
дуже важливо, щоб баланс дотримувався.  

Держава відмовилася від домінуючої ролі в 
регулюванні трудових відносин, тепер розши-
рюються рамки договірного регулювання. 
Участь держави проявляється, в тому, що воно 
встановлює мінімум гарантій, який повинен на-
даватись усім і не може бути знижений жодним 
роботодавцем. І тут основним, вихідним пунктом 
повинно стати індивідуально-договірне регулю-
вання, в основі якого трудовий договір.  

Ступінь наукової розробки. Проблема до-
говору в праві не була обділена увагою предста-
вників теорії права, а також окремих галузей 
права. Що стосується трудового права, варто зо-
середитись на працях дослідників теоретичних і 

науково-практичних проблем трудового догово-
ру та його історії: І.С. Войтинського, В.М. Гор-
дона, С.Л. Рабіновича-Захарина, Л.С.Таля. У по-
дальшому розробляли теорію та досліджували 
історію трудового договору Н.Г.Алєксандров, 
Б.К.Бегичев, А.К.Безіна, Е.Н.Боднаренко, 
Л.Ю.Бугров, Н.Б.Болотіна, П.А Бущенко., 
С.Ю.Головіна, К.Н.Гусов, В.М.Догадов, І.В.Зуб, 
В.І.Курілов, Р.З.Лівшиць, А.М.Лушніков, 
М.В.Лушнікова, В.В.Лазор, П.Д.Пилипенко, В.І. 
Нікітинський, Ю.П. Орловський, А.С.Пашков, 
А.Е.Пашерстник, А.І.Ставцева, С.О.Сільченко, 
В.Н.Толкунова, К.Л.Уржинський, А.А.Фатуєв, 
Е.Б.Хохлов та ряд інших. Проте в сучасних умовах 
необхідно розробити універсальну модель трудо-
вого договору, яка б відповідала реаліям сьогоден-
ня. А для цього необхідно дослідити природу тру-
дового договору як правового явища. 

Метою статті є аналіз та розкриття  тенде-
нцій розвитку і сучасного стану індивідуального 
договірного регулювання трудових відносин на 
прикладі трудового договору. 

Виклад основного матеріалу. Якщо про-
аналізувати історичний екскурс становлення ра-
дянського трудового права, скинувши ідеологіч-
ну  завісу, то можна з упевненістю сказати про 
трудовий договір як центральний інститут тру-
дового права. Становлення радянського трудово-
го права як самостійної галузі було не стільки 
наслідком тенденції виокремлення трудового 
договору із системи цивільного права, скільки 
спробою більшовиків створити нове соціалістич-
не право, яке б принципово відрізнялося від бу-
ржуазного [1, с.150-151]. У радянській правовій 
системі історично було відсутнє розмежування 
приватного і публічного права. Оскільки дана 



Н.Д. Гетьманцева 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 533. Правознавство. 39 

обставина не входила у плани більшовиків, достат-
ньо лише згадати  слова великого ідеолога того 
часу В.І. Леніна, який наголошував на тому, що ми 
нічого приватного не визнаєм, для  нас у сфері гос-
подарства є публічно-правове, а не приватне. 

У кодексі законів про працю 1918 р. , за-
кріплювалась загальна трудова повинність. А 
тому місця для договірного способу  встановлен-
ня трудових відносин не було, воно було заміне-
но законодавчим. За словами І. Войтинського, 
Трудовий кодекс 1918 р. у значній ступені відобра-
зив розвинену  тенденцію до твердого централізо-
ваного регулювання [2, с.31]. Тому трудові відно-
сини були стихійно віднесені до сфери публічно-
правового регулювання. Теоретичне обґрунтування 
публічно-правового регулювання трудових відно-
син базувалось на запереченні найманого характе-
ра праці,  оскільки наймані відносини ототожню-
вались з експлуататорськими. 

Законодавець, прийнявши у 1922 р. новий 
Кодекс законів про працю, надав простір для ін-
дивідуальних і колективних угод. Договірна 
практика почала розвиватись, залучення до праці 
набуває договірної форми [3, с.30]. 

У юридичній літературі побутувала думка 
про галузеву належність трудового права до ци-
вільного [4, с.16]. Водночас ст. 33 радянського 
цивільного кодексу 1922 р. закріплювала норму 
про те, що відносини найму робочої сили регу-
люються виключно Кодексом законів про працю. 
А це свідчить про те, що трудове право закріпи-
лось як самостійна галузь права зі своїм специ-
фічним методом регулювання, а трудовий дого-
вір  - як основний його інститут. Він визначався 
як угода двох або більше осіб, за яким одна сто-
рона (наймач) надає свою робочу силу другій 
стороні (наймачу) за винагороду. Однак, як за-
значав Н.Г. Александров у підручнику «Советс-
кое трудовое право» 1954 р., терміни «нанимаю-
щийся» и «наниматель» явно неприйнятні  для 
означення сторін соціалістичного трудового до-
говору. З огляду на ту обставину, що в СССР не-
має поділу суспільства на продавців і покупців 
робочої сили. [5, с.145]. Вчені почали робити 
спроби відмежувати трудовий договір від циві-
льних договорів, а саме договору підряду. Кри-
терії відмежування даних договорів у науці тру-
дового права стали класичною аксіомою і дони-
ні. Не будемо винятком, коли  зазначимо, що да-
ні критерії відмежування вперше виокремились 
першим батьком-засновником вітчизняної науки 
трудового права, російським ученим-правником 
Л.С.Талем, і згодом були використані в науці 
радянського трудового права. Разом з тим, тру-

довиків не бентежив той факт, що сам учений 
Л.С. Таль трудовий договір відніс до сфери при-
ватного права. Недарма сама праця вченого  но-
сить назву «Трудовой договор-  цивилистическое 
исследование» [6]. 

Отже, значення трудового договору зводи-
лось  лише до  волевиявлення сторін, а проголо-
шення встановлення умов праці в трудовому до-
говорі було лише декларацією. Дану функцію 
щодо встановлення умов праці виконували коле-
ктивний договір і  централізоване законодавство, 
оскільки радянське трудове право міцно cтояло 
на шляху публічно-правового регулювання. 

У 1970-1971 р. були прийняті Основи зако-
нодавства Союзу РСР  і союзних республік про 
працю [7]. У даному акті вперше отримала лега-
льне закріплення така ознака трудового договору, 
як підпорядкування  робітника господарській владі 
роботодавця. В Основах дана ознака трансформу-
валась у вимогу виконання роботи з підпорядку-
ванням внутрішньому трудовому розпорядку 
(ст.8). Уперше була заборонена необґрунтована 
відмова в прийнятті на роботу. Основи дали визна-
чений позитивний напрямок індивідуальному до-
говірному (автономному) регулюванню. 

7 жовтня 1977 р. Верховна Рада СРСР при-
йняла Конституцію розвинутого  соціалізму. Вона 
розширила поняття права на працю. Новели зако-
нодавства значно удосконалили інститут трудового 
договору і надали подальший поштовх для розвит-
ку наукових досліджень. 

У науці радянського трудового права соці-
алістичний трудовий договір характеризувався 
деякими вченими як організаційно-правова фор-
ма застосування праці в системі державних підп-
риємств [8, с.249]. При цьому саме поняття орга-
нізаційно-правової форми не розкривалось. На 
противагу вченим-трудовикам у цивілістичній 
літературі була поширена думка про організа-
ційний договір як правову форму, що опосеред-
ковує організаційні відносини, спрямовані на 
забезпечення формування майнових відносин. 

Учений-цивіліст О.А. Красавчиков, дослі-
джуючи цивільні організаційно-правові відноси-
ни, до їх числа відносив і трудові відносини [9, 
с.50-57]. Отже, теорія організаційних відносин 
вийшла за рамки цивільних досліджень. Так, у 
підручнику «Советское трудовое право» за ред. 
А.С. Пашкова підкреслюється, що специфічність 
предмета трудових відносин, невіддільність зда-
тності до праці від особистості працівника поро-
джує особливі особистісно-правові й організа-
ційні зв’язки між учасниками відносин [8, с.44]. 
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Отже, трудовий договір відносився до числа ор-
ганізаційних. 

З кінця сімдесятих років правове регулю-
вання праці здійснюється фактично тільки нор-
мативним шляхом, відбувається жорстка регла-
ментація прав і обов’язків сторін за трудовим 
договором. Трудовий договір у науці трудового 
права розглядається як юридичний факт, що по-
роджує трудове правовідношення. Зміст трудо-
вого договору зводиться, як правило, до необхід-
них умов. Останні роки існування адміністрати-
вно-командної системи ознаменувалися поси-
ленням інтересу до теорії природного права, а 
отже, проблеми особистості робітника. Виходять у 
світ одна за одною монографії російських учених-
трудовиків С.А.Іванова і Р.З.Лівшиця «Личность в 
советском праве», згодом – книга В.І. Курилова 
«Личность, труд,  право», де автор приходить до 
висновку, що завдання  трудового права полягає в 
закріпленні у своїх нормах незмінних за суттю 
природних прав у максимальному стикуванні до 
досягнутого прогресом можливого способу їх за-
безпечення і реалізації [10, с.289-290]. 

У 1989 році вийшла праця Р.З.Лівшиця 
«Трудовое законодательство: настоящее и буду-
щее». Автор дав теоретичне обґрунтування, чому 
саме трудовий договір є правовою формою вільно-
го залучення до праці, підкресливши, що у свободі 
вибору проявляються інтереси працівника: профе-
сія, рід занять і робота обираються відповідно до 
покликання освіти і професійної підготовки.  

Потреби суспільства виражаються в потре-
бах конкретних підприємств. Опираючись на 
свої потреби, підприємство є вільним у виборі 
працівників. Так вільний вибір підприємством 
робітника опирається на потреби громадянина, а 
вільний вибір робітником підприємства – на пот-
реби суспільства. Дві свободи,  дві волі, дві гру-
пи інтересів повинні поєднуватись. І кращою 
правовою формою для цього є трудовий договір 
[11, с.26-27]. І все ж соціалістичний трудовий  
договір більш схожий на угоду, що оформляє 
індивідуальний договір, котрий відтворює норми 
Кодексу та інших законодавчих актів. Він інфо-
рмує працівника про його права й обов’язки, ви-
значених законом. Ринок праці, що формується, 
висуває на перший план не організаційні  відно-
сини, а майнові. Таким чином, організаційний 
характер трудового договору обумовлює його 
невідповідність вимогам ринкової економіки.  

Свобода підприємства, запровадження різ-
них форм власності, становлення ринкової еко-
номіки викликали нову форму найму праці – ко-
нтракт. В умовах адміністративної системи роз-

вивати й удосконалювати договірні форми залу-
чення  до праці було неможливо, оскільки кож-
ний крок сторін трудових відносин регулювався 
трудовим законодавством, позбавляючи тим сто-
рін мінімальної самостійності. Контрактна форма 
дозволяла враховувати індивідуальні особливості 
працівника, його професійні навики, ліпше зіста-
вити оплату праці та  різні форми заохочень з 
результатами господарської та іншої діяльності, 
підвищувати відповідальність сторін [12,с.9]. Од-
нак дана система приводила до різкого зниження 
гарантій для працівників. В.І. Нікітинський підкре-
слював, що питання про сферу застосування конт-
рактів може бути вирішено лише на основі сучас-
них законодавчих актів, що складають основу за-
провадження контрактної системи підбору кадрів. 
Попри все, будь-які загальні норми, що встанов-
люють порядок і умови використання контрактної 
системи найму на роботу, у трудовому законодав-
стві поки відсутні [13, с.54]. 

Як видно, контракт, як правова форма найму 
праці отримала неоднозначну оцінку у представ-
ників науки трудового права. Відсутність у науці 
трудового права єдиної думки з даної проблеми є 
однією із причин, що не дозволяла законодавцю до 
сьогодні сформувати інститут контракту. 

Крім того, проблеми контрактної форми 
найму можуть бути розв’язані тільки в комплексі 
з іншими проблемами трудового права, що пот-
ребує корінного реформування та прийняття но-
вого трудового Кодексу. 

Зазначимо, що в радянський період договір 
не був визнаний вітчизняною наукою в якості 
універсального регулятора суспільних відносин. 
Договір не був навіть предметом дослідження у 
теоретиків права, оскільки вони вважали, що 
правове регулювання є в принципі державним 
регулюванням. Дану обставину підтверджують 
праці того періоду [14, с.6-7]. 

Основним фактором, що потягнув суттєву 
трансформацію соціалістичного трудового дого-
вору, можна назвати децентралізацію правового 
регулювання трудових відносин. Держава, в ході 
швидкоплинних приватизаційних процесів, пос-
тупово втрачала функцію по суті єдиного робо-
тодавця, а тому не могла використовувати старі 
адміністративно-командні методи при визначен-
ні умов найму робочої сили, зберігши за собою 
лише встановлення мінімуму гарантій.   

Отже, держава змушена була відмовитися 
від керівної ролі щодо впливу на трудові відно-
сини, що призвело до посилення значення дого-
вірного регулювання у сфері праці. 
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Різкі зміни у бік колективного-договірного 
регулювання трудових відносин зумовили необ-
хідність відповідних змін в трудове законодавство. 
Законодавча база колективного-договірного регу-
лювання піддалася суттєвому оновленню, метою 
якої було створення системи соціального партнер-
ства. На противагу колективно-договірному регу-
люванню, у сфері індивідуального-договірного ре-
гулювання відбуваються застійні явища.  

Так все ж  недосконалість законодавства 
породжує на практиці спроби заповнити прога-
лини шляхом використання в трудовому догово-
рі цивільно-правових конструкцій. Більшість ро-
ботодавців стараються не оформляти свої відно-
сини з працівниками, або ж вносять до письмової 
угоди цивільно-правові елементи. Наприклад, 
трудовий договір (контракт) на підприємствах 
приватної форми власності та з фізичними осо-
бами – роботодавцями, як правило, не укладаєть-
ся. Таким особам видається свідоцтво про право 
на заняття підприємницькою діяльністю, що в 
подальшому позбавляє такого «працівника» від 
ряду пільг і гарантій, властивих трудовим відно-
синам: щорічна основна, додаткові відпустки, 
доплати, надбавки тощо [15, с.57]. Крім того, на 
практиці часто укладаються «угоди про працю»,  
«трудові угоди», які несуть у своїй змістовій час-
тині цивілістичне наповнення. Отже, трудовий 
договір у його природному наповненні можна 
зустріти,  як правило, лише на державних підп-
риємствах. Зауважимо, що ні законодавство про 
працю, ні практика не дають підстав для виснов-
ку про те, що поряд з трудовим договором і кон-
трактом існують інші види угод про працю.         
У даний час можна говорити лише про те, що 
трудовий договір опосередковує різного роду 
відносини щодо застосування праці.  

Подальші нові економічні і політичні реа-
лії, зміни законодавства визвали трансформацію 
уявлень про метод правового регулювання праці. 
У юридичній науці трудове право стало розгля-
датися в поєднанні приватноправового та  публі-
чно-правового начал при пріоритеті приватного 
права. Учені-трудовики, характеризуючи  метод, 
відзначають у ньому співвідношення (поєднан-
ня) державного (централізованого), договірного 
(локального) регулювання. Особливо виділяється 
індивідуальне регулювання, яке  має місце в ме-
жах даного конкретного трудового договору. 

Відзначається принцип індивідуального ре-
гулювання, згідно з яким, усе, що встановлено за 
угодою сторін, не може бути змінено без згоди 
сторін. Тобто зміни правового опосередкування 
економічних відносин повернули одну із найбільш 

ефективних юридичних конструкцій – договір, 
який у всі часи привертав увагу вчених. 

Як будь-яка приватноправова угода, трудо-
вий договір наділений багатьма особливостями 
та ознаками. Трудовий договір є юридичним фа-
ктом, що реалізує основну свою властивість – 
породжує трудове  правовідношення. Створивши 
трудове правовідношення – категорію предмета, 
трудовий договір, як категорія методу, сама по-
чинає його регулювати. На дану обставину ще в 
1940 р. звертав увагу С.Н. Братусь, підкреслюю-
чи, що договір є ніщо інше, як метод правового 
регулювання суспільних відносин [16, с.38]. От-
же, трудовий договір є джерелом прав і 
обов’язків сторін. Крім того, це акт, який, на ду-
мку А.К.Безіної, є актом виконання або викорис-
тання права; на думку В.В. Іванова, є актом за-
стосування. Він розглядається як документ, і,  
нарешті, як юридична модель трудового відно-
шення. І кожна з указаних форм прояву  догово-
ру виконує визначену функцію у правовому ре-
гулюванні праці. Трудовий договір є множинною 
конструкцією з огляду на поняття, яке у відпові-
дних ситуаціях проявляє свої різні сторони. 

Деякі автори вважають, що термін договір 
був прийнятний тільки на перших порах, коли 
мова йшла про становлення договору як загаль-
ної конструкції, а тому пропонують користува-
тися більш вузьким терміном – угода [17, с.102-
103]. Хоч і загальновизнаний той факт,  що тру-
дове право своїми коріннями тісно пов’язане з 
правом цивільним, але й очевидне, що ще в часи 
Російської Імперії трудове право здобуло визна-
ну самостійність у якості промислового, фабрич-
ного, соціального права [18,с.6-10]. Тоді ж і по-
чалось формування власне своєї бази понятійно-
го апарату, для якого термін угода був неприйня-
тний. Основоположники трудового права Вільге-
льм Ендеман, Філліп Лотмар, Лев Семенович 
Таль  рідко користувалися даною термінологією, 
а використовували термін договір. Сучасні вчені-
цивілісти розмежовують поняття угода (право-
чин) і договір [19, с. 502-503]. Угода являє собою 
дію, спрямовану на встановлення, зміну, припи-
нення прав й обов’язків. Договір не тільки вста-
новлює права та обов’язки, але й передбачає 
здійснення суб’єктами предметних дій, зміст 
яких закріплюється в угоді (правочині). Договір 
визначає, що конкретно повинно бути здійснено 
та  які юридичні вимоги пред’являються сторо-
нами до здійснення дій. Тому роль і функції до-
говору значно ширші, ніж угоди. Значення тру-
дового договору, його дія не вичерпується функ-
цією юридичного факту, виникненням трудового 



Трудовий договір  в аспекті розвитку індивідуально-договірного регулювання трудових відносин 

42 Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 533. Правознавство. 

правовідношення. А тому йому також властива 
інша регулятивна роль. Сучасний трудовий до-
говір наділений нормативними умовами (одно-
типно, як і колективного договору),  дія яких 
поширюється на його учасників (учасника). Для 
прикладу, така умова трудового договору, як заро-
бітна плата встановлюється як на державному, так і 
договірному рівні, залежно, яка організаційно-
правова форма господарювання, режим підприємс-
тва,  правовий статус працівника. Так, оплата праці 
працівників установ, закладів, організацій окремих 
галузей бюджетної сфери встановлюється як на 
державному, так і на договірному рівні, причому 
додаткова заробітна плата конкретизується у коле-
ктивному договорі, - і щодо конкретного працівни-
ка у трудовому договорі, контракті [20]. 

На приватних підприємствах умова про за-
робітну плату обумовлюється самими сторонами. 
При цьому роботодавець повинен дотримуватися 
норми щодо державної соціальної гарантії – міні-
мальної заробітної плати, нижче якої не може про-
вадитися оплата за виконану працівником місячну, 
а також погодинну норму праці (обсяг робіт). 

Як бачимо, змістова частина трудового дого-
вору переважно застосовується в безпосередньому 
зв’язку із законом або під його дією. Характер і 
способи здійснення даного впливу потребують до-
слідження як ті, що мають пряме відношення до 
договірного правового регулювання.  

Висновки. Відсутність законодавчої бази 
індивідуально-договірного регулювання, зорієн-
тованої на економічні перетворення, породжує 
нерозв’язані на сьогодні проблеми. Трудовий 
договір як інститут права та як правова констру-
кція в сучасних умовах повинен відігравати основ-
ну функцію – індивідуального регулятора трудових 
відносин. Новий трудовий кодекс повинен заклас-
ти загальні положення про трудовий договір  так, 
щоб вони могли стати основою для укладення тру-
дового  договору (контракту) для всіх працівни-
ків підприємств, установ,  організацій різних 
форм власності. Змістова частина повинна конк-
ретизуватися між самими сторонами трудових 
правовідносин, відображаючи диференціацію 
законодавства про працю, і, отже, повніше відо-
бразити інтереси окремих категорій працівників, 
роботодавців у різних галузях виробництва, ма-
лого та середнього бізнесу. 
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N.D. Getmantseva 
Contract in aspect of individual and contractual regulation of labor relations 

 
Summary 

Analyzed and revealed trends in the employment contract in terms of formation of individual-
contractual regulation of labor relations. It is reported that is multiple contract construction, given the notion 
that, in appropriate situations, shows its different sides. It is concluded that the employment contract as a le-
gal institution of construction and should play a major feature - individual regulator employment. 

 
 

Н.Д. Гетьманцева 
Трудовой договор в аспекте развития индивидуально-договорного регулирования  

трудовых отношений 
 

Аннотация  
Анализируются и раскрываются тенденции развития трудового договора в аспекте становления ин-

дивидуально-договорного регулирования трудовых отношений. Отмечается,  что трудовой договор есть 
множественной конструкцией,  с позиции на понятия, которые у соответственных ситуациях проявляет 
свои разные стороны. Делается вывод, что трудовой договор как правовая конструкция и институт права 
должен сыграть основную функцию – индивидуального регулятора трудовых отношений. 

Ключевые слова: трудовой договор, соглашение, работники,  индивидуально-договорное регу-
лирование. 
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НОТАРІАЛЬНА ФОРМА ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 
 
Розглядається питання віднесення до числа юрисдикційних органів, які можуть здійснювати захист у межах 

правової природи юрисдикційної форми захисту суб’єктивних цивільних прав і законних інтересів органів нотаріату. 
Досліджуються основні аспекти використання нотаріальної форми захисту, його правова природа, визначається спе-
цифіка розгляду справ нотаріальними органами для захисту цивільних прав та інтересів. 

 
Постановка проблеми. Установлюючи 

норми права і тим надаючи можливість виник-
нення на їхній основі суб’єктивних прав і закон-
них інтересів, держава зобов’язана передбачити і 
відповідну форму їх захисту [17, с.53]. На сього-
дні в уповноваженої особи є великий вибір форм 
захисту цивільних прав та інтересів. Однак наяв-
ність декількох форм захисту ставить перед за-
конодавцем і суб’єктом, права чи інтереси якого 
порушені, проблему розмежування їх викорис-
тання. Відповідно перед суб’єктом права виникає 
питання про ефективність і доцільність викорис-
тання тієї чи іншої форми захисту (юрисдикцій-
ної чи неюрисдикційної). Основне розмежування 
між ними полягає в тому, що захист прав та інте-
ресів у юрисдикційній формі здійснюється різ-
ними державними й громадськими органами, із 
властивим кожному з них певним процесуальним 
порядком діяльності в рамках загального й спе-
ціального провадження, тоді як захист прав та 
інтересів у неюрисдикційній формі відбувається в 
рамках матеріальних правовідносин і здійснюєть-
ся, як правило, самими учасниками правовідно-
син. Чинне законодавство встановлює чималу 
кількість способів і засобів захисту суб'єктивних 
цивільних прав і законних інтересів, які реалізу-
ються в рамках тієї чи іншої форми захисту, зок-
рема юрисдикційної. Наприклад, справи, що ви-
пливають із сімейних правовідносин, як правило, 
вирішуються судами (ч. 1 ст. 15 ЦПК України). В 
окремих випадках справи, що випливають із та-
ких відносин, можуть розглядаються органами 
опіки й піклування, органами РАЦСу (ст.ст. 19, 
39 Сімейного кодексу України).  

Отже, захист цивільних прав і законних ін-
тересів у широкому розумінні (цивільних, сімей-
них і т.д.)  здійснюється не тільки судовими, але 
й іншими юрисдикційними органами. Для кож-
ного з них закон установлює певну процесуальну 
форму діяльності. У рамках юрисдикційної фор-
ми захисту суб'єктивних прав і законних інте-
ресів можна вести мову про загальний порядок 
захисту прав у судах загальної юрисдикції, гос-
подарських і третейських судах, і про спеціаль-

ний порядок захисту суб'єктивних цивільних 
прав і законних інтересів - адміністративному  та 
нотаріальному порядку захисту. На наш погляд, 
доречно виділити ще й альтернативний порядок 
захисту порушених цивільних прав, коли відпо-
відно до вимог закону, уповноважена особа 
вправі  вибрати, чи звернутися зі скаргою до 
державного органу управління, чи відразу звер-
татися до суду. 

Юрисдикційний орган приймає до свого 
провадження тільки ті справи, які віднесені зако-
ном до його відання. Правильне розмежування 
компетенції між юрисдикційними органами (судом 
загальної юрисдикції, іншими державними й гро-
мадськими органами) щодо розгляду й вирішення 
цивільних справ має важливе значення в першу чергу 
для забезпечення своєчасного й повного захисту прав 
і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а 
також для діяльності самих цих органів. 

Отже, доцільним аспектом розгляду питання 
правової природи юрисдикційної форми захисту 
суб’єктивних цивільних прав і законних інтересів є 
віднесення до числа юрисдикційних органів, які 
можуть здійснювати захист, органів нотаріату.  

Мета статті. Шляхом аналізу різних науко-
вих концепцій автор ставить перед собою мету ви-
значити теоретико-методологічні засади такої пра-
вової категорії, як «нотаріальна форма захисту ци-
вільних прав та інтересів» та визначити основні 
аспекти застосування вказаної правової категорії. 

Виклад основного матеріалу. Діюче зако-
нодавство, зокрема ст. 18 ЦКУ, передбачає мож-
ливість захисту цивільних прав нотаріусом.        
А закон України  «Про нотаріат» у ст. 5 зо-
бов’язує нотаріуса сприяти громадянам, підпри-
ємствам, установам і організаціям у здійсненні їх 
прав і  захисті  законних  інтересів. 

ЦК України визнає в окремих випадках 
можливість здійснення захисту прав учасників 
цивільного обігу нотаріусом. Це дає можливість 
ставити питання про необхідність розширення 
рамок юрисдикційної форми захисту цивільних 
прав та законних інтересів і передбачати поряд із 
судовою й адміністративною формою захисту 
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захист цивільних прав нотаріусом. При цьому 
варто відзначити, що нотаріус діє від імені дер-
жави. Саме це напевно вводить в оману деяких 
науковців, які зараховують нотаріат до адмініст-
ративної форми захисту. 

Такий підхід характерний не тільки для ав-
торів, котрі досліджували дану проблему в ра-
дянський період, де нотаріат традиційно розгля-
дався в якості органу державного управління [17, 
с.60], але і для сучасних авторів. Аналізуючи на-
укові напрацювання з даної проблематики, спро-
буємо розмежувати адміністративну і нотаріаль-
ну форму захисту, наводячи цим особливості 
останньої. Зокрема, А.П.Вершинін пояснює від-
несення захисту цивільних прав нотаріусом до 
адміністративної форми тим, що нотаріус приз-
начається на посаду органом юстиції й контроль 
за виконанням професійних обов'язків нотаріу-
сами здійснюють органи юстиції [4, с.20-21]. 

Треба, однак, враховувати, що природу то-
го або іншого юрисдикційного органу визначає 
не стільки специфіка його утворення, а також 
контроль за його діяльністю, скільки сам харак-
тер цієї діяльності. У зв'язку з цим  правильною 
видається позиція М. Треушнікова, який відзна-
чає, що нотаріус не працює на правах адмініст-
ративного органа (адміністративний орган зав-
жди займається управлінням, має право вибору, 
при ухваленні рішення), не управляє якою-
небудь сферою, а застосовує норми права, як і 
суд. Правова природа нотаріату не управлінська, 
а правозастосовна [16, с.8]. Точніше її визначає 
його правоохоронна (юрисдикційна) функція [9, 
с.25]. Адже органи управління також займаються 
правозастосуванням. Але юрисдикція не є озна-
кою, що визначає зміст державно-управлінської 
діяльності. Для органів управління більш харак-
терне застосування норм права у формі операти-
вно-виконавчої діяльності, під якою розуміють 
організацію виконання правових норм, позитив-
не регулювання за допомогою індивідуальних 
актів (застосування диспозицій норм права, які 
мають позитивний зміст) [13, с.287]. Основні фо-
рми управлінської діяльності не мають нічого 
спільного із здійсненням нотаріальної діяльності.  

Адміністративний порядок захисту цивіль-
них прав за своїм характером відповідає таким 
відносинам, які засновані на підпорядкуванні 
одного суб'єкта іншому [6, с.168]. Специфіка ро-
згляду справи нотаріальним органом полягає в 
тому, що нотаріус не перебуває в особливих від-
носинах з особами, котрі звертаються за здійс-
ненням нотаріальної дії, і не має ніякої зацікав-
леності в результаті. Тому в літературі неоднора-

зово відзначалася певна подібність нотаріальної 
форми не з адміністративною, а саме із судовою 
формою захисту права [8, с.64; 1, с.24]. Зупини-
мося на цій проблемі детальніше. 

Процесуальну форму нотаріальної діяльно-
сті найбільш доцільно порівнювати з окремим і 
наказним провадженням у судовій формі захис-
ту. Перш за все хотілося б визначити стадії нота-
ріального провадження для здійснення порівня-
льної характеристики з судовими формами захи-
сту. Так, при здійсненні будь-якої нотаріальної 
дії виділяють такі обов’язкові стадії нотаріально-
го провадження: 1) порушення діяльності нотарі-
ального органу (подання заяви та її прийняття 
посадовою особою, перевірка наявності право-
вих підстав на вчинення нотаріальної дії та умо-
ви її виконання; 2) розгляд справи по суті;          
3) вчинення нотаріальної дії. 

Крім указаних обов’язкових стадій, науковці 
схильні виділяти і факультативні стадії нотаріаль-
ного провадження, до яких можна віднести такі: 1) 
попередня підготовка до вчинення нотаріальної дії, 
яка проводиться у випадку виникнення необхідно-
сті витребування нотаріусом додаткових відомос-
тей і документів, проведення експертизи; 2) вико-
нання нотаріальної дії; 3) оскарження нотаріальних 
дій або відмова в їх виконанні. 

Коло цивільних справ, по відношенню до 
яких застосовується судова форма захисту права 
в порядку окремого провадження, характеризу-
ється відсутністю в них матеріально-правового 
спору між зацікавленими особами. В окремому 
провадженні відсутні сторони, що сперечаються, 
із протилежними юридичними інтересами. Воно 
характеризується як непозовне, однобічне прова-
дження [15, с.282]. Разом з тим, факти, що підля-
гають установленню на стадії окремого прова-
дження, не можна беззастережно відносити до 
«безспірних», оскільки вони не є очевидними: 
під час розгляду судом можуть бути встановлен-
ні суперечливі докази, протилежні судження що-
до існування факту [12, с.20-23]. 

До підвідомчості нотаріальних органів та-
кож відносять установлення фактів, що мають 
юридичне значення. Так, нотаріус засвідчує факт 
знаходження громадянина живим, у певному мі-
сці, факт тотожності особистості громадянина з 
особою, зображеною на фотографії, засвідчує час 
пред'явлення документів. На відміну від суду, 
органи нотаріату встановлюють винятково «без-
спірні» факти, у наявності яких є можливість пе-
реконатися безпосередньо, на підставі несупере-
чливих, відповідних закону документів. Посвід-
чення фактів нотаріусом також викликається не-
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обхідністю захисту інтересу громадянина з метою 
наступної реалізації ним своїх суб'єктивних прав. 
Наприклад, громадянка звернулася за посвідчен-
ням факту знаходження її в живих, оскільки було 
порушено її право на одержання пенсії у зв'язку з 
помилкою в документах органів соціального захи-
сту населення, де вона значилася померлою. Захист 
інтересу громадянки в посвідченні факту знахо-
дження її в живих сприяє відновленню й подаль-
шій реалізації її права на одержання пенсії.  

Нотаріат захищає інтереси, пов'язані з 
установленням очевидних фактів і обставин, тоді 
як суд установлює такі факти й обставини, існу-
вання яких не є очевидним і вимагає досить ве-
ликого аналізу доказів [11, с.14-15]. При цьому 
варто враховувати, що при встановленні «очеви-
дних» фактів й визначенні прав, «безспірними» у 
широкому розумінні слова, тобто ніким і нічим 
«не оспорювані», є саме докази, на підставі яких 
нотаріус виносить своє рішення. Разом з тим  
зазначимо, що при здійсненні нотаріальних дій 
існують випадки зіткнення інтересів різних гро-
мадян і можливі ситуації, близькі до конфлікт-
них [1, с.21]. Саме правовий конфлікт, що не 
дійшов до стадії «суперечки», часто приводить 
громадянина до нотаріуса з метою одержання 
доказу державного визнання його права. У пра-
вовій літературі в цьому зв'язку справедливо від-
значалося: «Бути власником якого-небудь права 
мало, якщо не мати можливість надати докази 
існування цього права... Іншими словами, не іс-
нує прав, якщо не існують докази цих прав» [7, 
с.26-28]. Правовий конфлікт може виражатися не 
тільки у правовідносинах певних осіб. Він має 
місце й у випадку, якщо є інші реальні перешко-
ди (або погроза їхнього виникнення) при здійс-
ненні цивільних прав. На подолання цих переш-
код спрямована насамперед діяльність нотаріуса 
щодо встановлення фактів.  

Як правило, захист прав та інтересів нота-
ріусом здійснюється шляхом посвідчення право-
чинів, підтвердження наявності певних прав для 
їх майбутньої реалізації. Основним засобом реа-
лізації нотаріальної форми захисту є вчинення 
виконавчого напису на борговому документі.  

У ряді норм цивільного законодавства 
України передбачена пряма вказівка на можли-
вість захисту порушеного права шляхом вчинен-
ня нотаріусом виконавчого напису, який являє 
собою «розпорядження нотаріуса про стягнення 
з боржника на користь кредитора грошових сум 
чи майна…» [10, с.138]. 

Так, приміром, ч.2.ст.7 Закону України 
«Про фінансовий лізинг» указує, що лізингода-

вець має право відмовитися від договору лізингу 
та вимагати повернення предмета лізингу від лі-
зингоодержувача у безспірному порядку на підс-
таві виконавчого напису нотаріуса, якщо лізин-
гоодержувач не сплатив лізинговий платіж част-
ково або у повному обсязі та прострочення спла-
ти становить більше 30 днів.  

Отже, розмежування компетенції судових і 
нотаріальних органів багато в чому зумовлено 
властивістю й характером заявленої громадяни-
ном вимоги, можливістю її розгляду на підставі 
безспірних доказів або необхідністю досліджен-
ня інших, у тому числі неочевидних, припусти-
мих засобів доказування. Властивість такої вимо-
ги визначає й своєрідну процесуальну форму, в 
рамках якої може бути здійснений її захист юрис-
дикційним органом. Нотаріальна форма захисту не 
передбачена для захисту спірних матеріально-
правових вимог, неочевидних, спірних інтересів. 
Однак вона успішно служить цілям захисту прав 
громадян у межах своєї підвідомчості. 

У літературі нерідко ігноруються правоза-
хисні функції нотаріату вказівкою на відсутність 
у нього можливості «примусити особу, яке по-
рушила право, до відновлення становища, що 
існувало до порушення й необхідність подаль-
шого звертання до компетентних органів» [3, 
с.167]. Причому відсутність можливості приму-
сового виконання нотаріального акту нерідко 
розглядається на противагу судовій формі, що 
володіє всім необхідним «арсеналом» правових 
засобів для захисту цивільних прав, у тому числі 
засобів примусового характеру.  Разом з тим не 
можна не відзначити, що навіть винесене судове 
рішення виконується або добровільно, або шля-
хом порушення нового (виконавчого) прова-
дження. Варто погодитися з Ю.С. Гамбаровим, 
який відзначає, що суду властива лише 
jurisdictio:  ніяких примусових заходів у інте-
ресах правоволодільця, заради здійснення ним 
права, він не вживає; imperium він у цьому розу-
мінні не проявляє… [5, с.19]. Нотаріальні рішен-
ня також не мають властивості безпосереднього 
примусового виконання. При цьому зауважимо, 
що виконавче провадження порушується тільки 
на підставі виконавчого напису (ч.2.ст.3 Закону 
України «Про виконавче провадження» від 
21.04.1999 № 606-14). Однак такий виконавчий 
напис нотаріуса може бути оскаржений до суду і 
визнаний таким, що не підлягає виконанню. Від-
повідно до ч.  7 ст.  50  Закону  України  "Про  
нотаріат", спір  про право,  що ґрунтується на 
вчиненій нотаріальній дії, розглядається судом у 
порядку позовного провадження. Спір про ви-
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знання  вчиненого  нотаріусом  виконавчого  на-
пису таким,  що не підлягає виконанню  повніс-
тю  або  частково,  або  про  повернення стягне-
ного  за виконавчим написом нотаріуса розгляда-
ється судом за позовом боржника до стягувача. 
На практиці непоодинокі випадки звернення до 
суду з такою вимогою. Так, Відкрите акціонерне  
товариство "Волиньагрохім" звернулось до госпо-
дарського суду Волинської області з позовом до 
АППБ "Аваль" в особі Волинської обласної дирек-
ції  за  участю в якості третьої особи на стороні ві-
дповідача приватного нотаріуса Луцького міського 
нотаріального округу Волинської області Котенко 
Л.О.  про визнання недійсним та скасування вико-
навчого напису №3002 від 12.12.05 р. Під час розг-
ляду справи було встановлено, що виконавчий на-
пис був учинений з порушенням вимог чинного 
законодавства, і тому не підлягає виконанню [2]. 

Натомість, аналізуючи норми законодавст-
ва, можна прийти до висновку, що положення 
ст.18 ЦКУ в деяких випадках у реальності не 
може бути втілене в силу суперечностей законо-
давчих актів. Приміром, виконавчий напис нота-
ріуса, відповідно до ст.3 Закону України «Про 
виконавче провадження», є підставою для при-
мусового виконання рішень державною виконав-
чою службою. У той же час, наприклад, ст.1071 
ЦКУ встановлює, що кошти можуть бути списані 
з рахунку клієнта лише у випадку виконання рі-
шення суду. А зазначений закон передбачає мо-
жливість списання коштів на підставі цілого ряду 
виконавчих документів (ст.18-1), серед яких є і ви-
конавчий напис нотаріуса. Отже, норми ст.1071 
ЦКУ суперечать нормам ст.18 ЦКУ, адже не дають 
змоги на їх реалізацію. Пропонуємо, в даному ви-
падку,  доповнити ч.2 ст.1071 ЦКУ і викласти її в 
такій редакції: «Грошові кошти можуть бути спи-
сані з рахунку клієнта без його розпорядження на 
підставі рішення суду чи виконавчого напису но-
таріуса, а також у випадках, установлених догово-
ром між банком і клієнтом». 

Інші акти, винесені нотаріусом, у випадку 
їхнього невиконання тими або іншими особами 
підлягають «перегляду» у судовому порядку. Ра-
зом з тим не можна не підкреслити, що багатьма 
авторами справедливо відзначається особлива 
доказова сила нотаріальних актів [14, с.36]. Не 
маючи заздалегідь визначеної юридичної сили, 
вони викликають більше довіри в суду, оскільки 
видані незалежною, безсторонньою, компетент-
ною особою, не заінтересованою у вирішенні 
спору. Варто також зазначити, що в багатьох 
країнах, які входять до Міжнародного союзу ла-
тинського нотаріату, нотаріальний акт має силу 

судового рішення, що не підлягає апеляційному 
оскарженню, і його виконання не вимагає насту-
пного звернення до суду. Беручи на себе зобов'я-
зання виконувати норми нотаріального акта, сто-
рони заздалегідь добровільно погоджуються з 
оперативним виконанням узятих ними на себе 
зобов'язань [1, с.22]. Такий підхід цілком ефек-
тивний у розумінні забезпечення прав і розван-
таження судів від справ безспірного проваджен-
ня. Проте можливість звернення стягнення на 
майно громадянина без звернення до суду по-
винна бути передбачена законом.  

Висновки. Застосування нотаріальної фо-
рми захисту суб’єктивних прав та інтересів у ци-
вільних правовідносинах має обмежений харак-
тер. Специфіка розгляду справ нотаріальними 
органами полягає в тому, що повноваження но-
таріуса поширюються винятково на встановлен-
ня безспірних фактів, у наявності яких є можли-
вість переконатися безпосередньо, на підставі 
несуперечливих, відповідних закону документів. 
Органи нотаріату, на відміну від судових інстан-
цій, не застосовують змагальної форми процесу, 
а лише встановлюють юридичні факти, як прави-
ло, на основі наданих їм письмових документів. 
Основним засобом захисту прав нотаріальним 
органом є вчинення виконавчого напису на борго-
вому документі. У межах даної проблематики про-
понуємо доповнити ч.2 ст.1071 ЦКУ і викласти її в 
такій редакції: «Грошові кошти можуть бути спи-
сані з рахунку клієнта без його розпорядження на 
підставі рішення суду чи виконавчого напису но-
таріуса, а також у випадках, установлених догово-
ром між банком і клієнтом». При цьому захист 
прав нотаріальними органами не має остаточного 
характеру. Акти нотаріальних органів можуть бути 
оспорені в суді чи арбітражному суді.  
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The notarial form of defence of civil laws and interests 

 
Summary 

The question of notarial form of defence of civil laws and interests is probed in the article. Specified, 
that the basic mean of defence is executive inscription of notary on a debt document. 
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Нотариальная форма защиты гражданских прав и интересов 
 

Аннотация 
Рассматриваются вопросы отнесения к числу юрисдикционных органов, которые могут осуще-

ствлять защиту, в пределах правовой природы юрисдикционной формы защиты субъективных граж-
данских прав и законных интересов органами нотариата. Исследуются основные аспекты использо-
вания нотариальной формы защиты, ее правовая природа, определяется специфика рассмотрения дел 
нотариальными органами для защиты гражданских прав и интересов. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНИХ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ  
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ 

 
Розглядаються законодавчі норми щодо забезпечення рівних прав і можливостей окремих категорій пра-

цівників, зокрема жінок, працівників із сімейними обов’язками, молоді, інвалідів, а також вплив спеціальних 
норм на захист працівників від дискримінації. Визначено основні шляхи та методи вдосконалення боротьби з 
дискримінацією щодо найменш захищених груп трудящих. 

Ключові слова: дискримінація, позитивна дискримінація, диференціація, спеціальні норми. 
 

Постановка проблеми. Україна, ставши на 
шлях реформ, проголосивши себе демократичною, 
правовою державою, чим визнала найвищою цін-
ністю людину, її права та свободи, а також соціа-
льну рівність і рівноправність. Принцип рівності 
прав незалежно від будь-яких обставин поклика-
ний бути гарантом від будь-якої дискримінації. 
Проте сьогодні, як і двісті років тому, люди часто 
стикаються з дискримінацією.  

Особливого поширення набула дискримі-
нація у сфері праці. Причому найбільш вразли-
вими та незахищеними залишаються жінки, інва-
ліди та молодь, незважаючи на те, що саме для 
цих працівників установлені додаткові гарантії 
щодо реалізації трудових прав. Саме тому дослі-
дження законодавчих норм, спрямованих на за-
безпечення рівних прав і можливостей окремих 
категорій працівників, визначення механізмів 
для додаткового їх захисту від дискримінації, а 
також внесення пропозицій щодо вдосконалення 
існуючого правового регулювання у цій сфері на 
сьогодні надзвичайно актуальне. 

На національному рівні поки немає належ-
ної нормативної підтримки заборони дискримі-
нації у сфері праці як загалом, так і щодо окре-
мих груп трудящих. А ратифіковані Україною 
міжнародні акти з цих питань часто носять де-
кларативний характер, не імплементовані та на-
лежно не виконуються.  

Ступінь наукової розробки проблеми. Рі-
зні аспекти забезпечення рівності та заборони 
дискримінації у сфері праці відображені у працях 
відомих учених-юристів О.А. Антона, О.В. Бори-
сова, Н.В. Кохана, О.Г. Красновида, Н.М. Миті-
ної, О.А. Парягиної, Н.М. Сеннікової,    Д.В. Со-
лдаткіна, О.В. Тищенко, І.А. Юрасова тощо. 
Проте комплексне дослідження захисту від дис-
кримінації найбільш вразливих категорій праців-
ників на сьогодні в Україні відсутнє.  

Мета роботи – узагальнення існуючих спе-
ціальних законодавчих норм щодо додаткових 
пільг і гарантій для окремих категорій працюю-

чих, зокрема жінок, працівників із сімейними 
обов’язками, інвалідів, молоді, визначення дієво-
сті таких норм для захисту від дискримінації у 
сфері праці, а також внесення пропозицій по 
вдосконаленню нормативно-правового забезпе-
чення даної сфери. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з Де-
кларацією Міжнародної організації праці осново-
положних принципів і прав у сфері праці від 18 
червня 1998 року, одним із чотирьох основних 
принципів названо недопущення дискримінації в 
галузі праці та занять [2], який вітчизняна доктрина 
трудового права трактує як принцип заборони дис-
кримінації в галузі праці. Даний принцип спрями-
ваний на забезпечення рівності можливостей пра-
цівників при реалізації ними трудових прав.  

Підтримуємо думку І.І. Ларінбаєва, що 
принцип заборони дискримінації виконує мето-
дологічну функцію, показуючи, у який спосіб 
можна досягнути дотримання прав людини. Його 
мета - не досягнення повної рівності в суспільст-
ві, а необхідність кожного мати рівні можливості 
для реалізації себе як особистості [9, с.13].  

Для фактичного забезпечення рівності мо-
жливостей при реалізації трудових прав важливе 
значення має диференціація норм трудового пра-
ва, тобто існування не лише загальних норм, які 
поширюються на всіх працівників, але й спеціа-
льних, які покликані враховувати існуючі особ-
ливості об’єктивного (пов’язані зі специфікою 
окремих видів роботи) та суб’єктивного (пов’я-
зані з особою працівника) характеру.  

Саме з існуванням таких спеціальних норм у 
трудовому праві пов’язане виникнення терміна 
«позитивна дискримінація». Перші її приклади 
з’явились у Сполучених Штатах Америки в 60-ті 
роки ХХ ст. (програма «Affirmative Action», дослі-
вно - позитивні дії) і були спрямовані на поліп-
шення становища чорношкірого населення й інших 
меншин, на створення для них рівності можливос-
тей з іншими членами суспільства, які не відчули 
безпосередньо або через своїх предків дискриміна-
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ційного ставлення. Пізніше, в 1974 році Верховний 
Суд США визнав також конституційність компен-
суючих заходів на користь жінок [11, с.18]. 

Подібна практика почала реалізовуватись й 
в інших країнах світу, завдяки чому ця проблема 
вийшла за межі національних кордонів і стала 
об’єктом регулювання з боку міжнародного пра-
ва. Прикладом є Міжнародна конвенція про лік-
відацію всіх форм расової дискримінації, Конве-
нція ООН про ліквідацію всіх форм дискриміна-
ції щодо жінок тощо. 

Вважаємо обґрунтованою думку Н.М. Ми-
тіної, що позитивною дискримінацію можна ви-
знати заходи, спрямовані на розширення доступу 
членів недостатньо представлених груп населен-
ня до робочих місць, освіти, професійної підго-
товки тощо. Вони полягають у наданні ряду пе-
реваг (особливих прав, пільг), а також викорис-
танні системи квотування, тобто виділення пев-
ної кількості робочих місць представникам ці-
льових груп - особам, які за віком, статтю, соціаль-
ним походженням, мовою та з інших обставин не 
можуть користуватися всіма правами людини нарі-
вні з іншими особами, оскільки виникає ситуація, 
коли рівні права не надають рівних можливостей 
дискримінованій групі. Це так звані особливо враз-
ливі групи населення. До їх числа відносяться жін-
ки, неповнолітні, біженці, апатриди, інваліди, осо-
би похилого віку тощо [10, с.15].  

Водночас у вітчизняній доктрині трудового 
права термін «позитивна дискримінація» не на-
був поширення, хоча й знаходить свій вияв у іс-
нуванні спеціальних норм, які забезпечують до-
датковий нормативний захист окремих категорій 
працюючих. Проте диференціація може, в окре-
мих випадках, як переростати в дискримінацію 
(внаслідок якої постраждають усі, хто не нале-
жить до пільгових категорій), так і бути її причи-
ною (тобто приводити до дискримінації самих 
захищених груп).  

Трудовим законодавством України спеціаль-
ні гарантії та пільги встановлено для різних груп 
населення. У даному дослідженні розглянемо сис-
тему додаткового правового захисту таких катего-
рій працівників, як жінки, працівники із сімейними 
обов’язками, неповнолітні, молодь, інваліди.  

Зокрема, під особливим захистом держави 
перебувають жінки. Деякі пільги й обмеження 
щодо застосування їх праці передбачені законо-
давством у зв’язку з фізіологічними особливос-
тями їх організму, а також через соціальну функ-
цію жінки-матері у вихованні дітей. 

Регулюванню працю жінок присвячена, зо-
крема, глава ХІІ Кодексу законів про працю (далі 

– КЗпП). Відповідно до Кодексу [3, ст. 174], та 
Закону України «Про охорону праці» від 14 жов-
тня 1992 р. [6, ст. 10], забороняється застосуван-
ня праці жінок на важких роботах і на роботах зі 
шкідливими або небезпечними умовами праці, а 
також на підземних роботах, крім деяких (нефі-
зичних робіт або робіт по санітарному та побу-
товому обслуговуванню), а також залучення жі-
нок до підіймання і переміщення речей, маса 
яких перевищує встановлені граничні норми. За-
конодавство передбачає необхідність обмеження 
праці жінок у нічний час: така праця допускаєть-
ся лише в тих галузях, де це викликається особ-
ливою необхідністю й може застосовуватися 
тільки як тимчасовий захід [3, ст. 175].  

Існує ряд норм щодо охорони праці жінок, 
що пов’язані з материнством. Вони передбачають 
встановлення полегшених умов праці (заборона 
залучати до роботи в нічний час, до понаднормо-
вих робіт, до роботи у вихідні дні, відправляти у 
відрядження без їх згоди тощо); надання пільг 
(спеціальна відпустка, перерва на годування дити-
ни тощо); використання праці жінок, що мають 
дітей, на роботі з неповним робочим тижнем; ви-
користання змінного графіка роботи, надомної ро-
боти; спеціальні види соціального страхування. 

КЗпП регламентує і питання безпеки праці 
вагітних жінок і матерів неповнолітніх дітей. 
Так, заборонено тимчасове переведення на іншу 
роботу без їхньої згоди вагітних жінок і жінок, 
які мають дитину-інваліда або дитину віком до 
шести років [3, ст. 33]. Вагітним жінкам, відпові-
дно до медичного висновку, знижуються норми 
виробітку й обслуговування. Ст. 56, 63, 175-177 
КЗпП забороняють залучення вагітних жінок і 
матерів дітей до трьох років до роботи у нічний 
та позаурочний час, а ст. 178 передбачає, що жі-
нки цієї категорії можуть бути переведеними на 
легку роботу або таку, що не викликає впливу 
несприятливих факторів на здоров’я жінки та її 
майбутньої дитини (при цьому зберігається заро-
біток за попереднім місцем працевлаштування 
жінки). Якщо ж на виробництві неможливо знай-
ти легшу або нешкідливу роботу для такої жінки, 
то вона підлягає звільненню від роботи зі збере-
женням середнього заробітку.  

Жінкам надається оплачувана відпустка у 
зв’язку з вагітністю та пологами, а також, за її 
бажанням, відпустка для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці 
періоди допомоги відповідно до законодавства 
[3, ст. 179].  Така відпустка передбачена також 
для жінок, які усиновили дітей [3, ст. 182]. Пра-
цюючим жінкам, які мають немовлят, надаються 
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і спеціальні перерви для годування дитини [3, ст. 
183].  Ст. 185 КЗпП регламентує надання вагіт-
ним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до 14 
років, путівок до санаторіїв та будинків відпочи-
нку і матеріальної допомоги [3]. 

Установлено додаткові гарантії і щодо пра-
цевлаштування жінок. Так, згідно зі ст. 184 
КЗпП, забороняється відмовляти жінкам у при-
йнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з 
мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю 
дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - 
за наявністю дитини віком до чотирнадцяти ро-
ків або дитини-інваліда. Крім того, звільнення 
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 
трьох років, одиноких матерів при наявності ди-
тини віком до чотирнадцяти років або дитини-
інваліда з ініціативи власника або уповноваже-
ного ним органу не допускається, крім випадків 
повної ліквідації підприємства, установи, організа-
ції, коли можливе звільнення з обов’язковим пра-
цевлаштуванням [3]. З одного боку, ці норми по-
винні були стати важливою передумовою для за-
борони необґрунтованої відмови в прийнятті на 
роботу жінок, особливо вагітних. Але на практиці 
відбувається навпаки. Так, роботодавцю просто 
невигідно працевлаштовувати вагітну жінку чи 
таку, що має малолітніх дітей, оскільки їй не лише 
необхідно буде оплачувати відпустку по догляду за 
дитиною, але й звільнити її практично неможливо, 
навіть якщо існує об’єктивна необхідність. 

Тому на сьогодні ситуація щодо дискриміна-
ції жінок у сфері праці залишається складною. Так, 
дослідження Міжнародної організації праці засвід-
чують, що поряд із загальною тенденцією збіль-
шення кількості працюючих жінок, у світі продов-
жує зберігатись їх нерівність із чоловіками щодо 
гарантій зайнятості та заробітної плати, що приз-
водить до збільшення кількості жінок серед «пра-
цюючих бідних» (тих осіб, що працюють, але не 
одержують достатньої винагороди для того, щоб 
вивести себе та свою родину з-за межі бідності). 
Порівняння даних за шістьма групами професій, 
що було здійснене експертами МОП, показує, що в 
більшості держав заробітна плата жінок складає не 
більше 90% від заробітної плати їх колег-чоловіків. 
Також дослідження організації дають підстави 
констатувати безпрецедентно високу кількість без-
робітних жінок (81,8 млн.) та жінок, зайнятих пра-
цею на сімейних підприємствах (у державах Афри-
ки та Південно-Східної Азії чотири із десяти пра-
цюючих жінок зайняті на сімейних підприємствах, 
тоді як серед чоловіків частка таких працівників 
складає два із десяти) [13, с.16]. 

У Рекомендаціях парламентських слухань 
на тему: «Про стан дотримання конституційних 
гарантій трудових прав громадян», схвалених 
Постановою Верховної Ради України від 15 січня 
2009 р. № 892-VI, вказано результати з’ясування 
стану дотримання положень Конвенції ООН про 
ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок 
в реалізації прав у сфері праці. У ході тематичних 
перевірок перевірено 2193 підприємства, установи, 
організації, де використовується праця жінок. З 
них 607 - державних, 517 - колективних, 1069 - 
приватних. Порушення законодавства при викори-
станні праці жінок виявлено на 995 підприємствах, 
установах, організаціях, що становить 45 % переві-
рених з цього питання роботодавців [7]. 

Останнім часом у багатьох країнах Заходу 
йде процес поступового скасування юридичних 
актів, які встановлюють спеціальну охорону пра-
ці жінок, за винятком охорони праці вагітних 
жінок і жінок-матерів. Варто погодитись з І.В. 
Шульженком, що головна причина цього - нега-
тивний вплив такого законодавства на зайнятість 
жінок і принципова неприйнятність у сучасних 
умовах гендерної охорони праці, яка розвиває в 
жінках почуття неповноцінності [14, с.183].  

Дійсно, незважаючи на встановлення дода-
ткових законодавчих гарантій жінкам, їх право-
вий захист в деяких питаннях не лише не збіль-
шився, а навпаки, - зменшився. Жіноча робоча 
сила зі всіма пільгами, заборонами й обмежен-
нями, які передбачає національне законодавство, 
стає невигідною роботодавцю.  

Проте не є виходом із ситуації скасування 
таких додаткових гарантій та пільг, особливо 
враховуючи сучасну соціально-економічну ситу-
ацію в країні. Крім того, в будь-якому випадку, 
більшість таких гарантій пов’язані з фізіологіч-
ними особливостями жіночого організму, і їх 
скасування може негативно позначитися на ста-
новищі жінки, в тому числі на її здоров’ї та ре-
продуктивній функції. З огляду на це, слушною 
видається думка О.Р. Дашковської, що необхідно 
розглядати використання відповідних пільг як 
право жінок, а не обов’язок, тобто треба перейти 
від забороняючого до дозволяючого законодав-
чого регулювання їх праці, що дасть їм змогу 
самостійно вирішувати питання про використан-
ня встановлених для них додаткових гарантій та 
пільг [8, с.12]. Зокрема, можна надати рекомен-
даційний характер нормам, що обмежують пра-
цю жінок у нічний час, наднормово, а також від-
рядження жінок-матерів. Водночас вважаємо, що 
необхідно зберегти окремі імперативні законода-
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вчі обмеження щодо праці жінок, коли умови 
праці шкідливі для їх здоров’я. 

Проте не лише жінки, які мають дітей, мо-
жуть зазнавати дискримінації у сфері праці. 
Остання може бути застосована й до чоловіків, 
зокрема одиноких, що мають дітей. Конституція 
України встановлює, що рівність прав чоловіка і 
жінки забезпечується наданням рівних можливо-
стей у праці та винагороді за неї; закріплена не-
обхідність створення умов, які дають жінкам 
можливість поєднувати працю з материнством, 
зокрема, через надання оплачуваних відпусток та 
інших пільг вагітним жінкам та матерям [1, ст. 
24]. Звичайно, такі заходи, з огляду на державну 
підтримку материнства і дитинства, досить важ-
ливі. Проте, в даному випадку, не передбачено 
заходів для такої ж підтримки батьківства. Адже 
міжнародні стандарти в галузі праці вже трива-
лий час передбачають окремі пільги не для пра-
цівників-жінок, а для працівників із сімейними 
обов’язками. Такі положення знайшли своє відо-
браження і в проекті Трудового кодексу України, 
що є досить позитивним. 

Саме тому необхідно погодитися з думкою 
Г.І. Чанишевої, що об’єктом регулювання по ре-
жимах робочого часу і порядку звільнення, поряд 
з жінкою, повинні стати в окремих випадках і 
чоловіки: які мають дітей до 3-х років (по нічних 
роботах); до 14 років (по надурочних роботах, 
відрядженнях, неповному робочому часу); оди-
нокі батьки (при звільненні, по відпустках без 
збереження заробітної плати за наявності двох 
дітей) тощо [12, с.26]. Водночас невиправданою 
та суперечливою видається думка вченого про 
необхідність надання відпустки до 6 місяців без-
перервної роботи за перший робочий рік чолові-
кам у період вагітності і пологів дружини. Не 
менш важливе та необхідне поширення гарантій 
при прийнятті на роботу, регулюванні оплати 
праці, звільнення і на одиноких батьків, які ма-
ють малолітніх дітей або дитину-інваліда.  

На сьогодні існує ст. 186-1 КЗпП, яка по-
ширює норми щодо додаткового захисту від дис-
кримінації у сфері праці на батьків, але лише 
тих, які виховують дітей без матері. Водночас 
вважаємо необхідним надання гарантій, пов’яза-
них з вихованням дітей, і тим батькам, які не є 
одинокими. Батьківство, нарівні з материнством, 
повинно стати об’єктом правового регулювання 
трудового законодавства. При цьому необхідно 
регламентувати не працю жінок, що мають дітей 
чи чоловіків з дітьми, а працівників з сімейними 
обов’язками, що відповідає міжнародній практи-

ці. Проте, в будь-якому випадку, незмінними за-
лишаються гарантії для вагітних жінок. 

Наступна категорія працівників, яка потре-
бує особливого захисту, - неповнолітні та молоді 
спеціалісти. Сьогодні молодь продовжує належа-
ти до тієї вразливої групи трудящих, що часто 
відчуває значні складнощі при працевлаштуван-
ні.  Адже випускники навчальних закладів, як 
правило, не мають практичного досвіду, тому 
потребують додаткового навчання, а також пев-
ного часу для адаптації до нових умов. Саме то-
му роботодавці неохоче приймають на роботу 
молодих спеціалістів, віддаючи перевагу досвід-
ченим працівникам. Крім того, часто у молодих 
фахівців відсутня моральна готовність до конку-
ренції на ринку праці, що також створює додат-
кові перешкоди при працевлаштуванні. Тому ці-
лком закономірно встановлені щодо праці молоді 
додаткові законодавчі гарантії, регламентовані 
ХІІІ розділом КЗпП.  

Так, особи, які не досягли вісімнадцяти років, 
у трудових відносинах прирівнюються у правах до 
повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого 
часу, відпусток і деяких інших умов праці корис-
туються пільгами, встановленими законодавством 
України [3, ст. 187]. Відповідно до ст. 26 КЗпП, для 
молодих спеціалістів після закінчення вищих на-
вчальних закладів при прийнятті на роботу випро-
бування не встановлюється [3]. 

Заборонено застосування праці осіб, моло-
дших вісімнадцяти років, на важких роботах, на 
роботах зі шкідливими або небезпечними умова-
ми праці, на підземних роботах [3, ст. 190]; а та-
кож на нічних роботах, надурочних і у вихідні 
дні [3, ст. 192]. Крім того, заробітна плата пра-
цівникам, молодшим вісімнадцяти років, при 
скороченій тривалості щоденної роботи виплачу-
ється в такому ж розмірі, як працівникам відпо-
відних категорій при повній тривалості роботи 
[3, ст. 194], а щорічні відпустки надаються у зру-
чний для них час [3, ст. 195].  

Ст. 196 КЗпП передбачає існування броні 
прийняття молоді на роботу і професійне на-
вчання на виробництві, а ст. 197 КЗпП, - надання 
працездатній молоді - громадянам України віком 
від 15 до 28 років після закінчення або припи-
нення навчання у загальноосвітніх, професійних 
навчально-виховних і вищих навчальних закла-
дах, завершення професійної підготовки і пере-
підготовки, а також після звільнення зі строкової 
військової або альтернативної (невійськової) 
служби першого робочого місця на строк не ме-
нше двох років. Що стосується молодих спеціа-
лістів - випускників державних навчальних за-
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кладів, потреба в яких раніше була заявлена під-
приємствами, установами, організаціями, то їм 
повинна надаватися робота за фахом на період не 
менше трьох років. 

Звільнення працівників, молодших вісім-
надцяти років, з ініціативи власника або уповно-
важеного ним органу допускається тільки за зго-
дою районної (міської) служби у справах дітей. 
При цьому звільнення у зв’язку зі змінами в ор-
ганізації виробництва і праці, виявленні невідпо-
відності працівника займаній посаді чи понов-
ленні на роботі працівника, який раніше викону-
вав цю роботу, проводиться лише у виняткових 
випадках і не допускається без працевлаштуван-
ня. Крім того, Закон України «Про зайнятість 
населення» гарантує працевлаштування окремих 
груп молоді на заброньовані державними орга-
нами робочі місця [4, ст. 5].  

Тому можна говорити про досить високий 
рівень правового регулювання правовідносин 
щодо працевлаштування молодих спеціалістів. 
Хоча, більшість гарантій у цій сфері стосуються 
випускників ВНЗ, які навчались за державним 
замовленням, що є недоліком чинного законо-
давства. Адже менш захищеними, а тому більш 
вразливими залишаються молоді спеціалісти, які 
навчалися за контрактом. Крім того, в Україні 
досі відсутні на державному рівні спеціальні 
комплексні програми забезпечення трудової за-
йнятості молоді, які поширені в розвинутих краї-
нах світу. Тим не менше, їх прийняття необхідне, 
особливо щодо неповнолітніх працівників. Адже 
сьогодні роботодавцю невигідно працевлашто-
вувати осіб, молодших 18 років, що будуть пра-
цювати неповний робочий день з оплатою праці 
як за повний. Тому необхідно передбачати дода-
ткові пільги та гарантії для таких роботодавців, 
які забезпечують роботою неповнолітніх.  

Ще однією соціально вразливою категорією 
працівників є інваліди. Особливості їх працевлаш-
тування пов’язані, перш за все, з тією обставиною, 
що воно повинно проходити в рамках професійної 
реабілітації. Тому, зокрема, підбір роботи має від-
буватись у строгій відповідності з рекомендаціями 
медико-соціальної експертної комісії. Крім того, 
необхідним є створення умов праці, що сприяти-
муть реабілітації інваліда, зокрема поєднання праці 
з заходами лікувального характеру.  

Відповідно до Закону України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 
21 березня 1991 р., забезпечення прав інвалідів 
на працевлаштування та оплачувану роботу, в 
тому числі з умовою про виконання роботи вдо-
ма, здійснюється шляхом їх безпосереднього 

звернення до підприємств, установ, організацій 
чи до державної служби зайнятості. Відмова в 
укладенні трудового договору або в просуванні 
по службі, звільнення за ініціативою адміністра-
ції, переведення інваліда на іншу роботу без його 
згоди з мотивів інвалідності не допускається, за 
винятком випадків, коли за висновком медико-
соціальної експертизи стан його здоров’я переш-
коджає виконанню професійних обов’язків, за-
грожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або 
продовження трудової діяльності чи зміна її ха-
рактеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я 
інвалідів [5, ст. 17]. Також підбір робочого місця 
здійснюється переважно на підприємстві, де на-
стала інвалідність, з урахуванням побажань інва-
ліда, наявних у нього професійних навичок і 
знань, а також рекомендацій МСЕК [5, ст. 18]. 

Проте дуже часто роботодавці ігнорують но-
рми щодо створення додаткових робочих місць для 
інвалідів, навіть незважаючи на існування штраф-
них санкцій за такі порушення. На жаль, сьогодні 
власнику підприємства простіше заплатити штраф, 
ніж створювати додаткові умови для працевлашту-
вання цієї категорії населення. Тому можливим 
виходом є збільшення суми таких штрафів, плати-
ти які роботодавцю було б менш вигідно, ніж за-
безпечити роботою інваліда.  

Отже, серед усього масиву трудящих мож-
на виділити ті категорії, які частіше піддаються 
дискримінації у сфері праці. Це пов’язано, як 
правило, з необхідністю чи можливістю існуван-
ня додаткових затрат роботодавця у випадку 
прийому на роботу таких працівників. Такі за-
трати можуть бути пов’язані з оплатою додатко-
вих відпусток, підвищенням кваліфікації чи на-
вчанням, створенням спеціальних робочих місць 
тощо. І хоча законодавством передбачено особ-
ливі гарантії та пільги для окремих категорій 
працівників, часто саме вони є причиною дискри-
мінації. Але відмовитися від додаткового захисту 
таких осіб на сьогодні не можна. Лише окремим 
пільгам можна надати диспозитивного характеру, 
що будуть використовуватися на розсуд самих 
працівників. Що ж до більшості гарантій, то їх іс-
нування зумовлене об’єктивними причинами, з 
огляду на що є необхідним. Тому для забезпечення 
ефективного захисту окремих категорій працівни-
ків від дискримінації потрібно, найперше, вдоско-
налити діюче трудове законодавство, зокрема в 
частині надання таких пільг і гарантій. 

Щодо праці жінок, пропонуємо об’єднати 
норми статей 176 та 177 КЗпП, встановивши, що 
вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до 
чотирнадцяти років або дитину інваліда, не мо-
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жуть залучатись до надурочних робіт, робіт у вихі-
дні дні або направлятись у відрядження без їх зго-
ди. Щодо праці жінок у нічний час, то замість ім-
перативної норми щодо її заборони пропонуємо 
визначити в КЗпП, що така робота дозволяється 
лише за наявності письмової згоди жінки. 

Главу ХІІ «Праця жінок» доцільно заміни-
ти главою «Праця вагітних жінок і трудящих із 
сімейними обов’язками». При цьому гарантії та 
пільги, які на сьогодні поширюються на жінок, 
що мають малолітніх дітей або дитину-інваліда 
та на батьків, які виховують дітей без матері, не-
обхідно поширити на всіх чоловіків з дітьми до 
14 років чи дитиною-інвалідом. Тоді батьківство 
стане об’єктом правового регулювання нарівні з 
материнством.  

Потребує розробки та затвердження Кабі-
нетом Міністрів України комплексна програма 
забезпечення трудової зайнятості молоді, яка б 
передбачала конкретні заходи держави щодо 
сприяння працевлаштуванню  цієї категорії пра-
цівників, їх виконавців та строки. Зокрема, до 
них можна віднести створення додаткових робо-
чих місць для молоді, надання пільг роботодав-
цям у разі працевлаштування неповнолітніх, вдос-
коналення процедури проходження практики сту-
дентами вищих навчальних закладів з метою за-
безпечення отримання реальних практичних нави-
чок роботи. Крім того, варто передбачити ком-
плекс заходів і щодо професійної орієнтації молоді 
до вступу у ВНЗ з метою отримання такої спеціа-
льності, яка буде затребуваною на ринку праці. 

З метою захисту працівників і подолання 
практики їх дискримінації необхідно також пере-
глянути міри відповідальності за порушення 
норм трудового права. Потрібно прагнути до 
встановлення такої відповідальності, щоб її за-
стосування стало дійсно невигідним для робото-
давця (найперше у фінансовому плані). Зокрема, 
пропонуємо в Кодексі про адміністративні пра-
вопорушення встановити штрафні санкції за до-
пущення дискримінації у сфері праці. Крім тощо, 
КЗпП необхідно доповнити норму, згідно з якою 
«роботодавці, які допустили дискримінацію у 
сфері праці, несуть матеріальну відповідальність 
за матеріальну та моральну шкоду». При цьому 
вважаємо, що потрібно передбачити відшкоду-
вання такої шкоди не лише в судовому, але й в 
адміністративному порядку (наприклад, рішен-
ням спеціально уповноваженого органу з питань 
протидії дискримінації за наслідками перевірок). 
Щодо такого органу, то доцільним видається 
створення при Державному департаменті нагляду 
за додержанням законодавства про працю спеціалі-

зованого підрозділу по боротьбі з дискримінацією. 
Для вдосконалення інституційної системи протидії 
дискримінації можливе також запровадження ін-
ституту спеціального представника з питань дис-
кримінації при Уповноваженому Верховної Ради 
України з прав людини. 

Ще однією проблемою залишається склад-
ність на практиці довести існування дискримінації 
в діях роботодавця. Тому необхідне спрощення 
процедури такого доказування (наприклад, при 
відмові у прийомі на роботу доводити лише наяв-
ність аналогічної або більш високої кваліфікації 
порівняно з особою, прийнятою на роботу). Крім 
того, назріла необхідність створення спеціальної 
установи, яка б мала можливість провести експер-
тизу з метою визначення наявності чи відсутності в 
діях роботодавця дискримінаційних проявів. 

Також вважаємо доцільним внесення змін 
до КЗпП, доповнивши його нормою, яка на сьо-
годні передбачена в Проекті Трудового кодексу, 
що особи, які зазнали дискримінації у сфері пра-
ці, мають право на звернення до суду для ви-
знання факту дискримінації та її усунення, а та-
кож відшкодування шкоди, завданої внаслідок 
дискримінації. Адже трудова дискримінація на-
була значного поширення, тому поки не буде 
прийнято новий кодифікований акт у сфері пра-
ці, необхідно вдосконалювати діючий КЗпП з 
метою посилення захисту прав працівників. Крім 
того, позитивним стало би прийняття роз’яснень 
Верховним Судом України щодо практики розг-
ляду спорів, пов’язаних з дискримінацією.  

Для забезпечення справжньої рівності прав 
окремих категорій працівників потрібно, найпе-
рше, забезпечити рівність їх можливостей у галу-
зі праці. Хоча, звісно, говорити сьогодні про по-
вне викорінення дискримінаційної практики важко, 
але потрібно прагнути звести її до мінімуму. Тому 
необхідно залучати до боротьби з дискримінацією 
суб’єктів соціального партнерства, а також інсти-
тути громадянського суспільства, зокрема засоби 
масової інформації. Відстежуючи та висвітлюючи 
щонайбільше фактів дискримінації, роз’яснюючи 
працівникам їх права та способи захисту в конкре-
тних ситуаціях, можна мінімізувати дискриміна-
ційну практику у сфері праці.  

 
Список літератури 

 
1. Конституція України прийнята на 

п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 
1996 р. // Відомості Верховної Ради - 1996. - 
№30. - ст. 141. 



І.С. Сахарук 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 533. Правознавство. 55 

2. Декларація МОП основоположних прин-
ципів та прав у сфері праці: Ухвалена Міжнарод-
ною конференцією праці на її 86-1 сесії в Женеві 
18 червня 1998 р. // Конвенції та рекомендації, ух-
валені Міжнародною організацією праці. 1965-
1999. - Женева, 2001. - Т.2. - с. 1529-1532. 

3. Кодекс законів про працю України від 
10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради 
України. - 1971. - (Додаток до №50). 

4. Про зайнятість населення: Закон Укра-
їни від 1 березня 1991 р. // Відомості Верховної 
Ради УРСР. - 1991. - № 14. - Ст. 170. 

5. Про основи соціальної захищеності ін-
валідів в Україні: Закон України від 21 березня 
1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 
21. - Ст. 252. 

6. Про охорону праці: Закон України від 
14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради 
України. - 1992. - № 49. - Ст. 668. 

7. Про стан дотримання конституційних 
гарантій трудових прав громадян : Рекомендації 
парламентських слухань, схвалені Постановою 
Верховної Ради України від 15 січня 2009 р. № 
892-VI // Голос України вiд 24.01.2009 - № 12. 

8. Дашковська О.Р. Проблеми впрова-
дження принципу гендерної рівності в українсь-

ке законодавство: загальнотеоретичні аспекти // 
Проблеми законності. - 2002. - № 52. - с. 9-15. 

9. Ларинбаев И.И. Диалектика равнопра-
вия и дискриминации: теоретический аспект // 
Право и государство: теория и практика. - 2006. - 
№ 1. - с. 10-18. 

10. Митина Н.М. Запрещение дискримина-
ции в сфере труда как один из основных принци-
пов трудового права. Дис. канд. юрид. наук. - М., 
2006. 

11. Погребняк С. Втілення принципу рів-
ності в юридичних актах // Вісник Академії пра-
вових наук України. - 2006. - № 3. - с. 8-19. 

12. Чанишева Г.І. Реалізація принципу ген-
дерної рівності у трудовому законодавстві Укра-
їни // Актуальні проблеми політики. - 2005. - № 
24. - с. 25-30. 

13. Шашкова-Журавель І.О. Характеристи-
ка міжнародно-правової системи захисту жінок 
від дискримінації у сфері праці // Юриспруден-
ція: теорія і практика. - 2008. - № 7. - с. 16-21. 

14. Шульженко І.В. Правове регулювання 
праці жінок (національні та міжнародно-правові 
аспекти) // Проблеми правознавства та правоохо-
ронної діяльності. - 2002. - № 4. - с. 175-184.  

 
Стаття надійшла до редколегії 4 червня 2010 року. 
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії  О.В. Гетманцевим. 
 

I.S. Saxaruk 
LEGAL ADJUSTING OF EQUAL RIGHTS AND POSSIBILITIES  

OF SEPARATE CATEGORIES OF WORKERS 
Summary 

In science of labour law the special place occupies research of problems of providing of equal possibilities of workers. Along 
with general norms, which spread to all workers, exist and special one called to give additional guarantees to the most vulnerable 
categories of those who work: to the women, workers with domestic duties, young people, invalids. Unfortunately often the special 
norms result, instead of grant of greater protection, in discrimination exactly of these categories of workers. Therefore it is necessary 
not only accept  the special norms, but also to toughen responsibility of employers for their violation, and to conduct informative 
work among workers with the purpose of elucidation of methods of protecting from discrimination. 

Keywords: discrimination, positive discrimination, differentiation, special norms. 
 

И.С. Сахарук 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАВНЫХ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 
Аннотация 

В науке трудового права особое место занимает исследование проблем обеспечения равных возможнос-
тей трудящих. Наряду с общими нормами, которые распространяются на всех работников, существуют и спе-
циальные, призваны предоставить дополнительные гарантии наиболее уязвимым категориям работников: жен-
щинам, работникам с семейными обязанностями, молодежи, инвалидам. К сожалению, часто специальные нор-
мы, вместо предоставления большей защиты, приводят к дискриминации именно этих категорий работников. 
Поэтому, наряду с принятием специальных норм, необходимо ужесточать ответственность работодателей за их 
нарушение, а также проводить информационную работу среди трудящих с целью разъяснения способов защиты 
от дискриминации. 

Ключевые слова: дискриминация, позитивная дискриминация, дифференциация, специальные нормы. 
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ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА САМОЧИННО ЗБУДОВАНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО  
У ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ  

 
Аналізуються правові підстави визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно, проблемні 

питання, які виникають при застосуванні правових норм, що регулюють дані правовідносини. Також розглядається 
судова практика з даного питання та надаються пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства. 
 

Постановка проблеми. Розвиток економі-
ки спричинив суттєве збільшення багатоманітно-
сті правовідносин, що не могло не відобразитись 
на зміні нормативної бази. Прийняття нових нор-
мативно-правових актів покликано врегулювати 
правовідносини, що виникли відносно недавно. 
Зокрема, радянське цивільне законодавство не пе-
редбачало визнання права власності на самочинно 
збудоване нерухоме майно, що було зумовлено 
низкою чинників. Усе будівництво суворо контро-
лювалось державними органами, територіальні 
громади не мали достатніх повноважень тощо.  

Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ), 
який вступив у дію з 01.01.2004 року, врегулю-
вав левову частку нових правовідносин, у тому 
числі він визначив долю об’єктів самочинного 
будівництва. Проте через суперечливість законо-
давства та неоднозначність судової практики та-
кий спосіб захисту порушеного права, як визнан-
ня права власності на самочинно збудоване не-
рухоме майно, зазнає різкої критики серед 
суб’єктів господарських правовідносин та орга-
нів місцевого самоврядування, що і спричинило 
вибір даної теми дослідження. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Окремі аспекти визнання права власності на са-
мочинно збудоване нерухоме майно висвітлені 
Л.В. Карпенко, Т. Коташевською,  Ю. Черкаши-
ною та ін. Проте здійснені дослідження не розк-
рили всіх проблем, які виникають при застосу-
ванні ст. 367 ЦКУ. 

Метою статті є встановлення умов, за яких 
можливе визнання права власності на самочинно 
збудоване нерухоме майно, визначення проблем 
практичного застосування ст. 367 ЦКУ та вияв-
лення шляхів їх подолання. 

Виклад основного матеріалу. Позов про 
визнання права власності – це позадоговірна ви-
мога власника майна про констатацію перед тре-
тіми особами факту наявності в нього права вла-
сності на спірне майно, не поєднане з конкрет-
ними вимогами про повернення майна або усу-
нення інших перешкод, не пов’язаних з позбав-
ленням володіння [1, с. 480]. 

Варто погодитись з Є.О. Харитоновим, 
який вважає, що позови про визнання права вла-
сності спрямовані на захист можливості здійс-
нення права власності шляхом підтвердження в 
судовому порядку факту належності позивачу 
спірного майна на праві власності [2, с. 347]. 

Позов про визнання права власності на са-
мочинно збудоване нерухоме майно є одним із 
різновидів позовів про визнання права власності. 

Ч. 2 ст. 331 ЦКУ передбачено, що право 
власності на нову річ, яка виготовлена (створена) 
особою, набувається нею, якщо інше не встанов-
лено договором або законом. Особа, яка вигото-
вила (створила) річ зі своїх матеріалів на підставі 
договору, є власником цієї речі [3].   

Особливості визнання права власності на 
новостворене нерухоме майно визначено ч. 2 ст. 
331 ЦКУ, яка передбачає, що право власності на 
новостворене нерухоме майно  (житлові будин-
ки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту 
завершення будівництва (створення майна). Як-
що договором або законом передбачено прийн-
яття нерухомого майна до експлуатації, право 
власності виникає з моменту його прийняття до 
експлуатації. Якщо право власності на нерухоме 
майно відповідно до закону підлягає державній 
реєстрації, право власності виникає з моменту 
державної реєстрації. 

Дана норма права нерозривно пов’язана зі 
ст. 375 ЦКУ, згідно з якою власник земельної 
ділянки має право зводити на ній будівлі та спо-
руди, створювати закриті водойми, здійснювати 
перебудову, а також дозволяти будівництво на 
своїй ділянці іншим особам. Власник земельної 
ділянки набуває право власності на зведені ним 
будівлі, споруди та інше нерухоме майно.  Право 
власника на забудову здійснюється ним за умови 
додержання архітектурних, будівельних, саніта-
рних, екологічних та інших норм і правил, а та-
кож за умови використання земельної ділянки за 
її цільовим призначенням.  Правові наслідки са-
мочинної забудови, здійсненої власником на йо-
го земельній ділянці, встановлюються ст. 376 
цього Кодексу. 
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Житловий будинок, будівля, споруда, інше 
нерухоме майно вважаються самочинним будівни-
цтвом, якщо вони збудовані або будуються на зе-
мельній ділянці, що не була відведена для цієї ме-
ти, або без належного дозволу чи належно затвер-
дженого проекту, або з істотними порушеннями 
будівельних норм і правил (ч. 1 ст. 376 ЦКУ). 

Отже, ознаками самочинного будівництва, 
у контексті ч. 1 ст. 376 ЦКУ, є: 1) будівництво на 
земельній ділянці, що не була відведена для цієї 
мети; 2) будівництво без належного дозволу; 3) 
будівництво без належно затвердженого проекту; 
4) будівництво з істотними порушеннями будіве-
льних норм і правил. 

При цьому будівництво буде самочинним 
за наявності лише однієї згаданої ознаки, а не їх 
сукупності.  

Ознаки самочинного будівництва, наведені 
у ч. 1 ст. 376 ЦКУ, кореспондуються з положен-
ням інших нормативно-правових актів, а саме: 
Закону України “Про основи містобудування” 
(ст. 22), Закону України “Про планування та за-
будову територій” (ст. ст. 24, 27, 28, 29), Закону 
України “Про архітектурну діяльність” (ст. 7). 

Необхідно зазначити, що чинне законодав-
ство не передбачає можливості визнання права 
власності на самочинне будівництво на самові-
льно зайнятих земельних ділянках. Більше того, 
самовільно зайняті земельні ділянки підлягають 
поверненню власникам землі або землекористу-
вачам без відшкодування затрат, понесених за 
час незаконного користування ними, а  приве-
дення земельних ділянок у придатний для вико-
ристання стан, включаючи знесення будинків, 
будівель і споруд, здійснюється за рахунок гро-
мадян або юридичних осіб, які самовільно за-
йняли земельні ділянки (ч. ч. 1-2 ст. 212 Земель-
ного кодексу України) [4]. 

Крім того, за самовільне зайняття земель-
них ділянок передбачена як адміністративна (ст. 
531 Кодексу України про адміністративні право-
порушення) так і кримінальна (ст. 1971 Криміна-
льного кодексу України) відповідальність. Про-
те, як слушно відзначає О.А. Вівчаренко, треба 
чітко розрізняти самовільне зайняття земельної 
ділянки та використання земельної ділянки без 
належно оформлених правовстановлюючих до-
кументів. В останньому випадку йдеться про са-
мовільну експлуатацію земельної ділянки, тобто 
про випадки експлуатації земельної ділянки до 
одержання відповідного документа, які не 
пов’язані з порушенням права власності на земе-
льну ділянку або користування нею [5, с. 84].    

Умови, за яких на самочинне будівництво 
може бути визнано право власності, наводяться у 
ч. ч. 3, 5 ст. 376 ЦКУ. Так, ч. 3 ст. 376 ЦКУ пе-
редбачено, що право власності на самочинно 
збудоване нерухоме майно може бути за рішен-
ням суду визнане за особою, яка здійснила само-
чинне будівництво на земельній ділянці, що не 
була їй відведена для цієї мети, за умови надання 
земельної ділянки у встановленому порядку осо-
бі під уже збудоване нерухоме майно, а відпові-
дно до 5 ст. 376 ЦКУ, на вимогу власника (кори-
стувача) земельної ділянки суд може визнати за 
ним право власності на нерухоме майно, яке са-
мочинно збудоване на ній, якщо це не порушує 
права інших осіб. 

Необхідно звернути також увагу на ч. 4 ст. 
376 ЦКУ, в якій зазначено, якщо власник (корис-
тувач) земельної ділянки заперечує проти ви-
знання права власності на нерухоме майно за 
особою, яка здійснила (здійснює) самочинне бу-
дівництво на його земельній ділянці, або якщо це 
порушує права інших осіб, майно підлягає зне-
сенню особою, яка здійснила (здійснює) само-
чинне будівництво, або за її рахунок. 

Системний аналіз положень ч. ч. 3-5 ст. 376 
ЦКУ показує, що одним з головних моментів для 
визнання права власності на самочинне будівни-
цтво у судовому порядку є визнання або неви-
знання відповідачем (органом державної влади 
або місцевого самоврядування) позову. Це підт-
верджується, зокрема, ухвалою судової палати у 
цивільних справах Верховного Суду України від 
07.11.2007 року, де вказано, що, відмовляючи в 
задоволенні позову, суд правильно виходив із 
того, що власником будинку та земельної ділян-
ки є Алуштинська міська рада, яка заперечує 
проти визнання права власності за позивачем на 
самочинно побудоване ним приміщення, тому по-
зов не може бути задоволений на підставі ч. ч. 2, 4 
ст. 376 ЦКУ. Проте, треба мати на увазі, що, згідно 
з ч. 5 ст. 78 Господарського процесуального кодек-
су України (далі - ГПКУ), у разі визнання відпові-
дачем позову господарський суд приймає рішення 
про задоволення позову за умови, що дії відповіда-
ча не суперечать законодавству або не порушують 
прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб. 

Також дискусійним є питання щодо того, 
як повинні застосовуватися положення ч. 3 ст. 
376 ЦКУ та ч. 5 ст. 376 ЦКУ – окремо чи у сис-
темному зв’язку?  

Однією із загальних вимог до форми нор-
мативних актів є логічна послідовність. Зважаю-
чи на цей критерій юридичної техніки, ч. 3 ст. 
376 ЦКУ та ч. 5 ст. 376 ЦКУ повинні застосову-
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ватись окремо, оскільки між згаданими нормами 
права існує ч. 4 ст. 376 ЦКУ, що визначає умови, за 
яких самочинне будівництво підлягає знесенню. 
Тобто законодавець у ч. 3 ст. 376 ЦКУ говорить 
про визнання права власності на самочинне будів-
ництво, у ч. 4 ст. 376 ЦКУ йдеться про знесення 
самочинного будівництва, а ч. 5 ст. 376 ЦКУ знову 
ж таки визначає умови, за яких можливе визнання 
права власності на самочинне будівництво. 

Якщо ж ч. 3 ст. 376 ЦКУ та ч. 5 ст. 376 
ЦКУ необхідно застосовувати у системному 
зв’язку, то доречним було б ч. 5 ст. 376 ЦКУ до-
повнити ч. 3 ст. 376 ЦКУ, або ж ч. 5 ст. 376 ЦКУ 
вважати ч. 4 ст. 376 ЦКУ. 

Стилістичний аналіз ч. 3 ст. 376 ЦКУ та ч. 
5 ст. 376 ЦКУ також свідчить про окреме засто-
сування згаданих норм права, тому що ч. 5 ст. 
376 ЦКУ є загальною нормою, у той час як ч. 3 
ст. 376 ЦКУ є спеціальною нормою. 

Отже, ми вважаємо, що існування ч. 3 ст. 
376 ЦКУ та ч. 5 ст. 376 ЦКУ у теперішній редак-
ції дає всі підстави стверджувати про окреме за-
стосування цих положень.  

Як зазначено вище, законодавець визначив 
чотири ознаки, за якими будівництво може бути 
визнано самочинним. Проте визнання права вла-
сності на самочинне будівництво можливе лише за 
умови надання земельної ділянки у встановленому 
порядку особі під уже збудоване нерухоме майно, 
про що зазначив Вищий господарський суд Украї-
ни у п. 3.2 Узагальнення судової практики розгляду 
господарськими судами справ у спорах, пов'язаних 
із земельними правовідносинами [6]. 

У зв’язку з наведеним виникає питання: чи 
необхідне дотримання інших умов (наявність до-
зволу та належно затвердженого проекту, дотри-
мання будівельних норм і правил)? Ми вважаємо, 
що так. Але ж це неможливо. І ось чому.  

Згідно зі ст. 29 Закону України “Про пла-
нування та забудову територій”, дозвіл на вико-
нання будівельних робіт – це документ, який за-
свідчує право замовника та підрядника на вико-
нання підготовчих (якщо підготовчі роботи не 
були виконані раніше відповідно до дозволу на 
виконання підготовчих робіт) і будівельних ро-
біт, підключення об'єкта будівництва до інжене-
рних мереж і споруд. Дозвіл на виконання буді-
вельних робіт надається інспекціями державного 
архітектурно-будівельного контролю. Замовник і 
підрядник для одержання дозволу на виконання 
будівельних робіт подають до відповідної інспе-
кції державного архітектурно-будівельного кон-
тролю письмову заяву, до якої від замовника бу-
дівництва додаються такі документи: документ, 

що засвідчує право власності чи користування 
земельною ділянкою, або договір суперфіцію; 
проектна документація на будівництво, пого-
джена та затверджена в порядку, визначеному 
законодавством; відомості про здійснення автор-
ського і технічного нагляду тощо. 

Проте, як зазначено вище, земельна ділянка 
надається під уже збудоване приміщення, що 
унеможливлює отримання дозволу до отримання 
земельної ділянки під будівництво. 

Це саме стосується і належно затверджено-
го проекту. 

У науково-практичному коментарі Цивіль-
ного кодексу України, наводиться думка про те, 
що зазначена норма (ч. 3 ст. 376 ЦКУ – виділено 
автором) спрямована на захист прав та інтересів 
особи-забудовника, самочинність будівництва якої 
полягає саме в будівництві нерухомого об’єкта на 
земельній ділянці, що не призначена для цієї мети, 
але з дотриманням усіх будівельних, санітарних, 
пожежних та інших норм [7, с. 525]. 

Зміна цільового призначення земель, які 
перебувають у власності громадян або юридич-
них осіб, здійснюється за ініціативою власників 
земельних ділянок у порядку, що встановлюється 
Кабінетом Міністрів України (ч. 3 ст. 20 Земель-
ного кодексу України). Порядок зміни цільового 
призначення земель, які перебувають у власності 
громадян або юридичних осіб, затверджений по-
становою Кабінету Міністрів України від 
11.04.2002 року №502. Однак цей порядок пе-
редбачає зміну цільового призначення лише  що-
до земельних ділянок, які перебувають у власності 
громадян або юридичних осіб, що підтверджується 
державним актом. Це випливає зі змісту п. 12 зга-
даного Порядку, який визначає, що рішення сіль-
ської, селищної, міської ради або відповідного ор-
гану виконавчої влади про зміну цільового призна-
чення земельної ділянки є підставою для оформ-
лення громадянину або юридичній особі держав-
ного акта на право власності на земельну ділянку зі 
зміненим цільовим призначенням. 

Отже, невизначеним залишається питання, 
як бути із земельними ділянками, наданими в 
оренду землекористувачам. 

Ще одним проблемним питанням є само-
чинне здійснення реконструкції, адже ч. 3 ст. 376 
ЦКУ регламентує виключно самочинне будівни-
цтво на земельній ділянці, що не була відведена 
для цієї мети.  

Здійснення реконструкції також передбачає 
обов’язкову наявність належно затвердженого 
проекту, адже відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону 
України “Про планування та забудову територій”, 
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проектна документація на будівництво об'єктів мі-
стобудування розробляється згідно з вихідними 
даними на проектування з дотриманням вимог 
державних стандартів, норм і правил, регіональних 
і місцевих правил забудови та затверджується за-
мовником в установленому законом порядку. 

Вищий господарський суд України, перег-
лядаючи рішення суду першої інстанції про ви-
знання права власності на самочинно реконстру-
йоване приміщення, постановою №9/118/09 від 
18.02.2010 року зазначив таке. 

Судом першої інстанції встановлено, що 
позивачем не були порушені умови ст. 25 Закону 
України “Про оренду землі” стосовно отримання 
від орендодавця письмової згоди на будівництво 
нових об'єктів на орендованій земельній ділянці, 
оскільки позивачем була здійснена лише внутрі-
шня реконструкція, саме в межах існуючої буді-
влі позивачем і було здійснено реконструкцію та 
переобладнання нерухомого майна. Веранда літ. 
А -1 була добудована лише до другого поверху 
та тримається на стовпах, що підтверджується 
фотознімками, доданими до висновку експерта 
Регіональної торгово-промислової палати Мико-
лаївської області від 19.08.2009 року №120-1357. 
Отже, добудована веранда не пов'язана фундаме-
нтом із землею та не займає земельну ділянку. 

Судом першої інстанції встановлено, що 
будівництво не порушує права інших осіб, земе-
льна ділянка надана позивачу на умовах оренди, 
самочинне будівництво в подальшому погоджене 
з Управлінням містобудування та архітектури 
виконкому Миколаївської міської ради, про що 
свідчить лист від 11.08.2009 року №17-2745. 

Враховуючи, що здійснена позивачем само-
чинна реконструкція не порушує права чи охоро-
нюваних законом інтересів інших осіб, а позовні 
вимоги ґрунтуються на вимогах закону, тому суд 
першої інстанції дійшов правомірного висновку, 
що позовні вимоги підлягають задоволенню [8]. 

Необхідною умовою для визнання права 
власності на самочинне будівництво є наявність 
відповідача у справі та спору між сторонами, 
оскільки: підприємства, установи, організації, 
інші юридичні особи (у тому числі іноземні), 
громадяни, які здійснюють підприємницьку дія-
льність без створення юридичної особи і в уста-
новленому порядку набули статусу суб'єкта під-
приємницької діяльності, мають право звертати-
ся до господарського суду згідно з встановленою 
підвідомчістю господарських справ за захистом 
своїх порушених або оспорюваних прав і охоро-
нюваних законом інтересів (ч. 1 ст. 1 ГПКУ); ст. 
21 ГПКУ передбачає, що сторонами в судовому 

процесі - позивачами і відповідачами - можуть 
бути підприємства та організації, зазначені у 
статті 1 цього Кодексу, відповідачами є підпри-
ємства та організації, яким пред'явлено позовну 
вимогу; господарський суд порушує справи за 
позовними заявами (ч. 1 ст. 2 ГПКУ). 

Отже, відсутність спору між сторонами 
призводить до відмови у задоволенні позову. 

Насамкінець зазначимо, що існування тако-
го способу захисту прав і законних інтересів су-
дом, як визнання права власності на самочинне 
будівництво, необґрунтоване, оскільки суд пере-
бирає на себе повноваження Державної архітек-
турно-будівельної інспекції України, яка здійс-
нює заходи щодо державного архітектурно-
будівельного контролю для забезпечення під час 
забудови територій, розміщення і будівництва 
об’єктів архітектури додержання суб’єктами ар-
хітектурної діяльності затвердженої містобудів-
ної та іншої проектної документації, місцевих 
правил забудови населених пунктів, вимог вихід-
них даних, а також захист прав споживачів будіве-
льної продукції. У зв’язку з наведеним, доречна 
думка Л.В. Карпенка, який вважає, що у справах 
про визнання права власності на об’єкт самочинно-
го будівництва у разі виникнення потреби у спеці-
альних знаннях призначаються комплексні судові 
експертизи (будівельно-технічна, санітарно-еколо-
гічна, пожежно-технічна, електротехнічна експер-
тиза, експертиза з охорони праці та промислової 
безпеки) [9, С. 49]. 

Проте, на нашу думку, ч. ч. 3, 5 потрібно 
виключити зі ст. 376 ЦКУ, надавши право розг-
ляду заяв про визнання права власності на само-
чинне будівництво Державній архітектурно-
будівель-ній інспекції України й органам місце-
вого самоврядування (органам виконавчої вла-
ди). До суду ж варто оскаржувати лише дії або 
бездіяльність Державної архітектурно-будівель-
ної інспекції України й органів місцевого самов-
рядування (органів виконавчої влади) при вирі-
шенні згаданих заяв. Такий приклад уже мав мі-
сце, коли Законом України “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України” №3201-
IV від 15.12. 2005 року виключено ч. 4 ст. 331 
ЦКУ, яка передбачала, що за заявою заінтересо-
ваної особи суд може визнати її власником недо-
будованого нерухомого майна, якщо буде вста-
новлено, що частка робіт, яка не виконана відпо-
відно до проекту, є незначною. 

Підсумовуючи наведене, можна прийти до 
таких висновків: 1. Чинне законодавство не пе-
редбачає можливості визнання права власності 
на самочинне будівництво на самовільно зайня-
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тих земельних ділянках. 2. Положення ч. 3 ст. 
376 ЦКУ та ч. 5 ст. 376 ЦКУ повинні застосову-
ватись окремо. 3. Необхідно умовою для визнан-
ня права власності на самочинне будівництво є 
наявність відповідача у справі та спору між сто-
ронами. 4. Потрібно виключити ч. ч. 3, 5 ст. 376 
ЦКУ, надавши право розгляду заяв про визнання 
права власності на самочинне будівництво, Дер-
жавній архітектурно-будівельній інспекції Укра-
їни та органам місцевого самоврядування (орга-
нам виконавчої влади).  
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Summary 

Legal basis of the confession of ownership are analysed In article on without permission built real es-
tate, problem-solving questions, which appear when using the legal rates, which adjusts the data a legal rela-
tions. Also judicial practice is analysed in article on given to question and are given offers for improvements 
acting legislation. 
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Признание права собственности на самовольно построенное недвижимое имущество  
в хозяйственном правоотношении: проблемы применения 

 
Аннотация 

Анализируются правовые основания признания права собственности на самовольно построенное 
недвижимое имущество, проблемные вопросы, которые возникают при применении правовых норм, ко-
торые регулирует данные правоотношения. Рассматривается судебная практика по данному вопросу и 
подаются предложения относительно усовершенствования действующего законодательства. 
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НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  

В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

Досліджуються правові основи національної екологічної політики України з позиції урахування норм 
міжнародного права навколишнього середовища, зокрема напрацьованих у ході роботи Всесвітніх саммітів з 
охорони довкілля. Увага звертається, перш за все, на концепцію сталого розвитку та її вплив на формування та 
реалізацію екологічної політики країн світу, у тому числі і України. 

Ключові слова: концепція сталого розвитку, національна екологічна політика, нормативно-правові осно-
ви екологічної політики України, міжнародно-правові основи екологічної політики. 

 
Постановка проблеми. Сфера природоо-

хоронної діяльності та природокористування по-
требує сьогодні якісно нових підходів. Зростання 
кількості та масштабів глобальних екологічних 
проблем, які становлять загрозу виживанню 
людства, вимагають докорінного переосмислен-
ня ставлення суспільства до навколишнього се-
редовища. Значний поступ у даній сфері спосте-
рігається на рівні міжнародного співробітництва. 
Так, починаючи з другої половини минулого 
століття, під егідою ООН систематично прово-
дяться Всесвітні самміти з питань навколишньо-
го середовища та розвитку (Стокгольм, 1972 р.; 
Ріо-де-Жанейро, 1992 р.; Йоганнесбург 2002 р.), 
у яких беруть участь представники більшості 
країн світу. Проблема забезпечення сталості еко-
логічного розвитку стала однією із восьми Цілей 
Розвитку Тисячоліття, проголошених у Деклара-
ції Тисячоліття ООН (2000 р.). 

Документи, які з’явились у результаті ро-
боти названих вище та інших міжнародних кон-
ференцій, нарад, зустрічей тощо, ставлять перед 
усім людством певні завдання, котрі потрібно 
виконувати у найстисліші строки. Перш за все, 
необхідно якнайшвидше змінити антропоцент-
ричні пріоритети у взаєминах суспільства з до-
вкіллям. Існує потреба у докорінних змінах у сві-
тогляді людини задля усвідомлення цінності та 
необхідності підтримання довкілля у стабільно-
му стані та у всьому його видовому, популяцій-
ному та екосистемному різноманітті як основи 
збереження та подальшого розвитку людства. 
Так, лауреат Нобелівської премії з економіки 
(1998 р.) Амартьян Сен зазначав, що “людський 
розвиток не можна відокремити від екології і на-
вколишнього середовища. Справді, важливі ком-
поненти людської свободи – і ключові складові 

нашого життя – повністю залежать від цілісності 
навколишнього середовища” [17, с.5]. 

Водночас усі ці ідеї, проголошені на між-
народному рівні, повинні бути належно сприйня-
ті кожної країною світу: починаючи від її владних 
структур і закінчуючи кожною окремою особою. 
Можливість їх реалізації й ефективність застосу-
вання безпосередньо залежать від того, як вони 
будуть враховані у національному законодавстві 
окремих держав і відображені у їх національній 
екологічній політиці.  

Ступінь наукової розробки. Проблеми 
формування та розвитку екологічної політики є 
предметом дослідження А. С. Акішина, В. М. 
Морозової, С. В. Устінкіна, В. Шевчука,  Н. В. 
Шуленіної та ін. Питанням концепції сталого 
розвитку та можливого застосування її принци-
пів при реалізації завдань державної політики, в 
тому числі екологічної, присвячені праці С. М. 
Бобильова, Є. Буравльова, Б. М. Данилишина, В. 
М. Трегобчука тощо. 

Мета дослідження – аналіз правових ос-
нов національної екологічної політики України 
та з’ясування, як при їх формуванні враховують-
ся базові принципи міжнародного права охорони 
довкілля, сформульовані у відповідних міжнаро-
дно-правових документах. Враховуючи постав-
лену мету, основними завданнями дослідження є: 
виділити ключові підходи до питань охорони 
довкілля вироблені на міжнародному рівні; дати 
загальну характеристику концепції сталого роз-
витку та її ролі у формуванні екологічної політи-
ки; проаналізувати національне законодавство, 
яке визначає правові основи екологічної політи-
ки України, на предмет його відповідності нор-
мам міжнародного права.  
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Виклад основного матеріалу. На сучас-
ному етапі суспільного розвитку екологічна по-
літика виступає в якості “значимого, самостійно-
го, структурно оформленого напрямку державної 
діяльності, який тісно пов’язаний із соціально-
економічними та політичними процесами на мі-
жнародному рівні та всередині самої держави” 
[10, с.57]. Виділення екологічної політики у са-
мостійний елемент загальної державної політики 
(нарівні з економічною, соціальною, військовою, 
інформаційною та ін.) у розвинених країнах світу 
відбулось у 70-80-ті роки минулого століття як 
наслідок наростання кризових явищ екологічного 
характеру. Її основу становить офіційно прийня-
та загальна концепція розв’язання екологічної 
проблеми, яка безпосередньо визначає зміст як 
власне державної екологічної політики, так і під-
хід органів влади до екологічних аспектів усього 
комплексу проблем соціально-економіч-ного ро-
звитку країни [15]. 

Погляди на сутність екополітики суттєво 
розрізняються: одні дослідники акцентують ува-
гу на системі заходів щодо захисту довкілля, ін-
ші – на раціональному використанні природних 
ресурсів. Проте, у будь-якому випадку екополі-
тика охоплює два основні напрями, зорієнтовані 
на протидію виснаженню довкілля та його ком-
понентів (кількісне погіршення) і забрудненню 
довкілля (якісне погіршення).  

Науковці виділяють три види державної 
екологічної політики: управлінська, коли суб’єк-
ти, відповідальні за реалізацію екополітики, кон-
центрують свої зусилля на технічній стороні 
прийняття рішень; плюралістична, коли в реалі-
зації екополітики разом із державними органами 
беруть участь неурядові організації; колективна 
– коли держава передає низку повноважень у 
прийнятті рішень групі громадян, яких це рішен-
ня стосується в першу чергу [20, с. 56].  

Із середини ХХ ст. спостерігається політи-
зація екологічної проблематики та екологізація 
політичних процесів на тлі загальної глобаліза-
ції. Екологічна складова сучасного політичного 
процесу проявляється у кількох аспектах. Пер-
шим чинником екологічного характеру, який по-
винен враховуватись у політичному процесі, ви-
ступає обмеженість природних ресурсів, що при-
зводить до конкурентної боротьби в умовах вла-
дно-ієрархічних відносин у сфері природокорис-
тування. Другим чинником є неминучість і не-
зворотність наслідків погіршення довкілля. І, 
нарешті, третій чинник, який повинен братись до 
уваги, це глобальний характер екологічної скла-
дової, що спричиняє необхідність координації 

зусиль держав на регіональному та міжнародно-
му рівнях співпраці [10, с.59].  

Планетарний масштаб екологічних про-
блем зумовлює потребу вироблення, по можли-
вості, максимально уніфікованого підходу до 
організації природоохоронних заходів у різних 
країнах світу. Провідна роль у цій сфері нале-
жить ООН, під егідою якої функціонує ціла низ-
ка міжнародних організацій екологічного спря-
мування (наприклад, Програма ООН з навколи-
шнього середовища (ЮНЕП), Міжнародний со-
юз охорони природи (МСОП) та ін. [7, с.30-35; 9, 
с.13-18]), а також проводяться різноманітні між-
народні конференції. Саме завдяки та у результа-
ті їх діяльності вироблені загальновизнані посту-
лати, які беруться за основу екологічної політики 
(як міжнародної, так і національної).  

На даний час однією із базових підвалин 
екополітики у світі визнана концепція сталого 
розвитку (sustainable development). Основні по-
ложення концепції сформульовані у доповіді 
“Наше спільне майбутнє”, підготовленій Міжна-
родною комісією з навколишнього середовища 
та розвитку (1987 р.). Зокрема, у цій доповіді за-
значалося, що сталий розвиток передбачає задо-
волення потреб теперішніх поколінь людей та не 
становить загрозу можливості задоволення ана-
логічних потреб прийдешніх поколінь [13, с.50-
51]. Саме таке формулювання сутності сталого 
розвитку широко застосовується сьогодні як ба-
зове у багатьох країнах.  

Сталий розвиток ґрунтується на поєднанні 
трьох рівнопорядкових за значенням складових: 
економічній, екологічній та соціальній. Зокрема, 
сталий розвиток в екологічній сфері має на меті 
забезпечення збалансованості економіки та еко-
логії, тобто досягнення такого ступеня розвитку, 
коли людство у виробничій чи іншій економічній 
діяльності уникає руйнування середовища існу-
вання [14; 16, с.3-4; 17, с.5-7]. 

Прихильність до даної концепції неоднора-
зово підтверджувалася на високому міжнарод-
ному рівні. Так, у Декларації тисячоліття ООН 
(2000 р.) проголошується, що “ми знову заявляємо 
про свою підтримку принципів сталого розвитку, в 
тому числі тих, які викладені у Порядку денному 
на ХХІ століття ” [2, п.22]. Аналогічні положення 
закріплені у Йоганнесбурзькій декларації зі сталого 
розвитку [1, п.1, 8 та ін.]. 

Які ж законодавчі основи здійснення еко-
логічної політики в Україні та в якій мірі в них 
враховані відповідні міжнародно-правові прин-
ципи та норми і, перш за все, концепція сталого 
розвитку? Якщо аналізувати екологічне законо-
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давство загалом, то сам термін “сталий розвиток” 
зустрічається в його нормах неодноразово1. Про-
те чи стала концепція сталого розвитку основою 
екологічної політики в Україні? Достатніх підс-
тав, щоб  дати абсолютно ствердну відповідь на 
це питання, мабуть, немає. Отже, спробуємо ар-
гументувати таку позицію. 

Тривалий час єдиним документом, який 
визначав засади національної екологічної полі-
тики України, були Основні напрями державної 
політики України у галузі охорони довкілля, ви-
користання природних ресурсів і забезпечення 
екологічної безпеки (1998 р.) (далі – Основні на-
прями) [3]. Їх реалізація передбачалась у три 
етапи, часові рамки яких досить нечітко визнача-
лись. Так, в Основних напрямах указувалося, що: 
перший етап охоплює період з 1997 р. по 2000 р., 
другий етап розрахований на 10-15 років, почи-
наючи з 1998 р.,  здійснення заходів третього 
етапу “фрагментарно …  розпочалось у 1996 р., а 
більш широке - відповідно до темпів стабілізації 
економіки країни” [3]. Також у документі зазна-
чалося, що завдання третього етапу повинні ви-
конуватись із урахуванням основних засад кон-
цепції сталого розвитку. Аналіз змісту докумен-
ту дозволяє зробити висновок, що в Основних 
напрямах дана концепція та її основні ідеї нале-
жно враховані не були. 

У 2007 році в Україні схвалена Концепція 
національної екологічної політики на період до 
2020 р. (далі – Концепція) [6], яка на даний мо-
мент часу визначає спрямованість дій держави у 
природоохоронній сфері. Нею дія згаданого ви-
ще документа не скасовується, проте, аналізуючи 
зміст Концепції, можна дійти висновку, що саме 
її норми є пріоритетними при формуванні, пода-
льшому розвитку та реалізації екологічної полі-
тики України. На обґрунтування необхідності 
“розроблення оновленої національної екологіч-
ної політики” в Концепції наводяться такі аргу-
менти: - відсутність ефективної системи управ-
ління у сфері охорони навколишнього природно-
го середовища; - значно повільніші, порівняно з 
очікуваними, темпи проведення структурних ре-
форм і модернізації технологічних процесів; - 
ряд подій міжнародного характеру (наприклад, 
Всесвітній самміт зі сталого розвитку (2002 р.); 
Конференція міністрів навколишнього середо-
вища “Довкілля для Європи” (2003 р.) та наяв-

                                                        
1 Наприклад, Закони України “Про охорону навколи-
шнього природного середовища” (преамбула); “Про 
відходи” (ст.5); “Про екологічну мережу” (ст.1); Лісо-
вий кодекс України (статті 19, 34, 48, 55-56) та ін. 

ність в України зобов’язань за відповідними мі-
жнародними договорами.   

У контексті досліджуваної проблеми зупи-
нимось детальніше на останньому із наведених 
аргументів. Безперечно, суттєве значення в акту-
алізації концепції сталого розвитку відіграв уже 
згадуваний Всесвітній самміт у Йоганнесбурзі, 
який відбувся у 2002 р. Як наслідок, в Україні 
затвердили Комплексну програму реалізації на 
національному рівні рішень, прийнятих на Всес-
вітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-
2015 роки (далі – Комплексна програма) [5], була 
розроблена з метою забезпечення комплексного 
системного підходу до формування та реалізації 
державної політики на принципах сталого розви-
тку. У постанові уряду, якою затверджено Ком-
плексну програму, вказується, що реалізація рі-
шень Йоганнесбурзького самміту на період до 
2015 року є одним із пріоритетних напрямів дія-
льності органів виконавчої влади. Інформація про 
хід виконання програми щорічно повинна допові-
датись уряду України Міністерством охорони на-
вколишнього середовища спільно із НАН України. 
Правда, затвердження Кабінетом Міністрів Украї-
ни Комплексної програми не знівелювало потребу 
прийняття спеціального закону про основні засади 
сталого розвитку України, на що неодноразово 
зверталась увага як теоретиків, так і практиків [8, 
с.20-23; 16, с.4, 10-11; 18]. 

У Національній доповіді про стан довкілля 
України у 2007 р. зазначається, що серед пріори-
тетів реалізації державної екологічної політики є 
її “утвердження як інтегрованого чинника соціа-
льно-економічного розвитку з метою переходу 
до екологічно збалансованого розвитку” [11, 
с.224].  Саме це спрямування реалізації екологіч-
ної політики в Україні намагалися закріпити у 
Концепції національної екологічної політики. 
Справді, в цьому документі значно враховані 
пріоритети сталого розвитку. Так, серед принци-
пів екологічної політики України першим назва-
но принцип рівності трьох складових розвитку 
держави (економічної, екологічної, соціальної), 
що зумовлює орієнтування на пріоритети сталого 
розвитку. Серед інших принципів, які безпосере-
дньо випливають із названого вище, можна виді-
лити такі: принцип інтегрування питань охорони 
довкілля та раціонального природокористування 
(тобто екологічних цілей) у секторальну політи-
ку на паритетних началах із економічними та 
соціальними цілями; принцип між секторального 
партнерства та залучення до реалізації екологіч-
ної політики усіх зацікавлених сторін, адже тіль-
ки спільні зусилля усіх є запорукою успішної 
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реалізації екологічної політики. З урахуванням ос-
новних пріоритетів сталого розвитку визначено 
основні цілі та завдання національної екологічної 
політики, а також індикатори її ефективності. 

Прийняття Концепції є тільки одним із 
кроків на шляху формування правових основ на-
ціональної екологічної політики. Наступним по-
винно стати затвердження відповідної Стратегії, 
що передбачено у Концепції. Але, незважаючи 
на те, що з часу прийняття останньої минуло вже 
три роки, законопроект про Стратегію націона-
льної екологічної політки України перебуває 
тільки на стадії обговорення в парламенті [4]. 

Висновки. Незважаючи на складну еколо-
гічну ситуацію в Україні, національна екологічна 
політика держави все ще не має чіткого законо-
давчого закріплення. Існуючі нормативно-право-
ві акти дуже часто декларативні, містять загальні 
положення без розробленого механізму їх реалі-
зації. Окрім того, природоохоронна діяльність і 
надалі не отримує належного фінансового забез-
печення, з одного боку, за рахунок бюджетних 
коштів, а з іншого - практично не діють передба-
чені законодавством економіко-правові інстру-
менти, що не стимулює розвиток інших джерел 
фінансування.  

Отже, необхідно щонайменше: доопрацю-
вати й ухвалити Національну стратегію сталого 
розвитку України та Стратегію національної 
екологічної політики України; наповнити ці до-
кументи чітко сформульованими приписами, а не 
гаслами; розробити дієві механізми їх виконання 
і контролю процесу реалізації норм цих актів; 
передбачити реальну відповідальність конкрет-
них суб’єктів за належне виконання відповідних 
напрямів екологічної політики. 
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National Environmental Policy of Ukraine in the context of sustainable development  
 

Summary 
Legal frameworks of national environmental policy of Ukraine are investigated from position of 

account of norms of International Environmental Law. Positions are analysed mainly accepted during work 
of the World summits of environmental protection. Attention applies, foremost, on concept of sustainable 
development and its influence on forming and realization of environmental policy in the world countries, 
including Ukraine.  

Key words: concept of sustainable development, national environmental policy, legal bases of 
environmental policy of Ukraine, the international legal basis for environmental policy. 
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Национальная экологическая политика Украины  
в контексте концепции устойчивого развития 

 
Аннотация 

Анализируются правовые основы национальной экологической политики Украины с позиций 
учета норм международного права окружающей среды, в частности сформулированных в ходе рабо-
ты Всемирных саммитов по охране окружающей среды. Внимание акцентируется, в первую очередь, 
на концепции устойчивого развития и ее  влияние на формирование и реализацию экологической по-
литики стран мира, в том числе и Украины. 

Ключевые слова: концепция устойчивого развития; национальная экологическая политика, но-
рмативно-правовые основы экологической политики Украины; международно-правовые основы эко-
логической политики.  
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ  
 
Досліджено інститут надання адміністративних послуг органами державної влади. Визначено поняття, 

сутність, ознаки та підстави класифікації адміністративних послуг.  
Ключові слова: адміністративні послуги, поняття, ознаки, підстави класифікації. 

 
Постановка проблеми. Надання адмініст-

ративних послуг – визначальна парадигма реалі-
зації повноважень органів державної влади.        
У країнах Європейського Союзу, де відкритість, 
прозорість і підзвітність є обов'язковими умова-
ми роботи державних інститутів, уже створена 
відповідна нормативно-правова база, розроблені 
концепції та програми забезпечення стандартів 
якості таких послуг. В Україні стан реалізації адмі-
ністративної реформи навіть не відповідає вимо-
гам, що містяться в Концепції адміністративної 
реформи в Україні [1]. Задля поліпшення стану 
публічного адміністрування в Україні виникає не-
обхідність усестороннього наукового дослідження 
інституту надання адміністративних послуг. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженню ролі та значення адміністративних 
послуг чимало уваги приділяли такі адміністра-
тивісти: Авер’янов В.Б, Голосніченко І.П,  Кол-
паков В.К., Кузьменко О.В., Селіванов А.О., Ка-
люжний Р.А. та ін. Розвиток суспільних відносин, 
у тому числі, пов’язаних з наданням адміністра-
тивних послуг, призводить до необхідності їх 
постійного всестороннього дослідження. 

Мета статті. Виходячи з вищенаведеного, 
метою статті є комплексне дослідження інститу-
ту надання адміністративних послуг органами 
державної влади.  

Виклад основного матеріалу. Найголов-
нішою ознакою демократичного суспільства і 
правової держави є вільне й ефективне здійснен-
ня людиною належних їй прав і свобод. Принци-
пово нова роль держави у відносинах з людиною 
визначена Конституцією України, згідно з якою, 
права і свободи людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності держави [2]. Гли-
бинний сенс нової історичної парадигми взаємин 
між державою і людиною полягає в тому, щоб 
місце панівної в минулому ідеології "керування" 
держави людиною посіла протилежна – ідеологія 
"служіння" держави людині.  

Практичне втілення зазначеної ролі дер-
жави можливе лише за умови реалізації передба-
ченого Конституцією України принципу верхо-
венства права, підпорядкування діяльності дер-

жавних інститутів потребам реалізації та захисту 
прав людини, забезпечення їх пріоритетності пе-
ред усіма іншими цінностями демократичного 
суспільства.  

Визнання людини, її життя і здоров'я, честі 
та гідності найвищою соціальною цінністю вима-
гає переосмислення ролі держави та радикальної 
зміни відносин між владою та громадянами. Су-
часна держава не управляє суспільством, а надає 
йому послуги. Громадяни є не прохачами у відно-
синах з органами влади, а споживачами послуг.  

Упровадження доктрини адміністративних 
послуг має здійснюватися на єдиних засадах, що 
вимагає визначення поняття "адміністративні 
послуги" з'ясування його ознак, сутності та здій-
снення класифікації.  

Визначення поняття «послуги» розуміють по- 
різному. Наприклад, В. Авер'янов, підтверджуючи 
правомірність і термінологічну визначеність по-
няття "послуги" з боку органів виконавчої влади, 
звертає увагу на певну недоречність характерис-
тики цих послуг як "управлінських" (чи "адмініс-
тративних"). Натомість акцентує увагу не на "вла-
дно-організаційному" аспекті відповідних дій, а на 
їх "виконавсько-зобов'язальному" аспекті і вважає, 
що розглядуваний вид діяльності органів виконав-
чої влади правильніше визначити як "виконавські 
послуги" [3, с.12].  

На думку В.К.Колпакова, відносини адмі-
ністративних послуг, або “сервісні” відносини 
виникають у зв’язку зі зверненнями фізичних, 
юридичних або інших колективних осіб до носія 
владних повноважень, щодо реалізації суб’єктом 
звернення своїх прав, свобод і законних інтересів 
шляхом прийняття владного рішення. В україн-
ському адміністративному праві вони отримали 
назву реординаційних відносин. Адміністративна 
послуга – результат здійснення владних повно-
важень уповноваженим суб’єктом, який відпові-
дно до закону забезпечує юридичне оформлення 
умов реалізації фізичними, юридичними або ін-
шими колективними особами прав, свобод і за-
конних інтересів за їх заявою (видача дозволів 
(ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення 
реєстрації тощо) [4, с.18].  



 Гордєєв В.В., Градовий В.Б. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 533. Правознавство. 67 

У проекті Адміністративно-процедурного 
кодексу, запропонованого Міністерством юстиції 
України, адміністративна послуга визначається як 
результат визначеної нормативно-правовими ак-
тами діяльності уповноваженого суб'єкта, що 
здійснюється за заявою фізичної або юридичної 
особи щодо юридичного оформлення умов реалі-
зації прав і свобод фізичної особи та прав і за-
конних інтересів юридичної особи (видача дозво-
лів, ліцензій, сертифікатів, посвідчень, проведен-
ня реєстрації та інших дій) [5, с.17]. 

В Україні питання надання та регламента-
ції адміністративних послуг вперше набуло дер-
жавного рівня після видання Указу Президента 
України від 22.07.98р. № 810 «Про заходи щодо 
впровадження Концепції адміністративної ре-
форми в Україні» [6].  

Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України «Про схвалення Концепції розвитку сис-
теми надання адміністративних послуг органами 
виконавчої влади» від 15 лютого 2006 року вста-
новлено, що адміністративна послуга – результат 
здійснення владних повноважень уповноваже-
ним суб’єктом, що відповідно до закону забезпе-
чує юридичне оформлення умов реалізації 
фізичними та юридичними особами прав, свобод 
і законних інтересів за їх заявою (видача дозво-
лів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, прове-
дення реєстрації тощо) [7]. 

Отже, адміністративна послуга – це спря-
мована діяльність уповноважених органів держа-
вної влади на забезпечення суб’єктивних прав 
фізичних і юридичних осіб, яка здійснюється за 
заявою цих осіб і результатом цієї діяльності є 
видання адміністративного акта. 

Ідентифікувати діяльність органів держав-
ної влади як надання адміністративних послуг 
можна завдяки ознакам, які характеризують ад-
міністративні послуги. Так,  адміністративна по-
слуга надається за зверненням приватної фізич-
ної або юридичної особи; контрольна діяльність 
(перевірки, ревізії, інспектування тощо) та інша 
"втручальна" діяльність адміністративного орга-
ну не є адміністративними послугами; надання 
адміністративних послуг пов'язане із забезпечен-
ням умов реалізації суб'єктивних прав конкрет-
ної приватної особи (найбільш типовими зразка-
ми адміністративних послуг є різноманітна дія-
льність щодо проведення реєстрації, видачі до-
зволів, ліцензій тощо); адміністративні послуги 
надаються адміністративними органами й обов'я-
зково через реалізацію владних повноважень; 
право на отримання особою конкретної адмініст-
ративної послуги та відповідне повноваження 

адміністративного органу має визначатися лише 
законом;  результатом адміністративної послуги 
у процедурному значенні є адміністративний акт 
- рішення або дія адміністративного органу, яким 
задовольняється звернення особи. Такий адмініс-
тративний акт має конкретного адресата - спо-
живача адміністративної послуги, тобто особу 
яка звернулася за даною послугою.  

В. Авер'янов серед обов'язкових ознак ад-
міністративних послуг називає те, що приватні 
особи мають право на свій розсуд користуватися 
результатами надання адміністративних послуг. 
В. Тимощук, як другорядну ознаку адміністратив-
них послуг, виділяє їх типовість, або ординар-
ність. Ця ознака особливо актуальна для адмініс-
тративних послуг, які можуть надаватися через 
"універсами послуг", де спілкування між адмініс-
тративним органом і особою фактично є "доку-
ментальним" і, як правило, не вимагає особистого 
контакту з особою [8, с.125-126].  

Щоб ліпше розуміти адміністративні пос-
луги, потрібно здійснити їх класифікацію на 
окремі види. 

Одним з критеріїв класифікації адміністра-
тивних послуг є зміст адміністративної діяльності 
щодо надання адміністративних послуг: видача 
дозволів (наприклад, на заняття окремими вида-
ми підприємницької діяльності, на проведення 
мітингів, демонстрацій, на розміщення реклами, 
на придбання, зберігання, носіння та перевезення 
зброї, в тому числі акредитація, атестація, серти-
фікація (наприклад, акредитація вищих навчаль-
них закладів, закладів охорони здоров'я, атеста-
ція підприємств, робочих місць, сертифікація то-
варів, робіт і послуг); реєстрація з веденням ре-
єстрів (реєстрація актів громадянського стану, 
суб'єктів підприємницької діяльності, автомотот-
ранспортних засобів), у тому числі легалізація 
суб'єктів (наприклад, легалізація об'єднань гро-
мадян), легалізація актів (консульська легалізація 
документів), нострифікація (визнання дипломів, 
виданих в інших країнах) та верифікація (встано-
влення достовірності сертифікатів про похо-
дження товарів з України). 

Також адміністративні послуги можна 
класифікувати за рівнем установлення повнова-
жень щодо надання адміністративних послуг та 
правового регулювання процедури їх надання, 
це: адміністративні послуги з централізованим 
регулюванням (закони, акти Президента Украї-
ни, Кабінету Міністрів України та центральних 
органів виконавчої влади), адміністративні пос-
луги з локальним регулюванням (акти органів міс-
цевого самоврядування, місцевих органів виконав-
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чої влади), адміністративні послуги зі "змішаним" 
регулюванням (коли йдеться водночас про центра-
лізоване та локальне регулювання). 

Вирішальна роль у правовому регулюванні 
взаємин між державою і людиною належить галу-
зі адміністративного права, норми якої покликані 
забезпечувати конкретне застосування конститу-
ційних приписів щодо різноманітних прав і сво-
бод громадян у їх численних стосунках з органа-
ми виконавчої влади, місцевого самоврядування, 
посадовими особами [9, с. 150, 171.].  

Положення ст. 4 Конституції України про 
те, що метою діяльності держави є забезпечення 
особистих прав і свобод, цілком логічно розвива-
ється в Концепції адміністративної реформи в 
Україні, в якій декларується надання державних 
та громадських послуг шляхом реалізації таких 
прав і свобод. Це надзвичайно важливе визнання 
того, що відносини громадянина з державою не 
обмежуються виконанням обов'язків і можливим 
покаранням за їх невиконання. Не підлягає сумні-
ву, що реформування спрямоване насамперед на 
підвищення ефективності діяльності державного 
апарату, підвищення його відповідальності за на-
дання якісних послуг населенню. 

Реалізація об’єктивних потреб демократи-
чного розвитку суспільства щодо захисту прав 
громадян у випадках їх порушення публічною 
адміністрацією знайшла своє вираження у ство-
ренні адміністративних судів і адміністративного 
судочинства [10, с.5].  

Одним із пріоритетних напрямів українсь-
кого державотворення є проведення адміністра-
тивної реформи, яка мала б на меті істотне підви-
щення ефективності системи управління в нашій 
країні. Ідеться про вдосконалення управлінської 
вертикалі, розмежування і збалансування повно-
важень та відповідальності органів виконавчої 
влади і місцевого самоврядування. Україна тепер 
зазнає серйозних трансформацій політико-
правових систем, і саме галузь адміністративного 
права потребує істотних перетворень, оскільки 
адміністративне право є однією з провідних галу-
зей права в кожній демократичній країні. Як ві-
домо зі світового досвіду сучасних розвинених 
держав Європи, демократична перебудова націо-
нальних адміністративно-правових доктрин і за-
конодавства тривала по кілька десятків років. Що 
ж до України, то проведення адміністративної ре-
форми є одним з основних чинників, які викли-
кають суттєві зміни у правовому полі держави. 
Досвід європейських країн у цьому напрямі міг би 
стати у пригоді у разі визначення концептуаль-

них підходів для виконання завдань адміністрати-
вної реформи в Україні. 

Проведення адміністративної реформи в 
Україні забезпечить ефективну роботу всіх під-
систем і ланок державно-управлінського механі-
зму. Шляхом послідовного здійснення адмініст-
ративної реформи буде розв'язана одна з ключо-
вих проблем державного управління – проблема 
невизначеності інституційно-владних повнова-
жень і організаційно-кадрових принципів діяль-
ності органів державної влади та місцевого само-
врядування. Нова модель суспільного управ-
ління повинна базуватися на визнанні таких 
пріоритетів, як орієнтація на клієнта – споживача 
адміністративних послуг, підвищення гнучкості 
управління, готовності до змін, впровадження 
ринкових методів, досягнень й інструментів ме-
неджменту та маркетингу, втілення нової органі-
заційної культури суспільного управління, дося-
гнення раціонального балансу політичних і адмі-
ністративних факторів управління. Спираючись 
на національні цінності, враховуючи вітчизняні 
реалії, доцільно орієнтуватися на спільні прин-
ципи державного управління для країн - членів 
Європейського Союзу, завдяки чому відкрива-
ється можливість інтеграції в Європейський ад-
міністративний простір. 

Однією з основних причин необхідності ад-
міністративних перетворень полягає у великому 
збільшенні витрат держави. Багато країн уже три-
валий час не можуть подолати дефіцит державного 
бюджету, що негативно впливає на економічний 
розвиток. Значно цей дефіцит пов'язаний з велики-
ми витратами на різні соціальні програми. Одночасно 
посилюється зростання невдоволення населення які-
стю державних послуг і механізмом їх розподілу. 

Сучасний стан надання адміністративних 
послуг також характеризується багатьма недолі-
ками об'єктивного та суб'єктивного характеру. 
Окремі проблеми зумовлені недосконалим зако-
нодавством, яке не завжди враховує потреби та 
інтереси приватних осіб при регулюванні їх від-
носин з адміністративними органами (наявність 
необґрунтованих видів адміністративних послуг; 
"подрібнення" адміністративних послуг на окре-
мі платні послуги;  проблеми доступу до інфор-
мації, необхідної для отримання адміністратив-
них послуг тощо). Протягом останніх років явно 
простежується чітка тенденція до збільшення кі-
лькості адміністративних послуг, за які з громадян 
і підприємців стягується плата до бюджетів окре-
мих органів влади. Ці послуги найчастіше некон-
курентні, і громадяни не мають вибору отримати 
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цю послугу в органі влади чи в іншого юридично-
го суб'єкта. 

Фактично надання органами влади різнома-
нітних послуг населенню, хоча такі послуги й ви-
пливають з повноважень органів влади, є альтерна-
тивним засобом фінансування діяльності органів 
влади (додатковим до фінансування з державного 
бюджету). Тому така практика є додатковим фі-
нансовим навантаженням на громадян країни. 

Інколи, заперечуючи платність адмі-
ністративних послуг, пропонується зробити всі 
адміністративні послуги для особи безкоштовни-
ми. Але встановлення справедливої чіткої плати 
за адміністративні послуги може запобігти коруп-
ції, адже "безкоштовна невизначеність" часто 
змушує шукати шляхів до визначеності, але не 
завжди законної. Крім того, плата за послуги може 
бути дієвим інструментом для мотивації службо-
вців надавати послуги якісно, особливо у випадку, 
коли від цих коштів прямо залежатиме фінансу-
вання відповідного адміністративного органу та 
преміювання службовців. Зробити більшість адмі-
ністративних послуг безоплатними для користува-
чів сьогодні не наважуються навіть економічно 
розвинені держави. Хоча окремі адміністративні 
послуги повинні бути безплатними для особи. 

На думку Г. Чміленко, першочерговою 
проблемою у сфері публічних послуг є необхід-
ність припинення практики надання органами 
виконавчої влади платних послуг господарського 
характеру. Для цього, а також для впровадження 
справжньої ідеології служіння держави людині, 
може використовуватись теорія адміністративних 
послуг, яка б визначила завдання сучасної демо-
кратичної держави, обґрунтовані критерії розме-
жування різних видів публічних послуг, ознаки 
адміністративних послуг, стандарти визначення 
якості адміністративних послуг [11, с.90]. 

Поліпшення якості обслуговування грома-
дян – одне із завдань Концепції адміністративної 
реформи, яка визначає «послуги» як діяльність з 
обслуговування громадян, що полягає не тільки у 
їх наданні, але й ефективному функціонуванні 
органів влади. Тому на сучасному етапі розвитку 
науки адміністративного права існує реальна 
можливість здійснити вплив на якість правового 
регулювання й становлення практики державно-
го управління шляхом побудови теорії надання 
послуг як одного з видів позитивного державно-
го управління.  

Для поліпшення якості надання адмініст-
ративних послуг вважається за необхідне: інсти-
туційно розмежувати органи, які займаються ви-
робленням політики, й органи, які займаються 

поточним адмініструванням. У другій категорії 
необхідно виділити органи, які надають адмініс-
тративні послуги та зосередити їх увагу на якіс-
ному наданні таких послуг; мінімізувати обсяг 
(номенклатуру) адміністративних послуг, та за-
лишити лише ті послуги, які зумовлені публіч-
ними інтересами. Для цього всі послуги необхід-
но переглянути і згрупувати: а) послуги, надання 
яких потрібно залишити за державою та місце-
вим самоврядуванням; б) послуги, які можуть 
бути скасовані без шкоди для суспільства та 
держави; в) послуги, надання яких може бути 
передано недержавним суб’єктам у порядку де-
легування або приватизації, але має здійснюва-
тися під контролем і під відповідальність держа-
ви або місцевого самоврядування.  

Зауважимо, що діяльність щодо перегляду 
обсягу (номенклатури) адміністративних послуг 
повинна здійснюватися постійно, необхідно мак-
симально децентралізувати надання адміністра-
тивних послуг. Основним суб’єктом надання ад-
міністративних послуг мають стати органи міс-
цевого самоврядування. Це наблизить надання 
адміністративних послуг до споживачів, що не 
тільки зручно для останніх, але й сприятиме 
більш точному визначенню їх потреб та очіку-
вань, підвищить відповідальність влади. Крім 
того, завдання щодо надання адміністративних 
послуг доцільно передавати через відкриті меха-
нізми тендерів. Передача публічних завдань по-
винна відбуватися разом з відповідним публіч-
ним фінансуванням на цю діяльність. При цьому 
процедура надання адміністративних послуг по-
винна ґрунтуватися на принципах цілісності (ре-
зультативності) адміністративної послуги та 
“єдиного вікна” – приватна особа подає заяву та 
при потребі необхідний мінімум документів, а 
збирання довідок, погодження тощо має здійс-
нюватися всередині адміністрації, а не поклада-
тися на особу. При встановленні процедури на-
дання адміністративної послуги необхідно орієн-
туватися на кінцевий результат та не допускати 
“подрібнення” адміністративної послуги, створи-
ти такі умови, щоб суб’єкти, які надають адміні-
стративні послуги в питанні внутрішньої органі-
зації діяльності могли діяти за принципами при-
ватного сектору. Це повинно поширюватися на-
самперед на питання добору кадрів та управління 
персоналом, винагороди за працю. Підставами 
для встановлення стандартів якості надання ад-
міністративних послуг і для оцінки якості їх на-
дання є критерії результативності, своєчасності, 
доступності, зручності, відкритості, поваги до 
особи, професійності. Стандарти якості надання 
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адміністративних послуг повинні регулярно пе-
реглядатися та поліпшуватися. Варто також за-
проваджувати хартії послуг, у яких визначати 
стандарти обслуговування; створювати “універ-
сами послуг”, що дозволяє особі в одному місці 
отримати всі або найбільш поширені адміністра-
тивні послуги, які надаються на певному адміні-
стративно-територіальному рівні, вести прийом 
громадян протягом усього робочого часу, органі-
зувати оплату послуг на місці і т.д. [12]. 

Для розв'язання проблем у наданні адмініст-
ративних послуг необхідно сконцентрувати зусилля 
в таких напрямах: підвищенні ефективності робо-
ти державного апарату і наданні населенню більш 
якісних послуг; розвитку партнерських відносин 
між державним і приватним секторами, і більш 
чіткому поділі їх відповідальності за розв’язання 
проблем, що виникають; налагодженні багатосто-
ронніх зв'язків між державою і громадянським су-
спільством, залученні населення до управління 
суспільними справами тощо.  

Висновок. Надання адміністративних пос-
луг є визначальною парадигмою реалізації пов-
новажень органів державної влади. Розвиток су-
спільних відносин призводить до необхідності 
всестороннього дослідження інституту надання 
адміністративних послуг органами державної 
влади. Отримані результати необхідні для по-
ліпшення якості таких послуг, удосконалення 
процесуального та матеріального законодавства 
у цій сфері суспільних відносин. 
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ЗАГАЛЬНОНАУКОВИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ  
ПРИНЦИП ВІДПОВІДНОСТІ ТА НАУКА ПОДАТКОВОГО ПРАВА 

 
У статті розкривається поняття та природа загальнонаукового методологічного принципу відповідності. 

Продемонстровано дію принципу відповідності в науці податкового права на прикладі основних податково-
правових доктрин – етатистської, людино центристської та егалітарної. Обґрунтовано висновок, що до усіх на-
укових податково-правових доктрин застосовний загальнонауковий методологічний принцип відповідності. 

Ключові слова: загальнонауковий методологічний принцип відповідності; етатистська доктрина оподат-
кування; людиноцентристська доктрина оподаткування; егалітарна доктрина оподаткування. 

 
Постановка проблеми. Одним з яскравих 

феноменів сучасного періоду розвитку постра-
дянської юриспруденції став надзвичайно дина-
мічний, вибухоподібний злет науки фінансового 
права та науки податкового права як її невід'єм-
ної частини особливо. Внаслідок цього утвори-
лась велика кількість різноманітних досліджень 
позитивного податкового права, податково-
правової дійсності в цілому, що невідкладно по-
требує своєрідної інвентаризації, систематизації 
цих наукових розробок, а ще гостріша потреба у 
неупередженому погляді на їхній методологіч-
ний інструментарій і теоретичний потенціал, 
практичну значимість. Інакше кажучи, стала оче-
видною необхідність у ретельному науковознав-
чому аналізі пострадянської науки податкового 
права, її генетичних джерел, тенденцій і перспе-
ктив розвитку. Це зумовлено рядом обставин як 
об'єктивного, так і суб'єктивного характеру.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Чимало вчених юристів-фінансистів ратує за ро-
зрив генетичних зв'язків з радянською наукою 
фінансового, у тому числі податкового, права, 
вимагає перегляду радянської теорії права 
(вони забувають, що минулого вже немає й тому 
переробити його не можна, як і не можна зміни-
ти майбутнє, тому що воно ще не наступило). 
Зокрема, М.Ф. Івлієва підкреслює, що першим у 
сучасній науці фінансового права "заявив про 
необхідність перегляду (виділено мною - Г.Р.) 
радянської доктрини права" [2, c.152] С.Г. Пепе-
ляєв. Далі М.Ф. Івлієва уточнює своє тверджен-
ня: "Обравши природне право (виділено мною -
Г.Р.) як  методологічну категорію, - пише вона, - 
С.Г.Пепеляєв розробив визначення податку, яке 
істотно відрізняється як від раніше сформульо-
ваних у науці фінансового права визначень, так і 
від закріпленого в позитивному праві" [2, c.153] 
(виділено мною. - Г.Р.).  

"Проголошуючи верховенство закону й ві-
дмовляючись від технократично-бюрократич-

ного трактування права як засобу державного 
керування, - писав у своєму кваліфікаційному 
дослідженні С.Г.Пепеляєв, - ми тим самим зму-
шені звернутися до дослідження об'єктивної пра-
вової природи регульованих відносин, а це, у 
свою чергу, вимагає перегляду устояної точки 
зору, що зводить право до державного встанов-
лення - закону, тобто, вимагає перегляду так 
званої "нормативної" концепції права" [9, c.4] 
(виділено мною. - Г.Р.). Прихильників перегляду 
радянських податково-правових, фінансово-
правових і взагалі правових доктрин минулого у 
сучасній науці фінансового права чимало, причому 
серед них виявилися й маститі вчені.  

Досить поширена в науці фінансового, у 
тому числі податкового, права й інша, протилеж-
на крайність - прагнення використовувати в яко-
сті основних і навіть єдиних аргументів при ана-
лізі пострадянської податково-правової дійснос-
ті, що раніше не існувала навіть у формі тенден-
цій, положень, узагальнень, оцінок і висновків із 
праць класиків науки фінансового права минуло-
го  або загальновизнаних корифеїв науки фінан-
сового права - наших сучасників, які безпосеред-
ньо тими або іншими науковими проблемами 
особисто не займалися. Очевидно, основна за-
слуга корифеїв науки фінансового права минуло-
го й сьогоднішніх її загальновизнаних лідерів 
полягає в іншому, - вони показують нам зразки 
наукової постановки й вирішення найгостріших 
проблем фінансово-правової дійсності їхнього 
часу, але в них не має й не могло бути готових 
відповідей на усі питання сучасної фінансово-
правової практики. 

Виклад основного матеріалу. Наша точка 
зору з даного питання полягає в тім, що кожна 
об'єктивна реальність, яка якісно, тобто  прин-
ципово, відрізняється від попередньої, повинна 
одержати в науці своє адекватне відбиття, то-
му що за допомогою наукових доктрин, концеп-
цій, категоріально-понятійного апарату, виробле-
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них попередньою наукою як відбиттям якісно ін-
шої реальності, нову реальність пояснити не мож-
на. Як неприпустимо переглядати, піддавати ревізії 
віджилі своє наукові доктрини лише на підставі 
їхньої невідповідності новій об'єктивній реальності 
- у тім і іншому випадках губиться наступність у 
розвитку науки, безпідставно спотворюється зміст 
наукових теорій. 

За всіма вищевикладеними нами окремими 
прикладами з науки податкового права, якщо до 
них придивитися більш пильно, досить чітко 
проглядаються по-справжньому глибокі, у пря-
мому розумінні цього слова фундаментальні фі-
лософські, теоретичні й методологічні проблеми 
науки фінансового права - як повинні співвід-
носитися між собою її "старі", точніше кажу-
чи, класичні, і нові доктрини,  чи можлива й 
чи припустима їхня взаємодоповнюваність, 
або нова наукова доктрина завжди начисто 
відкидає попередню наукову доктрину? 

Залишаючись винятково в теоретико-мето-
дологічному полі науки фінансового права, на-
вряд чи можливо сформулювати належні відпо-
віді на ці й споріднені їм питання. Цей випадок, 
на нашу думку, вимагає звернення до загальнонау-
кового досвіду інших наук і навіть застосування 
філософських підходів до його аналізу. Інакше ка-
жучи, тут, ймовірніше всього,  доречне застосуван-
ня до пізнання сукупності проблем, що склалися у 
науці податкового права, загальнонаукового мето-
дологічного принципу відповідності. 

В "Новій філософській енциклопедії" 
принцип відповідності пояснюється, як "мето-
дологічний принцип, що характеризує зв'язок 
наукових теорій у їхньому історичному розвит-
ку" [7, c.597]. Дію цього принципу було замічено 
окремими вченими  ще в ХVІІ - XVІІІ століттях у 
різних галузях знань. У ХІХ столітті його потен-
ціал було застосовано при побудові неевклідових 
геометрій. У першій половині ХХ століття Н.Бор 
на підставі принципу відповідності розкрив імане-
нтні глибокі зв'язки між квантовою фізикою й кла-
сичними теоріями фізики. Нарешті, на рубежі ХХ- 
ХХІ століть принцип відповідності почали успішно 
застосовувати при класифікації різних теорій і сус-
пільні, історичні та гуманітарні науки.  

Загальнонауковий методологічний потен-
ціал принципу відповідності полягає в тім, що 
він допомагає побачити часом досить приховані 
зв'язки там, де, на перший погляд, має місце ра-
дикальний розрив між новою й попередньою те-
оріями тієї або іншої науки. Зокрема, відомий 
російський учений, філософ і методолог науки 
М.Ф. Овчинников зауважує: "Зміну констант до-

водиться прийняти як умову переходу від однієї 
теоретичної системи до іншої. І немає ніяких пі-
дстав дивуватися  гаданому протиріччю у твер-
дженні, що константи - незмінні величини - мо-
жуть і повинні за певних умов виявитися вели-
чинами, що змінюються. Така зміна констант 
неминуче супроводжує дію принципу відповід-
ності" [8, c.167]. 

І.Ф. Кузнєцов, радянський учений, філософ 
і методолог науки, у середині ХХ століття здійс-
нив досить успішну, на нашу думку, спробу фі-
лософського осмислення принципу відповіднос-
ті. Внаслідок цього він представив його як  зако-
номірність розвитку класичного наукового знан-
ня. "Теорії, справедливість яких експеримен-
тально встановлена для тієї або іншої сфери... 
явищ, з появою нових, більш загальних теорій 
не усуваються, як щось помилкове, а зберіга-
ють своє значення як певна форма й окремий 
випадок нових теорій (виділено мною - Г.Р.). - 
резюмував І.Ф. Кузнєцов, - Висновки нових тео-
рій у тій області, де була справедлива стара, 
"класична" теорія, переходять у висновки класи-
чної теорії; математичний апарат нової теорії, що 
містить певний характеристичний параметр, зна-
чення якого різні в старій і новій сфері явищ, при 
належному значенні характеристичного параме-
тра переходять у математичний апарат старої 
теорії" [5, c.56]. 

Позначаючи невичерпний методологічний 
потенціал принципу відповідності в наукознавс-
тві, його здатність вишиковувати різні теорії в 
логічні ряди, водночас було б, кажучи словами І. 
Лакатоса, "найтяжчим злочином інтелекту" [6, 
c.283] не згадати про те, що в різний час різними 
науковими співтовариствами й окремими вчени-
ми цей принцип піддавався запеклій критиці. 

Так, на початку 50- х років минулого сто-
ліття більшістю  радянських філософів і вчених 
він був кваліфікований як "буржуазний принцип" 
і внаслідок цього визнаний "непридатним для 
практичного застосування". У ті часи в СРСР 
панівним було уявлення, що тільки той учений 
може вважатися найбільш творчо талановитим, 
котрий зуміє зруйнувати все те, що було створе-
но до нього. Не вмерли, на жаль, подібні підходи 
в науці і нині.  Тоді ж, в 50- і роки минулого сто-
ліття, такий примітивізм у поглядах на розвиток 
науки підтримувався пануючою ідеологією, для 
якої було характерне орієнтування на руйнуван-
ня всього старого, раніше створеного, "а потім 
..." А потім передбачалося самовпевнене буду-
вання на руїнах колишніх цивілізацій, їхніх нау-
кових досягнень нових світів. Стосовно до істо-
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ричного процесу росту наукового знання руйну-
вання раніше створеного безплідне та потворне, 
не конструктивне. 

П. Фейерабенд [10, c.499]  і І.Лакатос [6, 
c.377-381]  критикували Н.Бора, який сформулю-
вав принцип відповідності в його нинішньому 
класичному вигляді, з іншого боку - за спрощене, 
на їхню думку, схематичне розкриття цим прин-
ципом зв'язків між класичними й новими науко-
вими теоріями. У дійсності зв'язки між ними 
складніші й багатогранніші, багатші, вважали П. 
Фейерабенд і І. Лакатос. Що тут можна сказати - 
на те він і принцип, щоб схоплювати й відбивати 
тільки субстанціональні властивості. У цілому ж 
критика П. Фейерабендом і І. Лакатосом прин-
ципу відповідності у його розумінні Н. Бором 
завершилася визнанням з боку зазначених вче-
них того факту, що при виникненні гострих про-
блемних ситуацій у розвитку наукової думки за 
допомогою цього принципу відкривається цілий 
спектр можливостей теоретичного руху вперед. У 
таких ситуаціях принцип відповідності відіграє 
роль своєрідного критерію відбору, що обмежує 
поле розумових можливостей і вказує загальний 
хід майбутніх наукових форм споруджуваної тео-
рії. Причому повнота дії принципу відповідності 
може бути виявлена тільки у зв'язку з аналізом сис-
теми методологічних принципів, які в їхній взає-
модії впливають  на прогрес наукової думки.  

Перед тим як продемонструвати дію прин-
ципу відповідності в науці податкового права, 
відзначимо, що вона так само, як, наприклад, фі-
зика в ході своєї еволюції за допомогою різних 
наукових теорій пояснювала неоднакові прояви 
фізичної матерії, на різних етапах свого розвитку 
неоднаково пояснювала юридичні начала опода-
тковування. В історії науки податкового права 
можна виділити, як мінімум, три податково-
правові доктрини, що якісно відрізняються між 
собою за змістом - етатистську, персоноцентри-
стську та егалітарну. Кожна із цих доктрин по-
своєму пояснює юридичні начала оподаткову-
вання. Але при цьому необхідно підкреслити, що 
кожна із цих теорій виникла й сформувалася на 
пізнанні й поясненні не однієї й тієї ж податково-
правової реальності.  

Етатистська дійсність податкового права 
набула класичних рис, остаточно склалася в 
останній третині ХІХ століття, коли завершився 
період вільного, нерегульованого державою рин-
ку, а в економічному житті суспільства узяли 
гору національні й транснаціональні кампанії, 
різко підсилилася й загострилася поляризація 
різних соціальних верств у суспільстві. У силу 

цього стала злободенною потреба в так званій 
«сильній державі». Саме в цей період завершила-
ся трансформація держави з універсального 
інструмента економічної й соціальної політики 
пануючих суспільних сил у повноправного, а по-
тім і в центрального суб'єкта цієї політики. 
Швидко викристалізувалися й стали пануючими 
в цей період  у держави власні потреби й у пода-
тково-правовій сфері. 

Юридичною сутністю етатистської докт-
рини оподатковування є: повний відрив публіч-
них інтересів від приватних і вульгарне проти-
ставлення інтересів публічних приватним інте-
ресам; встановлення юридичної нерівності плат-
ника податків і держави як одержувача податків і 
власника всіх податкових надходжень у скарб-
ницю; проголошення пріоритетними в податко-
вих правовідносинах інтересів держави й факти-
чне встановлення на цій підставі повного пану-
вання податкових інтересів держави й таке ж по-
вне ігнорування природних прав і законних інте-
ресів платників податків; побудова всієї системи 
податкових правовідносин у суспільстві за влад-
ним критерієм. В Україні, Російській Федерації, 
інших пострадянських країнах ця юридична сут-
ність етатизму в оподатковуванні в цей час поси-
люється нерозвиненістю ринкових механізмів і 
відносин приватної власності, що сприяє погли-
нанню громадянського суспільства державою. 

Закономірними наслідками реалізації ета-
тистської доктрини оподатковування стали: від-
чуження тоталітарною державою створюваних 
благ від їхніх творців, фактичне і юридичне ово-
лодіння цими благами державною бюрократією; 
зниження, внаслідок цього, а згодом  повна втра-
та мотивації не тільки до розширення суспільно-
го відтворення, але й до суспільно корисної праці 
взагалі, уповільнення й по суті повне вгасання 
темпів росту суспільних благ, омертвіння капіталу, 
втеча праці й капіталу за рубіж, у податково-
привабливі регіони, узагальнюючим інтегральним 
наслідком чого стає різке погіршення соціально-
економічних умов життя суспільства, його паупе-
ризація. Історично етатистська доктрина оподатко-
вування себе вичерпала. Це стало очевидним ще на 
початку ХХ століття. Але тільки в середині ХХ 
століття була знайдена альтернатива їй - так званий 
людиноцентризм в оподатковуванні. 

Людиноцентристська практика оподатку-
вання стала класичним постмодерном у даній 
сфері суспільних відносин і насамперед  вияви-
лася в соціалізації, гуманізації цілей і методів 
оподатковування. Вона стала закономірним нас-
лідком появи нового покоління конституцій 
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держав світу - соціально-інструментальних де-
мократичних моделей сучасних конституцій. Цей 
історичний поворот в оподатковуванні вперше 
знайшов своє конституційне закріплення в 1946 
році у Франції. Зокрема, у пункті 10 Преамбули 
Конституції Французької Республіки цього року 
стверджується: "Нація забезпечує (виділено 
мною - Г.Р.) особистості й родині необхідні умо-
ви для їхнього розвитку". А в наступному пункті 
11 цей підхід знайшов свій подальший розвиток: 
"Вона гарантує всім ...охорону здоров'я, мате-
ріальне забезпечення, відпочинок і дозвілля. 
Усяка людська істота, що за віком, фізичному 
або розумовому стану, економічним становищем 
неспроможна працювати, має право одержувати 
від суспільства засоби, необхідні для свого існу-
вання" [4, c.431] (виділено мною - Г.Р.). У статті 1 
нині діючої Конституції п'ятої Французької Респу-
бліки від 4 жовтня 1958 року ці положення синте-
зовані в принципово важливу й надзвичайно ємну 
формулу соціальної держави [4, c.411]. 

Такі ж або близькі до них вимоги були за-
фіксовані в більшості конституцій держав Євро-
пи й Америки, прийнятих у другій половині ХХ 
століття. Однією з останніх у цьому ряді за часом 
прийняття є Конституція Фінляндії від 11 червня 
1999 р. Зокрема , в § 88 "Різні вимоги до держави" 
Основного Закону Фінляндії відзначається: "Кож-
ний, незалежно від державного бюджету, має пра-
во на одержання від держави законних засобів, не-
обхідних для нього або для неї" [4, c.390].  

Такий же принциповий підхід підтриманий 
і нині діючою Конституцією України. Напри-
клад, стаття 48 Конституції України стверджує: 
"Кожний має право на достатній життєвий рівень 
для себе й своєї родини, що включає достатнє 
харчування, одяг, житло" [1, c.27]. Хто ж пови-
нен виробляти ці суспільні блага? На дане пи-
тання неможливо знайти задовільну відповідь з 
теоретико-методологічних позицій людиноцент-
ризму в оподаткуванні. 

Інакше кажучи, на противагу етатистській 
доктрині оподатковування людиноцентристська 
стала іншою крайністю – протиставленням при-
ватних, індивідуальних інтересів індивідів їх пу-
блічним інтересам, певною підміною публічних 
начал по суті приватними началами. Відповідно 
до  людиноцентристської доктрини оподаткову-
вання податкові надходження бюджетів держав, 
що призначалися раніше винятково для задово-
лення потреб саме держави, залишаючись де-юре 
ще у власності держави, фактично трансформу-
валися в надбання громадянського суспільства, у 
все більшій мірі стали набувати риси інструмен-

та цього суспільства для задоволення його пуб-
лічних потреб. 

Ретельний науковий аналіз етатистської і 
людиноцентристської парадигм оподаткування 
виявляє, що за зовнішньою їхньою протилежніс-
тю приховується ряд загальних субстанціональ-
них рис. Це, насамперед, повний відрив і проти-
ставлення в обох випадках приватного і публіч-
ного начал в оподаткуванні - у першому випадку 
домінуючим й системоутворюючим проголошу-
ється публічне начало, у другому, навпаки, при-
ватне. По-друге, обом доктринам властиве мето-
дологічно помилкове, теоретично неспроможне й 
практично шкідливе відторгнення публічного 
інтересу від індивіда, винесення цього інтересу 
за межі індивідуального інтересу й протиставлення 
його останньому. По-третє, і етатистська, і люди-
ноцентристська доктрини оподаткування однаково, 
тільки із протилежних висхідних позицій, визна-
чають державу як  джерело публічного інтересу, 
приписуючи їй тим самим не іманентні якості. 
Тобто, в основному протилежності збігаються, під-
тверджуючи тим самим свою неістинність. 

Як спроба перебороти ці проблеми на ру-
бежі другого й третього тисячоріч у конститу-
ційній податковій доктрині держав світу матері-
алізувалася й одержала динамічне поширення 
егалітарна податкова політика, відповідно до 
якої в основу ставиться індивід з його публічними 
й приватними інтересами. Зокрема , у пояснюваль-
ній записці до Конституції Перу 1993 року її роз-
роблювачами підкреслюється, що держава бере на 
себе турботу тільки про основні потреби соціаль-
них співтовариств, а загалом індивід сам турбуєть-
ся про себе й про свою родину [11, P.18]. Параграф 
110 Конституції Норвезького Королівства в ре-
дакції Закону від 5 травня 1980 року стверджує: 
"В обов'язок державних органів ставиться ство-
рення умов для того, щоб кожний здатний до 
праці чоловік міг забезпечувати собі утримання 
своєю працею" [3, c.671]. 

Ще послідовніше й чіткіше сформульовані 
ці цілі в Союзній Конституції Швейцарської 
Конфедерації від 18 квітня 1999 року. Так, у 
статті 6 "Індивідуальна й суспільна відповідаль-
ність" частини першої "Загальні положення" да-
ної Конституції вимагається: "Кожна особа від-
повідальна за себе саму й сприяє в міру своїх сил 
вирішенню завдань у державі й суспільстві" [4, 
c.538]. Стаття 12 "Право на допомогу у випадках 
тяжкого становища" частини другої "Основні 
права, громадянські права й соціальні цілі" Кон-
ституції Швейцарії визначає: тільки "Той, хто 
потрапляє в тяжке становище й не в змозі піклу-
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ватися про себе, має право на допомогу й обслу-
говування й на засоби, необхідні для гідного лю-
дини існування" [4, c.539]. А стаття 41 одной-
менної глави 3 "Соціальні цілі" частини другої 
Конституції Швейцарії вимагає: "Союз і кантони 
на додаток до особистої відповідальності й приват-
ної ініціативи виступають за те, щоб: ...d) працез-
датні могли покривати свої видатки на життя за-
вдяки праці на розмірних умовах...4. Із соціальних 
цілей не можуть виводитися ніякі безпосередні 
претензії на державні послуги" [4, c.543]. 

Податки з позицій цього підходу необхідні 
для задоволення публічних інтересів індивідів, 
їхніх окремих  співтовариств і відповідного соці-
уму в цілому. Державі ж, природно, в цій науко-
вій і практичній доктрині відводиться роль офі-
ційного виразника й представника цих інтересів. 
Отже, відповідно до егалітаризму податкове пра-
во за своєю природою й для індивіда-платника 
податків, і для держави однаковою мірою  по-
винне бути й правом, і обов'язком.  З позицій йо-
го егалітарної концепції завдяки принципу симе-
трії сутність податкового права полягає в норму-
ванні й органічному сполученні двох невід'ємних 
сторін, атрибутів єдиного начала - природних 
потреб індивіда, їх індивідуальної для кожного й 
загальної для всіх частин. 

Звідси очевидно, що будь-яке надмірне, 
неприродне, штучне домінування однієї групи 
потреб індивіда над іншою групою його потреб 
обертається деформацією властиво цих потреб, 
порушенням принципу їхньої природної симет-
рії, що неминуче трагічно обертається для само-
го індивіда, а нерідко призводить до необорот-
них деформацій і навіть загибелі відповідного 
соціуму в цілому. Також методологічно помил-
ковим, неспроможним теоретично й надзвичайно 
небезпечним практично було б прагнення штуч-
но, механічно зрівнювати приватні й публічні 
потреби індивіда за допомогою податкового пра-
ва, тому що це також може обертатися  пору-
шенням природної симетрії цих потреб. Адже 
індивід з його потребами - явище конкретно-
історичне й на різних етапах його еволюції в 
ньому природно домінують то одні, то інші гру-
пи потреб, не порушуючи при цьому їхньої си-
метричної природи. 

Головними завданнями егалітарної конце-
пції податкового права з її системоутворюючим 
принципом симетрії, на нашу думку, повинні 
стати: з'ясування реального співвідношення цих 
двох груп потреб індивідів у соціально неоднорі-
дному суспільстві; схоплювання їхньої динаміки 
й тенденцій розвитку; вироблення на цій підставі 

адекватних позитивних начал, принципів і норм 
податкового права як інструмента відповідного 
соціуму для балансування їх приватної й публіч-
ної сторін прогресу. Центральною нам уявляєть-
ся тут проблема пошуку й знаходження оптима-
льного співвідношення приватних потреб індиві-
да і його публічних потреб, їх відносної питомої 
ваги й механізму взаємодії. Тобто, з позицій ега-
літарної концепції податкового права воно є ле-
гітимним установленням, за допомогою якого 
правомірно розподіляється приватна власність 
індивіда на відповідні частини для задоволення 
його ж, індивіда, приватних і публічних потреб. 

Таке трактування податкового права, на 
нашу думку, найбільш адекватно відповідає дій-
сній природі податку. Воно дозволяє зняти явні й 
приховані антагонізми, що нагромадилися сто-
літтями в теорії й практиці оподатковування. 
Егалітарна інструментально-потребова концеп-
ція податкового права з її принципом симетрії на 
чолі дозволяє повернути його обличчям в най-
більш затребованому сучасністю антропологіч-
ному напрямку юриспруденції й відкрити тим 
самим для податкової теорії й практики, платни-
ків податків і публічних інститутів нові історичні 
перспективи. 

На підставі знання істинної природи подат-
ку й податкового права, реалізації теорії й прак-
тики податково-правового егалітаризму стає мо-
жливим державне податкове право (етатизм, або, 
інакше кажучи, податково-правовий фундамента-
лізм) і антидержавне податкове право (персоно-
центризм, або податково-правовий романтизм) 
трансформувати в податкове право платника 
податків, публічного суб'єкта й соціуму в ціло-
му одночасно. 

Висновки. Вищевикладені факти з минулої 
та нинішньої податково-правової дійсності і її 
теоретичного, наукового осмислення, що втіли-
лося в трьох основних теоретичних моделях по-
даткового права, дозволяє нам зробити деякі уза-
гальнення, оцінки й висновки.  

1. У різні суспільно-історичні епохи подат-
ково-правова дійсність не залишалася незмін-
ною, а еволюціонувала  разом з тими або іншими 
суспільствами. Отже, різні якісні стани її й вті-
лювалися в таких же різних наукових теоріях і 
доктринах. Звідси піддавати перегляду одну нау-
кову теорію податкового права, наприклад, ета-
тистську, на підставі чужорідної їй, наприклад, 
людиноцентристської  податкової практики, про-
тиставляти одну одній якісно відмінні між собою 
етатистську, персоноцентриську наукові теорії 
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податкового права методологічно помилково, а 
теоретично й особливо практично шкідливо.  

2. Етатистська, персоноцентриська та ега-
літарна наукові парадигми податкового права 
адекватно відбивають юридичні начала оподат-
кування відповідної податково-правової дійснос-
ті, а саме: перша абсолютизує державне начало в 
оподаткуванні, друга - персоноцентризм в опода-
ткуванні на противагу публічному началу, третя 
виходить із симетрії публічних і приватних пот-
реб індивіда -платника податку. 

3. До наукових податково-правових докт-
рин застосовний загальнонауковий методологіч-
ний принцип відповідності. Зокрема , він дозво-
ляє вибудувати всі ці наукові теорії в єдиний логі-
чний ряд, правильно підійти до аналізу тієї або ін-
шої податково-правової дійсності, обрати відпові-
дний методологічний інструментарій її пізнання й 
вирішити безліч інших наукових завдань. 

4. Застосовність загальнонаукового мето-
дологічного принципу відповідності до податко-
во-правової теорії дозволяє зробити ще один ва-
жливий висновок - про доцільність і можливість 
віднесення науки податкового права до справж-
ньої науки й, відповідно, застосування до її зміс-
товної частини й методологічного інструмента-
рію адекватних вимог. 
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R.O. Gavrylyuk   

General-scientific methodological principe le of correspondence and the science of Tax Law 
 

Summary 
In different social-historical epochs the tax-legal reality did not remain unchanged, it evolutioned with 

either societies. Thus, the different qualitative states of it were implemented in different scientific theories 
and doctrines. Hence, to subject to revision only scientific theory of Tax Law, for example, etatistic one on 
the basis of an alien to it, human-centric tax practice, contrasting to each other qualitatively different etatistic 
and person-centric scientific theories of Tax Law is methodologically incorrect, and theoretically, and espe-
cially, practically, it is dangerous. Etatistic, person-centric and egalitarian scientific paradigms of Tax Law 
reflect adequately judicial principles of taxation of a respective tax-legal reality, i,e.; the first absolutes state 
principle in taxation, the second – person-centrism in taxation in contrast to public principle, the third arises 
from a symmetry of public and private needs of an individum –a taxpayer. General-scientific methodological 
principle of correspondence is applied to scientific tax-legal doctrines, It allows to arrange all these scientific 
theories in the only one logical set and to find a correct approach to the analysis of either tax-legal reality, to 
choose a corresponding methodological instrumentarium of its recognition and to solve a number of another 
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scientific problems. The applicability of a general-scientific methodological principle of correspondence to 
the tax-legal theory allows to make one important conclusion more – of  substantiation and possibility to at-
tribute the science of Tax Law to a real science and, respectively, of the application of adequate requirements 
to its content part and methodological instrumentarium. 
 

Р.А. Гаврилюк 
Общенаучный методологический принцип соответствия и наука налогового права 

 
Аннотация 

В различные общественно-исторические эпохи налогово-правовая действительность не остава-
лась неизменной, а эволюционировала  вместе ссоответственным социумом. То есть, различные каче-
ственные состояния её воплощались в таких же различных научных теориях и доктринах. Следова-
тельно, подвергать пересмотру одну научную теорию налогового права, например, этатистскую, на 
основании чуждой её, например, человекоцентристской  налоговой практики, противопоставлять од-
ну другой качественно различающиеся между собой этатистскую и персоноцентристскую научные 
теории налогового права методологически ошибочно, а теоретически и особенно практически вредно. 
Этатистская, персоноцентристская и эгалитарная научные парадигмы налогового права адекватно 
отражают юридические начала налогообложения соответственной налогово-правовой действительно-
сти, а именно: первая абсолютизирует государственное начало в налогообложении, вторая - персоно-
центризм в налогообложении вопреки публичному началу, а третья исходит из симметрии публич-
ных и частных потребностей индивида-налогоплательщика. К научным налогово-правовым доктри-
нам применим общенаучный методологический принцип соответствия. В частности, он позволяает 
выстроить все эти научные теории в единый логический ряд, правильно подойти к анализу той или 
иной налогово-правовой действительности, избрать соответственный методологический инструмен-
тарий её познания и решить множество других научных задач. Применимость общенаучного методо-
логического принципа соответствия к налогово-правовой теории позволяет сделать еще один важный 
научный вывод - о целесообразности и возможности прчисления науки налогового права к истинной 
науке и, соответственно, применение к её содержательной части и методологическому инструмента-
рию адекватных требований. 
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ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН 
 

Розкривається філософсько-лінгвістичний зміст поняття «правовідносини» як форми суспільних відно-
син. Проаналізовано основні погляди науковців з питання визначення змісту поняття „правовідносини”. Висві-
тлено історичний розвиток поглядів науковців на це питання. 
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Постановка проблеми. У суспільстві існує 
безліч різних відносин між людьми і їх об'єднан-
нями: економічних, політичних, юридичних, мо-
ральних, духовних, культурних та інших. Серед 
суспільних феноменів «суспільні відносини», як 
правило, співвідносяться з категоріями-
концептами «діяльність» і «зв'язок» та розумі-
ються як «об’єктивована, успадкована, а також 
сукупна, жива, почуттєва діяльність людей, що 
виступає як співробітництво багатьох індивідів у 
зв'язку з їхнім ставленням до природи й одне до 
одного; об'єктивна і стійка структура суспільних 
зв'язків, що формується (складається й розвива-
ється) відповідно до видів і предметів людської 
діяльності» [9, с. 33]. У соціальній філософії ка-
тегорію «суспільні відносини» вживають у двох 
значеннях: у широкому – коли мають на увазі 
будь-які відносини, що складаються між людьми 
в суспільстві, і в вузькому –  коли мають на увазі 
тільки відносини між великими соціальними 
групами, що мають безпосередньо суспільний 
характер (виробничі, міжкласові й внутрішньок-
ласові, міжнародні, внутрішньополітичні тощо).  

Розуміння правових відносин як особливого 
виду суспільних відносин у вузькому значенні 
пройшло тривалий шлях, динамічно змінюючись 
залежно від безлічі факторів. Так, юридична прак-
тика римського права виділяла тільки чотири групи 
правовідносин, що випливають з таких інститутів 
приватного права, як: ex contractu, quasi ex 
contractu,  ex delicto, quasi ex delicto  [4, с. 478]. 

На наступних стадіях розвитку правової 
науки і юридичної практики визначення право-
відносин стало тяжіти до позитивістського розу-
міння, тобто як суспільних відносин, урегульо-
ваних нормами державного права. Такий підхід 
бере свій початок у дореволюційній Росії, коли 
під поняттям «правовідносини»  розуміли всі 
побутові відносини, регульовані різними галузя-
ми приватного права. При цьому правовідносини 
розглядалися як відносини двох суб'єктів, пов'я-
заних один з одним взаємними правами й обов'я-
зками, тобто в основному в рамках майнового 
права [17]. Так, автор «Енциклопедії права» 

Е.Н. Трубецький, аналізуючи правовідносини з 
погляду суб'єктивного права, писав: «Право в 
суб'єктивному розумінні складається з правомо-
чностей і обов'язків, причому правам одних осіб 
завжди відповідають обов'язки інших. ... Право-
мочність і обов'язок є дві сторони, елементи 
юридичних відносин. ... Юридичні відносини є 
завжди відносини між особами. ... Багато юриди-
чних відносин виникає із приводу речей, але, 
зрештою, завжди є відносинами між особами» 
[17, с. 152–154]. Таку думку поділяв і Ф.В. Тара-
новський, автор однойменної праці, який ствер-
джував, що «...юридичні відносини – це зв'язок, 
який виникає між двома особами, між якими уста-
новлюються взаємні обов'язки й домагання» [14]. 
Отже, вчені-правознавці в дореволюційній Росії 
ставилися до правовідносин як до майнових.  

У радянський період вузьке розуміння пра-
вовідносин тільки як майнових відносин, у яких 
сторони мають взаємні права й обов'язки, було 
замінено більш широким розумінням правовід-
носин, тобто як будь-яких суспільних відносин, 
урегульованих усіма галузями як приватного, так 
і публічного права [2]. При цьому передбачалося, 
що правовідносини складаються на основі чин-
них правових норм і підтримуються примусовою 
силою держави. В ідеологічно орієнтованій юри-
дичній науці панівним стало розуміння право-
відносин як надбудовних, суспільних відносин, 
регульованих правом. Мабуть, найбільш чітко 
виразив нове, «радянське» розуміння правовід-
носин Ю.К. Толстой, розглядаючи їх як «особли-
ві ідеологічні відносини, що виникають у резуль-
таті настання передбачених правовою нормою 
юридичних фактів як відносин, за допомогою 
яких (через які) норма права регулює фактичні 
суспільні відносини» [15, с. 20].  

Показовий той факт, що більш пильна ува-
га до розуміння категорії правовідносин була 
ініційована вченими, які працюють у сфері галу-
зевих юридичних наук. Опубліковано ряд моног-
рафій, присвячених розробці проблем трудових, 
земельних, цивільних, карних, сімейних, колгос-
пних правовідносин, у яких основну увагу при-
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ділено визначенню поняття «правовідносини», 
співвідношенню з нормою права, місцю в систе-
мі правового регулювання суспільних відносин, 
елементам, змісту. Ці роботи дали змогу суттєво 
просунутися в розкритті об'єктивних закономір-
ностей співвідношення окремих видів суспільних 
відносин і їхньої правової форми. 

Ступінь наукової розробки проблеми.  
Накопичений науковий досвід зумовив більш 
широке розуміння правовідносин на основі ви-
вчення системних зв'язків правовідносин з інши-
ми правовими і неправовими явищами. Тільки 
серед авторів монографічних праць слід назвати 
таких видатних правознавців, як: Ю.К. Толстой, 
С.Ф. Кечек’ян, Л.С. Явич, Р.О. Халфіна, А.П. Ду-
дін, Ю.І. Гревцов, Л.Б. Тіунова, В.Н. Протасов та 
інші. При цьому слід особливо підкреслити, що 
ці вчені не могли розглядати правові відносини 
інакше, як у рамках соціалістичної правової па-
радигми. Водночас підходи до змісту правових 
відносин у цих авторів значно відрізнялися між 
собою. Так, у своїй докладній монографії 
Р.О. Халфіна зосередила увагу на таких напря-
мах, подавши їх у назвах розділів: а) методо-
логічні основи теорії правовідносин; б) поняття 
«правовідносини»; в) учасники правовідносин; 
г) структура правовідносин; д) динаміка право-
відносин [18].  С.Ф. Кечек’ян виділяв і розглядав 
такі групи ключових питань з цієї проблематики: 
а) сутність правовідносин і їхнє співвідношення з 
нормами права; б) суб'єктивне право і правовий 
обов'язок у правовідносинах; в) суб'єкти права в 
правовідносинах; г) об'єкт права в правовідноси-
нах; д) умови виникнення, зміни та припинення 
правовідносин [6, с. 186-187]. У докторській ди-
сертації А.П. Дудіна виділено такі основні пи-
тання в теорії правовідносини: а) категорія пра-
вовідносин як спосіб сходження від абстрактного 
розуміння права до конкретного; б) правовід-
носини як система, що саморозвивається й саморе-
гулюється; в) право як сутність, зміст і форма сус-
пільних відносин; г) юридичний факт – центральна 
ланка системи правовідносин [5, с. 2-3]. 

Мета статті з’ясувати філософсько-лінг-
вістичний зміст правовідносин як форми суспі-
льних відносин, а також проаналізувати основні 
погляди науковців з цього питання. 

Виклад основного матеріалу. Одним з 
найважливіших питань розуміння правовідносин 
було співвідношення норм права та правовідно-
син. Згідно з теорією позитивного права, право-
відносини як форма відповідних суспільних від-
носин створюються нормою права. При цьому 
мається на увазі, що поняття «норма права» то-

тожне поняттю «норма закону». Такий підхід був 
ідеологічно виправданий у радянський період, 
коли під «нормою права» розуміли саме «норму 
закону». Але вже тоді, зокрема, Р.О. Халфіна роби-
ла досить багатозначне застереження, визнаючи 
справедливим наведене вище положення про зв'я-
зок правовідносин і норми права  тільки за умови, 
що норма права «повинна правильно відображати 
об'єктивні вимоги, пропоновані цим змістом до 
його форми. Якщо ці вимоги досить глибоко пізна-
ні, правильно перекладені на мову правових кате-
горій, узгоджені з іншими взаємозалежними фор-
мами, правова норма створює адекватну модель 
форми суспільних відносин» [18, с. 37]. 

На сьогодні в юридичній науці остаточно 
усталилась думка про правовідносини як суспі-
льні відносини, урегульовані нормами права, за-
безпеченими державою. У сучасному українсь-
кому підручнику з теорії держави і права подано 
таке визначення правовідносин: «Правовідноси-
ни – це врегульовані нормами права вольові сус-
пільні відносини, що виражаються в конкретному 
зв'язку між правомочними і зобов'язаними суб'єк-
тами – носіями суб'єктивних юридичних прав, обо-
в'язків, повноважень і відповідальності – і забезпе-
чуються державою» [13, с. 345]. Відомий російсь-
кий учений С.С. Алексєєв формулює правовідно-
сини як «...індивідуалізований суспільний зв'язок 
між особами, що виникає на основі норм права, 
характеризується наявністю суб'єктивних юридич-
них прав і обов'язків та підтримується (гарантуєть-
ся) примусовою силою держави» [1, с. 81]. 

Слід ще раз підкреслити, що більшість ав-
торів як радянського періоду, так і сучасного при 
аналізі категорії правовідносин, як і раніше, ви-
ходять з позитивістського його розуміння, що 
засноване на забезпечувальній і примусовій ролі 
держави. По суті, при такому підході право зво-
диться до сукупності нормативних актів, а зосе-
редженням інтересу юридичної науки є не пра-
вовідносини, а «законовідносини», що виника-
ють нібито під впливом правових законодавчих 
норм. Однак у тих випадках, коли, залишаючись 
у цілому на позиціях позитивізму, юридична на-
ука намагалася взяти до уваги реальну дійсність, 
вона або стикалася з нерозв'язними суперечнос-
тями, або приходила до заперечення правовідно-
син як особливого виду суспільних відносин [3]. 
Намагаючись знайти вихід у такій ситуації, 
А.А. Черняков запропонував розглядати право як 
цілісність, у якій об'єктивно існують парні (стру-
ктурні) протилежності: правові норми і правові 
відносини. Виходячи із цього, він дає таке визна-
чення правових відносин: «правові відносини – 
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це ситуація єдинороздільних протилежностей, 
буття режиму адекватного здійснення норм су-
б'єктами, що взаємодіють, з їх правами, взаєм-
ними обов'язками, відповідальністю з приводу 
правових інтересів, виражених у його об'єкті» 
[19]. Автор вважає, що правові відносини, буду-
чи постійно діючими, є однією з причин руху 
права, так само, як і  парна протилежність право-
відносинам (норма права) починає свою дію саме 
через правові відносини. А.А. Черняков пише: 
«Одне з функціональних призначень правових 
відносин полягає в тому, що вони, будучи скла-
довою права, об’єднують у собі, як у цілісну сис-
тему, соціальне та позитивне право, утворюючи 
в підсумку бінарну (сумарну) єдність. Тому вони 
(правові відносини) виявляються через режим 
бінарності права. Правові відносини зазвичай 
здійснюються у формах диспозитивної, імпера-
тивної або змішаної (імперативно-диспози-
тивної) взаємодії суб'єктів з приводу правових 
інтересів у соціальній, економічній, політичній 
та іншій сферах» [19].  

На наш погляд, такий підхід заснований на 
тому ж позитивізмі, оскільки під терміном «нор-
ма права» автор розуміє «норму закону». Однак 
тут важливою є думка про те, що причиною й 
підставою (передумовою) для виникнення пра-
вових відносин є як потреби та правові інтереси 
суб'єктів у сферах соціальних, економічних, ду-
ховно-культурних, політичних відносин, так і 
самі норми права. Автор наполягає на зв'язку 
норми права (закону) з правовими відносинами, 
оскільки, як він стверджує, «...прийнята норма 
права, що набула чинності, являє собою факт 
юридичний і тим самим незаперечно породжує 
правові відносини» [19]. Досить переконливо 
ілюстрував цю думку Г.Ф. Шершневич: «Не то-
му існує норма про право вимагати повернення 
боргу, що кредитори зазвичай вимагають, а на-
впаки, кредитори вимагають свій борг тому, що 
існує така норма» [цит. за 10, с. 81]. З таким під-
ходом категорично не згодні інші автори, вва-
жаючи, що ніякі норми самі по собі не здатні ні 
створити суспільні відносини, ні надати їм нової 
якості. Відомий радянський учений-правозна-
вець Е.Б. Пушканіс, заперечуючи Г.Ф. Шерш-
невичу, писав: «Не можна сказати, що відносини 
між кредитором і боржником породжуються іс-
нуючим у цій державі примусовим порядком 
стягнення боргів. Це об'єктивно існуючий поря-
док забезпечує, гарантує, але аж ніяк не поро-
джує відносини» [10, с. 81]. Інша справа, коли 
держава ставить своїм ідеологічним завданням 
створення «нового суспільства» й «нової люди-

ни». У такому суспільстві змінюється структура 
правового регулювання, а в системі права, як за-
значає Р.О. Халфіна, «...усе більше місця займа-
ють норми, спрямовані на підвищення суспільної 
ефективності соціалістичного виробництва, за-
стосування оптимальних методів і процесів, 
кращу організацію виробництва та сфери обслу-
говування. Правова норма в цих сферах впливу 
на громадське життя покликана закріпити, зро-
бити обов'язковими ті рішення, що являють со-
бою результат пізнання суспільством об'єктив-
них законів його розвитку» [18, с. 51]. Правда, 
автор виходить з того, що правові норми форму-
люються не довільно, за бажанням представників 
панівного класу, а на «основі пізнання суспільст-
вом об'єктивних законів його розвитку» [18]. Тут 
варто відзначити, що історія юридичної науки со-
ціалістичного періоду продемонструвала ідеологі-
зацію, жорстку зумовленість у рамках створеного 
політичною й науковою елітою марксистсько-
ленінського світогляду самого процесу пізнання 
соціально-економічного  розвитку суспільства.  

Діаметрально протилежну точку зору ви-
словлює Н.В. Варламова, стверджуючи, що «ге-
нетично й логічно правовідносини передують 
законові, а не  слугують його реалізації» [3, 
с. 47]. Розгортаючи свою думку, автор там же 
пише: «Закон (держава через закон) за допомо-
гою адекватного, ясного й визначеного форму-
лювання вже сформованих правових норм і від-
носин може лише надати їм необхідного для реа-
лізації офіційного, загальнообов'язкового та кон-
кретизованого вираження». При цьому слід від-
значити, що «ясному формулюванню» обов'язко-
во передує етап осмислення, тобто пізнання, що 
певною мрою збігається з концепцією вчених 
соціалістичного періоду. Виникають запитання: 
чи важливо, яка ідеологія рухає законодавцем 
при формулюванні правових норм, якщо під 
останніми розуміти норми закону? чи всі норми 
закону можна вважати правовими, навіть коли 
вони відображають те, що реально складається в 
соціальній реальності, якщо виходити з того, що 
правовідносини за своєю природою мають еко-
номічний, політичний, соціальний, моральний 
зміст? Не випадково видатні правознавці початку 
ХХ ст., зокрема, Н.М. Коркунов, Е.Н. Трубець-
кой, Ф.В. Тарановський, використовували термін 
не «правові відносини», а «юридичні відносини». 
Так, Н.М. Коркунов писав: «...юридичні відноси-
ни є ті самі життєві, побутові відносини, тільки 
регульовані юридичною нормою» [7].   

Для подальшого викладу особливо важли-
во, що деякі правознавці взагалі заперечують іс-
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нування правовідносин як особливого виду сус-
пільних відносин.  Так, Ю.Г. Ткаченко ствер-
джувала, що «...відносини, які піддаються регу-
люванню з боку права, можна з функціональної 
точки зору назвати правовими, але при цьому 
слід зрозуміти, що регулювання не змінює хара-
ктеру відносин, тобто вони залишаються або 
економічними, або політичними, або духовни-
ми... Не існує правових у власному значенні від-
носин, а є лише правовий спосіб регулювання 
суспільних відносин» [16, с. 84]. 

Такий підхід до розуміння правовідносин 
виник значно раніше. Так, у 20-х рр. минулого 
сторіччя цитований вище Е.Б. Пушканіс, який 
був противником догматичної юриспруденції, 
вважав, що правові відносини виростають безпо-
середньо з товарно-грошового господарства: 
«...економічні відносини у своєму реальному русі 
стають джерелом юридичних відносин, що наро-
джуються в момент суперечки» [10, с. 53]. Це 
означає, що основна передумова правового регу-
лювання полягає в протилежності приватних інте-
ресів і наявності товарно-грошового господарства.  

Надалі на основі такого підходу в юридич-
ній науці почало формуватися історико-матеріа-
лістичне розуміння правовідносин як типу соціа-
льного зв'язку, що утворюється на базі взаємного 
визнання суб'єктами волі й формальної рівності 
всіх учасників правового спілкування [3].  

Отже, незважаючи на безліч наукових 
праць, присвячених проблемі розуміння суспіль-
них відносин, ця категорія залишається, за сло-
вами А.В. Полякова, «...одним з найбільш важ-
ливих, але й одним із найбільш складних і спір-
них розділів у теорії права» [11, с. 726].  

У зв'язку з цим, на наш погляд, варто здій-
снити більш глибокий філософсько-лінгвіс-
тичний аналіз основних понять, що входять як 
складові в концепт «правовідносини». Насампе-
ред, будемо розуміти суспільні відносини як по-
хідні від загальнофілософської категорії «відно-
сини», що пов'язана з пізнанням буття, у нашому 
випадку соціальної реальності.  

Історично поняття «відносини» у філософії 
введено Аристотелем як елемент тріади катего-
рій «річ – властивість – відносини». Варто звер-
нути увагу на те, що розуміння «речі» зазнало 
значної еволюції, набуваючи все більш абстракт-
ного змісту. У сучасній онтології «річ» розумі-
ється як будь-який носій ознак, у гносеологічно-
му плані будь-який об'єкт думки є «річчю» [8]. 
Іншими словами, «річчю» у філософському ро-
зумінні вважається будь-який предмет (явище, 
думка), виділені серед різноманіття інших субс-

танцій. За Аристотелем, властивістю називається 
окрема ознака, що належить одному носієві, а від-
носинами – окрема ознака, що належить декільком 
носіям. Відносини виникають між речами на осно-
ві їхніх властивостей: у відносинах властивості од-
нієї речі розкриваються через властивості іншої 
речі. Іншими словами, відносини можна визначити 
як «взаєморозташування відокремлених предметів, 
явищ, що можливе завдяки їх спільній природи і 
ґрунтується на їхніх властивостях» [12].  

«Відокремленими предметами» у суспіль-
них відносинах як різновиді відносин узагалі є 
люди та їхні об'єднання. З одного боку, люди 
володіють рядом властивостей, що відображають 
їхню загальнолюдську природу, а з іншого – лю-
ди і їхні колективи мають різні психофізичні та 
соціальні якості. Найважливіша особливість сус-
пільних відносин полягає в тому, що вони вини-
кають із приводу й у зв'язку з діяльністю людей 
та одночасно визначають, формують їхню пове-
дінку. Природним джерелом конкретної діяльно-
сті людей є потреба у визначених благах, що ак-
туалізує необхідні для цієї діяльності властивості 
людей. Саме внаслідок цієї актуалізації виника-
ють суспільні відносини, що визначають факти-
чну діяльність і досягнення необхідних благ.  

Отже, суспільні відносини характеризу-
ються, головним чином, тим, що вони, по-перше, 
є відносинами між людьми, а по-друге, тісно по-
в'язані з діяльністю людей. З таких позицій слід 
розглядати і правові відносини, оскільки соціа-
льно-правові зразки поведінки зумовлюють ви-
никнення правових відносин, а останні, у свою 
чергу, формують правомірну поведінку. 

Найважливішим питанням, навколо якого 
не припиняються наукові дискусії правознавців, 
є структура правовідносин. З філософських по-
зицій, усередині відносин, як стверджує 
В.Н. Протасов, «...відсутні будь-які елементи 
(явища, предмети, речі)» [12]. Аргументуючи це 
твердження, В.Н. Протасов указує, що «елемен-
ти» – це теж речі, що внаслідок своєї природи не 
можуть перебувати у відносинах. Іншими слова-
ми, правовідносини, як і будь-які інші відносини, 
у власне філософському змісті не можуть бути 
подані у вигляді якої-небудь структури.  

Однак з ряду причин гносеологічного хара-
ктеру в теоретичному правознавстві і практичній 
юриспруденції, включаючи трудове право, уко-
рінився погляд на правовідносини як на якусь 
цілісність, що має свій склад, елементи якого 
пов'язані між собою і своєю структурою. Так, 
В.Н. Протасов пояснює походження іншого, ніж 
філософське, розуміння відносин тим, що 
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«...частина дослідників не вбачає відмінностей 
між онтологічною проблемою елементів право-
відносин як явища правової дійсності та пробле-
мою елементів категоріального апарату теорії 
правовідносин, що є проблемою гносеологічно-
го, пізнавального порядку» [12]. 

Іншими словами, прихильники суворо фі-
лософського підходу розуміють правовідносини 
саме як відносини, тобто як такі, що не мають 
власної структури, тоді як прихильники фактич-
но системного підходу акцентують увагу на сус-
пільних зв'язках між правовими елементами, що 
входять до правової системи. Перші вважають, 
що поняття суспільних відносин є більш широ-
ким порівняно з поняттям суспільного зв'язку, і, 
відповідно, правовий зв'язок є різновидом право-
відносин. Другі, навпаки, виходять з того, що 
поняття зв'язку є більш широким порівняно з по-
няттям «відносини», унаслідок чого суспільні 
відносини необхідно розглядати як різновид сус-
пільних зв'язків, а правовідносини – як різновид 
правових зв'язків. Можна припустити, що для 
практичних цілей не настільки важливо, який 
методологічний апарат використовується для 
розуміння суті проблеми. Не випадково багато 
правознавців використовують терміни «правові 
відносини» (правовідносини) і «правовий зв'я-
зок» як ідентичні та взаємозамінні. Так, 
С.С. Алексєєв писав: «Правовідносини – право-
вий зв'язок. Вирішальна конститутивна риса пра-
вовідносин полягає в тому, що вони виражають 
особливий суспільний зв'язок між особами, зв'я-
зок через їхні права й обов'язки». Далі С.С. Алек-
сєєв стверджував, що такий підхід до правовідно-
син узгоджується з філософським розумінням від-
носин, про які йшла мова вище: «Це значить, що 
учасники правовідносин «пов'язані», тобто займа-
ють один щодо одного визначене становище (по-
зицію)» [1, с. 84]. Із цим не погоджувався 
Л.С. Явич, який вказував на те, що «...у правовід-
носинах, на відміну від юридичного зв'язку, має 
місце поведінка осіб, які взаємодіють, взаємозумо-
влена діяльність. Тут суб'єкти і їхні вчинки перебу-
вають у прямому загальнозначущому стабільному 
соціально-юридичному контакті» [20, с. 210-211]. 

Висновок. Правовідносини слід розглядати 
як систему, що володіє певною структурою та 
складається із взаємозалежних елементів. Ми 
поділяємо точку зору В.Н. Протасова, який за-
пропонував системну модель правовідносин, що 
він уявляв як «систему, елементами якої є учас-
ники правових відносин (суб'єкти), об'єднані 
правовою структурою – доцільним правовим 
зв'язком, що випливає із суб'єктивних юридич-

них прав і обов'язків (доцільних правових влас-
тивостей суб'єктів), – і яка функціонує для дося-
гнення соціально корисного результату» [12].  

Таке розуміння правовідносин не збігаєть-
ся із суто філософським. У зв'язку із цим, варто 
погодитись з Н.В. Варламовою, яка пропонує 
розмежовувати філософський і спеціально-юри-
дичний підхід: «Традиційно виділювані елемен-
ти правовідносин варто вивчати зі спеціально-
юридичних позицій, не намагаючись одночасно 
охоплювати і їхнє соціологічне значення. Такий 
підхід цілком виправданий, якщо мова йде про ви-
роблення категоріального апарату, а не про дослі-
дження процесів правового регулювання. Тоді пра-
вовідносини (те, що під цією назвою здавна дослі-
джує юридична наука) дійсно постають як система 
– система засобів, способів, прийомів законодавчо-
го впливу на суспільні відносини. У категоріаль-
ному ж плані – це система понять, за допомогою 
яких такий вплив описується» [3, с. 49-50].   
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МЕТА ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ 
 

Розкривається мета як властивість фінансово-правового інституту, аналізуються основні підходи до її ро-
зуміння вченими юристами-фінансистами, з’ясовується визначення мети інститутів бюджетного та податкового 
права вітчизняним та зарубіжним законодавцем.  

Ключові слова: мета фінансово-правового інституту, властивість фінансово-правового інституту, фінан-
сово-правовий інститут, бюджетне право, податкове право. 

 
Постановка проблеми. У тлумачних слов-

никах сучасної української мови терміно-поняття 
«властивість» пояснюється, як: «Якість, ознака, 
характерні для кого-, чого-небудь» [15, с.494; 9, 
с.194]. Філософська література уточнює, що 
«властивість – філософська категорія, яка вира-
жає один з моментів виявлення сутності речі у 
відношенні з іншими речами; те, що характери-
зує її подібність або відмінність від них» [21, 
с.87]. Кожен якісно виокремлений феномен дійс-
ності, в тім числі й інститут фінансового права, 
має багато властивостей, єдність яких виражає 
його якість. Коли цей феномен втрачає якусь 
якість, він втрачає також і відповідні властивості, 
які опосередковано виражали його сутність у си-
стемі відношень. У властивостях  предмета відо-
бражається не тільки його внутрішня сутність, а 
й сутність системи зв’язків та відношень, у якій 
цей предмет існує. Як засвідчує якісний аналіз 
властивостей, вони бувають атрибутивні, як 
зміст та форма явища, головні та неголовні, спе-
цифічні, істотні й неістотні, необхідні і випадко-
ві, зовнішні і внутрішні тощо. 

Ступінь наукової розробки проблеми 
Мету як властивість інституту фінансового права 
досліджували як класики теорії фінансового пра-
ва, так і сучасні вчені юристи-фінансисти. Зок-
рема функціональне призначення інститутів бю-
джетного та податкового права в різний час 
з’ясовували А.О. Ісаєв, А.А. Соколов, Р. Польс-
сон, Л.К. Воронова, Г.В. Петрова, М.П. Кучеря-
венко, Д.В. Вінницький, Р.О. Гаврилюк. 

Мета статті полягає у аналізі ступеня нау-
кової розробки проблеми, визначенні мети інсти-
туту фінансового права на прикладі з’ясування 
основних підходів до розуміння вченими юрис-
тами-фінансистами та законодавцем мети інсти-
тутів бюджетного та податкового права України 
та зарубіжних країн. 

Виклад основного матеріалу. Однією  з 
найважливіших властивостей інституту фінансо-
вого права, через яку виражається назовні його 
сутність, є мета існування цього інституту. У ме-

ті існування кожного інституту фінансового пра-
ва, яка виражає його основне функціональне 
призначення, чи не найповніше та найобразніше 
відображається його індивідуальність, специфі-
ка, суспільна роль. Зокрема, найголовнішим при-
значенням, метою інституту бюджетного права є 
справедливий та неупереджений розподіл суспі-
льного багатства між громадянами і територіаль-
ними громадами. Якщо порівняти конституційні 
конструкції інститутів бюджетного права ран-
ньофеодальної, капіталістичної, соціалістичної 
та постсоціалістичної держав, то насамперед ки-
дається в очі спільна мета цих інститутів. 

Так, сучасний інститут бюджетного права 
вперше з’явився в Англії у 1215р. як компроміс 
між королівською владою та феодальною знат-
тю. Юридичною формою цього компромісу ста-
ла «Велика хартія вольностей – перший консти-
туційний акт Англії. Серед іншого цією Хартією 
визнавалась наявність «загальних» інтересів та 
потреб у суспільстві (у сучасній інтерпретації 
«публічних» інтересів та потреб), а для легітим-
ного визначення цих інтересів і потреб, їх міри  
та забезпечення їх фінансовими ресурсами було 
створено прообраз парламенту у складі 25 баро-
нів, які обиралися на зазначений термін іншими 
баронами, а не призначалися королівською вла-
дою. Найголовніша мета створення даної інститу-
ції полягала в тому, щоб обрані таким чином баро-
ни «розпоряджалися загальною власністю» [4, с.8-
15]. Так зародився сучасний інститут бюджетного 
права, основними рисами якого були наступні: 1) 
характер та розміри загальних потреб визначалися 
актом парламенту; 2) поза цим актом вони не мог-
ли бути визнані легітимними та загальними; 3) ко-
ролівська влада втратила легітимні повноваження, 
привласнені нею раніше, визначати характер та 
обсяг загальних потреб [4, с.8-15].  

У тій же Англії, але вже періоду зрілого 
капіталізму, у 1911 році, було прийнято новий 
«Закон про парламент». За своїм обсягом він був 
значно меншим від «Великої Хартії вольностей» 
і присвячувався по суті лише повноваженням 
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Парламенту Англії щодо фінансових законопро-
ектів (щорічний Закон про бюджет країни нале-
жав до одного з різновидів фінансових законоп-
роектів).  Сам Парламент країни до цього часу 
істотно змінився, перетворившись із однопалат-
ного в двопалатний. Ініціатива підготовки та 
схвалення Акту парламенту про бюджет була 
забрана у Першої та віддана Другій палаті – па-
латі представників від усього населення Англії. 
Повноваження Палати лордів у питаннях бюдже-
ту були обмежені. Однак основоположні вимоги 
до змісту інституту бюджетного права, закладені 
ще «Великою хартією вольностей», були збере-
жені і розвинуті. 

У першій Конституції Російської Радянсь-
кої Федеративної Соціалістичної Республіки бу-
ло виділено окремий розділ «Бюджетне право». 
У ньому насамперед зазначалося, що інститут 
бюджетного права вирішує «завдання надання у 
розпорядження органів Радянської влади усіх 
необхідних засобів для задоволення місцевих і 
загальнодержавних потреб Радянської Республі-
ки…» «Державні доходи і видатки РСФРР 
об’єднуються в загальнодержавному бюджеті». 
«Жоден видаток із коштів державного казначей-
ства не може бути здійсненим без встановлення 
на нього кредиту у розпису державних доходів і 
видатків чи шляхом видання особливої постано-
ви центральної влади», - наголошувалося у да-
ному розділі Конституції РСФРР. «Усі надані 
Радам кредити із коштів державного казначейст-
ва, як і кредити, затверджені згідно кошторису 
на місцеві потреби, витрачаються ними у межах 
кошторисних підрозділів (параграфів та статей) 
за прямим призначенням і не можуть бути звер-
нені на задоволення будь-яких інших потреб без 
особливої постанови Всеросійського Централь-
ного Виконавчого Комітету Рад і Ради Народних 
Комісарів». «Місцеві Ради складають піврічні та 
річні кошториси доходів і видатків на місцеві 
потреби. Кошториси сільських і волосних Рад і 
Рад міст, що беруть участь в повітових з’їздах 
Рад, а також кошториси повітових органів Ра-
дянської влади затверджуються відповідно губе-
рнськими і обласними з’їздами Рад чи їх вико-
навчими комітетами» [7, с.210-211]. 

Як неважко переконатися, і в інституті бю-
джетного права соціалістичної держави зберіга-
ється та ж сама мета даного інституту, що має 
місце в  інститутах бюджетного права феодаль-
ної та капіталістичної Англії. З’явилися, як і в 
попередніх випадках, тільки свої особливості, 
зумовлені типом суспільства та правовими тра-
диціями. Стосовно інституту радянського бю-

джетного права до таких особливостей необхідно 
насамперед віднести певні відступи від принципу 
розподілу компетенції гілок влади – в радянському 
суспільстві право затверджувати бюджет «за особ-
ливих умов» одержували інституції виконавчої 
влади, а також обмеження публічних (загальних) 
потреб суспільства «місцевими та загальнодержав-
ними потребами Радянської Республіки», а точні-
ше кажучи, органів державної влади. 

Нарешті, згідно п. 2 ст. 95 чинної Консти-
туції України та на підставі виключно Закону 
України про Державний бюджет України визна-
чаються будь-які видатки держави на загально-
суспільні потреби, розмір і цільове спрямування 
цих видатків [1, с.34]. Крім вище зазначеного 
Конституція України передбачає також, що «Бю-
джетна система України базується на засадах 
справедливого і неупередженого розподілу сус-
пільного багатства між громадянами і територіа-
льними громадами… Держава прагне до збалан-
сованості бюджету України. Регулярні звіти про 
доходи і видатки Державного бюджету України 
мають бути оприлюднені». Три наступних статті 
Конституції України – 96, 97 і 98 – деталізують 
окремі аспекти інституту бюджетного права [1, 
с.34-35]. У Бюджетному кодексі України мета 
інституту бюджетного права конкретизується: 
ним «визначаються засади бюджетної системи 
України, її структура, принципи, правові засади 
функціонування, основи бюджетного процесу і 
міжбюджетних відносин та відповідальність за 
порушення бюджетного законодавства» [2, с.3]. 

Порівняльний аналіз конституцій держав 
Європи, Америки, інших частин світу переконує, 
що й у них у найсуттєвіших вимірах мета інсти-
туту бюджетного права аналогічна. Наприклад, 
згідно нині чинної Конституції Бельгії від 17 лю-
того 1994 року (консолідованого тексту), інсти-
тут бюджетного права Бельгії «встановлює сис-
тему фінансування для Французького співтова-
риства і Фламандського співтовариства», а також 
«систему фінансування Німецькомовного співто-
вариства» [5, с.375]. Згідно пункту 1 ст.104а  
спеціального розділу «Фінанси» Основного За-
кону Федеративної Республіки Німеччини від 23 
травня 1949 р. «Федерація і землі окремо несуть 
видатки на вирішення своїх завдань» [5, с.616]. 
Проте в обидвох випадках ці видатки  регулю-
ються виключно відповідними інститутами бю-
джетного права. Причому хоча й «Федерація та 
землі самостійні і незалежні у веденні власного 
бюджетного господарства», вони зобов’язані 
враховувати «вимоги єдиного економічного ба-
лансу країни». Більше того, у відповідності з 
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Конституцією країни, «Федеральним законом … 
встановлюються загальні принципи бюджетного 
права для Федерації і земель, принципи бюджет-
ного господарства, що забезпечують стійку 
кон’юнктуру, а також довгостроковість фінансо-
вого планування» [5, с.620]. А у відповідності зі 
статтею 112 Політичної Конституції Республіки 
Нікарагуа від 9 січня 1987 року інститут бюдже-
тного права регулює «щорічні доходи і видатки 
публічної адміністрації» та здійснює це на підс-
таві «Закону про державний бюджет Республі-
ки». «Закон визначає максимальний обсяг витрат 
на діяльність державних органів і вказує джерела 
одержання доходів і цілі, на які вони повинні 
бути витрачені» [6, с.603]. 

Як неважко переконатися, мета інститутів 
бюджетного права різних держав, за винятком 
окремих особливостей, зумовлених історичними 
традиціями країни, специфікою її державного 
устрою, правовою ментальністю її населення та 
деякими іншими факторами, в основному, сутні-
сному вимірі співпадає – це забезпечення право-
вого механізму та водночас здійснення правово-
го супроводу врахування публічних потреб соці-
уму на основі легітимної конкуренції усіх заяв-
лених його потреб та справедливий розподіл між 
носіями цих потреб наявних публічних фінансо-
вих ресурсів. Інститут бюджетного права, таким 
чином, можна розглядати у якості найоб’єк-
тивнішого мірила досягнутого певним суспільст-
вом на відповідний період розвитку розуміння та 
втілення соціальної справедливості. На завер-
шення вважаємо за доцільне відзначити, що се-
ред вчених юристів-фінансистів щодо розуміння 
мети інституту фінансового права, не дивлячись 
на приналежність їх різних груп до різних науко-
вих шкіл, має місце рідкісний консенсус.  

У розумінні вченими юристами-фінан-
систами мети інституту податкового права мож-
на виділити два протилежних підходи. Найпо-
ширеніший з них, який ми також поділяємо, по-
лягає в тому, що квінтесенцією функціонування 
інституту податкового права у кожній державі є 
забезпечення насамперед її, інших інститутів пуб-
лічної влади в належній мірі публічними фінансо-
вими ресурсами у грошовій формі для здійснення 
ними покладених на них функціональних статусів 
та обов’язків. Такої точки зору дотримувалися як 
класики теорії податкового права [19; 20, с.69-92; 
13, с.35-41; 18], так і сучасні його творці [14, с.7-12; 
16, с.27-36; 17, с.34-50; 12; 22, с.38-69]. 

Аналогічну позицію підтримує та поділяє 
переважна більшість конституцієдавців країн 
світу [11, с.726-746], наш вітчизняний законода-

вець. Зокрема, в нещодавно прийнятому Подат-
ковому кодексі України чітко та однозначно ви-
значено, що завданням інституту податкового 
права є забезпечення «надходження до відповід-
них бюджетів обов’язкових платежів, що справ-
ляються з платників у порядку і на умовах, уста-
новлених цим Кодексом» [3]. 

Свою подальшу конкретизацію мета інсти-
туту податкового права України знайшла в окре-
мих розділах Податкового кодексу України, яки-
ми внормовано суспільні відносини щодо сплати 
конкретних видів податків. Зокрема, розділом V 
Податкового кодексу «Податок на додану вар-
тість» визначено платників податку на додану 
вартість, об’єкти, базу та розміри ставок оподат-
кування, перелік неоподатковуваних та звільне-
них від оподаткування операцій, особливості 
оподаткування експортних та імпортних опера-
цій, поняття податкового кредиту та податкової 
накладної, порядок обліку, звітування та строки 
внесення податку до бюджету [3]. 

Відповідні параметри встановив і розділ ІІІ 
Податкового кодексу України «Податок на при-
буток підприємств». Зокрема, один  із основних 
елементів даного податку – об’єкт оподаткуван-
ня – згідно ст.134 цього Кодексу кваліфікується 
як «прибуток із джерелом походження з України 
та за її межами, який визначається шляхом зме-
ншення суми доходів звітного періоду, визначе-
них згідно зі ст.135-137 цього Кодексу, на собі-
вартість реалізованих товарів, виконаних робіт, 
наданих послуг та суму інших витрат звітного 
податкового періоду, визначених згідно зі ст.138-
143 цього Кодексу, з урахуванням правил, вста-
новлених ст.152 цього Кодексу, а також дохід 
(прибуток) нерезидента, що підлягає оподатку-
ванню згідно зі ст.160 цього Кодексу, з джерелом 
походження з України» [3, Ст.134]. Подальший 
аналіз Податкового кодексу України також одно-
значно підтверджує, що системоутворюючою 
метою інституту податкового права було і зали-
шається забезпечення інституцій публічної влади 
публічними грошовими ресурсами для здійснен-
ня ними покладених суспільством на них цілей 
та функцій, головним чином фінансування задо-
волення публічних потреб соціуму. 

У науці фінансового права є й інша, у пев-
ному сенсі протилежна вище викладеній, позиція 
щодо розуміння найголовнішої мети функціону-
вання інституту податкового права. Чи не пер-
шим її сформулював у сучасному вигляді родо-
начальник політичної школи теорії державних 
фінансів італійський економіст та соціолог Віль-
фредо Парето (1848-1923). Він запропонував 



Л.В. Вакарюк  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 533. Правознавство. 87 

широко відомий тепер етичний ідеал суспільного 
добробуту – оптимум за Парето, згідно з яким 
умовою зростання суспільного добробуту є пок-
ращення добробуту одних людей без одночасно-
го погіршення стану інших. Цей стан рівноваги 
увійшов у фінансову науку під назвою умови або 
ефективності за Парето (Pareto condition, Pareto 
efficiency). На думку автора даної теорії цей стан 
досягається шляхом заміни традиційного опода-
ткування – формування публічних фондів фінан-
сових ресурсів інститутів публічної влади – роз-
поділом між платниками податків публічних по-
треб, що сприяє, на його думку, запобіганню ро-
зкраданню корумпованими чиновниками публіч-
них фінансових ресурсів [8, с.55-61, 63, 68, 69, 
70, 75, 78, 90, 124, 138, 139, 162, 175, 176, 215, 
236]. 

Серед відомих постсоціалістичних вчених 
юристів-фінансистів підхід В.Парето до розумін-
ня мети інституту податкового права держави 
підтримав Д.В.Вінницький. Зокрема, у моногра-
фії, що є фактично його опублікованою доктор-
ською  дисертацією, Д.В.Вінницький резюмує: 
«Таким чином, із ст.8 Податкового кодексу РФ 
однозначно випливає основна і єдина функція 
податку за російським правом (тобто, функція 
інституту податкового права. – В.Л.) – розподі-
ляти між оподатковуваними особами тягар дер-
жавних і муніципальних (тобто, публічних) ви-
датків» [10, с.125]. Дещо пізніше він відзначає, 
що «основна функція податкового права – роз-
поділ тягаря публічних видатків …» [10, с.127]. 
А ще в іншому місці цієї ж монографії Д.В.Він-
ницький пише: «Об’єктивно чинне законодавст-
во дозволяє виділити дві основні функції податку 
за російським правом (чи відповідно змістовні 
функції податкового права): 1) розподіл тягаря 
публічних видатків; 2) регулююча функція» [10, 
с.126]. Аналогічного підходу дотримуються й 
деякі західноєвропейські вчені юристи-фінан-
систи. Зокрема, французькі теоретики фінансо-
вого права Г.Жест і Ж.Тіксьє відзначають, що 
«метою інституту фінансового права є забезпе-
чення … відповідного розподілу тягаря публіч-
них потреб у суспільстві» [23, с.48-49]. Наступна 
суспільна практика Італії та інших цивілізованих 
країн Заходу, блискуче підтвердивши істинність 
багатьох інших теоретичних положень, оцінок та 
узагальнень В.Парето, його висновку щодо ново-
го суспільного призначення інституту податко-
вого права не підтвердила. Яскравим свідченням 
останнього є, зокрема, формулювання мети наці-
ональних інститутів податкового права у після-
воєнних конституціях держав світу.  

Висновки. Мета інститутів фінансового 
права полягає у забезпеченні інститутів публіч-
ної влади публічними фінансовими ресурсами в 
грошовій формі задля здійснення останніми сво-
їх повноважень та функцій. Такі ж тільки їм вла-
стиві цілі мають й усі інші, без жодного винятку, 
інститути фінансового права. Причому це не 
специфіка інститутів фінансового права України, 
а загальна закономірність, властива усім наявним 
правовим інститутам. Закономірністю є і той 
факт, що один і той же інститут фінансового 
права різних держав має одну і ту ж мету. Мета 
кожного фінансово-правового інституту є само-
достатнім внутрішнім чинником, який зумовлює 
видову специфіку змісту та форми його припи-
сів, насамперед, співвідношення зобов’язуючих, 
забороняючих та дозволяючих норм фінансового 
права, що входять до його складу. 
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Purpose as the quality of financial-and-legal institution 
 

Summary  
The article is dedicated to complex research of purpose as the quality of financial-and-legal institution. 

The main approaches to understanding the purpose as the quality of financial-and-legal institution are inves-
tigated. The definition of purpose of budget and tax law is exposed in accordance with ukrainian, foreign 
legislation and scientific literature. 

Key words:  purpose of financial-and-legal institution, quality of financial-and-legal institution, finan-
cial-and-legal institution,  budget law, tax law. 
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Цель как свойство финансово-правового института  
 

Аннотация 
В статье  раскрывается цель как свойство институтов финансового права, анализируются осно-

вные подходы к её пониманию учёными юристами-финансистами, исследуется определение цели ин-
ститутов бюджетного и налогового права отечественным и зарубежными законодателями.  

Ключевые слова: цель финансово-правового института, свойство финансово-правового инсти-
тута, финансово-правовой институт, бюджетное право, налоговое право. 
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ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ УКРАЇНСЬКИХ 
УЧЕНИХ ЮРИСТІВ-ФІНАНСИСТІВ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 

ПОЗИТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПРАВА 
 
Розкрито еволюцію концептуальних підходів українських учених юристів-фінансистів пострадянського пері-

оду до систематизації позитивного фінансового права, грунтовно проаналізовано критерії його систематизації, що 
пропонуються представниками різних наукових шкіл, розкрито деякі нетрадиційні підходи теоретиків фінансового 
права до цього явища, зокрема, системний підхід до розуміння сутності фінансового права і відповідний йому крите-
рій систематизації позитивного фінансового права – типові юриидчні конструкції фінансового права. 

Ключові слова: систематизація позитивного фінансового права; економічний детермінізм; елементарист-
ське розуміння сутності фінансового права; системне розуміння сутності фінансового права; типова юридична 
конструкція фінансового права. 

 
Постановка питання. Позитивне фінансо-

ве право пострадянської України - явище доте-
пер нове, багатогранне, динамічне, змістовно 
різноаспектне й суперечливе, як сама фінансово-
правова дійсність. І хоча аналізу його різних сто-
рін присвячено вже багато робіт, у тому числі 
чимало монографій і досліджень іншого жанру, 
що дійсно заслуговують уваги концептуальні 
аспекти систематизації пострадянського україн-
ського позитивного фінансового права, як нам 
уявляється, по-справжньому ще й не вивчені. А в 
тих деяких випадках, коли вони досліджувалися 
в контексті інших питань фінансового права, у 
принципі не могли бути отримані глибокі науко-
ві знання про субстанціональні властивості даної 
матерії. Це, по-перше. 

По-друге, очевидно, перед аналізом власне 
концептуальних підходів українських учених 
юристів-фінансистів пострадянського періоду до 
систематизації позитивного фінансового права 
варто з'ясувати, який же зміст вкладає сучасна 
наука в поняття систематизації. Так, у дуже пов-
ному "Тлумачному словнику живої великоросійсь-
кої мови" В.І.Даля термінопоняття систематизація 
взагалі відсутнє. В "Словнику російської мови" 
С.І.Ожегова воно пояснюється, як "приведення в 
систему" [15, c.706]. Аналогічним чином воно тлу-
мачиться й у "Великому тлумачному словнику су-
часної української мови (з додатками й доповнен-
нями)" укладача В.Т.Бусела [5, c.1321]. 

Нещодавно опублікована під егідою Інсти-
туту філософії Російської Академії наук і Націо-
нального суспільно-наукового фонду "Нова фі-
лософська енциклопедія" у чотирьох томах похі-
дне від категорії систематизація поняття систе-
матика пояснює, як "вчення про принципи й 
способи впорядкування безліч об'єктів, що наді-
лені сутнісною подібністю". До завдань система-

тики цією енциклопедією віднесена: 1) класифі-
кація (опис об'єктів в аспекті їхніх сутнісних по-
дібностей і відмінностей); 2) номенклатура (при-
своєння назви кожному об'єкту системи); 3) ви-
значення (знаходження назви об'єкта по пред'яв-
леному індивіді); 4) адресація (знаходження об'є-
кта по його назві). "Система, - резюмує автор 
статті про систематику у вище зазначеній енци-
клопедії Ю.В.Чайковський, - вирішальне завдан-
ня "класифікації", називається природної, а не 
ставить такий - штучної" [14, c.557]. 

У даній статті ми маємо на меті з'ясувати, 
які ж завдання при систематизації позитивного 
фінансового права ставили й ставлять перед со-
бою сучасні українські вчені юристи-фінансис-
ти? Як вони розуміють сучасне позитивне фінан-
сове право? Які принципи в основу пропонованих 
ними систематизацій вони обирають і за допомо-
гою яких способів досягають поставлених цілей? 
Інакше кажучи, наскільки науково обґрунтованими 
є проведені ними систематизації позитивного фі-
нансового права пострадянської України й  чи до-
сягають вони поставлених цілей? 

Виклад основного матеріалу. По можли-
вості ємко, але без перекручування, як правило, у 
формі прямої мови викладемо основні позиції 
досліджуваних авторів по зазначеній проблемі. 
Так, Л.К.Воронова пише, що "фінансове право - 
це сукупність правових норм (виділене мною - 
П.В.), що регулює відносини в сфері формуван-
ня, розподілу та використання публічних центра-
лізованих і децентралізованих фондів коштів і 
інших фондів, необхідних для безперебійного 
функціонування органів держави, органів місце-
вого самоврядування й органів, діяльність яких 
держава визнає необхідним" [6, c.39]; "...система 
фінансового права як галузі права, - продовжує 
Л.К.Воронова, - це об'єктивно зумовлена фі-
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нансовою системою внутрішня його будова, 
об'єднання й розміщення фінансово-правових 
норм у певній послідовності" [6, c.44]. 

О.П. Орлюк пише: "Фінансове право - це 
самостійна галузь права, яка складається із суку-
пності правових норм (виділено мною - П.В.) і 
відрізняється власним правовим режимом" [16, 
c.88]; "...система права, - продовжує вона, - це 
внутрішня форма права, його будова..." [16, 
c.109]. "Особлива частина (фінансового права - 
П.В.) містить норми й правові інститути, що ре-
гулюють окремі напрямки фінансової діяльності 
держави й різних елементів фінансової системи. 
Провідне місце в Особливій частині фінансового 
права займає бюджетне право, що входить у неї 
як підгалузь і складається із двох великих право-
вих інститутів - бюджетного устрою та бюджет-
ного процесу. Особлива частина містить і такі 
правові інститути: доходи бюджетної системи 
(насамперед,  податкові й неподаткові); видатки 
бюджетної системи й цільових фондів; держав-
ний кредит і державний борг; державне обов'яз-
кове страхування (майнове та особисте); грошо-
во-кредитна система. Ці інститути мають особ-
ливості, складаються із правових норм, що 
регулюють певну групу однорідних суспіль-
них відносин (виділено мною - П.В.) у межах 
галузі права, але поєднуються в систему через 
єдиний предмет і методи фінансово-правового 
регулювання" [16, c.108]. 

Н.П.Кучерявенко також резюмує: "Таким 
чином, фінансове право становить сукупність 
правових норм (виділено мною - П.В.), що ре-
гулюють суспільні відносини в сфері формуван-
ня, розподілу та використання централізованих і 
децентралізованих грошових фондів держави й 
територіальних громад" [24, c.39]. 

Про систему фінансового права він заува-
жує: "Фінансове право включає досить значну 
сукупність фінансових норм, об'єднаних у певну 
систему. Цю систему розбито на задані групи, 
яким властиві специфічні особливості, логічна 
структура, об'єктивний склад. Система фінансо-
вого права – це об'єктивна сукупність суспіль-
них фінансових відносин, що визначає внутріш-
ню структуру фінансового права (виділено мною 
- П.В.), зміст і особливості розміщення норм, що 
регулюють фінансові відносини. У системі фінан-
сового права виділяють частини, підгалузі, інсти-
тути. Норми фінансового права, залежно від  особ-
ливостей регульованих ними відносин, утворять 
окремі структурні підрозділи. У системі галузі фі-
нансового права існує кілька підсистем, інститутів, 
які можна виділити в розділи" [24, c.48]. 

У  руслі вищевикладених підходів розуміє 
фінансове право також А.А.Нечай: "фінансове 
право, - пише вона, - це сукупність правових 
норм, що регулюють суспільні відносини, пов'я-
зані із задоволенням всіх видів публічного інте-
ресу, що виникають у процесі утворення, розпо-
ділу (перерозподілу) і використання публічних 
фондів засобів, а також здійснення контролю за 
цим процесом" [13, c.65]. На цій же сторінці сво-
єї монографії А.А.Нечай пропонує й більше ла-
конічне визначення фінансового права: "фінан-
сове право - це сукупність правових норм, що 
регулюють публічні фінанси" [13, c.65]. На від-
міну від більшості інших вчених вона обґрунто-
вує своє розуміння системи фінансового права - 
остання, на її думку, визначається системою пу-
блічних фінансів і цілком залежить від неї, а сис-
тема публічних фінансів, у свою чергу, детермі-
нірується публічними фондами коштів  [13, c.65], 
як і в А.І.Худякова. Ці фонди А.А.Нечай підроз-
діляє на три підвиди, що якісно відрізняються 
між собою: 1) державні фонди коштів ; 2) публі-
чні фонди коштів  органів місцевого самовряду-
вання; 3) публічні фонди засобів, за рахунок яких 
задовольняються суспільні інтереси, визнані 
державою або органами місцевого самовряду-
вання і які не є державною або комунальною 
власністю [13, c.96-98]. 

Дуже близьких підходів до вище викладе-
них поглядів на сутність і систему фінансового 
права України дотримуються також відомі вчені 
юристи-фінансисти Н.Ю.Пришва [19], Є.А.Алі-
сов [2], І.Б.Заверуха [7], Л.А.Савченко. Разом з 
тим у розумінні Л.А.Савченко сутності фінансо-
вого права й критеріїв його систематизації є, на 
нашу думку, істотні особливості, до певної міри 
нетрадиційні пострадянській теорії підходи, тому 
на них вважаємо за необхідне зупинитися більш 
докладно. Так, розділяючи в цілому інституціо-
нальну концепцію систематизації фінансового 
права, Л.А.Савченко разом з тим підкреслює: 
"Основною підставою для виділення тих або ін-
ших родинних правових норм в інститут права є 
забезпечення останнім самостійного постійного 
впливу на певну сферу суспільних відносин" [21, 
c.209]. А це вже не зовнішній, а внутрішній, пра-
вовий критерій об'єднання юридичних норм в 
інститут права. Про те, що це не випадкове твер-
дження автора, а його усвідомлена позиція, свід-
чить наступне положення монографії Л.А.Сав-
ченко: "Головна функція  правового інституту 
полягає в тім, щоб у межах своєї сфери суспіль-
них відносин забезпечити єдине, відносно закін-
чене регулювання. А це, у свою чергу, означає, 
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що правовий інститут повинен володіти повним 
"комплексом" норм, за допомогою яких можна 
охопити всі сутнісні моменти регулювання від-
повідної сфери відносин" [21, c.209]. Намічені 
Л.А.Савченко методологічні прив'язки й орієн-
тири, на нашу думку, не тільки правильно відо-
бражають окремі субстанціональні якості кожно-
го, у тому числі фінансово-правового інституту, 
але й самі по собі є певним кроком уперед по 
шляху створення нової, правової концепції юри-
дичного інституту, який би був адекватним новій 
історичній ролі права в регулюванні суспільних 
відносин у постсоціалістичному соціумі. Досить 
важливий і той факт, що в наступних своїх робо-
тах Л.А.Савченко зберегла вище викладені нею 
методологічні підходи до розуміння сутності й 
систематизації фінансового права [20, c.7]. 

Також до певної міри особливо підходить 
до пояснення сутності фінансового права й кри-
теріїв його систематизації представник молодого 
покоління українських учених юристів-фінан-
систів А.Т.Ковальчук. У висновках до підрозділу 
"Об'єкт і предмет фінансового права" однієї зі 
своїх монографій він підкреслює, що "фінансове 
право є визначальним "куратором" зазначених 
вище відносин (розподільних і перерозподільних 
- П.В.) не безпосередньо, а через систему відпо-
відних фінансово-правових інститутів - Мін'юст, 
Мінекономіки, Центробанк, Державну податкову 
адміністрацію, Держказначейство, Держфінмоні-
торинг, Держкомітет ЦПФР, Держфінпослуг, 
Рахункову палату, Контрольно-ревізійне управ-
ління й інші. Плюс до цього фінансово-правовий 
вплив здійснюють органи місцевого самовряду-
вання. Саме в цьому колі й через зазначені ін-
ститути фінансове право позначає границі 
свого системного регулюючого впливу" [11, 
c.130] (підкреслено мною - П.В.). Про важливість 
даного положення у фінансово-правовій концеп-
ції А.Т.Ковальчука переконливо свідчить той 
факт, що воно повністю перенесено автором і у 
висновки по монографії в цілому [11, c.432-433]. 
Автор не змінив свого підходу до розуміння сут-
ності й системи фінансового права й у наступних 
своїх роботах [10]. 

При більш ретельному розгляді концепції 
систематизації фінансового права А.Т.Коваль-
чука досить неважко помітити, що вона у своїй 
сутності є продовженням ще радянської по-
суб’єктної концепції системи фінансового права і 
якісно новими узагальненнями, положеннями й 
висновками цю концепцію не збагатила, за виня-
тком включення в сферу впливу фінансового 
права поряд з публічними також приватних фі-

нансів, що, на нашу думку, досить спірно й ви-
кладається в більшості випадків А.Т.Ковальчу-
ком не за допомогою глибокої наукової аргумен-
тації, а декларативно, у формі закликів.  

Всі вищевикладені спроби систематизації 
пострадянського українського позитивного фі-
нансового права можна згрупувати в три основ-
них підходи - фондовий, інституціональний і по-
суб’єктний, про що вже згадувалося вище. Тоб-
то, по великому рахунку, мова йде про продов-
ження в нових соціально-історичних і суспільно-
політичних умовах традиції радянської фінансо-
во-правової науки [8]. Як переконує більш грун-
товний аналіз цих підходів, вони базуються фак-
тично на марксистсько-ленінському уявленні про 
співвідношення об'єктивного й суб'єктивного в 
праві. Ці підходи пронизані розумінням фінансо-
вого права як механічної сукупності юридичних 
норм, як своєрідної зовнішньої "надбудови" над 
внутрішнім економічним базисом суспільства, а 
не як відносини форми й змісти. Загальною ри-
сою всіх цих підходів є абсолютизація того або 
іншого, але одного, до того ж не іманентного, а 
зовнішнього стосовно   фінансового права крите-
рію систематизації його позитивних норм. Очевид-
но, саме цей факт послужив підставою одному з 
відомих компаративістів сучасності назвати подіб-
ні підходи до розуміння сутності й критеріїв сис-
тематизації права "економічною філософією права" 
[17, c.16]. А ще раніше, на початку ХХ століття 
Б.А.Кістяківський застерігав учених-правознавців 
від поспішного зведення класифікацій і виведення 
розходжень на підставі якої-небудь однієї класифі-
каційної ознаки, що завжди загрожує не тільки не-
навмисними помилками, але й свідомими фальси-
фікаціями в правознавстві [9, c.336]. 

Всі вищевикладені підходи до системати-
зації позитивного фінансового права пострадян-
ської України з новою силою були продемонст-
ровані на міжнародній науково-практичній кон-
ференції "Система фінансового права", що від-
булася 27- 28 травня 2009 г. у м. Одесі [22]. Це 
ще раз підтвердило живучість у вітчизняному 
науковому співтоваристві юристів-фінансистів 
традиційних підходів до пошуку й виділення 
критеріїв систематизації сучасного позитивного 
фінансового права, його завзяте небажання поба-
чити й оцінити очевидні нові факти фінансово-
правової дійсності, а для частини - острах відмови-
тися від   старої парадигми науки фінансового пра-
ва, що зжила себе. Однак сказати про повну відсу-
тність змін і в цьому зрізі теоретико-методоло-
гічних аспектів науки фінансового права було б, на 
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нашу думку, перебільшенням. Хоча ці зміни про-
являються поки частково й надто обережно. 

Про деякі особливості підходу Л.А.Сав-
ченко до пошуку критеріїв систематизації пози-
тивного фінансового права відзначалося вже ви-
ще. А от як уявляє собі ці критерії ще один мо-
лодий учений юрист-фінансист із м. Чернівці 
І.І.Бабін: "Кожний вид суспільних відносин, - 
пише він у підрозділі "Система бюджетного пра-
ва" свого навчального посібника з бюджетного 
права України, - регулюється чітко визначеною 
групою правових норм, що відображає їх ха-
рактерні особливості (виділено мною - П.В.) і 
являє собою складну систему. Це зумовлено си-
стемним характером самого права (виділено 
мною - П.В.). Для вираження цієї якості права в 
юридичній науці використовується категорія 
"система права", під якою переважно розуміють 
внутрішню будову чинного в країні права. З нау-
кового погляду  система - це сукупність взаємо-
залежних елементів, що утворюють певну ціліс-
ність, яка володіє власними властивостями, котрі 
зводяться до простої суми властивостей її окре-
мих елементів. Система являє собою деяку нову 
якість у порівнянні з несистемним набором тих 
же елементів і характеризується наступними вла-
стивостями: організованістю, цілісністю, склад-
ністю, функціональною анизотропністю, інер-
ційністю. Всі ці властивості характерні системі 
бюджетного права, первинним елементом якої є 
бюджетно-правова норма" [3, c.18]. 

Можна зустріти в І.І.Бабіна й протилежні 
твердження: "Система бюджетного права, - пише 
він у цьому ж підрозділі свого навчального посі-
бника, - це певна його внутрішня структура (бу-
дова, організація), що складається об'єктивно як 
відбиття реально існуючих суспільних відно-
син бюджетної сфери" [3, c.19] (виділено мною - 
П.В.). Очевидно, це можна розцінити, як данину 
поваги сформованій традиції у вітчизняній науці 
фінансового права. Проте повинен помітити, що 
ніяких об'єктивних, реально існуючих суспільних 
відносин у бюджетній сфері до врегулювання їх 
бюджетним правом не існує - всі бюджетні відно-
сини мають винятково форму правовідносин [1]. 

Принципово відмінний від усіх попередніх 
підхід до розуміння фінансового права й іманен-
тних критеріїв його систематизації пропонує 
П.С.Пацурківський. Зокрема, він пише: "Право, у 
тому числі позитивне, за своєю природою атри-
бутивно системне явище. Цю його сутність зро-
зуміли й переконливо продемонстрували на при-
кладі його юридичних конструкцій (виділено 
мною - П.В.) ще давньоримські юристи. Проте , 

як переконує аналіз розвитку світової юриспру-
денції, її історія поки що склалася так, що систе-
мні дослідження права в цілому як явища об'єк-
тивної реальності, у тому числі його системних 
властивостей, проводилися час від часу, і то ли-
ше окремими вченими. Фінансове право з пози-
цій системного підходу до останнього часу дос-
ліджувалося ще менше. Напевно, саме тому поки 
що не існує ні однієї вітчизняної або закордонної 
наукової школи фінансового права, що виробила 
б так необхідний сучасній науці фінансового 
права досвід застосування системного підходу до 
пізнання фінансово-правової дійсності. У цій си-
туації іншого раціонального виходу зі станови-
ща, що склалося, - завершує свою думку 
П.С.Пацурківський, - ніж скористатися методо-
логічним  досвідом системних досліджень інших 
наук, на нашу думку, не існує" [18, c.113]. 

Л.В.Вакарюк, аспірантка 
П.С.Пацурківського, під керівництвом свого на-
укового керівника формулює ще більш чіткий і 
однозначний висновок щодо критерію система-
тизації позитивного фінансового права: "...вибір-
кова відкритість юридичних конструкцій фінан-
сового права, - резюмує вона, - проявляється у 
властивостях їхніх постійних елементів у кож-
ному конкретному випадку зв'язуватися винят-
ково з адекватним зовнішнім середовищем - пев-
ною формою публічних фінансів - уможливлює  
й робить доцільним використання типових 
юридичних конструкцій фінансового права в 
якості інтегрального іманентного критерію 
визначення фінансово-правових інститутів і 
систематизації позитивного фінансового пра-
ва за його внутрішніми якостями - правовими 
властивостями" [4, c.9] (виділено мною - П.В.). 

Вітчизняна наукова фінансово-правова 
громадськість от уже два роки зберігає повне 
мовчання, ніяк не висловлюється проти цих ви-
сновків П.С.Пацурківського і його учнів щодо 
сутності фінансового права й критеріїв його сис-
тематизації. Нам уявляється, що вагомі аргумен-
ти проти цих висновків важко знайти, якщо вза-
галі можливо це зробити залишаючись на пози-
ціях об'єктивності й науковості. Прийняти ці ви-
сновки, значить відмовитися від старої, ще ра-
дянської парадигми науки фінансового права, що 
також для сформованого наукового співтоварис-
тва справа досить не проста. Адже саме складне 
в науці, як писав Т.Кун, це "перемкнути гешта-
льти" [12, c.197], тобто  перейти від одних нау-
кових парадигм до інших. Поза всяким сумнівом, 
і тут час розпорядиться належним чином. 
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Висновки. 1. Домінуючим підходом до си-
стематизації позитивного фінансового права й у 
пострадянській науці фінансового права залиши-
вся економічний детермінізм, обґрунтований ще 
основоположником радянської науки фінансово-
го права Ю.А.Ровинським. Інакше кажучи, кри-
терії систематизації позитивного фінансового 
права вчені юристи-фінансисти продовжують 
шукати не в правовій матерії. 2. З методологічної 
точки зору в пошуках критеріїв систематизації 
фінансово-правового законодавства й у самому 
процесі систематизації його намітився відхід від 
методологічного монізму, але не до методологіч-
ного плюралізму, а швидше за все до методоло-
гічного анархізму (приклад І.І.Бабіна й інших 
учених юристів-фінансистів), коли в тому само-
му   дослідженні автори застосовують одночасно 
взаємовиключні методи дослідження й філософ-
ські підходи до проблеми. Виходить, як у 
П.Фейерабенда: "допустимо все" [23, c.47]. Од-
нак при такому підході істинно наукових знань 
про фінансово-правову дійсність, які б розкрива-
ли іманентні властивості досліджуваних об'єктів 
і могли стати основою для обґрунтованого нау-
кового прогнозування, добути не можна. 3. Чер-
нівецькою науковою школою фінансового права 
обґрунтований на противагу домінуючому еле-
ментаристському підходу системний підхід до 
розуміння сутності фінансового права й відповід-
ний йому критерій систематизації позитивного фі-
нансового права на підставі критерію типових 
юридичних конструкцій фінансового права. Аргу-
ментованих заперечень проти цього підходу до 
праворозуміння та критерію систематизації фінан-
сово-правового законодавства нам не вдалося від-
шукати в українській науці фінансового права. 4. 
Якщо говорити про якісні характеристики спосте-
режуваних тенденцій у наукових підходах до сис-
тематизації позитивного фінансового права україн-
ськими вченими юристами-фінансис-тами, то все 
частіше заявляють про себе нетрадиційні підходи 
теоретиків фінансового права до цього явища. 
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V.P. Patsurkivsky 
Evolution of conceptual approaches of Ukrainian scientists lawyers-financiers to the systematization  

of positive financial Law 
 

Summary 
Economic determinism substantiated by a founder of the Soviet science of Financial Law Yu. A. Rovinsky has 

been a dominating approach to the systematization of a positive Financial Law yet since the post-soviet science of Fi-
nancial Law. Thus, the scientists lawyers-financiers go on seeking the criteria of systematization of positive Financial 
Law not in a legal matter. From the methodological point of view, in seeking the criteria of systematization of finance 
legal jurisprudence and the very process of its systematization there is noted a  departure from methodological monism, 
and not to methodological pluralism, but rather to methodological anarchism (example by Babin I.I. and other scientists 
lawyers-financiers) when in one and the same investigation the authors use at the same time mutually exclusive meth-
ods of investigation and philosophical approaches to the problem. Thus, it is like by P. Feurband: “all is possible”. But 
using this approach it is impossible to obtain real scientific knowledge on financial-legal reality which would reveal 
immanent characteristics of the objects investigated and could be the basis for well-founded scientific prognosis. To 
counterbalance to dominating elementaristic approach Chernivtsi scientific school of financial Law substantiated the 
system approach to the comprehension of the essence of financial Law and a corresponding criterion of the systematiza-
tion of positive financial Law on the basis of the criterion of typical juristic constructions of financial Law. We were not 
able to find reasoned objections in Ukrainian science of financial Law to this approach to the comprehension of Law 
and the criterion of systematization of financial legal jurisprudence. While speaking about qualitative characteristics of 
the tendencies investigated in scientific attitudes to the systematization of positive financial Law, by Ukrainian scien-
tists lawyers- financiers, than non- traditional approaches of the theorists of financial Law to this phenomenon declare 
themselves. 

 
В.П. Пацуркивский 

Эволюция концептуальных подходов украинских ученых юристов-финансистов 
к систематизации позитивного финансового права 

Аннотация 
Доминирующим подходом к систематизации позитивного финансового права в постсоветской науке фи-

нансового права продолжает оставаться экономический детерминизм, обоснованный еще фундатором советс-
кой науки финансового права Е.А.Ровинским, тоесть критерии систематизации позитивного финансового права 
ученые юристы-финансисты продолжают искать не в правовой материи. С методологической точки зрения в 
поисках критериев систематизации финансово-правового законодательства и в самом процессе систематизации 
его наметился отход от методологического монизма, однако не к методологическому плюрализму, а скорее все-
го  к методологическому анархизму, когда в одном и том же исследовании авторы применяют одновременно 
взаимоисключающие методы исследования и философские подходы к проблеме. Выходит по П.Фейерабенду: 
"допустимо все". Однако при таком подходе истинно научных знаний о финансово-правовой действительности, 
которые бы раскрывали имманентные свойства исследуемых объектов и могли бы послужить основанием для 
обоснованного научного прогнозирования, добыть невозможно. Черновицкой научной школой финансового 
права обоснован в противовес доминирующему элементаристскому подходу системный подход к пониманию 
сущности финансового права и соответственный ему критерий систематизации позитивного финансового права 
на основании критерия типичных юридических конструкций финансового права. Аргументованных возражений 
против этого подхода к правопониманию и критерия систематизации финансово-правового законодательства в 
украинской науке финансового права пока не высказано. Если вести речь о качественных характеристиках 
наблюдаемых тенденций в научных подходах к систематизации позитивного финансового права украинскими 
учеными юристами-финансистами, то все чаще заявляют о себе нетрадиционные подходы теоретиков финансо-
вого права к этому явлению. 
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ПОРІВНЯЛЬНА КРИМІНОЛОГІЯ:  
ГАЛУЗЬ/НАПРЯМ КРИМІНОЛОГІЇ ЧИ САМОСТІЙНА НАУКА? 

 
Автор робить спробу визначити місце порівняльної кримінології шляхом віднесення її до однієї з галу-

зей/напрямів кримінології або визнання її самостійною наукою.  
Ключові слова: порівняльна кримінологія, кримінологія, галузь/напрям кримінології, наука. 

 
Постановка проблеми. Кожний учений, 

починаючи досліджувати явище, намагається 
дати йому визначення, з якого би випливало ро-
зуміння місця цього явища серед інших явищ. 
Тож і в сучасних умовах активного розвитку 
кримінологічних досліджень необхідне осмис-
лення місця, ролі і значення порівняльної кримі-
нології. Отже, актуальним, на нашу думку, є ви-
значення місця порівняльної кримінології.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати, 
що питанню місця порівняльної кримінології на 
сучасному етапі її розвитку вченими приділено 
недостатньо уваги. Це зумовило те, що автор пос-
тавив за мету статті – зробити спробу визначити 
місце порівняльної кримінології шляхом віднесен-
ня її до однієї з галузей/напрямів кримінології або 
визнання її самостійною наукою, що зумовило ви-
конання відповідних завдань. 

Виклад основного матеріалу. Очевидно, 
що сучасна кримінологія потребує нових ідей, 
спрямованих на розширення наукового знання, 
та розробки ефективних заходів протидії зло-
чинності [7, с. 50]. У зв’язку з цим, сучасна кри-
мінологія «… здійснює спроби відповідати ха-
рактеру соціальних проблем» [6, с. 30] (виділе-
но автором – С.Н.).  

Так, одні вчені, наприклад, заявляють про 
необхідність розвитку нової кримінології – 
«натуралістичної» кримінології, яка «… може 
стати основою для модернізації протидії злочин-
ності, що має сприяти забезпеченню соціального 
прогресу…», місія якої «… полягає у подоланні 
кримінологічного позитивізму, що породжує во-
люнтаризм і утопізм у протидії злочинності» та 
сприянні «… розвитку практичних концепцій 
«кримінологічної безпеки», «кримінологічної 
глобалістики», «кримінологічного скринінгу 
(включаючи кримінологічну експертизу)», «ак-
тивної кримінальної юстиції», «політичної кри-
мінології», «корупційної активності громадян», 
«злочинного зловживання правом», «критеріїв 

законодавчої криміналізації і декриміналізації 
діянь» …» (О.М. Костенко) [14, с. 38].  

Інші вчені здійснюють активну розробку 
таких напрямів, як інституціональна криміно-
логія (В.М. Дрьомін), політична кримінологія 
(Д.А. Шестаков, П.А.Кабанов, А.Ф.Кулаков, 
Н.А.Зелінська, Н.Б.Бараєва, В.М.Бурлаков, 
В.В.Вандишев, Б.В.Волженкін, Ю.Н.Волков, 
Я.І.Гілінський, Г.Н.Горшенков, Г.Л.Касторский, 
Н.Крісті, С.Ф.Мілюков, Н.І.Пішикіна, В.П.Саль-
ніков, Ю.М.Шмідт), економічна кримінологія 
(В.М.Попович, Б.В.Волженкін, В.В.Колєсніков), 
сімейна кримінологія (Д.А.Шестаков), кримі-
нологія засобів масової інформації (В.М. Бур-
лаков, Г.Н. Горшенков, С.В. Максіна, Д.А. Шес-
таков), кримінопенологія (О.В. Старков), кри-
мінотеологія (О.В. Саков, Л.Д. Башкатов, 
Г.Л.Касторський), гендерна кримінологія (О.В. 
Купріянова), військова кримінологія (С.М. Ін-
шаков, В.Є. Емінов, М. Мацкевич), медична 
кримінологія (М.П. Клєймьонов), екологічна 
кримінологія (Б.Б. Тангієв, Г.М. Котов, Ю.Б. 
Лєсачкіна), електоральна кримінологія (П.А. 
Кабанов) та інші напрями [11; 10].  

На думку Л.Х. Кураєвої [12, с. 4], можли-
вість глибше зрозуміти процеси, характерні для 
сучасного суспільства в цілому і, зокрема, для 
країн з різними суспільними системами, зумов-
люють важливе місце, яке займає порівняльна 
кримінологія (анг. - Comparative Criminology, від 
лат. Comparatio – звірення, порівняння, зістав-
лення; Comparativus – порівняльний, заснований 
на співставленні). Однак, яке ж воно – важливе 
місце порівняльної кримінології? 

Хоч порівняльний метод добре розробле-
ний в праві [26] (в тому числі кримінальному [5; 
4; 9; 22]), однак, на думку В.В. Лунєєва, менше в 
кримінології [21, с. 291], що викликає здивуван-
ня, оскільки: “…порівняльні дослідження в кри-
мінології цілком можливі і мають добру перспе-
ктиву. Вони допомагають зближенню теоретич-
них позицій вчених різних країн у розкритті при-
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роди складних соціальних явищ, сприяють дося-
гненню корисних практичних результатів зі зло-
чинністю в кожній країні та сприяють укріплен-
ню міжнародного співробітництва вчених різних 
країн і континентів” [19, с. 78]. Хоча відхід від 
власне порівняльних і орієнтація на компаративі-
стські дослідження в останні роки властиві істо-
ричним, економічним, філологічним наукам [27, 
с. 15], така властивість спостерігається і відносно 
кримінології. Зумовлена вона необхідністю знати 
основні зарубіжні досягнення у вивченні кримі-
нологічних закономірностей, причинності, осо-
бистості злочинця, мотивації, протидії та інших 
проблем науки кримінології, «… які мають наці-
ональні особливості, за сутністю, несуть світо-
вий характер” [21, с. 13]. Пов’язано це і з тим, що 
відбувається активний процес інтеграції вітчиз-
няної кримінології у світову, що «… приводить 
до запозичення кримінологічних поглядів, ідей, 
теорій, методів пізнання і самих знань, отрима-
них дослідниками інших країн…» [10, с. 26]. 

Як такий порівняльний метод у криміноло-
гії не є якимось похідним. Тепер, на думку Г.Й. 
Шнайдера, це головний метод, тому що «… зло-
чинність і антисуспільна поведінка стали наразі 
соціопатологічними феноменами» [31, с. 33]. Саме 
тому Leslie Sebba вважає, що порівняльна кримі-
нологія – це не підпорядкована особлива сфера 
кримінології, у своїх пошуках вона завжди по-
винна бути цільною порівняльною наукою [37]. 
I.L. Barak-Glantz та E.H. Johnson визначають порів-
няльну кримінологію як вчення соціального фено-
мену злочинності з метою визначення відмітностей 
та схожостей у моделях злочинності [32], однак не 
зазначають якою є порівняльна кримінологія по 
відношенню до кримінології.  

G.Howard, I.Gregory I W.Pridemore, виділя-
ючи в якості цілей порівняльного дослідження: 
1) поширення теорій за межі культурних і націо-
нальних кордонів; 2) оцінку ефективності роботи 
національних систем кримінальної юстиції; 3) оці-
нку національної політики у сфері кримінальної 
юстиції; 4) координацію боротьби з транснаціона-
льною злочинністю; 5) забезпечення критичного 
аналізу і надання переваги глобальній боротьбі з 
явищами [34, с. 145-147]; вказують на те, порівня-
льна кримінологія вимагає більшого ніж порів-
няння [34, с. 142]. Kan Ueda досліджував злочин-
ність Японії в порівняльному плані (з США, Ве-
ликобританією, Францією, ФРН), але в рамках до-
слідження кримінології в Японії [29, с. 93-100]. Це 
можна пояснити орієнтацією автора на радянську 
кримінологію того часу [38]. Український кримі-
нолог О.М. Джужа та координатор проектів Скар-

мен центру Лестерського університету А. Бек ви-
світлили сучасний стан злочинності у зарубіжних 
країнах, концепції її детермінації та запобігання їй 
також у рамках кримінології [20, с. 207-230].  

Ю.М. Антонян узагалі не пише про порів-
няльну кримінологію, а пише про порівняльний 
метод у кримінології, який застосовується для 
порівняння кримінологічних шкіл і окремих тео-
рій, злочинності різних країн або однієї країни в 
різні часи в різних регіонах і т.д. [1, с. 27] Така ж 
позиція А.І. Долгової, яка пише про широке ви-
користання порівняльного методу, за допомогою 
якого порівнюється злочинність у різних держа-
вах, у різних регіонах держави, злочинність осіб 
різної статі, віку, соціального становища та ін., 
та що при цьому з’являється можливість отрима-
ти нові дані про причини злочинності, оскільки 
відмітності злочинності накладаються на відміт-
ності соціально-економічних та інших характе-
ристик держав, регіонів [16, с. 47]. 

В.М. Кудрявцев, навпаки, ще у 1978 році 
зайняв чітку позицію, що “порівняльна кримі-
нологія – не самостійна наука, а один з на-
прямів у дослідженні злочинності її причин та 
інших компонентів, які складають предмет кри-
мінологічної науки різних країн», відзначивши, 
що «фактично мова йде про те, що при вивченні 
всіх або деяких кримінологічних явищ, що спо-
стерігаються в одній країні, аналізуються відпо-
відні явища і процеси, що мають місце в інших 
країнах – зі схожою або істотно іншою соціаль-
но-економічною і політичною системою. Мета 
цього аналізу полягає в тому, щоб глибше зрозу-
міти процеси, характерні для сучасного суспільс-
тва в цілому і для країн з різними суспільними 
системами, розглянути і запропонувати з ураху-
ванням цього найбільш ефективні заходи боро-
тьби зі злочинністю, а також розвивати міжнаро-
дне співробітництво у сфері боротьби зі злочин-
ністю” [19, с.72]. Уже на той час, звертаючись до 
предмета порівняльних досліджень у сфері (об-
ласті) кримінології, В.М. Кудрявцев вважав за 
можливе назвати такі основні проблеми, які ви-
магають попереднього вивчення і розв’язання: 1) 
що розуміється під кримінологією в країнах, які 
проводять таке порівняльне дослідження (чи є 
передумови для дослідження взагалі)?; 2) що 
входить у зміст досліджуваного предмета – в да-
ному випадку у зміст кримінології?; 3) які вихід-
ні принципові положення, що визначають розви-
ток кримінологічної теорії, практики у відповід-
них країнах (з урахуванням істотних відмітнос-
тей не тільки в ідеології, але й в соціально-
економічних, політичних і визначених націона-
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льними особливостями умовах життя народів 
відповідних країн)?; 4) чи існує кримінологічне 
законодавство (законодавство про попередження 
злочинів) у відповідних країнах?; 5) окремі кримі-
нологічні проблеми, методи їх дослідження [19, с. 
72]. Крім того, В.М. Кудрявцев вважав за доцільне 
в рамках порівняльного правознавства вивчити такі 
питання: предмет “кримінологічного законодавст-
ва”; його обсяг у різних країнах; його співвідно-
шення з іншими галузями законодавства (з кримі-
нальним, адміністративним, пенітенціарним, про-
цесуальним); ефективність цього законодавства в 
попередженні злочинів; можливі побічні та латен-
тні результати правової регламентації діяльності з 
попередження злочинів [19, с. 76]. 

П.А. Кабанов, досліджуючи питання кри-
мінологічної таксономії, за методом дослідження 
основного предмета сучасної кримінології виді-
ляє порівняльну кримінологію як один серед ба-
гатьох її напрямів [10, с. 29].  В.В. Лунєєв, хоча і 
не відносить порівняльну кримінологію до «від-
носно самостійних розділів кримінології», але в 
той же час у праці «Курс світової та російської 
кримінології» дав визначення порівняльній кри-
мінології як галузі «… кримінологічної науки, 
яка вивчає світові, регіональні та специфічні на-
ціональні тенденції й інші характерні риси зло-
чинності, її причинної бази і заходи контролю, а 
також основні кримінологічні теорії про похо-
дження злочинності, її обгрунтованості і шляхи 
попередження” [21, с. 291]. Ідентичне визначення 
порівняльної кримінології раніше давалось у коле-
ктивній праці «Кримінологія» за редакцією В.В. 
Лунєєва та Н.Ф. Кузнєцової [17, с. 597], а ще рані-
ше – у колективній праці «Кримінологія» за редак-
цією Н.Ф. Кузнєцової та Г.М. Міньковського [18, с. 
484]. Авторами чітко зазначалося, що «зіставленню 
підлягають як фактичні показники злочинності і 
пов’язаних з нею явищ в різних країнах, регіонах і 
світі в цілому, так і теоретичні концепції», а «з на-
вчальною метою розглядаються основні аспекти 
предмета порівняльної кримінології: - порівняльна 
злочинність; - порівняльні теорії причин злочинно-
сті; - міжнародне співробітництво у боротьбі зі 
злочинністю» [18, с. 484; 17, с. 597].  

О.М. Вєдєрнікова у докторській дисертації 
«Теорія і практика боротьби зі злочинністю: бри-
танська кримінологічна модель» констатувала, 
що таке визначення порівняльної кримінології 
узгоджене з фундаментальними положеннями 
російської кримінологічної науки [3, с. 20-21]. 

Як бачимо, існують протилежні погляди 
вчених на місце порівняльної кримінології. При 
цьому зауважимо, що кримінологи на постра-

дянському просторі займають чітку позицію 
щодо визнання порівняльної кримінології роз-
ділом/напрямом самої кримінології. А західні 
кримінологи вважають/схильні вважати її са-
мостійною наукою. 

Крім того, підлягає з’ясуванню питання про те, 
а чи є вона (порівняльна) - «кримінологією»? 

Можна зрозуміти стурбованість А.П. Зака-
люка (навіть нейтральною позицією провідних 
російських та українських кримінологів), коли 
структурні елементи кримінологічних знань по-
чали «… іменувати «кримінологіями», оскільки: 
1) «винесення останніх на один рівень з наукою, 
науковою галуззю суперечить основам наукоз-
навства»; 2) «… нові кримінології» не мають са-
мостійного, відокремленого від загальної кримі-
нології предмета…», «… будь-яких окремих фу-
нкцій, методологій, наукових методів і засобів 
здобуття наукової інформації, які б відрізнялися 
за суттю від «єдиної» кримінології»; 3) «… іме-
нування вчень та теорій «кримінологіями» не 
додає нового наукового знання, яке б вимагало 
виокремлення його в самостійну наукову га-
лузь», а «піднесення результатів вивчення тієї чи 
іншої проблеми до рівня не лише слова в науці, а 
й до «нової» науки, очевидно, має задовольняти 
амбіції дослідника, проте вони ведуть до розми-
вання цілісної науки кримінології і лише шко-
дять їй» [8, с. 32].  

Відомий російський кримінолог В.В. Лунє-
єв хоча і не пише про неможливість використан-
ня терміна «кримінологія» (відносно структур-
них елементів кримінологічних знань), але, хара-
ктеризуючи їх, пише про них як про «відносно 
самостійні розділи кримінології» та їх «деяку 
автономність», коли вони є «... невід’ємною 
частиною цілісної кримінологічної науки» та 
відносить до них «… віктимологію, кримінопе-
нологію, військову кримінологію, екологічну 
кримінологію, сімейну кримінологію (криміно-
фамілістику), кримінотеологію (богословську 
кримінологію, економічну кримінологію, педаго-
гічну кримінологію, політичну кримінологію, 
кримінологію масових комунікацій, криміноло-
гію закона, кримінологію правоохоронної діяль-
ності, а також соціологію злочинності», не ви-
ключаючи «…автономізації деяких розділів кри-
мінології в майбутньому», не вбачаючи в цьому 
«…особливих проблем, оскілки це дозволить за-
глибитись у розуміння деяких окремих криміно-
логічних особливостей» [21, с. 75, 76] (виділено 
автором – С.Н.). Водночас В.М. Дрьомін відхи-
ляє можливість існування декількох окремих 
кримінологій, однак зазначає, що йдеться 
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«…тільки про специфіку кримінологічного ви-
вчення різних сфер соціального буття» [7, с. 50]. Як 
розробник інституціональної кримінології, В.М. 
Дрьомін визначає інституціональну кримінологію 
не самостійною галуззю наукових знань, а одним із 
напрямів науки кримінології, який «… перебуває у 
стадії становлення» [7, с. 50].  

Якщо спірним є питання про місце порів-
няльної кримінології, то уявіть наскільки спір-
ним, наприклад, є віднесення віктимології до ро-
зділів кримінології. З цього приводу ми можемо, 
наприклад, навести такі позиції кримінологів та 
віктимологів: 1) віктимологія  - нова самостійна 
наука (Benjamin Mendelsohn [35], В.І. Полубінсь-
кий [23, с. 20], Б.В. Сидоров [25, с. 19]); 2) вікти-
мологія не є самостійною науковою дисциплі-
ною (Donald R. Cressey [33]); 3) віктимологія є 
напрямом кримінології (Hans von Hentig [24, с. 
9], Д.В. Рівман [24, с. 8], В.Є. Квашис [13, с. 16-
18], В.В. Лунєєв, В.В. Василевич та О.М. Джужа 
[15, с. 20]); 4) віктимологія є відносно аморфною 
дисципліною (Paul Elliott Rock [36, с. ХІ]); 5) «… 
віктимологія, яка виникла як окремий науковий 
напрям у кримінологічних дослідженнях, отри-
мавши певний розвиток в кримінологічних дос-
лідженнях і у сфері деліктної, травматичної вік-
тимології, з часом перетвориться в самостійну 
науку…» (Л.В. Франк [30, с. 73-78], Ю.М. Анто-
нян [2, с. 64-65], В.О. Туликов [28, с. 275]); 6) та 
інші. Як бачимо, питання визначення місця вік-
тимології викликає також багато суперечок. А 
скільки таких суперечок викличе питання про 
місце порівняльної кримінології?  

Хочемо відзначити, що, на відміну від вік-
тимології, порівняльна кримінологія ще не може 
пишатися високим рівнем публічних дискусій з 
приводу її місця. Але питання про її місце має 
бути розв’язане рано чи пізно. 

Стисле дослідження позицій учених про 
місце порівняльної кримінології дозволило нам 
сформулювати такі висновки.  

1. На даний момент упевнено визначити 
місце порівняльної кримінології  - шляхом відне-
сення її до однієї з галузей/напрямів кримінології 
або визнання її самостійною наукою – не пред-
ставляється можливим. 

2. У зв’язку з цим необхідна розробка зага-
льнотеоретичних основ порівняльної криміноло-
гії, чітке визначення її об’єкта, предмета, функцій, 
методології, методів і засобів здобуття інформації, 
що надасть можливість визначити її місце. 

3. Визначення порівняльної кримінології як 
галузі/напряму кримінології або як самостійної 
науки буде залежати від того, наскільки вона за 

своїм об’єктом, предметом, функціями, методо-
логією, науковими методами та засобами здобут-
тя інформації буде відрізнятися від «… «єдиної» 
кримінології» [8, с. 32]. 
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Протиправна поведінка особи виступає як вольова та свідома дія, що супроводжується виною. 
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відомлення протиправності діяння та його наслідків.  
 

Постановка проблеми. Властивості психі-
ки особи не вичерпуються виключно об’єктив-
ним або виключно суб’єктивним, а являють со-
бою єдність першого і другого. При цьому лише 
за об’єктивними факторами, тобто за вчинками 
людини, можна говорити про суб’єктивне. Відо-
кремлення суб’єктивної сторони діяння від 
об’єктивної й надання останній особливого, са-
мостійного значення, неправильне. 

Психічна діяльність особи являє собою ві-
дображення об’єктивної діяльності. Однак через 
різні причини суб’єктивного й об’єктивного ха-
рактеру цей процес може відбутися з певними 
відхиленнями. Для здійснення правосуддя дуже 
важливо знати характер і ступінь таких відхи-
лень у осіб, котрі вчиняють діяння, і тих, чиї по-
казання використовуються як джерела доказів у 
кримінальному судочинстві й у зв’язку з чим по-
требують критичної оцінки та визначення рівня 
їх достовірності [1, с.222]. 

Мета дослідження. Протиправна поведін-
ка особи виступає як вольова та свідома, дія, яка 
супроводжується виною. Для наявності вини не-
обхідно, щоб суб’єкт протиправного діяння на-
лежав до кола осіб, які за законом можуть бути 
притягнені до кримінальної відповідальності, що 
передбачає, по-перше,  досягнення встановлено-
го законодавством віку та психічну повноцін-
ність особи (біологічна ознака вини) і по-друге, 
осудній суб’єкт має бути, у зв’язку зі скоєним 
ним діянням, свідомою особистістю, яка свідомо 
брала участь у діянні (психологічна ознака вини). 

Інтелектуальні процеси,  що відбуваються у 
психіці винуватого, не обмежуються  усвідомлен-
ням тільки його діяння. Його думки, природно, 
звертаються до наслідків, які є або можуть настати 
в  результаті відповідної поведінки. Вітчизняні та 
зарубіжні криміналісти про значення усвідомлення 
протиправності, висловлюються неоднозначно. 

Ступінь наукової розробки. Фундамента-
льний внесок у дослідження вказаної проблеми 
зробили такі відомі вчені, як В. Бахін, В. Гонча-
ренко, В. Нор, М. Костицький, В. Коновалова, М. 
Міхеєнко, В. Кудрявцев, М. Сегай, А. Грайлін, А. 

Герцензон, В. Макашвілі, Б. Утєвський, А. Піон-
тковський та інші. 

Особам, винуватим у вчиненні злочину,  як-
що мати на увазі їх основну масу, притаманна низ-
ка відмітних психологічних i моральних рис. Їм 
властиве інше, ніж у законослухняних громадян, 
ставлення до суспільних цінностей, вони долають 
виникаючі перед ними життєві проблеми іншими 
способами. Їх соціальні ролі i пов’язані з ними фу-
нкції порівняно збіднені, а спосіб життя, особливо 
рецидивістів, характеризується вузькістю, фрагме-
нтарністю, несталістю, а інколи браком більш-
менш стабільних соціальних зв’язків, скоєнням 
дрібних правопорушень i аморальних вчинків. У 
цілому ж можна стверджувати, що злочинці скла-
дають особливий соціальний і психологічний тип 
особистості. Особистісні особливості злочинця 
укладаються у специфіці не окремих, ізольованих 
якостей, а визначень їх сукупності, в якій вiдповiд-
нi якості взаємозалежні. При цьому варто врахову-
вати одночасно i ступінь щільності зв’язку між рі-
вними якостями i властивостями, а також ступінь 
взаємного проникнення або поглинання одних вла-
стивостей та якостей іншими.  

Виклад основного матеріалу. Свідомість 
злочинця складає визначену систему морально-
психологічних властивостей. Особливості особи, 
що зумовлюють її антигромадську поведінку, - 
це результат певних умов життя, виховання i т. 
iн. Вони призводять до вчинення злочину не  
фатально, а під впливом зовнішніх умов i обста-
вин, конкретної ситуації, за участі свідомості i 
волі особи, що зберігає можливість обирати різні 
варіанти своєї поведінки.  

Серед обставин, що характеризують особу 
злочинця, чітко вирізняються такі три їх групи: 
1) обставини, що знайшли своє вираження в по-
ведінці злочинця, яка передує вчиненню злочи-
ну; 2) обставини, безпосередньо пов’язані з учи-
ненням злочину; 3) обставини, що характеризу-
ють психологічні, бiологiчнi та психiчнi власти-
востi особистості.  

Загалом, особа злочинця являє собою скла-
дну систему соціальних i соціально значущих 
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ознак, властивостей, якостей та обставин,  зміст i 
значення цих ознак, їх співвідношення i взаємо-
дія між собою, які за певних об’єктивних умов 
(ситуацій) можуть зорієнтувати особу на вибір 
антигромадського варіанта поведінки [2].   

Усяка особа, у тому числі й особа злочин-
ця, являє собою результат не тільки сьогодення, 
але й минуло взаємодії із середовищем. Минула 
взаємодія може викликати сталі особистісні змі-
ни, що позначаються на процесі i результатах 
наступної взаємодії. Ці зміни стосуються як пог-
лядів, переконань i орієнтації особистості, так i її 
психофiзiологiчних особливостей і, звичайно, 
істотно впливають на злочинну діяльність. На-
приклад, особи з усталеною системою антигро-
мадських поглядів, виробленою минулою взає-
модією із середовищем i негативним життєвим 
досвідом, здатні активно впливати на навколиш-
ніх, утягувати їх у злочинну діяльність, створю-
вати для цього найбільш сприятливі умови i т. iн. 
Такі особи можуть активно протидіяти позитив-
ному впливу середовища i виховних заходів, 
спрямованих на їх виправлення [3].   

Особа злочинця - це синонім людини, яка 
вчинила злочин, а точніше - дії, що у даному су-
спільстві оцінені законом як злочин. Іншими 
словами, - це особа  засудженого, який починає 
відбувати покарання. Адже якби було доведено, 
що така особистiсть не вчиняла злочину, особу 
не було б засуджено. Але далеко не кожен зло-
чинець є злочинною особистістю. Більше того, 
останніх серед злочинців небагато, навіть серед 
тих, якi перебувають в умовах суворого режиму.  

Особистiсть злочинця - це особистiсть з низь-
ким моральним рівнем, сталими установками, а отже, 
з вираженою схильністю до рецидивів злочинів. 

Проблема особистості злочинця – одна з 
центральних у кримінології. Значення цієї про-
блеми визначається тим, що злочин, будучи ак-
том свідомої вольової людської діяльності, знач-
но зумовлений сутністю й особливостями особи, 
яка його вчиняє. Іншими словами, проблема осо-
бистості злочинця пов’язана з етимологією зло-
чинної поведінки. Досліджуючи особистiсть зло-
чинця, вивчаємо не тільки його характеристики, 
але й причини протиправної поведінки. Це зумов-
лено тим, що причини окремого злочину, як i при-
чини злочинності, не можуть бути зрозумілі  поза 
урахуванням особистості злочинця. Остання ви-
ступає “елементом зв’язку” між визначеними соці-
альними умовами життя i злочинністю, як похідної 
від цих умов [4]. 

Процес дослідження особи злочинця при-
пускає рівневий підхід, що враховує i відображає 

різні ступені узагальнення цього явища. Можна 
вирізнити три рівні дослідження особистості 
злочинця: індивідуальний, що припускає наяв-
ність конкретного суб’єкта злочину; груповий, 
який охоплює різні типи і соціальні групи злочи-
нців; узагальнений, що відповідає загальному 
поняттю злочинця як особи [5].   

Кримінально-правове вивчення особистості 
злочинця спирається, як відомо, на структуру 
криміналістичної характеристики особи. Не по-
рушуючи всіх питань структури особистості зло-
чинця, необхідно звернути увагу на таке. З числа 
компонентів (блоків) структури особистості зло-
чинця, що, зазвичай, вирізняються із соціально-
демографічних i кримінально-правових ознак, со-
ціальних ролей, статусів i морально-психологічних 
властивостей, на особливу увагу криміналістів за-
слуговує блок морально-психологічних властивос-
тей та особливостей особистості злочинця: погля-
дів, переконань, ціннісних орієнтацій, характеру 
потреб і способів, що допускаються [6]. 

Криміналістична характеристика особи зло-
чинця повинна відображати і соціальну сутність 
особистості. Взагалі особа злочинця - за своєю со-
ціальною сутністю антигромадська особис-тiсть. 
Антигромадська сутність виражена в її поведінці, 
кульмінаційним проявом якої є факт вчинення зло-
чину. Разом з тим злочин - це лише зовнішнє ви-
раження, а також підтвердження суспільної небез-
пеки особистості злочинця, що виявляється в здат-
ності особи зневажати, у визначеній ситуації, ви-
моги кримінального закону та вчинити злочин. 

Вивчення особи злочинця до вчинення нею 
злочину цілком припустиме i необхідне для пра-
вильного уявлення про процес її формування та 
дію об’єктивних i суб’єктивних факторів, які зу-
мовили злочин. Але неприпустимо відносити 
ознаки, якості, особливості особистості, що фор-
муються в цьому процесі i виявляються у відпо-
відних незлочинних діяннях, як i самі такі діян-
ня, іменувати зазначеним поняттям “особистiсть 
людини, яка не вчинила злочин”. До злочину 
особистості злочинця не існує, а є інша осо-
бистiсть, що, з певною часткою ймовірності зда-
тна, за визначених несприятливих умов, вчинити 
вiдповiднi злочини [7]. 

Специфіка діяльності криміналіста не може 
охопити всіх властивостей і особливостей особис-
тості злочинця. Особистісні особливості можуть 
бути предметом кримінально-правового, криміна-
лістичного i кримінологічного дослідження насті-
льки, наскільки вони пов’язані з вирішенням спе-
цифічних завдань правової науки. Наприклад, для 
криміналістів найбільше значення будуть мати, тi з 
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них, які здатні надати допомогу у вирішенні таких 
важливих, для науки завдань, як визначення, основ 
межі й обсягу кримінальної відповідальності, ме-
тодики і тактики розслідування, призначення пока-
рання, обставин, що характеризують механізм зло-
чинної поведінки, причини злочинності, а також 
обставини, пов’язані з виправленням i перевихо-
ванням правопорушників.  

Особистість злочинця визначають як анти-
громадську, а сукупність утворюючих її ознак 
обмежують змістом тільки тих з них, що відо-
бражають її антисуспільну спрямованість, і тому 
ми одержуємо сукупність лише частини особис-
тісних характеристик індивіда, що вчинив зло-
чин, тобто поняття сутності особистості злочин-
ця у вузькому розумінні. Таке поняття через його 
звуженість, по суті, умовне, однак має важливе 
значення i цілком правомірно використовується 
для абстрагованої характеристики соціальної 
специфіки особистості, детального дослідження 
її криміногенних ознак 

На наш погляд, необхідно прийняти  ви-
значення особистості злочинця як сукупність 
соціально-політичних, психічних i фізичних 
ознак особи, яка вчинила злочин, що має кримі-
нально-правові наслідки. 

Основною ознакою, що характеризує особу 
злочинця, є вчинення ним злочину чи здійснення 
попередньої злочинної діяльності. Якщо злочин 
не вчинений, то говорити про особистiсть злочи-
нця, незважаючи на наявність у суб’єкта антисо-
ціальної чи асоціальної спрямованості, передча-
сно, тому що наявність зазначених ознак особис-
тості може i не призвести до вчинення злочину. 
У цьому разі немає i суб’єкта злочину, тому що 
відсутня суб’єктивна сторона злочинного діяння. 
Якщо ігнорувати цю умову, то легко можна ви-
правдати застосування репресивних заходів до 
людей, якi реально не заподіяли шкоди суспільс-
тву. Однак особистості злочинця в цілому при-
таманні властивостi, як правило, антисоціальної 
спрямованості. Ця думка неодноразово вислов-
лювалася різними вченими. Тим часом у юридич-
ній літературі доводиться зустрічати твердження, 
що особистiсть злочинця можна визначити “як 
особистiсть людини, винної у вчиненні злочину”, 
більшість авторів підкреслює наявність в особис-
тості злочинця особливої риси - антисоціальної чи 
асоціальної спрямованості, тобто визначеної якос-
ті, що обумовили вчинення злочину.  

Також слід мати на увазі, що особа злочин-
ця, як i всяка людська особистiсть, криє в собі 
також визначену систему морально-психологіч-
них властивостей: погляди, спонукання, переко-

нання, установки, життєві цілі i сподівання, інте-
лектуальні, емоційні та вольові особливості i т. д. 
Морально-психологічні властивостi особистості 
злочинця перебувають у діалектичній єдності з її 
соціальними властивостями та проявами i по-
винні розглядатися в цій єдності. Психологія 
особистості, у тому числі й тi особливості, що у 
визначеній конкретній ситуації впливають на 
вчинення особою забороненого законом злочин-
ного посягання, формуються під впливом певних 
соціальних умов, у суттєвій залежності від тих 
конкретних соціальних зв’язків i ролей, у яких 
така особистiсть виступала і виступає. У той же 
час, соціальні умови i конкретні зовнішні впливи 
опосередковуються індивідом через його психі-
ку, його особливості, і лише в такий спосіб про-
являються у поведінці.  

В наукових дослідженнях трапляються ви-
словлювання, з яких випливає, що злочин іноді 
пов’язаний з особистістю злочинця, а іноді ні-
якого істотного зв’язку між ними немає. Як такі, 
що не пов’язані з особистістю, найчастіше розг-
лядаються злочини, вчинені з необережності, 
господарські злочини i т. ін. 

Інтелектуально-вольові ознаки особи, яка 
вчинила злочин з необережності, повинні виріз-
нятися у кримінально-правовій класифікації зло-
чинців. Це висуває завдання перед криміналістом 
по виявленню специфічних особливостей злочи-
нців з необережності, що відрізняють їх, по-
перше, від осіб, якi не чинять злочинів, i, по-
друге, від осіб, якi вчиняють навмисні злочини. 
Однак слід зазначити, що про особливості особи-
стості необережного злочинця можна говорити 
лише на базі загального поняття особистості зло-
чинця, через що загальна характеристика й осно-
вні ознаки особистості злочинця (суспільна небе-
зпека особистості, антигромадська установка, 
дефекти правосвідомості та ін.) цілком, хоча й у 
специфічній формі, стосуються i осіб, якi вчини-
ли злочин з необережності.  

Для криміналістичного дослідження особи 
необережного злочинця застосовують два основ-
ні підходи: а) перспективний, коли простежуєть-
ся, як риси особистості “переходять” i виявля-
ються в поведінці та наслідках цієї поведінки; б) 
ретроспективний, за якого досліджується, як 
особистiсть реагує на свою поведінку після її 
здійснення. Обидва ці підходи мають важливе 
значення для визначення суспільної небезпеки 
особистості необережного злочинця, що складає 
одну з центральних проблем. З погляду перспек-
тивного підходу, суспільна небезпека особистос-
ті необережного злочинця визначається тим, що 
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ця особистiсть легко піддасться несприятливому 
впливу ситуативних (внутрішніх i зовнішніх) 
детермінантів поведінки, а з погляду ретроспек-
тивного підходу небезпека визначається станом 
даної особистості, що найчастіше виражається в 
самопокорах i негативних емоційних переживан-
нях. Обидва ці підходи послідовно приводять до 
висновку про значно меншу суспільну небезпеку 
особистості необережного злочинця, порівнюю-
чи з навмисним злочинцем, але не до заперечен-
ня ролі особистісного фактора у генезисі необе-
режної поведінки. Суспільна небезпека особис-
тості необережного злочинця - поняття спорід-
нене із суспільною небезпекою необережного 
злочину. Однак між ними немає чіткого одноз-
начного зв’язку. Це можна сформулювати у ви-
гляді загального правила, що особистiсть необе-
режного злочинця завжди менш суспільно небе-
зпечна, ніж особистiсть навмисного злочинця, 
тим часом, як необережна-злочинна поведінка не 
завжди поступається за своєю суспільного небе-
зпекою злочину навмисному.  

Важливе значення для криміналістичного 
вчення про особу злочинця має з’ясування її 
структури. Це необхідно, передусім, для визна-
чення кола обставин, що характеризують особу 
злочинця, котрі мають кримінально-правове, 
кримінально-процесуальне, виправно-трудове i 
кримінологічне значення, тому підлягають з’ясу-
ванню під час розслідування та судового розгля-
ду кримінальної справи, а також у процесі вико-
нання покарання.  

Дану структуру належить розуміти як роз-
членованість об’єкта, його елементи, а також як 
сталий зв’язок елементів цілого та їх взаємодію. 
Структура характеризує такі сторони об’єкта (у 
даному разі - особистості злочинця): елементи, 
що складають об’єкт (особистiсть злочинця), 
ознаки, що їх характеризують; сталі зв’язки i вза-
ємини між цими елементами, їх субординація; 
цілісність об’єкта (особистості злочинця), що не 
виключає його внутрішньої суперечливості; вла-
стиві даній особі сполучення елементів, що вхо-
дять до структури особистості злочинця, їх хара-
ктеристика, індивідуальність особистості, її ін-
дивідуальна неповторність.  

Варто особливо підкреслити цілісність 
особистості злочинця, що виключає її внутрішню 
суперечливість [8, с.43-44]. 

У процесі дослідження структури особи 
злочинця виникають такі питання: з чого склада-
ється особистiсть злочинця, якi ознаки характе-
ризують правопорушника, властивостi, зв’язки, 
що утворюють у своїй сукупності це поняття; як 

групуються, співвідносяться i класифікуються 
ознаки, що утворюють особистiсть злочинця. 
Структура особистості злочинця відображає не 
тільки розмаїття утворюючих її ознак, різний їх 
характер, але й різну їх роль в етимології злочинної 
поведінки, їх взаємозв’язок i взаємодію. У спеціа-
льній літературі висловлені різні думки щодо стру-
ктури особи злочинця. 

Структура криміналістичної характеристи-
ки особи злочинця це: соціально-демографічні та 
кримінально-правові ознаки; соціальні прояви в 
різних сферах громадського життя; моральні 
властивостi; психологічні особливості [9, с.30]. 

Варто мати на увазі, що особа злочинця ха-
рактеризується особливою соціальною якістю - 
суспільною небезпекою, одним з найважливіших 
проявів якої є вчинений особою злочин, тому її 
структура повинна відображати i цю обставину.  

В.М. Кудрявцев одним з основних елемен-
тів структури особистості злочинця визначає: 
“...морально-психологічну характеристику (соці-
альну й антисоціальну спрямованість) особисто-
сті, систему ціннісних орієнтацій, основні потре-
би й інтереси, ставлення до норм моралі, рівень 
правосвідомості; основні психiчнi i психофізіо-
логічні особливості” [10].  

Досліджуючи структуру особи злочинця, ва-
рто мати на увазі, що вона являє собою, насампе-
ред, сукупність інтегрованих у ній соціально зна-
чущих властивостей, що утворилися у процесі різ-
номанітних i системних взаємодій з іншими людь-
ми, що роблять її суб’єктом пізнання та спілкуван-
ня. Цей аспект найбільш важливий для криміноло-
гії, оскільки він дозволяє розглядати особистiсть як 
члена суспільства, соціальних груп чи інших спі-
льнот, як носія соціально типових рис.  

Кримінологічний структурний аналіз осо-
бистості припускає також максимальний облік 
індивідуальних психічних особливостей i біоло-
гічно зумовлених властивостей, що відіграють 
важливу роль у механізмі людської поведінки, 
зокрема в механізмі злочинного діяння.  

 Криміналістичну структуру особистості 
злочинця можна уявити як таку, що складається з  
елементів, а саме: що містять такі соціально-
демографічні ознаки, як соціальне походження і 
стан, сімейне i посадове становище, національну 
i професійну належність, рівень матеріальної за-
безпеченості; які утворюють рівень розумового 
розвитку, освітньо-культурний рівень, знання, 
навички, уміння; до яких входять моральні якос-
ті, ціннісні орієнтації i прагнення особистості, її 
соціальні позиції i зв’язки, інтереси, потреби, 
схильності, звички; що формують психiчнi про-
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цеси, властивостi i стани особистості; що скла-
даються із соціального змісту i прояву таких бі-
офізіологічних ознак, як стать, вік, стан здоров’я, 
особливості фізичної конституції та ін. 

Особа злочинця відрізняється від особи 
взагалі не відсутністю чи наявністю яких-небудь 
елементів статичної структури, а змістом i спря-
мованістю цих елементів. Саме тому мова по-
винна йти про антигромадську спрямованість 
поглядів, інтересів, потреб, схильностей, звичок, 
що i є причиною вчинення конкретного злочину.  

Погоджуючись, що ознак, які характеризу-
ють суб’єкт злочину, вистачає для визначення 
кола кримінально-відповідальних осіб, то їх не-
достатньо для вирішення іншого, не менш важли-
вого питання: яку вiдповiдальнiсть повинен нести 
злочинець i чи може він бути звільнений від неї? 
На це запитання дає відповідь поняття особистості 
злочинця. Не випадково сам термін “особа злочин-
ця” вживається законодавцем у нормах, що регу-
люють питання призначення покарання, визнання 
особи особливо небезпечним рецидивістом i  зві-
льнення від покарання, тобто як питання iндивi-
дуалiзації кримінальної відповідальності.  

Висновки. Поняття “суб’єкт злочину” та 
“особистiсть злочинця” виконують у криміналь-
ному праві свої, певні функції. По-перше, функ-
цію однієї з умов кримінальної відповідальності, 
що входять у її основу, i, по-друге, функцію її 
індивідуалізації. Тому як поняття складу злочину 
не скасовує i не замінює поняття злочину, так 
поняття суб’єкта злочину не може замінити по-
няття особистості злочинця.  

Незважаючи на те, що тотожності між по-
няттями “особа злочинця” i “суб’єкт злочину” 
немає, все ж особа злочинця, представлена у 
складі злочину не тільки у вигляді ознак, що ха-
рактеризують суб’єкт злочину, а і в об’єктивній 

та суб’єктивній стороні. У дії виражається суспі-
льна небезпека особи. А  суб’єктивна сторона 
служить свідченням суспільної небезпеки особи. 
Оскільки суспільну небезпеку злочину характе-
ризують всі елементи складу, то суспільна небе-
зпека особи злочинця випливає з усіх елементів 
складу. Отже, весь злочин у цілому виражає сус-
пільну небезпеку особи винного. 
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Криминалистическая характеристика интеллектуально-волевых свойств психики человека 
Summary 

Противоправное поведение лица выступает как волевое и сознательное действие, что сопровождается виной. 
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лектуальные процессы; осознание противоправности действия и его следствий. 



  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 533. Правознавство. 105 

УДК 343.9 
© 2010 р. О.І. Ющик 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ЗМІСТ ПОКАРАННЯ  
 

Стаття присвячена генезису розвитку уявлень про зміст покарання. Досліджено, що покарання є одним 
найстаріших заходів боротьби зі злочинністю в суспільстві і розуміється воно як право держави карати та 
обов’язок винних у вчиненні злочину прийняти це покарання. 

 
Постановка проблеми. Політика держави 

в боротьбі зі злочинністю передбачає комплекс 
заходів, серед яких важливу роль виконують за-
ходи соціального, економічного, політичного, 
правового, організаційного та виховного харак-
теру. В системі цих заходів не останнє місце за-
ймає і покарання. Воно є необхідним засобом 
охорони суспільства від злочинних посягань. 
Виконання цієї ролі здійснюється як за допомо-
гою погрози застосування покарання, яка перед-
бачена в санкції кожної кримінально-правової 
норми, так і шляхом її реалізації.  

Сучасна кримінально-правова політика з її 
напрямком на гуманізацію кримінальної репресії за 
вчинення злочину суттєво стимулює теоретичну 
розробку проблемних питань покарання. Застосу-
вання покарання одночасно виконує важливу роль 
активного попередження злочинності [12, с.11].   

Ступінь наукової розробки. Питаннями 
історії розвитку змісту покарання та його засто-
сування за вчинені злочини досліджувались та-
кими вченими: М.І. Бажановим,  Л.В. Багрій-
Шахматовим, В.К. Грищуком, М.Д.Дурмановим, 
В.Г. Маляренко, В.В. Скибицьким, В.В. Сташи-
сем, М.О. Стручковим, М.С. Таганцевим, В.М. 
Трубниковим, М.Д. Шаргородським, Ю.С. Ше-
мшученко, П.Л. Фрісом та інші. 

Метою даної статті є проведення історіог-
рафічного аналізу формування змісту покарання, 
виявлення тенденцій і закономірностей його роз-
витку в різних політичних і соціально-
економічних періодах та умов застосування кри-
мінального покарання. 

Виклад основного матеріалу. Різні часи, 
різні епохи, різні суспільно-економічні формації 
по-своєму визначали ті діяння, які відносяться до 
злочинних. Досить-таки часто серед такого виду 
поведінки опинялися дії, пов'язані з непокорою 
свавіллю та жорстокості з боку держави, не 
сприйняттям пануючої ідеології, висловлювання 
думок, які не відповідають думці правлячого 
класу, тобто такі дії, що мають політичне забарв-
лення. Але завжди перелік злочинних діянь міс-
тив у собі посягання на особу, власність, існую-
чий порядок управління. 

Традиційно першим і головним засобом у 
боротьбі зі злочинністю завжди було криміналь-
не покарання. Власне держава не змогла б забез-
печувати нормальну і стабільну життєдіяльність 
суспільства без цього кримінально-правового 
інституту. Тому довгий час покарання залишало-
ся єдиним і найбільш надійним засобом боротьби 
зі злочинністю. Змінювалися лише види і систе-
ма покарань залежно від того, в якій суспільно-
економічній формації перебувало суспільство. 

Стан, що характеризував відношення сус-
пільства до інституту покарання, рівень його ро-
звитку відображався в існуючих на певному ета-
пі існування людства кримінально-політичних 
ідеях. Це зумовлено тим, що проблема боротьби 
зі злочинністю завжди нерозривно була пов'язана 
з ідеологією, політикою, політичними ідеями та 
політичними інститутами.  

Протягом тисячоліть людство так і не ви-
робило єдиного підходу до розуміння криміна-
льного покарання. Кожній державі властива своя 
система кримінальних покарань, практика їх за-
стосування. Багато років вимоги посилення кри-
мінального покарання сприймалися як позитивні, 
вони всебічно заохочувалися. Вельми небагато до-
сліджують, і тим більше засуджують, жорстокість 
кримінальних покарань і недоліки кримінального 
судочинства, сходячи до основних начал сенсу по-
карань, прагнуть до викорінювання помилок, що 
накопичилися протягом багатьох століть. Проте 
численні скарги необгрунтовано затриманих і під-
даних арешту, надмірно суворо засуджених, недо-
ліки виправної системи, що діє, заставляють дослі-
дників знов і знов повертатися до даного питання. 

Дослідники історії кримінального покаран-
ня єдині в тому, що його  існування було наяв-
ним у будь-якому організованому людському 
суспільстві на всіх етапах розвитку. Питання про 
зміст покарання, його юридичну природу і при-
мусовий характер – одне з найстаріших у суспі-
льстві і науці, а розуміється воно як право дер-
жави карати і обов’язок винних у вчиненні зло-
чину прийняти це покарання.  Іншими словами, 
якщо існує правопорядок, то відповідно і невід-
воротно існує покарання, яке застосовується до 
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порушників, у цьому і полягає справедливість у 
кримінально-правовому розумінні [13, с.11]. 

Покарання було і залишається суворим, іс-
торично мінливим, але необхідним засобом ефе-
ктивної боротьби зі злочинністю. Ще в давні ча-
си соціальна і правова сутність покарання знахо-
дилась у центрі уваги юристів, державних діячів, 
філософів, які із різних позицій осмислювали не 
тільки можливість, але й обов’язок державної 
влади покладати на злочинців покарання як ка-
рального, так  і попереджувального характеру.  

Покарання - це завжди кара, дія держави до 
особи, яка вчинила  злочинне діяння. Покарання 
історично обґрунтовувалося релігійними вимо-
гами про кару  або відплату. Так, у Біблії сказа-
но: «Я стягну кров вашу за вас, від всякого звіра 
стягну її і від руки людини, від руки всякого бра-
та його стягну душу людини. Хто проллє людсь-
ку кров, того кров проллється людиною». У Ева-
нгелії написано: «Мені помсту і аз віддам», в Ко-
рані: «Правовірні, закон відплати встановлений 
вами за вбивство: вільний повинен померти за 
вільного, і слуга за слугу...». У основі індійської 
релігії лежить також вчення про подяку — відп-
лату за всі благі і погані вчинки (Карма). 

Погляд на покарання як на відплату був харак-
терний і для видатних філософів. Так, І. Кант ствер-
джував, що «лише право відплати (jus talionis), але 
неодмінно перед судом може ясно вказати і кількість, 
і якість (розмір) покарання...» [1, с. 307]. 

Г. Гегель також вважав, що «із злочинцем 
повинно бути вчинено так, як він сам вчинив» [4, 
с. 144]. Ще в IV столітті до н.е. Платон трактував 
суть кримінального покарання: «Кожен, хто від-
буває покарання, повинен стати прикладом для 
інших, якщо він покараний правильно, аби стати  
кращим і так отримати для себе користь і  стати 
прикладом для інших» [9, с. 128]. Зазначені висло-
влювання, відображені і сьогодні в кримінальному 
законодавстві, оскільки покарання має на меті не 
тільки кару за вчинений злочин, але і виправити 
засудженого й попередити вчинення злочинів, як 
ним, так і іншими членами суспільства.   

Стародавня практика боротьби із суспільно 
небезпечними проявами характеризувалась чис-
ленними видами позасудової розправи, в основі 
якої знаходилась кровна помста. Але з появою 
держав і посиленням державної влади формується і 
розвивається інститут кримінального права та по-
карання, що застосовується в межах кримінального 
законодавства. Жорстокість кримінальних пока-
рань стародавності пояснювалась однозначністю 
давно сформованих звичаїв, органічно пов’язаних 
із суворими умовами виживання. 

Становлення і науковий розвиток інституту 
кримінального покарання належить юристам 
Стародавнього Риму. Кримінальне право харак-
теризувалось найбільш розвиненою системою 
законодавства. Однак у законах Стародавнього 
Риму не завжди вказувалось, які саме види пока-
рань можуть призначатись за ті чи інші злочини.  
Це найчастіше залишалося на розсуд посадових 
осіб та імператорів. Покарання у Стародавньому 
Римі відрізнялось  особливою жорстокістю (смерт-
на кара, тілесні покарання побиттям та ін.). Своєрі-
дним покаранням могло бути рішення магістрата 
про призначення такого покарання злодію, затри-
маного на місці вчинення злочину самим потерпі-
лим. Основні види покарання найчастіше посилю-
валися призначенням додаткових покарань, в осно-
вному матеріального спрямування.  

З часом покарання почали  встановлюватись 
у законодавчому порядку, і за конкретні злочини 
вже передбачалось визначене покарання. Так, згід-
но із Законам ХІІ таблиць, за неправдиві свідчення 
передбачалося скидання із Тарпейської скелі. У 
цілому кримінальному праву Стародавнього Риму 
була притаманна неспіврозмірність злочину і пока-
рання, останнє  набирало характеру кари, тому ос-
новним його видом була смертна кара [8, с. 56].  

Науково-правові та філософські гуманісти-
чні ідеї призначення покарання за вчинення зло-
чину зустрічались уже у працях Платона, Арис-
тотеля, Цицерона, які поступово формували тео-
ретичний і практичний «образ закону» [1, с. 275]. 
Платон обґрунтовував необхідність прийняття 
справді справедливих законів, негативно вислов-
люючись проти правового насилля – жорстокості 
[9, с.572]. Аристотель намагався зосередити ува-
гу сучасників на корисності точних визначень 
правосудності і неправосудності винесених по-
карань з урахуванням принципів добра і справе-
дливості [2, с.165]. 

Систематична та досить інтенсивна науко-
ва розробка проблем кримінального покарання 
починається з другої половини XVIII ст. Мова 
йде про праці Беккаріа, Монтеск’є, Вольтера та 
інших просвітителів. На питання про сутність 
каральної політики за вчинені злочини намагали-
ся дати відповідь і такі філософи, як Гегель, 
Фейєрбах, Кант. 

Зокрема, Гегель тісно пов’язував гуманіза-
цію кримінального покарання з прогресом про-
світництва. На його думку іншими стають не 
злочини і покарання, а співвідношення між ни-
ми. Посилаючись на дослідження Беккарія, Ге-
гель погоджувався з ним, що злочинець повинен 
дати згоду на своє покарання, однак таку згоду 
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він дає самим фактом вчинення злочинного діян-
ня.  Попереджувальне значення інституту кримі-
нального покарання вбачалось у тому, що пока-
рання виступало як залякуючий приклад. Прик-
лад покарання спрямований проти злочинного 
діяння, при цьому аргументувалась цілеспрямо-
ваність індивідуалізації покарання згідно з кри-
мінальною політикою, оскільки будь-який кри-
мінальний кодекс перш за все відображає час і 
стан суспільства [4, с.144].  

Гуманізація кримінального покарання ста-
ла основною складовою частиною кримінальної 
політики багатьох держав (Бентам, Ліст, Таган-
цев, Кістяківський, Сергієвський, Фойницький). 
Стверджувалось, що позитивна кримінальна полі-
тика повинна бути реальним способом досягнення 
попереджувальних завдань, а саме це і є основною 
метою кримінального законодавства та покарання, 
їх практичне застосування. Однією із ознак проце-
су гуманізації кримінального права і покарання з 
метою підвищення ефективності їх дії, в тому числі 
у сфері правового поля попередження злочинів, 
стали зростаючі зусилля криміналістів і криміноло-
гів у галузі класифікації злочинів і злочинців.  

Особлива увага також приділялася розробці 
проблем суспільно небезпечних діянь, коли в ціло-
му виключалась кримінальна відповідальність (по-
карання). У зв’язку з цим підкреслювалося, що лю-
дина досить часто не може точно передбачити нас-
лідки і які саме умови  у всій сукупності викликали   
їх настання. Тому покарання з метою виправлення 
злочинця несумісне, якщо суб’єкт не усвідомлю-
вав, що вчиняв злочин [5, с.71]. 

Концептуальним проявом історичного 
процесу гуманізації кримінального права і пока-
рання була загальна методологічна установка на 
те, щоб  закон більш уважно і юридично врахо-
вував форму і вид вини. Все частіше отримувала 
практичну реалізацію ідея про те, що закон по-
винен карати необережність лише за умови фак-
тичного спричинення конкретної суспільно небе-
зпечної шкоди [6, с. 73]. 

Існували різні теорії гуманізації покарання, 
які доповнювали одна одну. Так, видатний пред-
ставник кримінально-правової науки М.С. Тага-
нцев справедливо закликав перевести абстракт-
но-теоретичні спори про сутність кримінального 
покарання у сферу практичної правоохоронної 
діяльності. Він наголошував, що діяння, щоб 
стати злочинним, тобто кримінально караним, 
повинно обов’язково заборонятися криміналь-
ним законом реальною загрозою покарання.  
«Цей  страх не є фантом, який лякає того, хто 
посягає на норми права, а реально відчутний на-

слідок такого посягання, яким є справді пока-
рання як прояв особливих юридичних відносин 
між каральною владою і злочинцем» [11, с.  821]. 

Аналогічні визначення призначення кримі-
нального покарання, із прагнення до вирішення 
практичних завдань ефективної боротьби зі зло-
чинністю, знаходимо і в інших фундаментальних 
кримінально-правових дослідженнях. На думку 
видатного українського криміналіста ХХ століт-
тя Е.Я. Немировського, покарання є позбавлен-
ням злочинця будь-якого із належних йому благ, 
як наслідок діяння, що виражається в засудженні 
останнього й особи від імені держави та призна-
чене судовими органами з метою підтримання 
непорушності права й охорони свобод [7, с. 101]. 

Для визначення юридичного поняття кри-
мінального покарання виникала необхідність чі-
ткого законодавчого закріплення підстав кримі-
нальної відповідальності, оскільки склад злочину 
є єдиною підставою як кримінальної відповіда-
льності, так і покарання.  

У теорії кримінального права кінця ХІХ – 
початку ХХ століття вже закріпилося достатньо 
аргументоване розуміння покарання як зворотна 
сторона наявності в суспільно небезпечній пове-
дінці складу злочину, а в цілому – як вираження 
особливих юридичних відносин між державою і 
злочинцем: держава фактично виступає  в якості і 
суб’єкта, і об’єкта цих відносин. Така кримінально-
права концепція була покладена в основу криміна-
льного законодавства багатьох країн. Інститут 
кримінального покарання вважається більш про-
гресивним, чим більш надійно захищає громадян 
від свавілля каральної політики [13, с. 24].  

Наукові дослідження в галузі поняття і змі-
сту  (кримінально-правового та кримінологічно-
го) покарання завжди прямо чи побічно були 
пов’язані з концептуальними ідеями гуманізації 
кримінальної репресії, а також підвищення її по-
переджувальної ролі. Така спрямованість дослі-
джень проблеми кримінального покарання сприяла 
науковому осмисленню та проблеми покарання 
неповнолітніх злочинців, як найбільш вразливих, а 
досить часто і беззахисних членів суспільства.  

Теоретичний і практичний інтерес до про-
блеми призначення кримінального покарання 
неповнолітнім досить часто підкріплювався спе-
ціальними рекомендаціями з приводу гуманізації 
самих умов виконання покарання. Цю обставину 
важливо відзначити у зв’язку із загальними  не-
сприятливими умовами утримання злочинців май-
же в усіх країнах світу, відповідно, і неповнолітніх.   

Еволюція розвитку кримінального законо-
давства в напрямку більш чіткої індивідуалізації 
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відповідальності, її гуманізації і підвищення по-
переджувального значення покарання стає все 
більш виразним відображенням офіційної полі-
тики більшості країн. На думку С.Баршева, пока-
рання служить засобом охорони правомірного 
порядку в державі,  сама погроза його застосу-
вання вселяє страх і може попереджувати вчи-
нення злочинів [3, с. 9].  

Якщо у стародавні і середні століття кара 
була майже єдиним засобом боротьби державної 
влади із злочинністю, то так не вважають мисли-
телі ХХ століття: вони шляхом великого досвіду, 
дійшли висновку, що суворі і жорстокі кари не 
зменшують кількості злочинних діянь. Тому на цій 
підставі висувається на перший план попереджува-
льна діяльність у двох її напрямках: поліцейські 
заходи нагляду, з одного боку, і усунення мотивів, 
які сприяють вчиненню злочинів – з іншого [10, с. 
85]. Сьогодні кримінальне законодавство надає 
можливість застосовувати до осіб, що вчинили 
злочин покарання, яке відповідало б і ступеню не-
безпечності злочину та особі винного. Оскільки 
основна мета покарання не кара винного, а щоб він 
переосмислив своє ставлення до суспільних цінно-
стей і в майбутньому не вчиняв таких діянь. І як 
показує практика, суворість покарання не зажди 
призводить до зниження злочинності в державі. 

Висновок. Питання про зміст покарання, йо-
го юридичну природу і примусовий характер – од-
не із найстаріших у суспільстві і науці, а розумієть-
ся воно як право держави карати й обов’я-зок вин-
них у вчиненні злочину прийняти це покарання. Істо-
ричне дослідження кримінального покарання вказує, 
що його  існування було наявним будь-якому органі-
зованому людському суспільству на всіх етапах роз-
витку. Покарання було і залишається примусовим 
заходом, історично мінливим, але необхідним засо-
бом ефективної боротьби зі злочинністю. 
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O.І. Yuschik 
Historical development of pictures of essence of punishment 

Summary 
The article is devoted genesis of development of pictures of maintenance of punishment. It is investigational, that 

punishment is one the oldest facilities of fight against criminality in society and it is understood as a right for the state to 
punish and duty guilty in the commission of crime to accept this punishment. 

Е.И. Ющик  
Историческое развитие представлений о сущности наказания 

Аннотация 
Статья посвящена генезису развития представлений о содержании наказания. Исследовано, что наказание 

является одним самых старых средств борьбы с преступностью в обществе и понимается оно как право госу-
дарства наказывать и обязанность виновных в совершении преступления принять это наказание.  
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Національна академія Державної прикордонної служби України  
ім. Б. Хмельницького 

 
КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  

ПО ЗАСТОСУВАННЮ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
 

Стаття присвячена розгляду правозастосовчої діяльності органів охорони кордону та компетенції персо-
налу її посадових осіб по застосуванню зброї. Проаналізовано зміст компетенції персоналу Державної прикор-
донної служби України по застосуванню вогнепальної зброї. 

Ключові слова: силові заходи, вогнепальна зброя, компетенція, Державна прикордонна служба України, 
правоохоронні органи. 
 

Постановка проблеми. На Державну 
прикордонну службу України (далі – ДПСУ) 
покладаються завдання щодо забезпечення 
недоторканності державного кордону та охорони 
суверенних прав України в її виключній (морсь-
кій) економічній зоні [1, ст.1]. Вагомим чинником 
правопорядку на державному кордоні України  є 
припинення правопорушень, для цього, персонал 
ДПСУ наділяється повноваженнями застосовувати 
вогнепальну зброю [1, ст.21]. Успішне виконання 
завдань правоохоронного органу в цілому зале-
жить від успіху кожного співробітника. В даному 
випадку важливою є компетенція персоналу 
ДПСУ по застосуванню вогнепальної зброї. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Даній темі присвячені дослідження вчених-
юристів О.М. Бандурки, А.П. Корєнєва, Б.М. Ла-
зарєва, В.В. Лазарєва, М.І. Єропкіна, Д.Н. Бахра-
ха, В.Б. Авер’янова, Л.Г. Чистоклєтова, Т.О. Ко-
ломоєць, Ю.А. Тихомирова, О.С. Фролова, 
А.Г. Братко, А.Т. Комзюка. Однак, комплексного 
дослідження змісту компетенції персоналу Дер-
жавної прикордонної служби України по засто-
суванню вогнепальної зброї не проводилося. На 
нашу думку, для продовження праці науковців 
необхідно дослідити взаємозв’язок правозасто-
совчої діяльності органів охорони кордону та 
компетенції персоналу її посадових осіб по за-
стосуванню зброї. 

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«компетенція» походить від латинського compe-
tere – добиватися, відповідати, підходити. В да-ний 
час визначається як сукупність встановлених нор-
мативно-правовими актами прав і обов’язків (пов-
новажень) органів та посадових осіб [2, с.53-59]. 

Компетенція органів держави реалізується 
в їх діях по приведенню конкретних юридичних 
фактів у відповідність до адміністративно-пра-
вових норм і прийнятті державно-владних 
рішень, що являє собою вирішення, на основі 

норм адміністративного права, індивідуальних 
управлінських питань [3, с.23]. 

Державний орган являє собою складно-
організовану систему, яка призначена для здійс-
нення функцій держави. Для цього він наділяєть-
ся необхідними владними повноваженнями, має 
відповідну структуру, номенклатуру посад, діє у 
певних територіальних межах, володіє необхід-
ними матеріальними та технічними засобами [4, 
с.20-21]. Крім того, він наділяється обов’язками 
забезпечення та контролю виконання встанов-
лених законодавством правових приписів всіма 
суб’єктами, яким вони адресовані, гарантує їх 
захист від порушень, а також наділяється права-
ми, які необхідні для забезпечення виконання 
своїх обов’язків, в тому числі правом на примус. 

При цьому, для державних органів реаліза-
ція встановлених прав, які забезпечують вико-
нання ними обов’язків – суворо обов’язкова – а 
не виконання обов’язків таягне настання відпові-
дальності, в силу цього державні органи можна 
назвати не органами застосування права, а орга-
нами правозобов’язаними застосовувати право. 
«Державний орган служить державі, діє від її імені 
і тому володіє диспозитивністю у відношенні 
користування своїми правами; він зобов’язаний 
реалізувати їх, якщо цього потрубують інтереси 
держави» [5, с.50]. Публічна сфера передбачає 
об’єднання прав і обов’язків в формулу «повнова-
ження» як правообов’язок, який неможливо 
реалізувати в публічних ітересах [2, с.56, 57]. 

Необхідно підкреслити, що так як держав-
ний орган має відповідну структуру, номенкла-
туру посад, а відповідно до цього посадових осіб, 
через яких він здійснює застосування права, тому 
державний орган і посадова особа даного органу 
є тотожними поняттями, тобто державний орган 
може представлятись посадовою особою. 

Аналогічно, якщо державний орган засто-
совуючи право виступає від свого імені, так і від 
імені держави, значить і посадова особа даного 
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органу, застосовуючи правову норму до об’єкта 
застосування, виступає не лише від імені держав-
ного органу, але і від імені держави, тому вимоги 
посадової особи до об’єкта застосування права 
рівнозначні з вимогами держави і обов’язкові 
для виконання.  

У відповідності до вищевикладенного, 
факт вчинення протиправного діяння є підста-
вою для виконання обов’язків державним орга-
ном, або його посадовою особою по припиненню 
дій правопорушника і застосування, закріпленої 
в законодавстві відповідної правової норми. 
Забезпечити правопорядок, попереджувати і при-
пиняти правопорушення не можна без державно-
владного рішення повноваженого органу.  

Звичайно, така реалізація правових норм 
потребує від суб’єктів застосування суворого 
дотримання законності – як волі суспільства, яка 
виражається в точному і неухильному виконанні 
законів всіма суб’єктами права. Важлива 
особливість правової держави – верховенство 
закону.  «компетентні органи і особи в процесі 
вирішення управлінської функції можуть засто-
совувати норму тільки в межах наданних їм 
повноважень і у відповідності з «духом» і «бук-
вою» норми... Правильно зрозумілі правила 
застосування норми – гарантія охорони прав і 
законних інтересів громадян» [3, с.26]. 

В результаті, компетенція державних орга-
нів є з одного боку – вказанням території 
дозволених дій відповідного державного органу 
при застосуванні права, а з другого боку – 
вказанням меж заборон, за які немає права вийти 
державний орган.  

В данному зв’язку я поділяю думку авто-
рів, які рахують що компетенція державних орга-
нів окреслюється перш за все впливом на певні 
сфери суспільного життя на які повинна бути 
направленна діяльність того чи іншого органу, і 
на ту державну функцію, яку він зобов’язаний та 
має право здійснювати застосовуючи до данного 
кола суспільних явищ [5, с.43]. в силу цього, 
кожен державний орган має свою визначенну 
компетенцію, яка полягає в межах: «дозволено 
тільки те, що дозволено законом» [6, с.12, 13]. 

Так, державний примус до якого відно-
ситься право на застосування вогнепальної зброї, 
входить в компетенцію далеко не всіх державних 
органів, а тільки визначеної категорії: державних 
органів примусу, або спеціального апарату при-
мусу. «Саме держава встановлює систему юри-
дичних норм, які регулюють найбільш важливі 
відносини між людьми. Держава створює 

систему специфічних органів, покликаних охоро-
няти дані норми від порушень» [7, с.3]. 

Однією із гарантій дотримання законних 
інтересів суспільства, прав і свобод людини, вис-
тупають від особи дерави правоохоронні органи, 
які для виконання конституційних, законодавчих 
та інших правових норм, в межах своєї компе-
тенції, і притаманних їх правових форм та мето-
дів роботи здійснюють специфічну правоохо-
ронну діяльність. Для забезпечення вказаних 
гарантій дані органи наділяються визначеними 
правами і обов’язками, а оскільки порушником 
законних інтересів особи і суспільства являється 
людина, то і заходами примусу. 

Певним правоохоронним органам (силовим 
чи спеціалізованим), законом дозволено застосо-
вувати особливі заходи примусу, а саме: фізичну 
силу, спеціальні засоби, і в якості крайнього 
заходу, вогнепальну зброю [1, ст.21]. В даному 
зв’язку специфічним є те, що державні органи та 
їх посадові особи, до компетенції яких належить 
застосування вогнепальної зброї, у певних об’єк-
тивних обставинах не могли б виконати обов’яз-
ки, покладені на них суспільством і державою, 
без наявності вказаного права.  

Державна прикордонна служба України є 
правоохоронним органом спеціального призна-
чення [1, ст.2]. Будучи державним органом 
управління, прикордонна служба наділяється 
державно-владними повноваженнями і правозас-
тосовчою компетенцією для здійснення право-
охоронної, спеціальної та оборонної функції, 
забезпечення законності і правопорядку суспіль-
них відносин на державному кордоні. Це один із 
державних «інструментів» втілення приписів 
нормативно-правових актів в життя. 

Органи прикордонної служби в процесі 
правозастосовчої діяльності використовують 
правові норми різних галузей права, але вихо-
дячи із специфіки охорони державних кордонів, 
частіше використовуються адміністративно-
правові норми тому, що їх застосування здійс-
нюється у всіх сферах суспільних відносин. 

Право на застосування вогнепальної зброї в 
діяльності органів ДПСУ посідає важливе місце, 
оскільки воно пов’язане з реалізацією покла-
дених на дані органи функції по припиненню 
суспільнонебезпечних дій визначеного характе-
ру, а наслідки застосування вогнепальної зброї 
можуть бути найтєчими: від завдання фізичної 
шкоди до позбавлення життя  правопорушника. 

Виходячи із принципу законності, який 
включає не тільки право, але й обов’язок компе-
тентних органів та їх посадових осіб застосо-
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вувати адміністративно-правові норми, можна 
зробити висновок, що органи охорони кордону 
не мають права відмовитись від будь-яких дій що 
складають предмет їх діяльності при реалізації 
своїх обов’язків, так як незастосування норми у 
випадках передбачених законом, буде порушенн-
ям законності [3, с.26]. Внаслідок чого, дані 
органи під час припинення протиправного діяння 
зобов’язані застосовувати дозволені заходи при-
мусу, серед яких дозволеним і об’єктивно 
необхідним для припинення суспільно небезпеч-
ного діяння визначеного характеру, є застосування 
вогнепальної зброї. В результаті можна аргумен-
товано стверджувати, що застосування вогнепаль-
ної зброї – це «і п професійна прерога-тива, і 
необхідність» [8] органів охорони кордону. 

Як було розглянуто, кожен державний орган 
має відповідну структуру і номенклатуру посад. 
«Посадою називається офіційо встанов-лений 
комплекс обов’язків і відповідних їм прав, який 
визначає місце і роль службовця в держав-ному 
органі» [9], в силу цього посада включає в себе 
частину компетенції державного органу, а особа, 
яка займає визначену посаду є посадовою особою. 

Реалізуючи право на застосування вогне-
пальної зброї, персонал органів охорони кордону 
забезпечують його функціонування виходячи із 
своєї компетенції, яка також, як компетенція дер-
жавного органу, визначається шляхом вказання на: 
сферу суспільного життя, яка є об’єктом діяль-
ності персоналу ДПСУ; державну функцію, яка 
здійснюється ними в цій сфері суспільних відно-
син; конкретні повноваження та об’єкти застосу-
вання, на які дані функції розповсюджуються. 

Сфера суспільних відносин, в якій можливе 
застосування зброї – неправомірна поведінка 
індивідів, яка проявляється у посяганні на життя, 
здоров’я, фізичну свободу людини, суспільну та 
державну безпеку, на власність (як життєво 
важливі інтереси суспільства), а також у втечі з 
місць тримання затриманих, і осіб, яких застали 
при вчиненні тяжкого злочину та їх насиль-
ницьке звільнення [10, п.2.5.2]. 

Державна функція, яка здійснюється персо-
налом органів охорони кордону в даній сфері 
суспільного життя – припинення вчинення 
суспільно небезпечного діяння та затримання 
правопорушника. 

Конкретні повноваження – право на засто-
сування вогнепальної зброї проти особи, які 
чинять суспільно небезпечні дії і право їх 
затримання. 

Об’єктом застосування вогнепальної зброї 
є особа, яка чинить суспільно небезпечні дії. 

З огляду на вищевикладене варто зазна-
чити, що застосувуючи вогнепальну зброю 
відносно об’єкта застосування, військовослуж-
бовець ДПСУ діє від імені держави та застосовує 
вогнепальну зброю у крайніх випадках, якщо 
інші заходи вичерпані або їх застосування для 
усунення небезпеки неможливі, – це є його 
прямим обов’язком. «Воля суб’єкта застосування 
повинна виразитись назовні. В іншому випадку 
вона не буде сприйнята тими, до кого вона 
звернена, а тому не потягне ніяких юридичних 
наслідків» [11, с.50], і, якщо вимогу про припи-
нення суспільно небезпечних дій не підкріпити 
правом на застосування сили (у випадку відмови 
виконати вимоги), то вона «перетворюється в 
кращому випадку у побажання, заклик, і тому 
подібне, а в гіршому випадку – у пусте стру-
шування повітря пустим звучанням» [12, с.65]. 
До того ж, протидія вимогам посадової особи є 
перешкодою виконання не лише його функціо-
нальних обов’язків та державного органу перед 
державою, а держави перед суспільством. 

Отже, можна аргументувати, що військово-
службовець ДПСУ, за допомогою застосування 
вогнепальної зброї, впливає на поведінку особи, 
яка чинить суспільно небезпечні дії, тим самим 
прагне досягнути цілі яка міститься в правових 
нормах по недопущенню здійснення даного 
правопорушення, і владно ревлізує право на 
приведення протиправної поведінки суб’єкта у 
відповідність із загальноприйнятими та санкціо-
нованими державою нормами поведінки в 
суспільстві, а при продовженні протиправного 
діяння – припинення правопорушення і затри-
мання порушника. 

У відповідності до цього вважаємо, що 
факт вчинення суспільно небезпечного діяння є 
підставою для персоналу органу охорони кордо-
ну, а також державного органу, виконати свій 
обов’язок по примусу правопорушника до відмо-
ви від протиправного діяння, застосовуючи для 
виконання обов’язку закріплену у законодавстві 
норму примусу – право на застосування вогне-
пальної зброї. 

Без сумніву, що наслідки застосування 
вогнепальної зброї для правопорушника можуть 
виражатись у заподіянні шкоди здоров’ю, або 
позбавленні його життя. Згідно чого, правомір-
ність дій посадової особи, яка безпосередньо 
виконує обов’язки державного органу, а також і 
держави по реалізації права на застосування 
вогнепальної зброї, повинна бути підкріпленою, 
перш за все, нормами які виключають злочинн-
ність діяння з боку правозастосовця. 
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Крім цього, під час припиненння суспільно 
небезпечного діяння військовослужбовець ДПСУ 
піддає себе небезпеці. Згідно з цим, основний 
принцип права на застосування вогнепальної 
зброї повинен полягати у тому, що «той, хто 
більше інших ризикує собою для суспільства, 
повинен в першу чергу отримувати захист від 
даного суспільства та компенсацію за свої жерт-
ви» [13, с.41]. Інакше кажучи, правовий захист 
правозастосовця вогнепальної зброї повинен 
бути адекватним небезпеці служби. 

Захист хиття і здоров’я персоналу ДПСУ, 
правомірність заподіяння ними шкоди правопо-
рушнику під час припинення суспільно небез-
печного діяння, під час його затримання, проти-
дії опору, а також заподіяння шкоди при певних 
обставинах, іншим охороняємим державою 
інтересам, відображені в Українському законо-
давстві нормами кримінального права під такими 
поняттями як: «необхідна оборона», «затримання 
особи, яка вчинила злочин» та  «крайня необхід-
ність» [14, Ст.36, 38, 39]. На мій погляд, для 
персоналу ДПСУ дані норми є компетенційними, 
оскільки вони забезпечують виконання ними 
своїх обов’язків. Основою встановлення компе-
тенції є те, що співробітник повинен передба-
чити невідворотність заподіяння шкоди йому, 
захищаємій особі, іншим охороняємим законом 
інтересам, та застосувати захистні дії і вимушено 
заподіяти шкоду правопорушнику. У випадку 
необхідності, для відвернення великої шкоди, 
неминуче заподіяти шкоду іншим охороняємим 
державою інтересам. 

Всім громадянам держави надається рівне 
право на захист. Відповідно до статті 24 Консти-
туції України всі особи рівні перед законом і су-
дом, держава гарантує рівність прав і свобод лю-
дини незалежно від посади чи будь-яких інших 
обставин. Крім того, відповідно до статті 27 
Конституції України, кожний має право захища-
ти свої права і свободи всіма способами, які не 
заборонені законом [15]. 

Персонал ДПСУ є повноправними грома-
дянами держави, відповідно, дія перерахованих 
норм кримінального права, що виключають 
злочинність діяння під час припинення суспільно 
небезпечних діянь, розповсюджується на даних 
співробітників не тільки при виконання службо-
вих обов’язків, а й у повсякденному житті. 

Враховуючи вищесказане, можна зробити 
такі висновоки: 

Застосування вогнепальної зброї органами 
ДПСУ у сфері правозастосовчої діяльності з 
охорони правопорядку на державному кордоні є 

особливим видом державного примусу, як вико-
навчо-розпорядчого державного органу, призна-
ченням якого є припинення суспільно небезпеч-
них дій. 

Безпосередньо застосування вогнепальної 
зброї органами охорони кордону здійснюється 
через їх посадових осіб – персонал ДПСУ. 

Застосування вогнепальної зброї персона-
лом ДПСУ є результатом прояву їх державно-
владних повноважень в межах особливих охо-
ронних відносин, які складаються у сфері дер-
жавного управління і охоплюють компетенцію, 
обов’язки та права співробітників органів 
охорони кордону. 

Подальшого наукового дослідження потре-
бує питання змісту правових основ застосування 
вогнепальної зброї персоналом ДПСУ. 
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Суддя апеляційного суду Чернівецької області, Чернівці 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТА ОСОБИСТОСТІ ПОТЕРПІЛОГО  
У ЮРИДИЧНОМУ КОНТЕКСТІ 

 
Спираючись на актуальність і необхідність системних змін у стосунках держави з громадянином через 

призму прав людини на сучасному етапі розвитку українського суспільства, розглянено комплекс психолого-
юридичних характеристик потерпілого у кримінальному процесі, дослідження і пізнання яких робить можли-
вим використання їх як дієвого інструменту у реалізації завдань судово-слідчої діяльності. На підставі проведе-
ного теоретичного аналізу автором запропоновано синтетично-особистісний підхід до вивчення психологічного 
портрета особистості потерпілого у кримінальному процесі. 

Ключові слова: потерпілий, особистість потерпілого, психологічні особливості, психологічний портрет 
потерпілого, подія злочину, кримінальний процес. 

 
Постановка проблеми.  Стрімкий техніч-

ний, науковий та інформаційний розвиток людс-
тва, економічна нестабільність та зниження рівня 
життя призвели до занепаду та знецінення осно-
вних людських цінностей. Заниження, а подеку-
ди і повна відсутність морально-етичних критері-
їв у формуванні особистості людини поставило 
сучасну Україну на коліна перед фактом зростання 
злочинності і його наслідком – збільшення чисель-
ності потерпілих. Проблема їх захисту – кричуще 
антисоціальне та ганебне явище сучасного суспіль-
ства, яке переживає зараз нелегкі часи. Звичайно, 
за один день не зміниш того, що формувалося де-
сятиліттями, однак позитивний поступальний рух 
уперед у даному напрямку все ж є. 

Психологічна характеристика потерпілого 
включає в себе дослідження його особистості, 
закономірностей та механізми формування пси-
хічного стану, поєднання психологічних особли-
востей і рис людини, що визначають її своєрід-
ність. Тільки у всій своїй сукупності психологіч-
ні риси потерпілого дають можливість створити 
загальне уявлення, цілісну психологічну картину 
про особу потерпілого.  

Ступінь наукової розробки.  Дослідження 
психологічний характеристик потерпілого як 
учасника кримінального процесу здійснювалося 
юристами та психологами : В.В. Бедь., В.П. Бо-
жьєвим, В.Л. Васильєвим, М.І. Гошовським, Б.З. 
Загурським, В.О. Коноваловою, Костицьким 
М.В., В.В. Кошинцем, М.Я. Марчаком, І.І. Поте-
ружею, Т.І. Присяжнюк, В.М. Савицьким, М.В. 
Сенаторовим, В.Ю. Шепітьком та іншими.         
У своїх наукових працях зазначені автори торка-
лися психологічних характеристик потерпілих у 
кримінальному процесі на підставі положень 
чинного кримінального та кримінально-проце-
суального законодавства. На переконання автора 
статті, питання юридико-психологічних особли-

востей даного учасника кримінального процесу 
недостатньо вивчене у вітчизняній літературі, а 
тому потребує подальшого наукового дослідження. 

Метою статті є аналіз юридико-психоло-
гічних характеристик комплексного психологіч-
ного портрету особистості потерпілого у кримі-
нальному процесі. 

Виклад основного матеріалу.  У літерату-
рі психологічний портрет будь-якої особи, у то-
му числі і потерпілого, змальовують за допомо-
гою трьох складових: біогенетичних задатків, 
впливу соціальних факторів і внутрішнього пси-
хосоціального я.  

У структурі особистості потерпілого виді-
ляють: можливості, властивості та спрямування. 
До можливостей відносять рівень розвитку  пі-
знавально-емоційних, чуттєво-вольових психіч-
них процесів, загальні здібності, ступінь розвит-
ку пам’яті. Властивості особистості потерпілого 
характеризуються темпераментом, характером і 
спеціальними здібностями. Спрямування прояв-
ляється у формуванні його мети, яку він ставить 
перед собою,  прагненнь, мотивів, відповідно до 
яких він діє.  

Досить цікава з цього приводу концепція 
К.К. Платонова щодо динаміки функціональної 
структури особистості, згідно з якою індивіда не-
обхідно досліджувати на соціально-психологічно-
му, психолого-педагогічному, індивідуально-пси-
хологічному та біопсихічному рівнях, і тільки за-
вдяки такому дослідженню можна отримати повне 
уявлення про ту чи іншу особу [8, ст.86]. 

Особистості потерпілого у кримінальному 
процесі притаманні такі психологічні характери-
стики:  

самооцінка  - охоплює його оцінку щодо са-
мого себе, своїх можливостей, якостей і місця се-
ред інших людей, внаслідок вчиненого злочину 
вона може бути і неадекватною, на відміну від аде-
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кватної до моменту його вчинення. Неадекватна 
самооцінка теж може бути завищеною або заниже-
ною, що часто спричиняє до розвитку комплексу 
неповноцінності, стійкої невпевненості; 

самоповага  -  визначає відношення потерпі-
лого до того, на що він претендує і є компонентом 
свідомості, в якому відображається бережливе і 
шанобливе ставлення до власного я, ступінь піклу-
вання про себе. Після вчинення злочину потерпі-
лому необхідно для збереження самоповаги вияв-
ляти більшу активність для досягнення поставле-
них перед собою прагнень або  знизити рівень до-
магань з метою недопущення внутрішнього психо-
логічного конфлікту із власним я; 

характер, у якому знаходять вираз суспіль-
но-історичні умови життя потерпілого, спрямо-
ваність його виховання, він є своєрідним виразом 
індивідуальних рис людини, що формуються в 
процесі її розвитку, під впливом умов виховання 
та проявляється у поведінці. У літературі часто 
зазначають, що основою характеру є темпера-
мент, проте не всі науковці з цим погоджуються, 
вказуючи, що темперамент зумовлений типом 
нервової системи, а характер може перебувати 
тільки під впливом темпераменту. До структури 
характеру потерпілого входять: ставлення до су-
спільства, людей, соціально-етичних цінностей, 
себе самого, праці, матеріальних речей; 

емоції виступають  вираженням і регулято-
ром активності потерпілого, свідчать про зна-
чення того чи іншого явища для нього і регулю-
ють загальну спрямованість та динаміку його 
поведінки [6, ст.118]. Якщо контроль потерпіло-
го над своїми емоціями у момент заподіяння зло-
чину буде несвоєчасним, то рішення, прийняте в 
даній ситуації, буде запізнілим і не матиме необ-
хідної ефективності та доцільності; 

суспільна установка потерпілого або його 
ціннісні орієнтації являють особою певний стер-
жень свідомості, який охоплює помисли і почут-
тя людини, з урахуванням яких вирішуються ва-
жливі життєві питання, це своєрідна система со-
ціальної орієнтації, яку особа для себе прийняла. 
На важливості врахування даної характеристики 
наголошували А.Г. Здравомислов та В.А. Ядов 
[3, ст.199], а А.М. Яковлєв розуміє під установ-
кою потерпілого здатність діяти у визначений 
спосіб чи вибіркове створення зв’язків[ 16, 
ст.85].  За загальним правилом, установка будь-
якого індивіда це – неусвідомлюваний стан готов-
ності до діяльності, за допомогою якої людина мо-
же задовольнити ту чи іншу потребу. Вона може 
знаходити свій прояв  у стандартизованих суджен-
нях, некритично засвоєних людиною під час спіл-

кування з іншими людьми, в упередженості, виок-
ремленні того, що має для неї важливе життєве 
значення, саме тому потерпілий може бачити в 
об’єктах те, що він хоче бачити, а не те, що є на-
справді; 

переконання – система мотивів потерпіло-
го, що спонукають його діяти відповідно до вла-
сних поглядів і принципів, його підґрунтя стано-
влять знання, які для людини є істинними, неза-
перечними, в яких вона не має сумніву. Особли-
вість переконань полягає в тому, що в них знання 
постають в єдності з  моральними й естетичними 
почуттями, інтелектом особистісті; 

переживання потерпілого є  проявом його 
почуттів, співвідношення їх із предметом чи осо-
бою, які їх викликають. Ступінь усвідомлення  
переживань внаслідок учиненого злочину  в по-
терпілого спочатку може бути досить високим, 
але це не означає, що крім держави, адекватно 
реагувати на вчинений злочин при визначенні 
його наслідків не може і сам потерпілий. При 
першому розумінні завданої шкоди у нього зна-
ходять прояв симптоми людини, яка зіткнулася з 
неочікуваною і тяжкою в моральному плані 
втратою,  розвивається апатія, дипресія, упадок 
духу, приступи гніву, знижується самооцінка, 
загострюється відчуття небезпеки, втрачається 
довіра до навколишніх людей. Часто він залиша-
ється сам на сам зі своїм нещастям, що призво-
дить до трагедій. С. Яковенко стверджує, що 
внаслідок переживання  внутрішній світ людей 
(образ «Я та довкілля», ціннісні орієнтації) за-
знає суттєвих змін, внаслідок чого формується 
«комплекс потерпілого» [15, ст.5].   

За загальним правилом, потерпілий від 
злочину переживає його наслідки у формі трьох 
основних психологічних стадій : реакція на зло-
чин і її розвиток, усвідомлення завданої шкоди 
та пошук виходу. Для першої стадії характерний 
шок, для другої – розпач, гнів, а на третій – поте-
рпілий витісняє спричинену  йому психологічну 
шкоду та спрямовує свою енергію на інші види 
діяльності [13, ст.163]. 

Ми вважаємо правильною думку Г. Зера, 
що  потерпілий (жертва) проходить три психоло-
гічні кризи, цикли після вчинення злочину: криза 
особистості, де він намагається зрозуміти чому 
саме з ним сталося нещастя, що ж він за людина, 
чи є господарем свого життя; криза взаємовідно-
син, де актуальними стають питання довіри до 
близьких, друзів, навколишнього оточення; кри-
за розуміння, переосмислення матеріальних і ду-
ховних цінностей суспільства [4, ст.117]. Тому 
вкрай необхідно доводити до відома потерпіло-
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му, що йому завдана шкода, але це не повинно 
було статися саме з ним, що він цього не заслу-
говуєте, у цьому немає його вини [9, ст.81]. 

У психологічному портреті потерпілого 
вбачається тривога, лють, приниження, потреба у 
розумінні,  гостра реакція на стрес, депресія і 
посттравматичний стресовий розлад, змішаний 
розлад емоцій і поведінки, що у сукупності утво-
рюють психологічний стан потерпілого. Додат-
ковими його складовими є ретретистська поведі-
нка потерпілого (заглиблення в себе, алкоголізм, 
наркоманія, суїцидальні нахили) та витіснення 
раціональної людської активності запереченням 
суспільного устрою. 

Депресивні стани у потерпілих характери-
зуються подавленим, сумним настроєм, відсутні-
стю апетиту і бажанням скоріше б це забути, від-
чуттям безнадії та розчарування  - і все це поєд-
нується із порушенням сну, підвищеною триво-
гою. Зовні дані прояви видно не завжди, потер-
пілі з важкістю, але справляються зі своїми 
обов’язками, відвідують роботу, але робоча актив-
ність у них знижена, поєднана із замкнутістю та 
відсутністю бажання спілкуватися. У клінічній ка-
ртині мають прояв тривожно-фобічні розлади на 
фоні  вираженого неспокою із внутрішнім пережи-
ванням, відчуттям небезпеки, боязні повторення 
психотравмуючої ситуації. Фабула страху чітко 
пов’язана з перенесеною психологічною травмою, 
симптоматика посилюється під впливом незначних 
подразників, а також при проведенні слідчих дій. 

Дослідження показали, що чоловіки пере-
живають психологічні наслідки злочину склад-
ніше, ніж жінки, хоча завжди очікується, що во-
ни переноситимуть біль стоїчно і самостійно. 
Якщо чоловікам боляче, вони не визнають це, і 
звичайно не шукають допомоги, внаслідок того, 
що чоловік повинен усе переносити мужньо, а 
тому він не може бути жертвою злочину.   

Наслідком злочину для будь-якої людини є 
психічна травма, яка спричиняється важкою, 
травмуючою подією і викликає глибинні пере-
живання, з якими важко впоратися. Це психічне 
явище, сутність якого полягає у тому, що особ-
ливі умови життєвого середовища впливають на 
особистість із дуже великою силою і руйнують 
психічні функції найвищого рівня, а саме: спосо-
би управління власними психічними функціями і 
способи орієнтації в життєвому просторі [10, 
ст.3]. Подія, що це все викликає, за Ч. Фіглі, має 
бути неочікуваною, небезпечною і гнітючою [7, 
ст.56] і складатися  з екстремальної травматичної 
події злочину великої інтенсивності або із повто-
рення даних ситуацій. У психіці потерпілого по-

дія злочину знову відтворюється у формі 
нав’язливих образів, думок, постійної присутно-
сті у снах, раптових дій чи відчуття начебто все 
відбувається знову, інтенсивне переживання при 
зіткненні з подіями, що символізують чи нага-
дують деталі злочину, фізіологічна активність в 
ситуаціях, які зовні чи внутрішньо символізують 
акти травматичної події. «Я не люблю дорогу, 
боюся її переходити, це нагадує мені трасу, на 
якій мені доводилося працювати і яка сниться 
мені кожну ніч» - із розповіді В., 18 років, яка 
постраждала від торгівлі людьми [5].  Потерпілі 
намагаються уникнути будь-чого, що асоціатив-
но пов’язано із подією злочину, думок і почуттів, 
діяльності, людей чи ситуацій, що викликають 
травмуючі спогади. У них помітне зменшення 
інтересу до важливих видів діяльності, відокрем-
лення від інших людей, почуття відсутності пер-
спективи в майбутньому. 

Виходом із описаної вище критичної ситу-
ації, на нашу думку, є психологічний захист по-
терпілого як спосіб усунення психологічного ди-
скомфорту. Він у механізмі свідомості потерпі-
лого знаходить свій вияв у запереченні, витіс-
ненні, проекції раціоналізації та заміщенні [12, 
ст.95], кожен з них відіграє свою немалу роль у 
збереженні психологічного здоров’я потерпілої 
особи. Заперечення означає намагання особи не 
сприймати до «глибини душі» факт учиненого 
проти неї протиправного діяння. Витіснення на-
лежить розглядати як спосіб уникнення внутріш-
нього конфлікту шляхом вилучення зі свідомості 
неприємної інформації, прикрощів, завданих ін-
шою особою. Проекцією є перенесення власних 
переживань через їх соціальну неприйнятність на 
інших людей, тобто це може мати місце при вікти-
мній поведінці потерпілого, де особа не бажає ус-
відомлювати власні провакаційні дії, а перекладає 
всю вину на злочинця. Раціоналізація як механізм 
психологічного захисту потерпілого від злочинних 
наслідків є псевдорозумним поясненням особою 
бажань, вчинків, визнання яких загрожувало б 
втратою самоповаги, до прикладу – нівелювання 
важливості злочинних наслідків при віктимній по-
ведінці потерпілого. Заміщення полягає у перене-
сенні своїх негативних емоцій на інших людей.  

Потерпілі більшою чи меншою мірою ніби 
наново переживають події злочину,  з метою об-
меження його впливу на спогади часто викорис-
товують так звані «стратегії виживання»: 1) уни-
кнення (характеризується тим, що потерпілі роб-
лять усе можливе, аби уникнути подальшого на-
сильства та знущань, замикаються в собі); 2) іде-
нтифікація себе зі  злочинцем (потерпілі часто 
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ставлять себе на місце злочинця, аби зрозуміти 
його погляди, думки, почуття); 3) байдужість 
(потерпілі не висловлюють власні думки, не де-
монструють почуття, стають інертними, їхнє 
життя зводиться до животіння). 

Оскільки у літературі не приділяється на-
лежна увага соціально-психологічній дезадапта-
ції потерпілого за наслідками злочину, а її вплив 
на формування психологічного портрета потер-
пілого значний, автор вважає за необхідне її дос-
лідити. Звичайно, у процесі життя особа формує 
свій соціальний статус, чим адаптовується до 
умов соціуму, формуючи своє ставлення до сус-
пільно-моральних норм і етичних цінностей. Ві-
дповідно, злочин здійснює перелом механізму 
адаптації і призводить до втрати нормальної 
життєдіяльності особою, погіршення її взаємодії 
із суспільством, до неадекватної та  дезадаптив-
ної поведінки, що є наслідком негативного мора-
льного впливу [2, ст.236].  За загальним прави-
лом, дезадаптація – це непристосованість, конф-
лікт особи із соціальним середовищем, широка 
гама психоемоційних переживань, хід внутріш-
ньопсихологічних процесів, що призводить не до 
розв’язання проблемної ситуації, а до її поглиб-
лення. Ю.А. Александровський визначає дезада-
птацію як «поломку» в механізмі психічного 
здоров`я при гострому чи хронічному емоційно-
му стресі. А й справді, розглядаючи клінічну ка-
ртину посттравматичного стану потерпілого, ча-
сто знаходимо риси, характерні процесу дезадап-
тації в соціально-психологічному плані, - пору-
шення рівноваги особи потерпілого і навколиш-
нього середовища в силу впливу негативних нас-
лідків злочину, нездатність адаптуватися до «но-
вих умов життя» після злочину, недостатня акти-
вність, труднощі в реалізації основних соціаль-
них потреб, неадекватна орієнтація у спілкуван-
ні. Розглядаючи даний психічний процес, автори 
Р.Б. Березін і Налгаджян А.А. виділяють три йо-
го різновиди: стійка ситуативна дезадаптація має 
місце тоді, коли потерпілий не знаходить шляхів 
і способів соціальної адаптації після вчинення 
злочину, хоча здійснює відповідні спроби до її 
здійснення; тимчасова дезадаптація може бути 
усунена при застосуванні адекватних адаптивних 
заходів; загальна стійка дезадаптація знаходить 
прояв у виникненні психопатологічних станів, 
невротичних синдромів. Отже, результатом соці-
ально-психологічної адаптації потерпілого є стан 
дезадаптації його особистості.  

В основі соціально-психологічної дезадап-
тації потерпілого лежить конфлікт між злочин-
цем і потерпілим, внаслідок якого в останнього 

формується неадекватне реагування на умови і 
вимоги навколишнього світу у формі тих чи ін-
ших відхилень у поведінці, стійкого психологіч-
ного дискомфорту. Ряд психологів підтримують 
думку, якщо розглядати особу потерпілого через 
призму  його психологічного комплексу навко-
лишнього відчудження, то у поведінці можна 
помітити виникнення захисних форм, створення 
змістових та емоційних бар’єрів у відносинах із 
оточуючими. Л.С. Виготський вважає, що дана ка-
ртина характерна у кризові, переломні моменти 
життя людини, коли те, що відбувається різко змі-
нює «ситуацію соціального розвитку» [1, ст.263-
264]. Аналізуючи все викладене вище, вважаємо, 
що домінуючою стратегією подолання соціально-
психологічної дезадаптації потерпілих від злочинів 
є допомога вказаним особам у відновленні, форму-
ванні і розвитку достатньої самоорганізації, через 
з`ясування життєвих потреб, ціннісних орієнтацій 
на даному етапі життя [14, ст.136].    

Дослідивши потерпілого з психологічного-
погляду, надавши повну характеристику всіх йо-
го психологічних ознак, ми вважаємо за доцільне 
запропонувати свою їх класифікацію.  Як і будь-
яка інша класифікація, класифікація психологіч-
них ознак потерпілого має дещо умовний харак-
тер, але і такий поділ дає змогу змістовніше зро-
зуміти його суть. Ще Г. Спенсер писав, що спра-
вжня класифікація містить в один клас такі пред-
мети, які мають між собою більше спільних 
ознак, ніж кожний із них має з усіма решта пред-
метів, та не входить у клас [11, ст.549]. За гене-
зисом виникнення характеристики особистості 
потерпілого поділяються на: соціально-психоло-
гічні: самосвідомість, самоповага, правосвідо-
мість, ціннісні орієнтації та біофізичні : тип нер-
вової системи, темперамент, емоції тощо; за 
емоційною спрямованістю: позитивні – опти-
мізм, негативні – агресія, конфліктність. 

Песимістична особистісна установка на 
майбутнє в цілому і на перспективи виходу із 
кризи пов'язана із втратою сенсу життя як най-
вищої цінності. У наукових дослідженнях вітчи-
зняних і зарубіжних учених описуються такі ти-
пи життєвих ситуацій, які в поєднанні з додатко-
вими несприятливими чинниками здатні актуалі-
зувати проблему втрати змісту життя: події, пов'я-
зані з фізичним здоров'ям або психічними особли-
востями індивіда; життєві ситуації, викликані со-
матичним захворюванням або нещасним випадком; 
проблеми, спричинені зовнішніми обставинами. 
Отже, проблема пошуку сенсу життя для потерпі-
лих така ж актуальна, як і проблема його втрати, 
адже кожна з них відіграє роль одного з домінант-
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них регуляторів людської поведінки. Водночас 
знецінення власного життя може розглядатися як 
детермінант особистісної дезадаптації, вихід із якої 
потребує психологічної допомоги. 

Розуміння поняття «психологічна допомо-
га» охоплює: непрофесійну само- та взаємодо-
помогу потерпілих, яка найбільш доступна, опе-
ративна та досить ефективна за умов достатнього 
загального рівня психологічної культури насе-
лення; професіональну пряму допомогу потерпі-
лим, що здійснюється силами психологів, які 
працюють в установах охорони здоров'я, освіти 
тощо; професіональну опосередковану допомогу, 
що здійснюється на рівні країни, області, району 
і передбачає участь психологів.  

Звичайно, психологічна допомога охоплює 
відновлення відчуття контролю та безпеки і почи-
нається з тіла та поступово поширюється на зовні, 
у напрямку встановлення контролю над оточенням. 
Хоча почуття потерпілого можуть швидко зміни-
тися, а він повертатиметься до звичайного соціаль-
ного функціонування, однак стабілізацію на рівні 
симптомів не треба плутати з повним відновлен-
ням. Лише через процес відновлення повної здат-
ності переживати весь спектр емоцій, включаючи 
смуток, можна відновити відчуття цілісності «Я» і 
його непорушність у потерпілого.  

Висновки. Психологічна характеристика 
потерпілого охоплює соціально-психологічні, 
загальнопсихологічні та індивідуально-психоло-
гічні властивості його особистості, які доцільно 
розглядати цілісно, адже вони становлять єдиний 
ряд із додатковими складовими : спілкування, 
спрямованість, характер, самосвідомість, досвід, 
інтелектуальні або психічні процеси, психофізіо-
логічні якості.  

Усі ці обставини свідчать про необхідність 
розробки у юридичній психології добре обґрун-
тованого синтетичного особистісного підходу до 
дослідження особи потерпілого, який був би зо-
рієнтований на розв’язання практичних психоло-
го-юридичних проблем. Він повинен базуватися 
на науковому уявленні про особистість як 
суб’єкта діяльності й поведінки, складну соціа-
льно зумовлену цілісну систему психічних якос-
тей індивіда. Даний підхід повинен враховувати 
особистість у її психологічній структурі та взає-
мозв’язки між її елементами, що виявляються і 
розвиваються у діяльності й поведінці та відпо-
відають конкретній соціальній ситуації життя 
людини, певному віковому етапу її розвитку. Це 
надасть можливість слідчим і суддям визначати 
індивідуальність особистості потерпілого в єдно-
сті з його своєрідністю, неповторним сполучен-

ням якісно та кількісно розвинених індивідуаль-
но-психологічних і соціально-психологічних 
властивостей, які зумовлюють поведінку та дія-
льність у певних життєвих ситуаціях. Аналіз на-
укових даних, наведених у працях відомих пси-
хологів і юристів, свідчить про необхідність визна-
чення особистості потерпілого як складної систе-
ми, в якій диференціюються та інтегруються різ-
номанітні психологічні якості. Вони формуються у 
потерпілого  протягом тривалого часу, в умовах 
здійснення власної діяльності та спілкування з ін-
шими людьми та внаслідок вчинення злочину. 
Зважаючи на все наведене вище, особистість поте-
рпілого варто вважати  “системою систем”. 
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The peculiarities of psychological portrait of victim personality in Law context 

 
Summary 

The article deals with complex of psychological-juridical characteristic of the victim in criminal pro-
cess, investigation of which can be used as the instrument in realization of tasks of court investigation activi-
ties, based on actuality and necessity of system changes in relation between state and person through the 
prism of human rights in modern period of development of Ukrainian society. The author proposed synthet-
ic-personal approach to the studying of psychological portrait of victim personality in criminal process, 
based on theoretical analysis. 

Key words: victim, victim personality, psychological peculiarities, psychological portrait, crime event, 
criminal process. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ПОТЕРПЕВШЕГО 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 

Основываясь на актуальности и необходимости системных изменений в отношениях государст-
ва с гражданином через призму прав человека на современном этапе развития украинского общества, 
рассмотрен комплекс психологически-юридических характеристик потерпевшего в криминальном 
процессе, исследование и познание которого дает возможность использовать его как действенный 
инструмент в реализации задач судебно-следственной деятельности. На основании осуществленного 
теоретического анализа автором предложен синтетически-личностный подход к изучению психоло-
гического портрета личности потерпевшего в криминальном процессе. 

Ключевые слова: потерпевший, личность потерпевшего, психологические особенности, психо-
логический портрет потерпевшего, событие преступления, уголовный процесс. 
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УМОВИ ТА ПРИЧИНИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ  
 
На національному рівні детермінантами транснаціональної організованої злочинності є: соціально-

економічні; політичні; правові; культурні. Зазначені детермінанти проявляються у комплексі і за своєю сутністю 
виступають умовами ТОЗ на національному рівні, а не безпосередніми її причинами. 

Ключові слова: транснаціональна організована злочинність, умови, причини ТОЗ. 
 

Постановка проблеми. Транснаціональна 
організована злочинність є вищою формою ево-
люції національної організованої злочинності, 
тому її існування зумовлюється причинами та 
умовами останньої.  

Перетворення організованої злочинності на 
транснаціональну певною мірою стало можли-
вим завдяки тим же соціальним і економічним 
суперечностям, що проявилися в намаганні 
окремих груп або осіб отримати необмежену фі-
нансову вигоду від кримінальної діяльності, пі-
знати нові джерела кримінального та квазікримі-
нального бізнесу сучасного світу» [1, c. 115]. 

Ступінь наукової розробки. Сьогодні 
причини й умови організованої злочинності на 
національному рівні розглядалися у працях як 
вітчизняних, так і зарубіжних кримінологів: 
 В.О. Алексєєва, Ю.М. Адашкевича, Ю.М. Анто-
няна, Д. Альбіні , Ф. Айенні, А.Н. Волобуєва, 
С.В. Ванюшкіна, Р.Р. Галіакбарова, О.І. Гурова , 
Є.Б. Галкіна, І.М. Даньшина, А.І. Долгової, С.В. 
Дьякова, О.С.Ємельянова, В.Є. Емінова, М.Г. Іва-
нова, С.М. Іншакова, І.І. Карпеця, М.І. Ковальова, 
Н.Ф. Кузнєцової, Ю.Г. Козлова, Д. Крессі, Р. Кел-
лі , Р. Кларка, Б.В. Лизогуба, В.В. Лунєєва, Ф. Ма-
ртенса, А.С. Нікіфорова , В.А. Номоконова, 
В.В.Осіна, В.С. Овчинського, А.С. Овчинського, 
В.Д. Пахомова, В.С. Разінкіна, А.Л. Репецької, Е. 
Сатерленда , М.А. Стручкова, М.І. Слінька, 
О.В. Топільської, П. Тремблея, В.С. Устінова, Л. 
Шеллі та інших [2, 53–56; 3; 4; 5].  

Виклад основного матеріалу. Разом із тим 
названими авторами не описано механізму впли-
ву причин та умов національної організованої 
злочинності на виникнення і розвиток транснаці-
ональної організованої злочинності (ТОЗ). Дос-
лідивши праці зазначених учених, можна дійти 
висновку про існування таких умов ТОЗ на наці-
ональному рівні: соціально-економічні (масшта-
бна бідність, безробіття, нерозвиненість ринко-
вих економічних відносин у державі, механізму 
належного контролю над фінансовими, торгови-
ми та іншими економічними процесами в держа-
ві); політичні (втягнення у воєнні дії країни, по-

літична нестабільність, яка призводить до неста-
більності економічної, корумпованість органів 
державної влади, зрощення держави із злочин-
ними організаціями, неспроможність держави 
боротися і протидіяти злочинності); правові (не-
досконалість законодавства у частині криміналі-
зації суспільно небезпечних діянь або неефекти-
вність правових норм у питанні притягнення до 
відповідальності та її реалізації, неефективність 
законодавчих механізмів функціонування право-
охоронних та судових органів); культурні (нех-
тування нормами суспільної моралі та духовни-
ми цінностями). 

Одними з найбільш значущих для існуван-
ня ТОЗ є соціально-економічні умови. Загальні 
причини ТОЗ на національному рівні полягають 
у протиріччях соціально-економічного розвитку 
суспільства, зокрема у надто несприятливих тен-
денціях в економічному житті. 

Так, обсяг ВВП України  з 1991 р., після 
проголошення державного суверенітету, скоро-
тився на 60%, промислове виробництво – удвічі, 
ще швидше занепадають машинобудування, ви-
сокі технології. У 5 разів скоротилися обсяги ка-
піталовкладень, відбувається занепад інвести-
ційної діяльності. Економіка фінансово знекров-
лена внаслідок поглиблення «тіньового бізнесу». 
Платіжна криза блокує виробництво, кредитор-
ська заборгованість з 1998 р. має тенденцію до 
перевищення ВВП. Знищуються галузі, зорієнто-
вані на випуск товарів, що задовольняють соціа-
льні потреби. Майже вдвічі скоротилося спожи-
вання населенням необхідних продуктів харчу-
вання. За даними «Українського бізнес-ресурсу» 
(жовтень 2009 р.), Україна разом із Молдовою 
займає найнижче місце в Європі за розміром се-
редньої заробітної платні [6]. Це неповний пере-
лік чинників, що впливають на формування су-
часної ТОЗ в Україні.  

В останні роки на структуру і динамку ТОЗ 
в Україні впливають такі економічні фактори. 
По-перше, неефективність правових реформ в 
економічній і фінансовій сферах та організації 
системи адміністративного управління й контро-
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лю. По-друге, нестабільність економіки, особли-
во платіжної спроможності промислових підпри-
ємств за спожиті енергоресурси. По-третє, зрос-
тання питомої ваги нелегальної, тіньової еконо-
міки. В Україні на сьогодні ТОЗ набирає обертів 
унаслідок фінансово-економічної кризи, що пог-
либлюється і внутрішньою політичною кризою. 

До економічних факторів можна також від-
нести: 1) об’єктивне протиріччя між економічними 
потребами соціальних груп населення, окремих 
категорій громадян і можливостями суспільства їх 
задовольнити; 2) рівень життя більшості населення 
нижче рівня забезпечення фізіологічного виживан-
ня; 3) розшарування населення за рівнем доходів; 
4) інфляція; 5) безробіття; 6) більш високий рівень 
прибутків від злочинної діяльності порівняно з рів-
нем прибутковості легальної діяльності. 

Значущі для існування ТОЗ також соціаль-
ні умови, що тісно переплітаються з економіч-
ними умовами, оскільки в соціальній сфері реалі-
зуються результати економічної діяльності. Ана-
лізуючи соціальні причини організованої злочин-
ності в рамках причинного комплексу, В.Н. Куд-
рявцев виділяє серед них об’єктивні – нерозвинена 
ринкова економіка, слабкість держави, що не в 
змозі контролювати фінансові, торгові та інші еко-
номічні процеси й операції; безсилля правоохорон-
них органів; а також суб’єктивні – падіння суспіль-
ної моралі, зниження рівня правової культури та 
інші фактори [7, c. 16]. 

Іншими політичними умовами існування 
ТОЗ можна вважати: відсутність програмованос-
ті та предметності у впровадженні демократич-
них засад в різні сфери суспільного життя, зок-
рема економічну сферу суспільства; повільний 
розвиток політичної структури та свідомості су-
спільства, передусім його громадянських інсти-
туцій, їх несформованість і неготовність до рів-
ної партнерської участі поряд із державними ор-
ганами у вирішенні суспільних проблем, однією 
з яких є впровадження доброчесності у відноси-
нах з населенням; недостатня визначеність, не-
послідовність і поверховість у провадженні еко-
номічної політики; відсутність державної ініціа-
тиви та необхідних організаційних зусиль щодо 
створення громадських формувань, незалежних 
недержавних структур для зростання активності 
населення в боротьбі зі злочинністю. 

Проникнення учасників транснаціональних 
злочинних організацій в органи державної влади 
та управління країни не лише створює для них 
сприятливі умови щодо уникнення контролю з 
боку правоохоронних органів, а й дає можливість 
своєчасно, на власну користь, реагувати на зміни 

в усіх сферах життєдіяльності цієї держави, а 
іноді й формувати її законодавство. 

У малорозвинених країнах можуть спосте-
рігатися випадки нейтрального чи навіть позити-
вного ставлення до функціонування злочинних 
організацій, що впроваджують злочинні кошти в 
економіку країни. Нерідко виникають ситуації, 
коли навіть якщо формально ведеться боротьба з 
діяльністю злочинних організацій, то фактично 
вони не притягуються до відповідальності судо-
вою системою тощо. 

Транснаціональні злочинні організації 
(ТЗО) задля реалізації своєї злочинної мети здій-
снюють моніторинг національного законодавст-
ва, у такий спосіб визначаючи для себе країни, де 
буде ефективною та продуктивною їхня діяль-
ність. Варто підкреслити, що не завжди це країни 
з високим рівнем економічного розвитку, хоча 
саме їх можна розглядати як країни-замовниці 
незаконних товарів і послуг, що надаються таки-
ми організаціями. Часто для здійснення своєї ді-
яльності ТЗО обирають країни з гіршими показ-
никами рівня розвитку, де менш жорсткий дер-
жавний контроль, послаблені податкові вимоги, 
де недостатньо деталізовані та унормовані пра-
вила поведінки фізичних і юридичних осіб. За-
значені умови дають можливість ТОЗ певний час 
діяти незаконно, а у перспективі формально ле-
галізувати свою злочинну діяльність. 

На відміну від злочинців, котрі не зв’язані 
жодними правовими обмеженнями, працівники 
правоохоронних органів часто змушені вирішу-
вати всі, без винятку, питання міжнародної спів-
праці у службовій діяльності лише через відпові-
дні центральні апарати, хоча інколи для забезпе-
чення розв’язання окремих проблем такий спосіб 
неефективний. Насамперед це стосується тих 
випадків, коли терміново необхідно здійснити 
обмін оперативною інформацією, узгодити з 
представниками правоохоронних органів інших 
держав окремі напрями взаємодії, але внаслідок 
вирішення цих питань через центральні апарати 
втрачається дорогоцінний час і створюється за-
гроза для якісного виконання завдань протидії 
злочинності, причому не лише організованій, а й, 
так би мовити, «неорганізованій» загальнокримі-
нальній або економічній.  

Проблеми вдосконалення механізму між-
народного співробітництва правоохоронних ор-
ганів заслуговують на розгляд у рамках самос-
тійного дослідження, тому варто обмежитися ви-
кладеним і зазначити, що одним із можливих спо-
собів розв’язання проблем міжнародної співпраці 
правоохоронних органів видається прийняття між-
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народної конвенції або угоди, котра б детально і 
всеохоплююче регламентувала ці питання. 

До правових чинників також можна віднес-
ти: недоліки законодавства, що має регулювати 
розв'язання політичних, економічних, соціаль-
них, організаційно-управлінських проблем запо-
бігання ТОЗ, внаслідок чого правова база недо-
статня для ефективної протидії; відсутність на 
нормативному рівні цілісної системи засобів за-
побіжного впливу на причини й умови, що спри-
яють корисливим економічним злочинам; невре-
гульованість відповідальності за вчинення різних 
корисливих економічних злочинів, у тому числі з 
кваліфікуючими ознаками; формальний характер 
чинної системи декларування доходів громадян; 
прогалини та нечіткість законодавства, що рег-
ламентує підприємницьку діяльність; пасивність 
і нецілеспрямованість правоохоронних органів 
щодо виконання правових вимог у виявленні ко-
рисливих економічних злочинів, викритті винних 
у їх вчиненні. 

Сприятливими факторами для існування 
ТОЗ є низький рівень розкриття фінансово-
економічних злочинів, які мають латентний ха-
рактер, і неадекватні міри судового покарання за 
скоєний злочин – наслідок суперечності та про-
галин у законодавстві. Тобто характерна внутрі-
шня суперечливість і неузгодженість системи 
законодавства, зокрема економічного, податко-
вого, а також незадовільний стан законодавчого 
врегулювання певних сфер діяльності, особливо 
економічної, в тому числі недосконалість поло-
жень деяких законодавчих актів, що регламен-
тують протидію злочинності.  

Варті уваги також культурні умови, суспі-
льства, продукуючи виникнення і поширення 
ТОЗ. Незаперечним буде висновок, що трансна-
ціональна, як і будь-яка інша з форм злочиннос-
ті, можлива в суспільстві, де нехтують нормами 
моралі, нівелюють духовні цінності, підтриму-
ють і пропагують кримінальну ідеологію. Як за-
значає А.І. Долгова, пропагування, особливо серед 
молоді, соціально негативних норм, звичаїв, тра-
дицій злочинного світу, кримінальної романтики 
становить соціально-кримінальну основу форму-
вання злочинної поведінки і виникнення антисоці-
альних груп злочинної орієнтації [8, 364]. 

Найбільш небезпечний вплив справляється 
на молодь, яка виховується на бажанні отримати 
красиве та розкішне життя як звичний  результат 
від вчинення злочинних дій у поєднанні із вла-
дою та захистом, який може бути забезпечений 
усіма членами організованих злочинних угрупо-
вань. Замість вступу до вищих навчальних закла-

дів, отримання якісної освіти деморалізована мо-
лодь, на жаль, обирає вступ до злочинних угру-
повань і швидке отримання прибутків.  

Для сприятливого існування ТОЗ важливе 
значення має широке пропагування культу над-
прибутку у бізнесовій сфері, що спричиняє домі-
нування в суспільній свідомості культу збага-
чення, яке є одним із вагомих чинників, що про-
вокують зростання організованої злочинності, 
особливо транснаціональної. Причому йдеться 
про збагачення у якомога більших розмірах, у 
будь-який спосіб, за будь-яку ціну. Крім того, 
відзначений культ надприбутку зумовив існу-
вання економічної диспропорції у вигляді пріо-
ритету посередництва над виробництвом.  

На нашу думку, маємо повністю погодити-
ся з твердженням О.Г. Кальмана, що гонитва за 
коштами і прагнення до економічного благопо-
луччя за будь-яку ціну, як іржа, роз’їдає мораль-
но-правові основи суспільства, культуру і духов-
ний потенціал людини. Для усунення цього фак-
тору необхідно залучити фахівців-економістів і 
розробити та законодавчо закріпити межі рента-
бельності товарів і послуг, переглянути критерії 
визначення їх собівартості. 

Зазначені причини й умови проявляються у 
комплексі і за своєю сутністю виступають умо-
вами ТОЗ на національному рівні, а не безпосеред-
німи її причинами. У протилежному випадку, тоб-
то якщо їх розглядати причинами, можна дійти 
хибного висновку, що в державі, де проявляються 
негативні економічно-соціальні, політичні, правові 
та інші чинники, обов’язково існує принаймні ор-
ганізована злочинність. Однак прояв таких чинни-
ків не є достатньою умовою для існування ТОЗ.  

Виникнення, розвиток і поширення ТОЗ 
неможливі без причин цієї злочинності, які за 
умов, визначених нами вище, невідворотно викли-
кають, зумовлюють, призводять до існування або 
зумовлюють зміни в ТОЗ. При цьому вважаємо, що 
причини ТОЗ проявляються в основному на націо-
нальному рівні, оскільки за своєю суттю причини 
злочинності мають суб’єктивний характер. Серед 
них причин можна виділити дві великі групи: мо-
тиваційні та психологічні причини.  

Національні організовані злочинні угрупо-
вання як суб’єкти, носії цієї злочинності свідомо 
виходять на новий рівень у своїй злочинній дія-
льності, оскільки їх представники розуміють, що 
саме цей шлях зможе принести для них найбіль-
ші прибутки за певних умов. Разом із тим, до 
прийняття рішення про вихід у діяльності за ко-
рдони держави, вони спочатку аналізують усі 
можливі умови, які і сприятимуть такій діяльно-
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сті або можуть їй перешкоджати, а отже, потре-
бують усунення. Тому саме умови формують 
майбутню злочинну діяльність організації, ви-
значають найбільш доступний та ефективний вид 
злочинної діяльності транснаціональних злочин-
них організацій. 

Крім того, мотиваційна причина діє як 
причина конкретного злочину не сама по собі, а 
у взаємодії з моральними нахилами людини, яка 
замість активного впливу на несприятливу конк-
ретну життєву ситуацію йде шляхом найменшого 
опору, виявляючись слабкою перед, можливо, 
тимчасовими ускладненнями матеріального ха-
рактеру. Важливого значення при цьому набува-
ють психологічні причини. 

Психологічними факторами злочинності є: 
1) втрата значною частиною населення визнаних 
людських цінностей (як наслідок – зростання 
злочинності й антигуманних уявлень, ідей, кон-
цепцій); 2) низький рівень обізнаності населення 
з нормами кримінального законодавства; 3) втра-
та довіри до правоохоронних органів і загальна 
апатія до діяльності органів державної влади тощо. 
Останній фактор передбачає повну байдужість ін-
дивідів, безвольність, відсутність інтересу до всьо-
го оточуючого, зневіру в позитивних змінах. Для 
підтвердження стану соціальної апатії навіть не 
потрібно проводити спеціальних досліджень або 
наводити емпіричних даних, оскільки кожен гро-
мадянин України, на жаль, може спостерігати цей 
стан щодня, у повсякденному житті.  

Ще одним підтвердженням може бути аб-
солютне самоусунення більшості населення від 
участі у політичних процесах, наприклад, від конт-
ролю за виконанням передвиборчих програм на-
родних депутатів, тоді як, наприклад, у Канаді ві-
домі випадки висловлення масового невдоволення 
виборцями з приводу невиконання передвиборчих 
обіцянок депутатами Парламенту, що мало наслід-
ком відставку таких депутатів з урядових постів і 
дострокове складання депутатських повноважень із 
наступним новим балотуванням до Парламенту 
вже з новою передвиборчою програмою. 

Висновок. Отже, на національному рівні 
детермінантами транснаціональної організованої 
злочинності є: соціально-економічні (масштабна 
бідність, безробіття, нерозвинутість ринкових 
економічних відносин в державі, механізму на-
лежного контролю над фінансовими, торговими 
та іншими економічними процесами в державі); 
політичні (втягнення у воєнні дії країни, полі-
тична нестабільність, яка призводить до нестабі-
льності економічної, корумпованість органів 
державної влади, зрощення держави зі злочинни-

ми організаціями, неспроможність держави боро-
тися і протидіяти злочинності); правові (недоско-
налість законодавства у частині криміналізації сус-
пільно небезпечних діянь або неефективність пра-
вових норм у частині притягнення до відповідаль-
ності та її реалізації, неефективність законодавчих 
механізмів функціонування правоохоронних та 
судових органів); культурні (нехтування нормами 
суспільної моралі та духовними цінностями). При 
цьому одні з найбільш значущих для існування 
ТОЗ – економічні та політичні умови. 

Зазначені детермінанти проявляються у 
комплексі і за своєю сутністю виступають умо-
вами ТОЗ на національному рівні, а не безпосе-
редніми її причинами. Механізм виникнення, 
розвитку та поширення ТОЗ неможливі без при-
чин цієї злочинності, які за умов, визначених на-
ми вище, з необхідністю викликають, зумовлю-
ють, призводять існування або зумовлюють змі-
ни в ТОЗ. Вважаємо, що причини ТОЗ проявля-
ються, в основному, на національному рівні, 
оскільки за своєю суттю причини злочинності 
мають суб’єктивний характер. Серед таких при-
чин можна виділити дві великі групи: мотива-
ційні причини та психологічні причини. 

 
Список літератури 

 
1. Яценко В.А. Транснациональная орга-

низованная преступность: Криминологическая 
характеристика и предупреждение: дисс. … канд. 
юрид. наук: 12.00.08  / В.А. Яценко. – Ростов-на-
Дону, 2003. – 194 с. 

2. Даньшин І.М. Усталені форми злочин-
ності (кримінологічний нарис) / І.М. Даньшин. – 
Х.: Акта, 2002. –  110 с. 

3.  Лизогуб Б.В. Організовані злочинні 
угруповання: класифікація та заходи протидії: 
дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Б.В. Лизогуб. 
– Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2004. – 259 с.  

4. Номоконов В.А. Организованная прес-
тупность: тенденции, перспективы борьбы: мо-
ногр. / В.А. Номоконов. – Владивосток: Изд-во 
Дальневосточного университета, 1999. – 375 с.  

5. Организованная преступность / под 
ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. – М.: Юриди-
ческая литература, 1989. – 352 с. 

6. По итогам октября Украина опустилась 
на последнее место по зарплатам в Европе 
в долларовом эквиваленте // Український бізнес 
ресурс. – Режим доступу: http: ubr.ua 

7. Кудрявцев В.Н. Социальные причины 
организованной преступности в России / Куд-



Умови та причини транснаціональної організованої злочинності 

124 Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 533. Правознавство. 

рявцев В.Н.  // Организованная преступность и 
коррупция. – № 1. – 2000. – С.16–17. 

8. Криминология: учеб. / под общ. ред. 
А.И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. –  М.: 
ИНФРА-М, 2009. – 912 с. 

 
Стаття надійшла до редколегії 21 червня 2010 року. 
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії  М.К. Якимчуком. 

 
N. Mynailo  

Stipulations and causations of the transnational organized crime 
 

Summary 
At national level the determinants of the transnational organized crime is: socio-economic; political; 

legal; cultural. The noted determinants show up in a complex and after the essence come forward the terms 
of TOC at national level, but not by its direct reasons.  

Keywords: transnational organized crime, terms, reasons of TOC. 
 
 

Н. Миняйло  
Условия и причины транснациональной организованной преступности 

 
Аннотация 

На национальном уровне детерминантами транснациональной организованной преступности 
есть: социально-экономические; политические; правовые; культурные. Указанные детерминанты 
проявляются в комплексе и за своей сущностью выступают условиями ТОП на национальном уровне, 
а не непосредственными ее причинами. 

Ключевые слова: транснациональная организованная преступность, условия, причины ТОП. 
 


