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СУДОВА ПРАВОТВОРЧІСТЬ ЯК СПОСІБ КОНСТРУЮВАННЯ  
ПРАВОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

 
Стаття присвячена визначенню онтологічної природи, сутнісного виміру та гносеологічних засад процесу 

судової правотворчості.  
 

Постановка проблеми. Постійні зміни 
умов життя суспільства вимагають гнучкості 
правопорядку. Висока динаміка суспільних від-
носин характеризується таким різноманіттям, що 
іноді законодавча база для регулювання нових 
суспільних відносин стає явно недостатньою. 
Пристосований до реалій, що можуть виникнути 
в майбутньому, закон залишається «правовим 
текстом», свого роду «юридичною мрією» для 
сьогодення. За таких умов саме суди здатні в 
найбільшій мірі пристосовувати право до безпе-
рервної зміни об’єктів правового регулювання. 
Будь-яка правова система неминуче стикається зі 
складною проблемою: вона має відповідати, з 
одного боку, вимогам стабільності, а з іншого – 
неминучості змін. На практиці примирення цих 
протилежних за своїм характером вимог здійс-
нюється за допомогою концепції судової правот-
ворчості, яка спрямована на підтримку стабіль-
ності під час перетворень, що відбуваються, усу-
ваючи на певний час дисбаланс між вимогами 
часу і нормами права. 

Однак цінність і рольове значення судової 
правотворчості у процесі правового регулювання 
проявляється не лише на буттєвому рівні, а й в 
екзистенційно-антропологічному плані. Абстра-
ктність, статичність, суперечливість і прогаль-
ність чинного законодавства, його невідповід-
ність сучасній дійсності та інші об’єктивні при-
чини зумовлюють декларативність і практичну 
недієвість конституційного положення, що гара-
нтує кожному право на судовий захист (ст. 55 
Конституції України). За таких обставин суд сто-
їть перед вибором, коли, з одного боку, вирішити 
справу за відсутності необхідної норми закону 
виявляється неможливим, а з іншого – відступа-
ти від букви і духу Конституції України, від за-
кладених у ній ціннісних орієнтирів він не має 
права. У таких випадках судова правотворчість 
виступає вимушеним наслідком необхідності 
відновлення порушеного стану з урахуванням 

системи діючого в країні права і вимог консти-
туційних положень. 

Ступінь наукової розробки проблеми. За 
останні роки у науковій літературі значно поси-
лився інтерес до питань визнання суддівського 
вільного право пошуку, визначення меж судово-
го розсуду, суддівського активізму, форм право-
творчої конкретизації судових правоположень 
(Т. Апарова, О. Барак, В. Бігун, С. Боботов, С. 
Бошно, Т. Гурова, В. Жуйков, Л. Корчевна, Б. 
Малишев, М. Марченко, Л. Петрова, С. Сливка, 
М. Тесленко, С. Шевчук та ін.). Однак, незважа-
ючи на пильну увагу з боку вчених до ідей судо-
вої правотворчості, маємо констатувати, що про-
блема вияву пізнавальних засад процесу судової 
правотворчості у якості самостійного предмета 
наукового аналізу ще не отримала достатнього 
наукового дослідження. 

Мета статті  полягає у виявленні гносео-
логічних особливостей процесу судової правот-
ворчості як способу формування права й конс-
труювання правової реальності. 

Виклад основного матеріалу. Термін «су-
дова правотворчість» походить з країн англо-
саксонської правової сім’ї, де суддям історично 
належала значна роль у тлумаченні та застосу-
ванні законодавства, а також у його створенні 
порівняно з традиційним у нашому розумінні 
законодавцем – парламентом. Відповідно до сло-
вника Блека, судовою правотворчістю, або судо-
вим правом позначаються судові рішення, в яких 
шляхом тлумачення змінюється зміст законодав-
ства, або встановляється значення, яке законода-
вець ніколи не закладав при прийнятті нормати-
вно-правових актів [12, C. 9].  

Судова правотворчість має свої особливос-
ті, які полягають, по-перше, у тому, що її 
суб’єктами виступають суди як органи державної 
влади, від імені яких діють судді, що входять до 
складу певного суду (загальної юрисдикції, або 
конституційної юрисдикції). По-друге, у тому, 
що вона здійснюється як додаткова функція су-
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ду, адже основним призначенням будь-якого су-
ду є розгляд правових спорів шляхом правоза-
стосування, а не створення нових норм шляхом 
правотворчості. І по-третє, у тому, що вона має 
бути санкціонована з боку вищого представни-
цького органу державної влади певним чином, як 
правило, шляхом видання спеціального закону 
(або шляхом мовчазної згоди парламенту і своє-
рідним правовим звичаєм – як це має місце у 
правовій системі Англії) [10, C. 250].  

Судова правотворчість характеризується 
органічною єдністю трьох її основних компонен-
тів: пізнання, діяльності й результату, що у своїх 
діалектичних взаємопереходах створюють відно-
сно закінчений цикл цього процесу. Розпочина-
ється судова правотворчість із виявлення 
об’єктивних суспільних закономірностей, що 
вимагають правового регулювання. Сфера пра-
вового регулювання – це той соціальний простір, 
що підпорядкований дії права. Межі державного 
впливу в цьому разі можна розглядати з двох 
сторін: його можливості і його необхідності. 
Верхня межа правового регулювання суспільних 
відносин є межею можливого. Відносини, що зна-
ходяться за ним, знаходяться поза досяжністю 
державної влади і регулюються іншими, неправо-
вими нормами (природні чинники, закономірності 
суспільного розвитку, рівень економіки тощо). 
Нижня межа (необхідність втручання) визначаєть-
ся важливістю для держави тих або інших суспіль-
них відносин. Ця межа, особливо в умовах перехі-
дних суспільств, найбільш хистка. 

Однак для того, щоб у результаті судової 
правотворчості адекватно відображалися проце-
си, які потребують правового регулювання, не-
обхідно не тільки виявляти, вивчати, а й уміло 
оцінювати об’єктивні закономірності, що спря-
мовують ці процеси.  Водночас важко гарантува-
ти адекватність їхньої оцінки без гносеологічно 
аргументованого і методологічно регламентова-
ного процесу пізнання. Тому можна констатува-
ти, що обов’язковою передумовою створення 
акту правотворчості є пізнання тих складних 
умов, чинників і обставин, суспільних відносин, 
що розвиваються й трансформуються, правове 
регулювання яких відсутнє та диктується вимо-
гами суспільного прогресу. На відміну від зако-
нотворчості, судова правотворчість більш на-
ближена й органічно пов’язана із пізнанням пра-
вової сфери соціального буття, розвиток якого 
характеризується не тільки своєю статикою, а й 
постійною динамікою. Природа суду така, що він 
завжди стоїть між готовим правом і суб’єктами 

спору, саме перед ним відкриваються картини 
недоліків правових розпоряджень [3, c. 113]. 

Другий етап судової правотворчості поля-
гає ось у чому: коли усвідомлені потреби і мета 
правового регулювання тих або інших відносин, 
суддя приймає рішення про перехід від пізнання 
до діяльності. В іншому разі обмеження правот-
ворчості межами «чистого» пізнання, яке не пе-
реходить у «діяльнісну сутність», таїть у собі 
небезпеку обмеження його пасивною умоглядні-
стю. Процес правотворення, з гносеологічного 
погляду, є процесом виникнення нового, досить 
своєрідного знання. Специфіка цього детерміну-
ється тим, що правотворець іноді вимушений 
поступатися вимогам логічності, гармонійності, 
несуперечливості задля досягнення більш праг-
матичних завдань – узгодженості, системності, 
пристосування до практики. Правотворчість не-
можливо собі уявити без розуміння потреби до-
сягнення певної мети. Правові акти створюються 
для впорядкування  соціальних взаємодій та ор-
ганізації розбудови суспільства, яке постає орієн-
тиром  і метою правотворчості. Без хоча б відносно 
визначеної мети правотворчість втрачає сенс, оскі-
льки зникають критерії оцінки ефективності при-
йнятих актів, стає неможливим визначити ступінь 
наближення до поставленої мети через нормування 
певного типу відносин [6, c. 56]. Тому треба пого-
дитися з І. Лихолат у тому, що гносеологічні особ-
ливості правотворчого процесу проявляються, на-
самперед, у його меті, механізмі реалізації, практи-
чній спрямованості, суб’єктному складі самого 
процесу та результатах [7, c. 11]. 

У реальності будь-якого правового фено-
мена, як і права загалом, головне полягає в особ-
ливому способі його прояву, в тому, що воно діє 
на суб’єкт. Це особливий вид дії – дія не тільки 
через зовнішню причину, а й унаслідок внутріш-
нього спонукання [8, c. 154]. Розгляд правотвор-
чості в гносеологічному аспекті передбачає ана-
ліз його екзистенційності чи відповіді на запи-
тання: як створити за допомогою розуму таку 
правову норму (припис), яку б воліли виконувати 
інші, та яка при цьому відповідала б своєму приз-
наченню – захисту прав і свобод людини.  В дано-
му разі актуалізується важливе питання, що дикту-
ється основною функцією права – наведення ефек-
тивного правопорядку. Адже право, якого не до-
тримуються, або право, яке внутрішньо не визна-
ють, залишається слабким з погляду чинності, і 
його внесок у справу ефективної організації суспі-
льних відносин невеликий [4, c. 11]. 

Відповідно до природно–правової традиції, 
правотворчою силою має бути людський розум. 
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Саме в ньому пізнаються ті вічні загальнолюдсь-
кі правові цінності, насамперед свобода і справе-
дливість, що мають реалізовуватись у кожному 
правовому устрої [9, c. 70-72]. Створені розумом 
норми приборкують емоції, забезпечуючи тим 
порядок у суспільстві. Однак надмірно раціона-
лізувати право, протиставляючи його життю, не 
варто. Цей світ фікцій виявляється недосяжним 
для добровільного й вільного визнання. Оскільки 
право звільняється від природних моментів, його 
ефективність залежатиме виключно від примусу [8, 
c. 42], а не волі виконавця. Але феномен під поряд-
кування правотворчому актові треба пояснювати 
не тільки страхом перед його санкцією, а й пова-
гою до нього (бажання використовувати у своїх 
інтересах систему правового захисту визначених 
дій). Джерелом дієвості правотворчого акта може 
виявитися не тільки команда суверена, а й справе-
дливість, яку він виражає. 

Щодо останнього правового критерію, то у 
філософсько-правових дослідженнях його розг-
лядають неоднозначно. Порівнюючи «справед-
ливість» із пошуком «абсолютної істини», Г. Ке-
льзен вважає, що утопічно й нераціонально гово-
рити про використання цієї категорії у сфері суд-
дівського права. «... При встановлені обставин, ви-
мог сторін і, зрештою, при вирішенні справи судо-
вим органом ідеться не стільки про пошук абсолю-
тної «істини», скільки про розв’язання спору, на-
ближення його до завершення. Якби пошук «спра-
вжнього» складу чи дослідження «істини» були 
безконечними – а як вони можуть мати закінчення, 
коли абсолютна істина недосяжна для людини, – то 
про яку справедливість, хай навіть найсправедли-
вішого природного права, можна говорити – вона 
ж бо недосяжна» [5, c. 63]. 

У юридичній літературі існує також проти-
лежна думка, згідно з якою це поняття можна 
адекватно використовувати. Сучасні тенденції 
зближення природно-правової та позитивістської 
доктрин передбачають ширше використання 
цього поняття як у правозастосовній, так і в пра-
вотворчій діяльності уповноважених суб’єктів. 
Справедливість визначає духовну сутність і век-
тор розвитку правотворчого процесу. Без неї зо-
внішні форми вираження права не будуть напов-
ненні внутрішнім глибинним змістом. Лише 
справедливе право здатне враховувати індивіду-
альність, неповторність і зрештою духовність 
людини. Таке право дає впевненість і гарантію 
того, що особливості правової ситуації неодмін-
но враховуються, а розв’язання цієї ситуації буде 
не лише адекватним особливим життєвим умо-

вам та обставинам, а й відповідним духовній 
природі її учасників. 

Максимальна духовна концентрація всіх 
учасників правової ситуації – основний принцип 
справедливої правотворчості. Як зазначає С. Ма-
ксимов, «в основі справедливої правотворчості 
лежить етичний дискурс соціуму. Вимога до 
дискурсу – участь кожного в обговоренні сутно-
сті справедливості, відмова від примусу. У про-
цесі дебатів передбачається виникнення консен-
сусу. При цьому соціальна умова солідарності 
виступає не як матеріальний критерій, а як про-
цедурна умова» [8, c. 136–137]. Але все це мож-
ливе лише у результаті пізнавального процесу. 
При цьому варто також зазначити, що гносеоло-
гічний, пізнавальний у своїй основі характер по-
требує не лише правотворча, а й правозастосовча 
судова діяльність. Лише тоді, коли суддя як суб’єкт 
правозастосування буде вникати у правову ситуа-
цію, коли окрему норму не будуть підганяти під 
окремий казус, не враховуючи його особливості; 
коли будуть уникати лицемірної і багатозначної 
заяви, що «закон є закон», право дасть реальний 
розв’язок спору про право.  У таких випадках мова 
йде про особливі пізнавальні засоби, що викорис-
товуються при пізнанні емпіричного світу, оскіль-
ки поєднують пізнавальні й оцінні моменти. Суддя 
має вирішувати справу, насамперед, у категоріях 
деонтології – вільної волі, зобов’язання, відповіда-
льності, а потім уже в категоріях емпіричної онто-
логії – соціального середовища, не підмінюючи 
перше другим [8, c. 154]. 

Специфіка правотворчості як процесу 
створення адекватних моделей поведінки поля-
гає не тільки у відкритті об’єктивних якостей і 
зв’язків, а й у їхньому спрямуванні на галузь 
практичну [7, c. 11]. Судовий прецедент; норма-
тивно-правовий акт, виданий судовою владою (з 
питань роз’яснення змісту норм права або за-
твердження процесуальних правил розгляду 
справ); квазіпрецедент – первинний результат 
судової правотворчості, за яким настає основний 
– дія цього прецеденту, що полягає в практично-
му регулюванні відповідних суспільних відно-
син. Саме вивчення останнього дозволяє визна-
чити ефективність, обґрунтованість, функціона-
льність суддівської правотворчості. 

Звичайно, не можна однозначно стверджу-
вати, що сучасний правотворчий процес повсюд-
но сприяє вдалому, незмінно виправданому ре-
зультатові: як і в будь-якому процесі пізнання, 
тут можливі й постійно трапляються помилки, 
волюнтаризм і заподіюваний ними конкретний 
збиток матеріального чи морального плану. Але 
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не завжди за суб’єктивні прорахунки суб’єкта пра-
вотворчості настає належна відповідальність. При-
чому, якщо на рівні судової правотворчості якісь 
форми відповідальності ще можливі (принаймні, у 
вигляді постановки питання про компенсацію зби-
тку, завданого прийняттям неправового акта), то 
верховний законодавець, який творить закони у 
формальному розумінні цього слова, надійно за-
хищений від відповідальності, який би руйнівний 
для суспільства закон він не прийняв [2, c. 184]. 

Іншою характеристикою судової правотво-
рчості є те, що остання виступає завжди як скла-
дний інтелектуально-пізнавальний процес. Акт 
правотворчості як витвір, отриманий у результаті 
такого процесу, не може не нести на собі відби-
ток суб’єктивності його творця. Наукова цінність 
цього явища полягає в тому, що воно дозволяє 
відобразити діалектику суб’єктивних і об’єктив-
них начал у процесі формування права і – як ре-
зультат – складну суб’єктивно-об’єктивну при-
роду права. Природа права така, що право не 
може бути не трансформоване суб’єктивністю 
реципієнта. Проходячи через свідомість службо-
вця і стаючи його правосвідомістю, воно не може 
не відчути впливу особливостей самої його сві-
домості. Подібне відбувається й у процесі судо-
вої діяльності, в якій реалізується не чисте право 
держави, а таке, яким його розуміє і як до нього 
ставиться суддя, тобто до певної міри вже зумов-
лене особистісними та професійними характери-
стиками судді [6, c. 27–28].  

Двоєдина природа правотворчості виража-
ється у тому, що, з одного боку, формування 
права і його зміст зумовлені об’єктивними умо-
вами існування суспільства й у цьому плані є 
об’єктивно-необхідними [11, c. 21], але, з іншого 
боку, правова реальність онтологічна, її дійсність 
стає об’єктивною через суб’єктивність [1, c. 20], 
у процесі свідомо вольової діяльності. Інтелекту-
альні, вольові акти, емоційні переживання 
суб’єктів права через правотворчість формують 
неповторний для кожного суспільства юридич-
ний дискурс правопорядку, що відображає спе-
цифічність укладу правового менталітету соціу-
му. Складна об’єктивно-суб’єктивна природа 
правотворчості передбачає наявність двох вимі-
рів: де об’єктивний орієнтує на зв’язок права з 
життям, враховує існуючі актуальні умови у да-
ному суспільстві, а суб’єктивний – орієнтує на 
свободу і творчу активність суб’єкта [8, c. 107], 
зумовлюється його суб’єктивними можливостя-
ми при творчій самореалізації. 

Визначення та вивчення дуалістичної при-
роди судової правотворчості  в умовах сучасної 

правової реальності має істотне значення  – адже 
її відправним моментом є зміщення акцентів з 
«логістики» права на правову прагматику, з фо-
рмально-логічних моментів юридичного аналізу 
на «буттєву» практику, що сприяє вивченню су-
ддею права в дії, в соціальному контексті, а не 
виключному механічному застосуванню позити-
вного матеріалу. 

Висновок. Підсумовуючи все вищенаведе-
не, судову правотворчість можна визначити як 
зумовлену об’єктивними суспільними закономі-
рностями комплексну діяльність суддів, що 
складається з розумово–пізнавальних операцій, у 
результаті яких у супроводжуваній системі дже-
рел права з’являються нові елементи – акти су-
дової правотворчості: судовий прецедент; нор-
мативно-правовий акт, виданий судовою владою 
(з питань роз’яснення змісту норм права або за-
твердження процесуальних правил розгляду 
справ); квазіпрецедент, що регламентують окре-
мий аспект буття суспільства. 
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Досліджується правове регулювання якості вищої освіти в Україні на основі чинного законодавства 
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Постановка проблеми. Забезпечення пра-

ва людини на освіту в будь-якій країні є одним з 
найважливіших обов’язків держави. Це зумовле-
но тим, що освіта в сучасному глобалізованому 
світі все більше стає вирішальним чинником су-
спільного прогресу та соціально-економічного 
розвитку держав світу. У контексті вимог сучас-
ності нового переосмислення на науковому і на 
законодавчому рівнях потребує проблема рефо-
рмування вищої освіти в цілому та підвищення її 
якості, зокрема. В умовах сьогодення тенденції 
розвитку вищої освіти та підвищення її якості 
повинні визначатися, у першу чергу, на законо-
давчому рівні. Формування достатньої і прогре-
сивної нормативно-правової бази освіти є одним 
із основних факторів, які можуть забезпечити 
можливість реалізації прав громадян на освіту. 

В Україні склалася ситуація, коли норма-
тивно-правове забезпечення якості вищої освіти 
не відповідає реаліям сучасності. Ця проблема 
набула більшої актуальності із приєднанням 
України до Болонського процесу, адже “основою 
європейських домовленостей у рамках Болонсь-
кого процесу є якість освіти” [9]. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Законодавче регулювання якості вищої освіти в 
Україні досліджуються у працях таких вчених, 
як: С. Архипова, В. Болотов, І. Вакарчук, 
О. Грішнова, Р. Валєєв, В. Зайчук, П. Кряжев, 
С. Ніколаєнко, Р. Шаповал. 

Ряд науковців присвятили свої роботи дос-
лідженню окремих аспектів підвищення якості 
освіти. До них належать: Л. Громова, В. Кальней, 
К. Корсак, Н. Селезньова, В. Тацій, В. Тимчен-
ко,С. Шишов та ін.  

Метою статті є дослідження законодавчо-
го регулювання якості вищої освіти в Україні, 
аналіз стану та перспектив розвитку нормативної 
бази сфери освіти. 

Виклад основного матеріалу. Україна має 
розвинену і всеохоплюючу систему освіти, яка за 
основними показниками була і залишається на 
рівні світових стандартів. Водночас, За останні 
роки у цій сфері накопичилося чимало невирі-

шених питань, які негативно впливають на якість 
вищої освіти.  

Сьогодні в освітянському законодавстві, 
яке знаходиться в процесі формування, уже при-
йнята велика кількість нормативно-правових ак-
тів різного рівня, які мають єдину ціль: забезпе-
чити належну якість вищої освіти. Незважаючи 
на це, у сфері вищої освіти існують проблеми, 
які є перешкодою її модернізації, у тому числі, 
підвищення якості.  

Для виявлення таких проблем, ліквідації про-
галин освітянського законодавства та вироблення 
рекомендацій для виходу з такої ситуації, вбачається 
необхідним проаналізувати ряд основних норматив-
но-правових актів з часу проголошення незалежності 
України у хронологічному порядку. 

У перші роки незалежності якість вищої 
освіти України регламентувалася законодавчими 
актами Української РСР. За численними показ-
никами мережа вищих навчальних закладів 
України та якість української освіти відповідали 
рівневі більшості розвинених країн світу. І, хоч 
Україна успадкувала досить розвинену радянсь-
ку освітянську інфраструктуру, важливою скла-
довою процесу державотворення постало за-
вдання формування власної освітянської політи-
ки. Основними складовими нормативної бази 
сфери вищої освіти стали, у першу чергу: Кон-
ституція України, Закони України “Про освіту” 
та “Про вищу освіту”, Державна національна 
програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), На-
ціональна доктрина розвитку освіти та ряд ін. 

Державна національна програма “Освіта” 
(“Україна ХХІ століття”), прийнята Першим 
З’їздом педагогічних працівників України та за-
тверджена 3 листопада 1993 р. Постановою Кабі-
нету Міністрів України, стала одним із перших 
кроків у загальнонаціональному масштабі стосовно 
перебудови освіти та підвищення її якості [18]. Го-
ловна мета Програми – визначення стратегії роз-
витку освіти в Україні на найближчі роки та пер-
спективу ХХІ століття, створення системи безпе-
рервного навчання і виховання для досягнення ви-
соких освітніх рівнів, забезпечення можливостей 
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постійного духовного самовдосконалення особис-
тості, формування інтелектуального та культурно-
го потенціалу як найвищої цінності нації. 

На думку деяких науковців, багато поло-
жень Програми “Освіта” не виконані [17, с.87]. 
Не створено умов для участі громадськості в 
процесі прийняття рішень щодо підвищення яко-
сті освіти, забезпечення її доступності; й досі не 
існує механізмів громадського контролю за дія-
льністю навчальних закладів, звітності держав-
них органів перед суспільством, участі громад-
ськості у прийнятті важливих рішень у процесах 
освітянської діяльності. 

Глибока криза вищої освіти, катастрофічна 
нестача коштів для фінансування освітянської 
діяльності, падіння зацікавленості в набутті фун-
даментальної освіти та пониження вимог до рів-
ня освіченості, загальної культури громадян 
України вимагали від влади рішучих кроків. 12 
вересня 1995 року Указом Президента України 
було затверджено “Основні напрями реформу-
вання вищої освіти в Україні” [23]. Цей нормати-
вний акт закріпив ряд невідкладних заходів щодо 
стратегічних напрямів розвитку вищої освіти, 
підготовки цілої низки концепцій реформування 
вищої освіти, удосконалення мережі навчальних 
закладів, забезпечення якості освітянської діяль-
ності та фінансового забезпечення заходів щодо 
реформування вищої освіти. 

Позитивним моментом “Основних напря-
мів реформування вищої освіти в Україні” було 
запровадження механізму поетапної міжнародної 
інтеграції вищої освіти України, зокрема: ви-
знання та нострифікацію в Україні документів 
про освіту, наукові ступені та звання; відпрацю-
вання механізму координації міжнародної діяль-
ності вищих навчальних закладів; розробку та 
впровадження централізованої інформаційної 
системи забезпечення навчального процесу і на-
уково-дослідної роботи у вищих навчальних за-
кладах, шляхом підключення її до світової 
комп’ютерної інформаційної мережі та ін. 
Остання складова даного механізму займає важ-
ливе місце не тільки у студентському житті, але 
й у житті науково-педагогічних працівників – 
сприяє пожвавленню дослідницької роботи, об-
міну науковою інформацією та практичним дос-
відом, проведенню міжнародних конференцій 
між навчальними закладами світу. 

Подією загальнодержавного значення стало 
прийняття Конституції України 28 червня 1996 
року. Норми Конституції України відповідають 
міжнародним стандартам у галузі освіти. Зокре-
ма, Конституція гарантує кожному право на 

освіту (ст. 53), вільний розвиток своєї особистос-
ті, право на свободу світогляду, право набувати 
спеціальні знання, що дають можливість вибору 
професії та роду діяльності [10]. Усі нормативно-
правові акти, які покликані регулювати освітян-
ську діяльність приймаються на основі Консти-
туції і не повинні їй суперечити. 

Важливе місце серед нормативно-правових 
актів у сфері регулювання якості вищої освіти за-
ймає Закон України “Про вищу освіту” від 17 січня 
2002 року. Закон спрямований на врегулювання 
суспільних відносин у галузі навчання, виховання, 
професійної підготовки громадян України.  

Стаття 3 згаданого закону встановлює, що 
державна політика у галузі вищої освіти визнача-
ється Верховною Радою України та ґрунтується 
на принципах: доступності та конкурсності здо-
буття вищої освіти кожним громадянином Укра-
їни; незалежності здобуття вищої освіти від 
впливу політичних партій, громадських i релі-
гійних організацій; інтеграції системи вищої 
освіти України у світову систему вищої освіти при 
збереженні i розвитку досягнень та традицій украї-
нської вищої школи; наступності процесу здобуття 
вищої освіти; державної підтримки підготовки фа-
хівців для пріоритетних напрямів фундаменталь-
них i прикладних наукових досліджень; гласності 
при формуванні структури та обсягів освітньої та 
професійної підготовки фахівців.  

Реалізація державної політики у галузі вищої 
освіти забезпечується шляхом збереження i розви-
тку системи вищої освіти та підвищення її якості, 
підвищення рівня освіченості громадян України, 
розширення їх можливостей для отримання вищої 
освіти, створення та забезпечення рівних умов дос-
тупності до вищої освіти тощо [7].  

Однак Закон України “Про вищу освіту”, 
закріпивши право на доступність до вищої осві-
ти, не визначив нормативів його забезпечення, не 
заклав основ створення ефективно діючої систе-
ми освітнього страхування і кредитування.  

З метою визначення стратегії та основних 
напрямів подальшого розвитку освіти в Україні та 
підвищення її якості 17 квітня 2002 року Президент 
України затвердив Національну доктрину розвитку 
освіти, яка визначає систему концептуальних ідей 
та поглядів на стратегію й основні напрями розви-
тку освіти у першій половині ХХІ ст. 

Першочерговим завданням національної 
доктрини є забезпечення доступності здобуття 
якісної освіти протягом життя для всіх громадян 
та подальше утвердження її національного хара-
ктеру, оновлення змісту освіти та організації на-
вчально-виховного процесу відповідно до демо-
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кратичних цінностей, ринкових засад економіки, 
сучасних науково-технічних досягнень. 

Згідно з п. 14 Національної доктрини роз-
витку освіти для всіх громадян України незалеж-
но від національності, статі, соціального похо-
дження та майнового стану, віросповідання, міс-
ця проживання та стану здоров’я забезпечується 
рівний доступ до якісної освіти. Реалізація зазна-
ченого права передбачає прозорість, наступність 
системи освіти для всіх рівнів, гнучке врахуван-
ня демографічних, соціальних, економічних змін. 
Модернізація системи освіти спрямована на за-
безпечення її якості відповідно до новітніх дося-
гнень науки, культури і соціальної практики, 
оскільки якість освіти є національним пріорите-
том і передумовою національної безпеки держа-
ви, додержання міжнародних норм і вимог зако-
нодавства України щодо реалізації права грома-
дян на освіту [15, с. 67]. 

Для виконання поставлених завдань, перед-
бачених Національною доктриною розвитку осві-
ти, у першу чергу прозорості освітянського проце-
су та моніторингу якості освіти, 25 серпня 2004 
року постановою Кабінету Міністрів України за-
тверджено “Порядок зовнішнього незалежного 
оцінювання та моніторингу якості освіти” [19]. 

Згідно з цим документом зовнішнє незалежне 
оцінювання та моніторинг якості освіти запроваджу-
ються з метою забезпечення реалізації конституцій-
них прав громадян на рівний доступ до вищої освіти, 
здійснення контролю за дотриманням державних 
стандартів освіти, проведення аналізу стану системи 
освіти та прогнозування її розвитку. 

Відповідно до постанови на Міністерство 
освіти і науки України були покладені такі 
обов’язки: у 2006 році – провести випробування 
технологій зовнішнього незалежного оцінювання 
навчальних досягнень випускників навчальних 
закладів системи загальної середньої освіти; у 
2007-2008 рр. – здійснити запровадження зовні-
шнього незалежного оцінювання навчальних до-
сягнень випускників навчальних закладів систе-
ми загальної середньої освіти, які виявили ба-
жання вступити до вищих навчальних закладів. 

Запровадження зовнішнього незалежного 
оцінювання якості знань вступників має свої як 
позитивні, так і негативні сторони. До позитив-
них, насамперед, слід віднести відкритість та 
прозорість вступної капманії; до негативних – 
неготовність державних органів, відповідальних за 
незалежне оцінювання, до проведення на належ-
ному рівні тестування випускників шкіл; “неви-
правдану” тривалість перевірки знань майбутніх 
абітурієнтів. Однак, як показує практика, з року в 

рік процедура “оцінювання якості” налагоджуєть-
ся, наближається до світових стандартів з враху-
ванням українських освітянських традицій. 

Із приєднанням до Болонського процесу у 
травні 2005 року, Україна разом з іншими краї-
нами Європейського співтовариства, стала на 
шлях вироблення єдиного розуміння якості осві-
ти, спільного для всіх країн. Це зумовлено необ-
хідністю створення єдиного освітнього простору, 
підвищення мобільності викладачів, студентів і 
випускників ВНЗ, що є передумовою для збли-
ження позицій європейських країн у економіч-
ній, соціальній і культурній сферах [1, с. 13].  

Забезпечення якості вищої освіти обґрун-
товано постає одним із чинників Болонського 
процесу та створення європейського простору 
вищої освіти. Тому варто проаналізувати ще пи-
тання, пов’язані із забезпеченням якості вищої 
освіти щодо втілення у освітній процес “Плану 
дій щодо забезпечення якості освіти України та її 
інтеграції в європейське і світове освітнє співто-
вариство на період до 2010 року”, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України 13 
липня 2007 року [14]. Слід зауважити, що деякі із 
запланованих Планом заходів ще не повною мі-
рою реалізовані. Зокрема, п. 4.1. “Розробити ре-
комендації щодо запровадження національних 
Стандартів та Рекомендацій для забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти”, 
п. 4.2. “Створити систему акредитацій та Націо-
нальний освітній акредитацій центр” тощо. 

4 липня 2005 року Президент України ви-
дав указ “Про невідкладні заходи щодо забезпе-
чення функціонування та розвитку освіти в Укра-
їні”. Даний акт став важливим кроком для інтег-
рації України в європейський освітній простір. 
Він закріпив основи реалізації заходів щодо 
впровадження зовнішнього незалежного оціню-
вання якості знань вступників у навчальні закла-
ди, таким чином сприяв підвищенню якості ви-
щої освіти – випускники шкіл з високим рівним 
знань здобули можливість навчатися у найпрес-
тижніших вузах України [22]. Окрім цього, указ 
окреслив коло завдань для Кабінету Міністрів 
України, серед яких першочерговим була розро-
бка концепції реформування освіти в Україні із 
врахуванням перспектив інтеграції України до 
Європейського Союзу. 

15 вересня 2005 року в Міністерстві освіти 
та науки України відбулося обговорення Конце-
пції реформування освіти в Україні на період 
2006-2010 рр. Метою Концепції є усунення пере-
пон, що гальмують адаптацію української освіти 
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до соціально-орієнтованої економіки та інтегра-
цію в європейський і світовий освітній простір. 

Положення Концепції забезпечують рівний 
доступ до здобуття якісної освіти громадян 
України, удосконалюють механізм управління, 
оптимізації, прогнозування та фінансування 
освітньої галузі та прискорюють розвиток вищої 
освіти як визначального чинника інноваційного 
розвитку української економіки, суспільства. 

Подією державного масштабу у сфері осві-
ти стало входження України 4 березня 2008 року 
в Брюсселі (Бельгія) до Європейського реєстру 
забезпечення якості освіти (EQAR). 

Це – надзвичайно важливе досягнення МОН 
України в напрямку забезпечення якості вищої 
освіти європейського рівня. Даний реєстр діє від-
повідно до норм і стандартів забезпечення якості 
вищої освіти, які прийняті міністрами, що відпові-
дають за вищу освіту, в Бергені 2005 року. 

Європейський реєстр із забезпечення якості 
розпочав свою діяльність влітку 2008 року і 
сприяє мобільності студентів, що слугує осно-
вою для підвищення довіри до вищих навчаль-
них закладів. 

Можна сказати, що з цього часу в освітян-
ській сфері розпочався принципово новий та які-
сний етап розвитку. Прийнято низку норматив-
но-правових актів для регламентації діяльності 
вищих шкіл. Насамперед, це Укази Президента 
України “Про додаткові заходи щодо підвищен-
ня якості освіти в Україні” (20.03.2008 р.), “Про 
забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в 
Україні” (25.09.2008 р.), Рішення Колегії МОН 
України “Мета реформ у вищій школі – якість і 
доступність освіти” (02.04.2009 р.) та ін.  

На зустрічі міністрів, які відповідають за 
вищу освіту в країнах-учасницях Болонського 
процесу, що відбулася 11-12 березня 2010 року у 
Будапешті та Відні, прийнято Будапештсько-
Віденську Декларацію та офіційно проголошено 
створення Європейського простору вищої освіти 
[3]. З цього документу випливає наступний ви-
сновок: багато чого було досягнуто в реалізації 
Болонських реформ, однак такі напрями діяльно-
сті, як реформа ступенів і навчальних програм, 
забезпечення якості, визнання, мобільність, соці-
альний вимір хоч і запроваджені, однак, втілю-
ються у життя у недостатній мірі.  

Основними принципами та напрямами роз-
витку освітянського законодавства про вищу освіту 
повинні бути: а) забезпечення єдності, системності 
і наступності у нормативних документах різного 
статусу і рівня; б) уніфікованість законодавства 
про розподіл повноважень у прийнятті норматив-

них актів між органами законодавчої, виконавчої 
влади та органами управління системою освіти; в) 
проведення кодифікації нормативно-правових ак-
тів у галузі вищої освіти за основними об’єктами 
правовідносин; г) контрольованість виконання по-
ложень нормативно-правових актів. 

Висновки. Україна має достатню законодав-
чу базу для регулювання якості вищої освіти. Од-
нак ця система нормативно-правових актів не поз-
бавлена недоліків. Нагальною є докорінна модерні-
зація вищої освіти, пристосування її до вимог сьо-
годення. Водночас участь системи вищої освіти 
України в Болонських перетвореннях має бути 
спрямована лише на її розвиток і набуття якісних 
ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження 
національних стандартів її якості. Орієнтація на 
Болонський процес не має призводити до надмір-
ної ломки вітчизняної системи вищої освіти. 
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Legislative control of the high education quality in Ukraine is being investigated on the basis the cur-
rent legislation about the higher education of Ukraine. 
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Аннотация 
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ФАЛЕС МІЛЕТСЬКИЙ: РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МОРАЛЬНО-ПРАВОВИХ УЯВЛЕНЬ  

ПРО СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ 
 

Досліджуюдся морально-правові погляди на суспільні відносини Фалеса Мілетського (624-546 рр. до 
н.е.), визначається його роль у зародженні давньогрецької філософії права. 

Ключові слова: Фалес Мілетський, давньогрецька філософія, морально-етичні відносини, морально-
правові уявлення. 

 
Постановка проблеми. Першим серед мі-

летських філософів був Фалес – відомий матема-
тик, астроном та політичний діяч, який користу-
вався великою повагою співгромадян. Він похо-
див із знатного фінікійського роду, був сучасни-
ком Солона та Креза. Але, не дивлячись на його 
великий внесок у розвиток науки в цілому та фі-
лософії зокрема, постать Фалеса залишається 
маловідомою. Він входив до числа відомих семи 
мудреців, чиї вислови дійшли до наших днів. 

Багатогранні наукові пошуки Фалеса своє-
рідно впливали на розвиток його філософської 
думки. Так, наприклад, геометрія на той час була 
настільки розвинутою наукою, що виступала пе-
вною основою наукової абстракції й саме це і 
вплинуло на погляди Фалеса. Мислитель, як і 
його наступники, був прихильником концепції 
гілозоїзму, – поглядів, за якими здатність відчу-
вати нібито притаманна будь-якій матерії. Він 
вважав, що все суще має власну душу, розгляда-
ючи її як щось спонтанно-активне. Також філо-
соф прославився своєю суспільно-етичною, дер-
жавно-правовою та дипломатичною діяльністю, 
що спричиняло неабиякий плив на розвиток то-
гочасного давньогрецького суспільства. Тому 
діяльність Фалеса і на даний час викликає неаби-
який інтерес і продовжує залишатися предметом 
наукового аналізу. 

Ступінь наукової розробки проблеми. До 
дослідження творчої спадщини Фалеса звертало-
ся не одне покоління вчених-філософів, правоз-
навців, політологів та представників інших галу-
зей науки. Ще в сиву давнину до цієї проблема-
тики зверталися такі мислителі античності як 
Геродот, Діоген Лаертій, Страбон, Еліан. Серед 
західноєвропейських вчених творчість Фалеса 
вивчали Ж.П.Вернан [4], В.Віндельбанд [5], 
Т.Гомперц [6]. До сучасних реалій дослідження-
ми у цій сфері займалися В.Ф.Асмус [2], 
А.С.Богомолов [3], Н.Н.Залеський [7], М.М.Ко-
биліна [8], А.Ф.Лосєв [11], С.Я.Лур’є [12], 
В.С.Нерсесянц [14], З.А.Покровська [15], 

С.В.Пролєєв [16], Г.П.Редькін [17], І.Д.Рожансь-
кий [18], С.Н.Трубецький [20], в українських до-
слідженнях – М.В.Костицький [10]. 

Метою статті є аналіз філософсько-науко-
вих поглядів Фалеса на суспільні відносини че-
рез призму морально-правових констант тогоча-
сного іонійського суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Давньогре-
цька філософія (в тому числі філософія права) є 
чистим творінням грецького духу, бо жоден ін-
ший народ до греків не створив філософії в тому 
розумінні, яке ми застосовуємо власне до цієї 
науки. Напевно розквіт грецької філософії не був 
випадком. Йому сприяла географія країни, суспі-
льний і політичний устрій грецьких міст-держав, 
рід занять населення, власне грецька культура та 
демократія, яку освоїли греки. Зацікавленість 
природою, навколишнім світом, людиною взага-
лі й людиною в природі та суспільстві, прагнен-
ня до ясності та здатність до абстрактних розмір-
ковувань – це ті обставини, що сприяли виник-
ненню грецької філософії. Зауважимо, що давня 
грецька філософія починається з того, що абстрак-
тне мислення спрямовується на зовнішню природу, 
на зовнішній, об’єктивний для людини світ, як 
єдину струнку цілісність, на космос [10, с.26]. 

Початок філософствування у греків пов'я-
заний не з поняттєво-логічними конструкціями, а 
з образно-метафоричними міркуваннями, зумов-
леними традиціями міфологічного осмислення 
світу. У морально-правовій філософії проблеми 
моралі та права спочатку розчинялися в мірку-
ваннях античних філософів про Космос, логос, 
долю. При цьому в багатьох випадках поняття 
моралі й права перепліталися. З одного боку це 
свідчило про близькість цих форм регулювання 
людської поведінки, а з другого – про нездат-
ність давньої думки вникнути в їх сутність і роз-
межувати ці дві категорії [22, с.41].  

Антична філософія виникла в першій поло-
вині VI ст. до н.е. в малоазійській частині тодіш-
ньої Еллади – в Іонії, в місті Мілет (на західному 
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березі Малої Азії, сучасне місто Балат на терито-
рії Туреччини). Вже на початку VІ ст. до н.е. Мі-
лет виділявся серед міст Іонійського союзу як 
великий торгівельний та культурний центр, де 
роль наукового знання стала частиною реалізації 
щоденних потреб впливових представників нової 
торгової аристократії. Про ті часи Геродот писав, 
що Мілет – процвітав як ніколи. Це була перлина 
Іонії [Геродот, V, 28.]. Тому не викликає подиву 
той факт, що перша давньогрецька філософська 
школа називається мілетською. До неї належали 
Фалес, який був, за словами Аристотеля, «родо-
начальником» філософії, а також Анаксімандр, 
Анаксімен та їх учні. У своїх ще наївних філо-
софських уявленнях про світ мілетці опиралися 
на більш давній світогляд Гомера та Гесіода, 
очищуючи його від міфологічної форми та пере-
творюючи у відповідності з зачатками наукового 
мислення свого часу. Специфічна філософська 
постановка питання, яку ми зустрічаємо у зазна-
чених мислителів, полягає в прагненні встанови-
ти ту першооснову, яка могла б пояснити всю 
нескінченну багатогранність природних явищ. 
Фалес вважав такою першоосновою воду, Анак-
сімен – повітря [1, с.25, 267].  

Що ж до державно-політичних поглядів 
Фалеса зазначимо, що у Древній Греції все поча-
лося зі спроб раціоналізації політичної складової 
життєдіяльності суспільства за допомогою міфів, 
які стали також ґрунтом для формування й філо-
софського світогляду. Так від шлюбу Зевса з 
Фемідою, по теогонії Гесіода, народжуються дві 
дочки – Діке, тобто правда і справедливість, які 
співставляються з позитивно існуючими закона-
ми і звичаями, та Евномія, тобто благозаконня, 
законопорядок.  

Вже в епоху Гомера (кінець ІІ тис. до н.е.) 
греки оперували такими поняттями, як «правда», 
«справедливість» (діке), «звичай», «звичайне 
право» (теміс), «номос» (закон) та ін. У Гомера 
божественна за своєю природою справедливість 
виступає як об’єктивна основа та критерій прав-
дивого. Те, що відповідало тодішнім поглядам на 
справедливість, сприймалося як право. Гесіод 
(VІІ ст. до н.е.) вказував на єдині корені та осно-
ви таких категорій, як справедливість та закон. 
Пізніше уявлення про взаємозв’язок справедли-
вості та права були розвинуті у творчості «семи 
мудреців», зокрема: Солона, Фалеса, Хілона, Бі-
анта та ін. (VІ ст. до н.е.), які доводили необхід-
ність дотримання «міри» і «середини» в усіх 
справах та вчинках. Ці поняття вважалися уособ-
ленням справедливості та моральної основи 
людської поведінки, а також законодавства. Зок-

рема Фалес казав: «Не роби сам того, що ти за-
суджуєш у інших» [21, с.32-33]. 

Справедливість (діке) в Гесіода, так само 
як і в Гомера, позиціонується як противага силі 
та насиллю. Як дочка верховного бога Зевса (вті-
лення всього досконалого й всеблагого) та Фемі-
ди (втілення вічного, звичайного, природного, 
божественного порядку), Діке охороняє божест-
венну справедливість та карає за відхід від неї. 
П.Г.Редькін стосовно гесіодівської Діке зазначав, 
що вона виступаючи еталоном правди та справе-
дливості, являючись втіленням небесного, боже-
ственного і в той же час також і проявом приро-
дної сили – відрізняється від земного позитивно-
го права. Тому в даному випадку можна прослід-
кувати процес зародження двох понять, що про-
ходять через всю історію грецької філософії пра-
ва: поняття про природне та позитивне право [17, 
с.395]. Евномія ж (благозаконня), будучи дочкою 
Зевса та Феміди і сестрою Діке, означає божест-
венний характер начал законності в суспільному 
устрої, глибинний внутрішній зв'язок законності 
та суспільного (державного) порядку [14, с.20]. 
Зазначимо, що і Діке (справедливість) і Евномія 
(благозаконня), походячи з спільного начала, за 
давньогрецькою міфологією виконують дещо 
різні, але споріднені функції, зокрема до функцій 
Діке належить нагляд на дотриманням божест-
венної справедливості та виконання функцій по-
карання за її порушення, звеличуючи божествен-
ний, природній закон до рангу еталону, який не 
підлягає ігноруванню за будь-яких обставин. В 
разі ж його порушення настає невідворотне по-
карання, яке несе в собі божественний підтекст. 
Фактично проголошується, на наш погляд, при-
мат природного, божественного права над пози-
тивним. І в той же час Евномія зводить до рангу 
абсолютної основи божественний характер яко-
му повинні відповідати начала позитивного пра-
ва й суспільного устрою, та нерозривно зводить 
між собою внутрішні глибинні зв’язки законнос-
ті та державного порядку. Іншими словами мож-
на сказати, що Діке проголошує примат природ-
ного, божественного права та невідворотність 
покарання за його порушення, а Евномія – пов’я-
зує між собою божественне, природне та позити-
вне право, божественний та державний порядок, 
тим самим фактично проголошуючи необхід-
ність суворої відповідності положень позитивно-
го права природному, божественному, а також 
прирівнює функції покарання за порушення при-
родного, божественного права з відповідальніс-
тю за недотримання вимог норм позитивного 
права, фактично надаючи йому також божест-
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венного вираження чи то прояву. Вона виконує 
функцію сполучної ланки між природнім, божес-
твенним та позитивним правом, законністю, сус-
пільним порядком. 

Вже деякі з семи грецьких мудреців (VII-VI 
ст. до н.е.), зокрема Фалес, Біант, Піттак, Солон, 
Хілон формулюють принципи справедливого, на 
їх погляд, державно-правового устрою.  Так Фа-
лес і Солон займалися політикою, причому 
останній прагнув реалізувати свій політичний 
ідеал на практиці, ставши архонтом в Афінах і 
видавши у 594 році до н.е. «Нові закони», тим 
самим реформував соціально-політичний лад 
афінського полісу [9, с.156]. Щодо Фалеса, за-
значимо, що вже на зорі зародження та розвитку 
філософії, ним формулювалися ідеї політичного 
та державницького характеру, які вже на той час 
відігравали неабияку роль у розвиткові еллінсь-
кого суспільства. Саме ж осмислення проблем, 
які пізніше отримали назву філософських, відно-
ситься до пізнього періоду творчості Фалеса. До 
того часу він вже був відомий своєю мудрістю. 
Одним із вагомих її виразів стали, зокрема, пора-
ди з приводу ведення державних справ. Так він 
порадив містам Іонії об’єднатися в єдиний пані-
онічний союз, який значно їх підсилював та слу-
жив би засобом захисту загальних грецьких інте-
ресів [20, с.102].  

Під тиском об’єктивних обставин зовніш-
нього характеру, Фалес змушений був поверну-
тися  до державних справ, від яких він відійшов з 
метою спостереження за явищами природи. Саме 
ці обставини були досить небезпечними для Мі-
лету та могли спровокувати грандіозну соціальну 
катастрофу, яка, в свою чергу, спричинила б не-
поправні наслідки для міста Фалеса. На його 
очах корінним чином змінювалось встановлене 
на протязі сторіч суспільно-політичне життя Бли-
жнього Сходу. Із силою такої могутності ні грекам, 
ані їх сусідам до того часу не доводилося зустріча-
тися – в безпосередній близькості до грецьких міст 
зупинилася наймогутніша армія того часу – війська 
перського царя Кіра Великого. І саме ця обставина 
могла спровокувати зміну епох. Об’єктом військо-
вих зазіхань персів стає Лідія, яка поряд з Вавіло-
нією та Єгиптом, на 549 рік до н.е. залишалася ве-
ликою незалежною державою регіону. 

Лідією правив цар Крез, який розуміючи 
небезпеку свого становища розпочинає пошук 
союзників у протистоянні перській загрозі. Із 
змісту давніх історичних пам’яток випливає, що 
Крез звертався з пропозицією про укладення вій-
ськового союзу до Мілету, і в цей процес безпо-
середньо втрутився Фалес. Зокрема Діоген Лаер-

тій вказував, що Фалес в державних справах прий-
мав мудрі рішення. Так, коли Крез відрядив до мі-
летців своїх послів з метою укладення військового 
союзу, він став на перешкоді цьому процесові, що 
в подальшому і врятувало місто після перемоги 
Кіра над Лідією [Диоген Лаэртий, І, 24].  

Формування морально-етичної думки як 
джерела філософії, в давньогрецькому суспільст-
ві починається з повсякденної моральної свідо-
мості, яка у кожного народу виражається у бага-
томанітній формі приказок та прислів’їв. У Дре-
вній Греції на початку VІ ст. до н.е. поглиблення 
особистісної свідомості виражається в появі ети-
чної рефлексії. Її носії, скоріш за все, вже тоді 
отримали назву згадуваних нами вище «семи му-
дреців». Насправді різні джерела називають сім-
надцять імен, кому приписується авторство мо-
ралізаторських гном (сентенцій, висловів). До їх 
числа, в основному, належали суспільні та полі-
тичні діячі, зокрема ім’я Солона Афінського фі-
гурує у всіх списках. У цих представників етичне 
мислення тісно перепліталося з політико-
юридичним. А Фалес, ім’я якого також завжди 
входило до цього переліку, виступає у ньому не 
тільки як мудрець, софос, але і як перший філо-
соф [19, с.59].  Ці мислителі в своїх коротких ви-
словах (гномах) формулюють досить раціональні 
та світські за своїм духом етичні та політичні 
сентенції, максими мирської практичної мудрос-
ті, досить часто відносячи їх на рахунок полісно-
го життя, його законів та порядків [14, c.20]. 
Найбільш ж цінними з філософської точки зору є 
максимально узагальнюючі вислови. Один із са-
мих глибоких приписують Фалесу. У відповідь 
на питання як прожити саме праведне та ліпше 
життя, мудрець відповів: «Якщо самі не будемо 
робити те, у чому дорікаємо іншим» [19, c.60]. 

Зауважимо, що зусиллями «семи мудреців» 
було створено чи не найперший у світовій пра-
вовій та політичній думці кодекс правил держав-
ного управління, досягнення полісної єдності, 
політичного компромісу, принципів законотво-
рення, взаємозв’язку справедливості та права з 
акцентом на дотриманні міри, «золотої середи-
ни», стабільності законів, доброчесності та спра-
ведливості державних правителів [13, c.37-38]. 

Фалес походив із знатного роду, але за сво-
їми соціально-політичними поглядами виступав 
за помірковане правління, не сприймав крайно-
щів багатства та злиденності. Цікавим є також 
той факт, що вислів, який приписують авторству 
Фалеса, зокрема «Пізнай самого себе», поряд із 
висловом Солона «Нічого понад міру», був відтво-
рений на стінах храму Аполлона в Дельфах та мав 
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досить потужний морально-етичний вплив на соці-
ум як на території Еллади, так і за її межами.  

Також з відомостей про участь Фалеса в 
тогочасному політичному житті збереглося пові-
домлення Геродота про те, що він радив іонійсь-
ким полісам об’єднатися для боротьби проти 
вторгнення персів в малоазійські грецькі міста. 
«Він запропонував іонійським жителям побуду-
вати один загальний будинок для нарад, саме на 
Теосі, так як це місто знаходилося в центрі Іонії. 
Окремі міста, між іншим, повинні були зберегти 
самостійність, але тільки як місцеві общини» 
[Геродот, І, 170], але ця пропозиція Фалеса так і 
залишилася не реалізованою [14, с.21]. Можна 
зазначити, що цими діями він намагався створи-
ти фактично державний орган парламентського 
типу для Іонії, розмістивши його рівновіддалено 
від всіх складових частин, чи то суб’єктів Іоніс-
тичної держави. Вони, на думку Фалеса, повинні 
були передати цьому центральному державному 
органові частину свого суверенітету, перетво-
рюючись з вільних міст-держав на складові час-
тини нової Іоністичної держави, залишаючи за 
собою лише  компетенцію у врегулюванні пи-
тань місцевого рівня. Але увійшовши до одного 
державного організму ці новостворені територіа-
льні суб’єкти шляхом об’єднання належних їм 
військових, фінансово-економічних, людських 
ресурсів та проведенням однієї політичної лінії, 
змогли б протистояти загарбницьким устремлін-
ням перських завойовників, які прагнули захопи-
ти малоазійські землі, підконтрольні на той час 
розрізненим грецьким громадам. Звичайно, цей 
новоутворений державний організм позбавляв би 
вільні грецькі міста-держави частини їхнього 
суверенітету, але завоювання цих земель перса-
ми призвело б до повної його втрати і навіть до 
фактичної загибелі грецьких полісів в Малій 
Азії, що з часом таки і сталося.  

Грецький письменник Еліан Клавдій на по-
чатку ІІІ ст. н.е. писав, що філософи також за-
ймались державною діяльністю, а не тільки жили 
в тишині відрізняючись одними інтелектуальни-
ми перевагами… Солон служив афінянам, Біант 
та Фалес принесли велику користь Іонії [Элиан. 
Пёстрые истории, с.3, 17].  

Висновки. На основі розглянутого матері-
алу можна прийти до висновку, що розробляючи 
власні філософсько-категоріальні та етично-пра-
вові константи, Фалес створював підґрунтя для 
розвитку соціально-політичних, морально-етич-
них та державно-правових підвалин тогочасного 
суспільства. Це досить виразно можна простежи-
ти на прикладах його політичної та державниць-

кої діяльності, до якої він змушений був зверта-
тися за час свого життя під тягарем обставин пе-
реважно зовнішнього характеру. Його науково-
політична діяльність на той період розвитку гре-
цького суспільства не була чимось надзвичай-
ним, «позарамковим», а спрямовувалася безпо-
середньо на розв’язання проблемних питань 
життя та розвитку тогочасного соціуму.  
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The article under discussion investigates ethic and legal views of Thales (years of birth 624-546 B.C.) 

upon social relations. Besides, the author makes an attempt to determine the role of Thales in founding phi-
losophy of law in Ancient Greece. 
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об общественных отношениях 

 
Аннотация 

В статье исследуются нравственно-правовые взгляды на общественные отношения Фалеса Ми-
летского (624-546 гг. до н.э.), определяется его роль в зарождении древнегреческой философии права. 
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ПОГЛЯДИ ІВАНА ФРАНКА НА СУТНІСТЬ ПРАВА 
 

На підставі аналізу наукової спадщини мислителя окреслено розуміння ним сутності права. Учений ви-
знавав, що право не залишається незмінним у своєму розвитку, а підпорядковується прогресу історичної ево-
люції. У поглядах І.Франка щодо сутності права визначальним є прикладний аспект. Він розумів право як таке, 
що пронизане ідеями гуманності та справедливості, регулює відносини між людьми, забезпечує волю і недото-
рканність особи. 

  
Постановка проблеми. І.Франко дослідив 

процес виникнення права зі звичаїв додержавно-
го суспільства, його перетворення на правовий 
звичай (звичаєве право), що з часом поступається 
іншим формам виразу права, зокрема, закону. 
Для І.Франка історія виникнення права, принци-
пи його розвитку слугували відправним пунктом 
для з’ясування сутності самого права. Учений 
визнавав, що право не залишається незмінним у 
своєму розвитку, а підпорядковується прогресу 
історичної еволюції. Кожній епосі властиве, як 
зазначав І.Франко, характерне тільки для неї ро-
зуміння права. Зміна соціальних традицій та па-
нуючих у суспільстві уявлень про справедли-
вість, рівність і свободу впливають на зміну цін-
нісної сутності права. Учений розглядав право як 
одне із складних явищ об’єктивної реальності, з 
властивою йому традицією, культурою та історі-
єю. У поглядах І.Франка щодо сутності права 
визначальним є прикладний аспект. Він розумів 
право як таке, що пронизане ідеями гуманності 
та справедливості, регулює відносини між людь-
ми, забезпечує волю і недоторканність особи.   

Ступінь наукової розробки проблеми. У 
статтях В.Сокуренка “Державно-правові погляди 
Івана Франка” (1966) [7], “Політичні і правові 
погляди І.Франка” (1986) [6] описані міркування 
письменника щодо процесу виникнення права, 
розуміння І.Франком сутності цього інституту. 
Окремо слід виділити спеціальні дослідження 
О.Скакун. У монографії “Іван Франко” (1987)  
вчена проаналізувала політико-правові аспекти 
творчості І.Франка [3]. Окрему главу присвячено 
власне правовим поглядам І.Франка, розглянуто 
його міркування щодо права та закону. О.Скакун 
підкреслила, що в державно-правових ідеях 
І.Франка виражене його загальносоціальне та 
пізнавальне відношення до політичної і правової 
дійсності та перспектив її розвитку. О.Копиленко 
у монографічному дослідженні 1990 р. “Політи-
ко-правові ідеї Т.Шевченка та І.Франка в сучас-
ній ідеологічній боротьбі” розглянув окремі по-
ложення правових міркувань І.Франка  [2]. 

Мета статті полягає в тому, щоб на підста-
ві аналізу окремих філософських, політичних, 
економічних, історичних і літературознавчих 
праць І.Франка визначити погляди мислителя 
щодо сутності права. 

Виклад основного матеріалу. При розгля-
ді питань про виникнення, сутність та джерела 
права І.Франко виявляв схильність до інтегру-
вання елементів природно-правового, соціологі-
чного і формально-догматичного право пізнання. 
Він  зазнав впливу різних теорій походження 
держави і права – органічної, теологічної, патрі-
архальної, договірної, історико-матеріалістичної, 
насильства. Серед ідейних натхненників пись-
менника в різні періоди його світоглядної ево-
люції були: І. Кант, О.Конт, К.Маркс, Г.Спенсер, 
М.Драгоманов, С.Подолинський, О.Єфименко, 
М.Грушевський, В.Охримович та ін.  

Дослідник правової позиції І.Франка В.Со-
куренко зауважує, що він „… дав аналіз класової 
суті права і спробував виявити роль права в ре-
гулюванні суспільних відносин” [6, с. 118]. 
В.Сокуренко також наголошує на протилежності 
правових поглядів письменника позиціям „бур-
жуазних економістів і соціологів”.  Потрібно ви-
знати, що В.Сокуренко, в період написання своїх 
статей про правові погляди І.Франка, перебував 
у визначених рамках ідеологічної системи. Це і 
позначилось на його твердженнях щодо творчої 
спадщини письменника.  

 За своїм змістом і призначенням право є 
складним, багатоаспектним явищем, з чим і 
пов’язана різноманітність підходів до його розу-
міння. У своїх наукових і публіцистичних працях 
І.Франко намагався з’ясувати “що є правом”, ро-
зглядав і аналізував існуючі на той час концепції 
праворозуміння. Досліджуючи історію виник-
нення та розвитку державно-правових систем у 
різних народів, І.Франко сформував чітку уяву 
про сутність права. 

Учений наголошував, що „… пізнання іс-
торичної еволюції певної інституції, певного ві-
рування, певної системи мислення є першою 



Погляди Івана Франка на сутність права 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 550. Правознавство. 21 

елементарною умовою зрозуміння тієї справи, є 
доброю половиною її зрозуміння, яке без того 
буде лише абстрактним і довільним…” [8, т. 45, 
с. 258]. З огляду на це, для з’ясування поглядів 
письменника щодо розуміння права, важливо 
проаналізувати розгляд І.Франком процесу істо-
ричного розвитку права. Інтерес до цієї пробле-
матики, як підкреслює О.Скакун, І.Франко ви-
явив ще в роки навчання на філософському фа-
культеті Львівського університету. [3, с. 80]. Са-
ме тоді біографічні чинники спонукали письмен-
ника замислитись над сутністю права. Після без-
підставного арешту у червні 1877 р. та несправе-
дливого засудження, що характеризується прав-
никами як судова фікція, письменник зайнявся 
вивченням римського права. Після повернення 
до навчання в університеті, І.Франко цілеспря-
мовано вибирав дисципліни для вивчення. Він 
писав: “Я, щоправда не покинув університетсь-
ких студій, але трактував їх уже не як студії для 
хліба, а тільки шукав способів поповнити дійсно 
прогалини свойого знання” [8, т. 33, с. 348]. Се-
ред відвідуваних курсів були лекції з римського 
права професора Ф.Зрудловського. 

Зауважимо, що при дослідженні правових 
поглядів І.Франка важливо визначити, хто впли-
нув на формування і утвердження його правових 
поглядів. В цьому аспекті необхідно також вра-
ховувати всі обставини тієї дійсності, у якій він 
жив і творив. Як правило, праці радянського пе-
ріоду обмежувались висвітлення (або швидше 
підтягуванням) тих позицій письменника, які 
можна було зіставити з марксистським вчення 
про право. Згідно з марксистською теорією право 
– це возведена в закон воля панівного класу. Йо-
го зміст визначається матеріальними умовами 
життя цього класу, а закон – це державна воля 
панівного класу. Радянські дослідники правових 
поглядів І.Франка всіляко підкреслювали їхню 
схожість з ідеями К.Маркса.  

Ми вже звертали увагу на вплив М.Дра-
гоманова при формуванні окремих правових по-
зицій світогляду І.Франка. Наголосимо, що 
М.Драгоманов розумів право як вираз загальної 
волі народу, нації. Він вважав, що тільки на цій 
основі може бути побудований закон. „Право, 
сформульоване, закріплене в законі, повинно пе-
редусім закріпити політичні свободи, адже без 
них воно не діє. Отже, суть політичної боротьби 
– в боротьбі за право, закон. Насильницька рево-
люція руйнує право. Драгоманов виступав за 
конституційні реформи, був прибічником „прав-
ління законів, а не людей.” Конституцію розумів 
як верховний закон, що встановлює поділ влади і 

гарантує права людини, які охоплює судова сис-
тема” [4, с. 31]. Подібні твердження знаходимо у 
наукових та публіцистичних розвідках І.Франка. 

Як зазначає О.Скакун, в Галичині у ХІХ 
столітті найпопулярнішими були соціологічна 
теорія права і теорії „відродженого” природного 
права. Дослідниця вказує на критичне ставлення 
І.Франка до цих правових теорій [3, с. 81-82]. 
Соціологічна юриспруденція в Австро-Угорській 
державі існувала у вигляді т.зв. руху за „вільне 
право”. Його засновником був правознавець та 
соціолог Є.Ерліх. Вчений різко виступив проти 
пануючого в той час формалістичного підходу до 
права. Він приділяв велику увагу вивченню за-
конодавства, дослідженню звичаєвого права, су-
дової практики, явищ господарського життя. 
Збирав обширний фактичний матеріал, на основі 
якого намагався дати „нове” теоретичне обґрун-
тування існуючого права. Є.Ерліх вважав, що 
правові установи ґрунтуються не тільки на пра-
вових нормах. Мораль, релігія, звичаї, пристой-
ність та ін. проникають і в право. Позитивне пра-
во, на його думку, нездатне охопити всю багато-
гранність правового життя. Точками дотику пог-
лядів І.Франка та Є.Ерліха, на нашу думку, мож-
на вважати такі: заперечення тотожності права і 
закону; розуміння права як вчорашнього звичаю 
і звичаю – як права завтрашнього. 

Що ж до розповсюдженої в Австро-Угор-
щині теорії “відродженого” природного права то, 
за спостереженням О.Скакун, „особливо часто в 
працях І.Франка ми зустрічаємось з критичною 
оцінкою різноманітних модифікацій теорії природ-
нього права, зокрема неокантианства” [3, с. 82]. 
Спробуємо розібратися у цьому. Окремі ідеї про 
природні права характерні для вчень Стародавньої 
Греції, але тільки в ХVІІ ст. було сформоване цілі-
сне вчення про природні права, направленого про-
ти феодального свавілля на захист ідей свободи і 
рівності. Представниками цієї школи права були 
Ж.-Ж.Руссо, Дж. Локк, Б.Спіноза, Г.Гроцій, 
Ф.Вольтер, П.Пестель, Г.Сковорода. 

І. Франко у розвідці „Університети в Росії” 
(1887 р.) описуючи процес „християнізування”  
Казанського університету імператором Олексан-
дром І на початку ХІХ ст., зауважував: „Реакція 
все поперевертала догори ногами. Професора 
природного права, яке для реакції найбільше бу-
ло сіллю в оці, змусили викладати за реакційним 
підручником. Утворено кафедру конституційно-
го права, але не з тою метою, щоб доводити не-
обхідність конституційного порядку, а виключно 
для того, щоб очорнювати і висміювати цей по-
рядок і будь-яке прагнення до нього. Замість 
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римського права викладалося візантійське. Рек-
тора університету професора Сольцева ретрогра-
ди звинуватили в тому, що він, йдучи за „Крити-
кою чистого розуму” Канта, природне право ви-
водив не з священного писання, а з чистого люд-
ського розуму” [8, т. 46, кн. 1, с. 496]. Ці зміни 
І. Франко називав „поворотом до гіршого”, а 
апогеєм такої христианізації він вважав звіль-
нення з посади професора Петербурзького уні-
верситету, російського юриста О.Куніцина за 
його твір „Право природи”, тисяча примірників 
якої було конфісковано. 

Характеризуючи здобутки ХVІІІ століття, 
І.Франко наголошував: „Вік той, що породив 
знамениті трактати Руссо о вихованні нормаль-
ної одиниці людської („Emili”) і о повороті лю-
дей на лоно природи, що оголосив „Права чоло-
віка” яко основу цілої суспільної будови, мусив 
безмірно піднести вагу одиниці людської”  [8, 
т. 27, с. 288-289]. 

Стаття І.Франка “Соціальна акція, соціаль-
не питання і соціалізм” (1904) висвітлює окремі 
аспекти Франкового розуміння проблеми приро-
дного права. Аналізуючи цікаву брошуру „Пос-
ланіє пастирське Андрея Шептицького митропо-
лита… до всечестного духовенства епархий о 
квестіи соціальній” І. Франко, торкався пробле-
ми єдності права та обов’язку. Він визнавав пов-
ну рацію митрополита щодо необхідності гово-
рити людям не тільки про їх права, але і про їхні 
обов’язки. Замовчування накладених разом з 
правами обов’язків – не правильно. Письменник 
також наголошував на мінливості виміру справе-
дливості: “Кожен вік і рівень цивілізації має 
свою справедливість, свою міру, яка для інших 
може бути цілком несправедливою” [8, т.45, с.393]. 
Для прикладу письменник навів ставлення до ін-
ституту рабства. У давні часи, як підкреслював 
учений, утримування рабів вважалось справою 
природною та натуральною, без цієї інституції не 
уявлялось існування держави. І.Франко  зазначав, 
що раби, як і всі люди володіли природними пра-
вами, але їх права не тільки не визнавались, але і 
всіляко утискались, а самі раби були абсолютно 
безправними. Подібні міркування він висловлював 
і щодо інституту кріпосного права. 

І. Франко аналізував також право недужо-
го, право єретиків і атеїстів. Він підкреслював, 
що за Христових часів божевільних в’язали та 
заковували в ланцюги, а для сучасного періоду 
це сприймається як варварство. Щодо права єре-
тиків та атеїстів, вчений зауважує: „Адже на під-
ставі етики, якої центром, джерелом і метою єсть 
Бог, церков півтори тисячі літ уважала своїм 

правом і обов’язком нищити та переслідувати 
таких людей, уважала їх винятими з-під усякого 
права, з одиноким хіба правом на ганебну смерть 
„без розливу крові”, тобто на огняному кострі, 
причім, одначе, роблено маленький виїмок хіба 
задля тих інтелігентних злочинців, що вміли чи-
тати й писати, виїмок такий, щоб перед смертю 
відрубати їм руку і вирвати язик. Се по-
тодішньому було право і була справедливість…” 
[8, т. 45, с. 393-394]. 

І.Франко вважав, що право, як міра справе-
дливості, було первинним відносно права пози-
тивного. У праці 1913 р. „Азбучна війна в Гали-
чині 1859 р.” письменник наголошував: „Те пра-
вило, що практика попереджає теорію, служить 
також для інших наук: уперед були народи, дер-
жави та правительства, ніж письменники про 
штуку, панування, адміністрацію та права наро-
дів. Уперед були суди та вимір справедливості, 
ніж писані статути та судові процедури” [8, т. 47, 
с. 573]. На його думку, право, в реальному і 
практичному прояві, постає насамперед як ви-
значена вимога або правило корисного і справе-
дливого вирішення конфлікту зацікавлених у 
його вирішенні сторін. В якості вимог або правил 
право містить у собі визначену міру свободи у 
поведінці сторін. На відміну від права закон – це 
письмово фіксований формальний припис верхо-
вної влади в державі, які діють у її межах. Всі, 
хто підпадає під формальні і абстрактні вимоги 
закону, стають пов’язаними вимогами держави.  

Питання праворозуміння І. Франко пору-
шує у праці 1899 р. „Юрій Брандес”. Аналізуючи 
головні ідеї діяльності Ю. Брандеса, І. Франко 
подає своє розуміння поглядів Ф. Ніцше – пред-
ставника ірраціоналізму і волюнтаризму в філо-
софії, який визнавав владу найбільшою цінністю 
у суспільстві і метою існування людства. Полі-
тику, право, державу і законодавство Ніцше від-
носив до суспільних сфер буття. Право він розг-
лядав як похідне від волі до влади, критикуючи 
теорії і природного права і вчення про рівність і 
свободу людей. Джерело права він вбачав і силі і 
перевагах надлюдини [1, с. 196]. І. Франко кри-
тикував ставлення Ніцшевської надлюдини до 
законів. Він зауважував: „…Ніцше і ніцшеанці 
бачать кожний у собі самім такого героя, вважа-
ють кожний сам себе вищим понад усі закони, 
понад усякий суспільний розвій, жадають від 
суспільності для себе всього, не даючи їй за те 
нічогісінько” [8, т. 31, с. 382].  

На думку І.Франка діючі писані правові 
норми не є виключно твором законодавця чи 
юристів. Він вважав, що це позитивне право є 
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наслідком довговікового розвитку, що відбува-
ється під впливом потреб життя. Саме цей розви-
ток правових норм відбувається часто проти волі 
влади, і його напрямок визначається самим жит-
тям. В 1891 р. у студії „Ворог народу” вчений 
стверджував, що абсолютної правди немає, оскі-
льки людина існує не задля якоїсь абстрактної 
правди. Все зовсім навпаки: будь-яка правда є 
наслідком певних суспільних і духовних людсь-
ких стосунків” [8, т. 28, с. 216]. 

Висновки. Отже, незважаючи на відсут-
ність у І.Франка єдиного комплексного дослі-
дження, присвяченого виключно питанням сут-
ності права, у окремих філософських, політич-
них, економічних, історичних і літературознав-
чих розвідках містяться роздуми вченого над 
окресленою проблемою. Необхідно пам’ятати 
про вплив різних теорій виникнення держави і 
права на позицію мислителя, а також еволюційну 
змінність його поглядів. Це ускладнює однозна-
чну оцінку його тверджень в межах певної кон-
цепції. Існуючі в Галичині на зламі ХІХ – ХХ 
століть теорії праворозуміння, певною мірою відо-
бразилися на Франкових поглядах щодо сутності 
права. Учений розмежовував поняття “право” та 
“закон”, визнавав за людиною її природні, вродже-
ні права. Він розумів право як таке, що пронизане 
ідеями гуманності та справедливості, регулює від-
носини між людьми, забезпечує волю і недотор-
канність особи. У поглядах І.Франка щодо сутності 
права визначальним є прикладний аспект. 
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O.B. Bunchuk 
Ivan Franko’s views on the essence of law 

Summary 
Ivan Franko’s understanding of law is described on the basis of analysis of the thinker’s scientific her-

itage. The scientist admitted that law does not remain unchangeable but evolves in the course of historical 
development.    Ivan Franko’s views on the essence of law are characterized by applied nature. He under-
stood law as based on ideas of humanity and justice, regulating human relations, securing personal liberty 
and immunity. He viewed law as a social product formed under influence of morality, traditions, customs, 
reflecting needs and interests of an individual and, therefore, is primary to the state and positive law.  

 
О.Б.Бунчук 

Взгляды Ивана Франко на сущность права 
Аннотация 

В исследовании проанализированы работы писателя и рассмотрены его взгляды на сущность 
права. Мыслитель указывал на эволюционную особенность права. Право он понимал как явление, 
которое отображает идеи гуманизма и справедливости. И.Франко считал, что право формируется под 
влиянием морали, традиций, обычаев, оно отображает интересы людей. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ  
У ЗАКОНОДАВСТВІ  ФРАНЦІЇ (XVIII-XIX СТОЛІТТЯ)  

 
У статті аналізується категорія «зловживання правом» в законодавстві, судовій практиці та нау-

ковій доктрині Франції в період XVIII-XIX століть.    
Ключові слова: зловживання правом, шикана, зловживання процесуальними правами. 

 
Постановка проблеми. Використання іс-

торико-правового методу дозволяє вивчити за-
кономірності функціонування та розвитку дослі-
джуваного об’єкта шляхом відтворення його іс-
торії, генезису у всій різноманітності фактів по-
дій, які змінюють один одного в хронологічно 
послідовній формі і які є виразом внутрішнього 
закономірного ходу розвитку [1, c. 9]. Вивчення 
наукових праць, аналіз законодавчих актів різних 
історичних періодів дозволяє відчути закономір-
ності та зв’язки, які не можна виявити при розг-
ляді феномену зловживання правом у рамках од-
ного історичного періоду. Саме тому досліджен-
ня категорії «зловживання правом» у Франції  є 
актуальним для сучасності. 

Метою статті є визначення правової суті 
категорії «зловживання правом» у науковій дум-
ці та законодавстві Франції (XVIII-XX століття). 

У відповідності з метою нами визначені 
такі основні завдання: дослідити поняття «злов-
живання правом» в історико-правовому аспекті в 
правовій доктрині та законодавстві Франції у 
XVIII-XX ст.; виявити вплив французького зако-
нодавства з правового регулювання феномену 
«зловживання правом» на законодавство інших 
країн, в тому числі і України. 

Виклад основного матеріалу. На відміну 
від законодавства Німеччини та Швейцарії, циві-
льне законодавство Франції у XVIII-XX століт-
тях, не передбачало норм, які б прямо забороня-
ли зловживання правом. Вчені намагалися ви-
значити юридичні критерії використання права 
«на зло», а також висловлювалися щодо необхід-
ності законодавчої заборони зловживання пра-
вом. Однак, зустрічалися точки зору, які обґрун-
товували безкорисність, а інколи і шкоду закріп-
лення поняття зловживання правом в теорії та 
правозастосовчому процесі. Зокрема, французь-
кий цивіліст М. Планіоль, вважав, що незаконно-
го використання права бути не може, оскільки 
сам вираз «протизаконне користування правом» 
містить в собі протиріччя; особа, зловживаючи 
правом, порушує його межі і діє, відповідно, не 

маючи на те права; там, де починається зловжи-
вання, право закінчується [2, c. 67].  

Інший французький учений, юрист Леон 
Дюги, що спеціалізувався на публічному праві й 
був прихильником так званого методу соціологі-
чного позитивізму, згідно з яким поняття суб’єк-
тивного права, яке є ключовим в дослідженні 
проблеми зловживання правом, разом з поняттям 
держави віджили своє й повинні бути замінені 
поняттям загальної «правової мети», також підт-
римував погляди Планіоля. Він вважав, що тео-
рія зловживання правом була спеціально вигада-
на юристами для того, щоб усунути наслідки, що 
логічно витікали із абсолютного характеру права 
власності [3, c. 108]. 

Однак, не дивлячись на це, саме у Франції 
ідея «аbus de droit» (зловживання правом) отри-
мала своє остаточне оформлення. Ще одним ва-
жливим висновком для дослідників історії злов-
живання правом є те, що принцип здійснення 
суб’єктивного права, з якого можна було вивести 
загальну заборону зловживання правом, був за-
кріплений у видатній пам’ятці конституційного 
права Франції – Декларації прав людини і грома-
дянина 1789 року, яка відкрила нові провідні ідеї 
для теорії держави і права, дала підґрунтя для 
принципово нових конституцій, основою яких є 
дві головні ідеї: ідеал свободи людини та ідеал 
суверенності народу. Стаття 4 Декларації перед-
бачала, що «свобода полягає у владі робити все, 
що не є шкідливим для інших; таким чином, 
здійснення природних прав кожної людини має 
лише такі межі, які забезпечують іншим членам 
суспільства користування такими самими права-
ми; такі межі можуть бути визначені лише зако-
ном» [4]. Стаття 11 Декларації відобразила філо-
софсько-правове бачення свободи і необхідність 
утримуватися від різного роду зловживань нею. 
Зокрема, вона  передбачала, що вільне вираження 
ідей і поглядів є одним з найцінніших прав люди-
ни. Як наслідок, кожен громадянин може вільно 
висловлюватись, писати і друкувати, але підлягає 
відповідальності за зловживання цією свободою у 
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випадках, передбачених законом [4]. Вищезгадані 
принципи відповідно до преамбули чинної Кон-
ституції П’ятої французької республіки від 4 жовт-
ня 1958 р., мають конституційну силу. 

Французький правознавець Жан Карбонье 
писав: «Якщо, не порушуючи матеріальних гра-
ниць свого права, індивід використовує його на 
шкоду іншому індивідові, якщо, дотримуючи 
букви права, він порушує його дух, тоді гово-
рять, що він зловживає своїм правом, але ніяк не 
вживає його на користь, і таке зловживання не 
може мати юридичних виправдань» [8, с. 441]. 

Досить суворі санкції застосовувалися до 
осіб, що зловживали своїми правами в епоху 
Французької революції. Так, згідно ст. 9 Декрету 
проти спекуляції (1793 р.) посадові особи й комі-
сари, призначені для спостереження за продажем 
товарів, викриті в здійсненні зловживань при 
здійсненні  своїх обов’язків з метою сприяння  
спекулянтам, каралися смертю. Така ж доля че-
кала й ворогів народу, якими відповідно до  Дек-
рету про революційний трибунал (1794 р.) ого-
лошувалися особи, що зловживали революцій-
ними принципами, урядовими законами й засо-
бами в змісті помилкового й віроломного засто-
сування таких..., а також особи, що займали ци-
вільні посади й зловживали ними для утиску па-
тріотів і гноблення народу [5, 34-35]. 

Отже, на відміну від римського права, яке є 
першоджерелом  формулювання принципу недо-
пустимості зловживання правом, законодавства 
Німеччини та Швейцарії, які перейняли ідеї зло-
вживання правом з римського приватного права, 
у Франції заборона зловживання правом на зако-
нодавчому рівні була офіційно закріплена не в 
приватному праві (цивільному), а публічному 
(конституційному). При цьому, слід зауважити, 
що в цивільному законодавстві Франції правова 
заборона зловживання правом так і не відбулася.  

По іншому ситуація склалася в судовій 
практиці. Хоча заради справедливості, слід від-
мітити, що одностайності з визначення характе-
ристик щодо визнання тих чи інших діянь злов-
живанням правом в судовій практиці також не 
було. Крім того, як правило, суди оперували по-
няттям не зловживання правом, а шикана, яка є 
одною з форм зловживання правом.  У одних ви-
падках судді розглядали шикану як делікт і за-
стосовували статтю 1382 Цивільного кодексу 
Франції 1804 року, яка регламентувала правила 
відшкодування шкоди, заподіяної правопору-
шенням. Згідно з положеннями даної статті 
«будь-яка дія людини, яка заподіює шкоду іншій, 
зобов’язує того, з вини кого ця шкода настала, до 

відшкодування збитків» [6, 16]. У інших випад-
ках шикана не визнавалася судами деліктом, 
проте, на уповноважену особу, все-таки, покла-
дався обов’язок відшкодувати заподіяну «надмі-
рним здійсненням» шкоду. Подібна відповідаль-
ність за здійснення права, що не є правопору-
шенням, обґрунтовувалася наявністю вини в 
особи, дії якої з використання свого права були 
викликані лише бажанням заподіяти шкоду ін-
шій особі. Отже, за відсутності спеціальної нор-
ми, яка б забороняла зловживання правом, фран-
цузькі суди змушені були обґрунтовувати поси-
ланнями на ст. 1382 Цивільного кодексу Франції.  

Слід зауважити, що зловживання правом 
визнавалося не будь-яке порушення меж здійс-
нення суб’єктивних прав. За свідченням В.П. 
Доманжо, не розглядалося таким, наприклад, за-
городження будівлями світла сусідові [6, c.13]. 
Проте, здійснення правом з єдиною метою спри-
чинення шкоди третім особам, завжди визнава-
лося зловживанням правом, а саме шиканою. Для 
кваліфікації дій особи як шикани французька су-
дова практика враховувала не лише намір упов-
новаженого суб’єкта завдати шкоди іншим осо-
бам шляхом здійсненням свого права, але й інші 
обставини: відсутність законного інтересу в здій-
сненні права, вину уповноваженого суб’єкта і 
тощо [7, c. 329]. 

Більшість судових рішень обґрунтовували 
необхідність обмеження права власності у 
зв’язку із зловживанням уповноваженою особою 
правом. Так, суди не визнавали право власника 
на зведення на земельній ділянці, що належить 
йому, непотрібної стіни лише для того, щоб до-
садити сусідові. Окрім цього, визнавалося недо-
пустимим використання права на звернення до 
суду без серйозного інтересу для себе лише з ме-
тою завдати відповідачу клопіт і витрати. Таке 
здійснення права було підставою для відшкоду-
вання уповноваженою особою заподіяних відпо-
відачеві збитків  [9, c. 127]. 

У 1915 році Касаційним судом Франції бу-
ло прийнято правило, згідно з яким встановлю-
валася відповідальність власника, який викорис-
товує своє суб’єктивне право на шкоду іншому і 
без користі для себе. Класичний випадок з фран-
цузької судової практики, коли вперше було об-
межено абсолютне право власності, приводиться 
в юридичній літературі. Так у 1855 році в м. Ко-
льмаре власник на даху свого будинку спорудив 
велику піч без відведення диму, щоб затулити 
сусідові світло. Суд своїм рішенням постановив 
зруйнувати піч, оскільки особисте право є абсо-
лютним, а власник має право використовувати своє 
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майно за власним розсудом, але це право може 
здійснюватися у межах серйозного і виправданого 
інтересу. А якщо моральні принципи суперечать 
якійсь дії, то суд визнає цю дію як інспіровану злі-
стю, здійснену під дією пристрасті, яка не виправ-
дана жодним особистим інтересом [12]. 

Суддям була необхідна нормативна основа 
для мотивованого винесення рішення. У зв’язку з 
цим, вони керувалися відомим правилом генераль-
ного делікту. Але до кінця XIX століття конфлікти, 
що характеризувалися як зловмисне здійснення 
суб’єктивних прав, переросли сусідські взаємовід-
носини та вилилися в якісно інші форми. Зокрема, 
їх різновидності з’явилися в сфері конкурентних 
відносин, в підприємницькій сфері тощо.  

Останні десятиліття XIX ст. у Франції 
пройшли під знаком розгляду питання про межі 
поведінки суб’єкта права. Досліджувалися  різні 
аспекти даної проблеми. Основним і найважче 
вирішуваним питанням залишалося питання збе-
реження міцності права при попередженні злов-
мисного здійснення. Іншими словами, слід було 
визначити, що важливіше, обмежити способи 
здійснення прав і тим самим не допускати нане-
сення збитків іншим учасникам цивільного обо-
роту або змиритися з цим злом заради збережен-
ня традиційних правових конструкцій [10, c.35]. 

Однак, активний розгляд судами позовів 
про шикану, а також дослідження даної категорії 
французькою цивілістичною доктриною не мог-
ло не спричинити рано чи пізно постановку пи-
тання про необхідність законодавчої заборони 
даної форми зловживання правом. 

Автором нової концепції став французький 
вчений Р. Салейль, який запропонував внести 
відповідні зміни до Французького цивільного 
кодексу. Його позиція зводилася до наступного. 
Вчений вважав, що не може визнаватися закон-
ним здійсненням права дія, яка вчинена особою без 
відчутної і правомірної для себе вигоди, і єдино 
можливим результатом якої є спричинення шкоди 
іншій особі [11, c. 33].Отже, як вірно відзначає О. 
Поротікова, французький законодавець, услід за 
судовою практикою, що склалася з даного питання, 
вирішив обмежити свавілля уповноважених 
суб’єктів і нормативно заборонити шикану. По су-
ті, це означало визнання де-юре того, що розробля-
лося суддями де-факто [10, c.36]. 

У 1905 році була створена комісія, яка пра-
цювала над питаннями законодавчої заборони 
зловживання правом. Результатом роботи комі-
сії, що вивчала цю проблему, була пропозиція 
про внесення до закону норми, що забороняє 
зловживання правом. «Відносно цих діянь, - го-

ворилося в доповіді комісії, - стаття 1382 непри-
датна, оскільки ці дії, через їх антисоціальний і 
протиправний характер, мають бути визнані не-
допустимими, а не лише такими, що тягнуть ци-
вільну відповідальність за заподіяну ними шко-
ду. Ці дії слід попереджувати, а їх наслідки за 
можливістю усувати, що не може бути досягнуто 
на підставі статті 1382, яка має зовсім інше приз-
начення» [6, c. 338].  

Тому комісія вважала за доцільне помісти-
ти заборону зловживання правом в загальну час-
тину французького Цивільного кодексу. Проте, 
не дивлячись на висновок комісії, заборона зло-
вживання правом у Французькому кодексі так 
введена і не була. Щодо тих випадків, які фран-
цузька цивільно-правова доктрина і правозасто-
совча практика відносить до зловживання пра-
вом, застосовується правило про деліктну відпо-
відальність. Однак, не дивлячись на ідею генера-
льного делікту, закладену у формулюванні ст. 
1382 Цивільного кодексу Франції, виявилось, що 
вона не зовсім придатна для вирішення випадків 
«зловживання правом», оскільки ця норма рег-
ламентує питання відшкодування шкоди, що ви-
никла унаслідок правопорушення, тоді як зловжи-
вання правом нерозривно пов’язане із здійсненням 
уповноваженою особою належного їй права. У ре-
зультаті цього, суди могли застосовувати статтю 
1382 Цивільного кодексу Франції з великим засте-
реженням, оскільки вона передбачала відповідаль-
ність саме щодо правопорушників. 

Загальний підхід до зловживання правом 
(шикани) у Франції можна виразити як визнання 
деліктними дій, за допомогою яких особа реалі-
зує належне їй право, якщо вони навмисне на-
правляються нею на шкоду іншим. У той же час і 
доктрина, і практика визнавала, що існують такі 
права, зловживання якими неможливо в силу са-
мого їхнього призначення. До їхнього числа від-
носять, зокрема, право придбати в спільну влас-
ність стіну, що розділяє дві суміжні земельні ді-
лянки, право власника зрізати гілки дерев, що 
ростуть на суміжній ділянці та нависають  над 
його ділянкою тощо. 

Висновок. Отже, якщо норма про заборону 
зловживання правому в Цивільному кодексі Фран-
ції 1804 роки відсутня, то в конституційному праві, 
доктрині і судовій практиці термін «зловживання 
правом» використовувався, незважаючи на відсут-
ність прямої законодавчої регламентації. Принцип 
неприпустимості зловживання правом поступово 
розроблявся й наприкінці XІХ століття застосову-
вався досить широко. Однак, на жаль, французький 
законодавець також, як і його попередники, не зміг 
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сформулювати поняття зловживання правом, визна-
чити його зміст і форми. Більш того, термін «зловжи-
вання правом» у Франції був, як правило, тотожний 
поняттю шикана, оскільки критерії виявлення інших 
форм зловживання правом не виділялися. 
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НАЦІОКРАТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ МИКОЛИ СЦІБОРСЬКОГО 

 
Подано основні ідеї державотворення Миколи Сціборського, висвітлені ним у праці “Націократія”, ви-

кладено їх зміст, особливості та вплив на українське суспільство; розкрито поняття нації та держави, націона-
льної революції та диктатури.  

Ключові слова: націократія, організований націоналізм, національна революція, національна диктатура, 
Організація українських націоналістів. 

  
Постановка проблеми. Відродження украї-

нської держави й докорінна перебудова політичних 
і державно-правових засад суспільного життя акту-
алізували вивчення проблем ідейно-теоретичного 
підґрунтя державотворення, національного політи-
ко-правового досвіду. Дослідження історії вітчиз-
няної державно-правової думки набуває важливого 
значення в наш час у плані оптимального викорис-
тання ідейно-теоретичних напрацювань і практич-
ного досвіду минулого.  

У сучасній українській публіцистиці, коли 
мова заходить про теоретичну спадщину україн-
ського націоналізму, дедалі частіше згадується 
ім'я Миколи Сціборського. Його фундаменталь-
ну працю "Націократія" розглядають як наріж-
ний камінь у системі державотворчих засад укра-
їнського націоналізму.  

На думку автора, ні демократія, ні диктатура 
чи фашизм, ні комунізм чи соціалізм не можуть, 
забезпечити усебічний розвиток і процвітання 
українського суспільства. Демократія близька до 
цього, та вона слабка і доживає свій вік. Її основ-
ним ідейно-цінністним опонентом є націократія. 

Ступінь наукової розробки проблеми. На 
сьогодні націократична концепція державотво-
рення М.Сціборського мало досліджена. Корот-
кий огляд ідей Сціборського і його біографії міс-
тяться у книгах Р. Коваля «Багряні жнива україн-
ської революції» [5] та Б. Червака «Український 
націоналізм: дослідження, інтерпретації, портрети» 
[11, с.23-27] та ще кількох авторів. Його ідеї диску-
туються переважно в націоналістичному інтелек-
туальному середовищі, хоча, безперечно, заслуго-
вують на увагу ширшого загалу.  

Мета статті. Автор ставить перед собою 
завдання дослідити державотворчі погляди Ми-
коли Сціборського та їх вплив на політичні реалії 
того часу. 

Виклад основного матеріалу. В Україні 
націоналізм виник на початку 20-х років ХХ сто-
ліття. Поразка у визвольних змаганнях 1917-1923 
рр., втрата української державності, репресивно-
каральні методи правління більшовицького, 

польського, румунського режимів на українських 
територіях, а також розчарування у соціалістич-
них, монархічних і ліберально-демократичних 
доктринах, неефективність парламентсько-
демократичних методів діяльності легальних 
українських політичних партій – усе це сприяло 
появі українського радикального націоналізму. 
Найвищою цінністю, вирішальним чинником 
суспільного розвитку він визнавав лише націю. 
Одним із представників такого радикального на-
ціоналізму був М. Сціборський (1897 – 1941рр.), 
провідний діяч Організації українських націона-
лістів, публіцист і теоретик українського націо-
налізму. Чимало його праць опубліковано у та-
ких тогочасних націоналістичних журналах,  як 
“Державна Нація”, “Розбудова Нації”, “Сурма” 
тощо [2, с. 3117]. На його державотворчі погляди 
значний вплив мали ідеї корпоративної держави 
італійського фашизму.  

М.Сціборський у 1935 р. опублікував у 
Парижі одну зі своїх найвідоміших праць – “На-
ціократія”. За задумом автора, вона була покли-
кана дати цілісний концептуальний виклад дер-
жавно-політичної та соціально-економічної про-
грами українського організованого націоналізму. 

У перших трьох розділах “Націократії” 
М.Сціборський піддав гострій критиці “руїнни-
цький зміст” демократії, соціалізму і комунізму. 
Він стверджував, що політична демократія веде 
до анархії, а соціалізм і комунізм є нівелююче 
руйнівними. Два наступні розділи були присвя-
чені аналізу фашизму і диктатури. Сам автор 
сприймав фашизм за новітній націоналістичний 
рух [9, с. 27, 36]. Спільні риси або запозичення 
спостерігались у трактуванні: 1) “духа волі та 
ідей (спірітуалізм, волюнтаризм, ідеалізм), за 
рішаючих чинників історичного розвитку”; 2) 
“нація й держава понад кляси і партії”; 3) корпо-
ративного устрою держави; 4) творчої ролі про-
відної верстви (“аристократії духу”), вождя нації, 
авторитаризму [9, с. 24-26, 58].   

Водночас М.Сціборський розходився з 
фашизмом у сприйнятті    цілого ряду ідей. Фа-
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шистські ідеологи твердили про те, що держава 
творить націю, ототожнювали її з державою. Са-
ма по собі нація сприймалась як “юрба, механіч-
на збиранина одиниць, що сама не знає власних 
хотінь і користей” [9, с. 26]. До того ж, будучи 
націоналізмом державної нації, італійський фа-
шизм категорично заперечував будь-які націона-
льні рухи, спрямовані проти держави. Для ОУН 
такі підходи були неприйнятними, оскільки укра-
їнська нація була бездержавною, а український 
націоналізм боровся проти панування інших 
держав на українських землях. А тому вихідна 
позиція М.Сціборського була протилежна фаши-
зму, оскільки він ішов від нації до держави. “Для 
українського націоналізму, – писав він, – україн-
ська нація є вихідним заложенням чинності та 
цілевим означенням всіх його прямувань. Він 
розглядає націю не як механічний збір певної 
кількости людей, пов’язаних лише спільністю 
території, мови й матеріяльних інтересів, лише 
як найвищу органічну форму людського спів-
життя”. На противагу фашистам автор зазначав, 
що “факт існування нації не конче зумовлюється 
її державністю (бувають і недержавні нації), з 
таких наразі є й Українська Нація, проте тільки 
через власну державу нація стає творчим чинни-
ком історії й повноправним господарем своєї 
власної долі” [9, с. 36, 39]. Отже, на відміну від 
італійського фашизму, в основі якого була дер-
жава, німецького націонал-соціалізму з його ра-
совою теорією, український організований націо-
налізм у засновку майбутнього націократичного 
устрою бачив націю. М.Сціборський підкреслював 
цю відмітність, зазначаючи, що український націо-
налізм, “признаючи за фашизмом велику історичну 
заслугу і дійсно наближаючись до нього своїм іде-
ольогічним змістом, є водночас рухом наскрізь 
оригінальним, і від нікого не залежним. Він орієн-
тується лише на завдання власної нації” [9, с. 40].   

Щодо диктатури, то вона розглядалася ли-
ше у співвідношенні із фашизмом. “Фашизм не 
маскує її брехливими твердженнями про “владу 
мас” або спекулятивними запевненнями в її 
“тимчасовости”. Це синтеза його суспільного 
світогляду, що здатність до керівництва визнає 
лише за індивідуальністю й провідною меншістю”. 
Диктатура фашизму відкидала існування політич-
них партій, парламент та їх правомірне обрання 
через голосування, натомість пропагувала “культ 
якості – творчої одиниці”. Право на керування ма-
ють лише найліпші – духовна аристократія. “Ця 
еліта – очолювана вождем-диктатором, веде за со-
бою більшість нації – народні маси”.     

М. Сціборський не відкидав і великої ролі 
“народних низів” – як чинника різних акцій, 
джерела нових революційних ідей, пошуків та 
здобутків. Координація їх діяльності повинна 
здійснюватись уже згадуваною елітою, провід-
ною меншістю нації. 

Водночас М. Сціборським подано і негативні 
риси диктатури. За час свого існування диктатура 
переходить початковий етап свого оформлення, що 
характеризується всіма позитивними особливос-
тям. Еліта, здобувши владу, з часом використовує 
диктатуру не як чинник, що на початку слугував 
загальним інтересам, а як самоціль, створюючи 
цим умови, які, з одного боку, шкодять суспільст-
ву, а з іншого – “підкопують її власні основи”. То-
му диктатуру, вважав М. Сціборський, належить 
розглядати лише як перехідний етап.   

Щодо шостого розділу “Націократії”, який 
так і називається, то в ньому автором викладено 
ідею побудови української держави на власних 
особливих оригінальних націократичних основах. 

Як було зазначено вище, основу націокра-
тії повинна складати нація, у даному випадку 
українська нація. “Виходячи із спіритуально-
волюнтаристичного світогляду, український на-
ціоналізм сприймає власну націю за найвищу, 
абсолютну ідейну й реальну цінність, видвигаю-
чи гасло: Нація понад все!”. Націоналісти змагали-
ся за створення для неї таких реальних умов, які 
могли б найкраще забезпечити її стійкість у майбу-
тній боротьбі. Тому свою ідеологію націоналізм 
мав будувати на максималізмі, здоровому егоїзмі, 
любові до всього свого й активізмі, що здатен бути 
залізним тараном для розтрощення чужої сили, яка 
стане нації на перешкоді. “Все те добре, що добре 
для блага, сили й розвитку моєї нації; все те зле, що 
цю силу й розвиток ослаблює – це основна запо-
відь ідеології українського націоналізму”. 

Поряд з нацією найважливішою засадою 
націократії визнавалася держава. Вона оцінюва-
лась як “життєве здійснення нації”, “засіб, що 
забезпечує, удосконалює й збагачує її існування, 
як рівно ж означує її історичну ролю між іншими 
націями” [9, с. 40]. У націоналістичному світо-
гляді нація й держава виступали як одне ціле, 
найвища мета. “Держава – це не лише організо-
вана доцільність; це насамперед святе святих на-
ції, що зобов’язує кожного громадянина до слу-
ження, жертв, і високих духових поривів”. 

Нації та державі мали підпорядковуватися  
класові, партійні, групові й особисті інтереси. Ця 
головна засада виражалась у гаслі “Держава ви-
ще кляс і партій!” Державний устрій націоналізм 
повинен був будувати на авторитеті влади і ор-
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ганізованій участі в державному керівництві 
працюючих верств української нації. Це стано-
вило суть націократії. М.Сціборський подав її 
загальну дефініцію: “Отже, націократією назива-
ємо режим панування нації у власній державі, що 
здійснюється владою всіх соціяльно-корисних 
верств, обєднаних – відповідно до їх суспільно-
продукційної функції – в представницьких орґа-
нах державного управління” [9, с. 41].   

Суспільно-виробничим і політичним фун-
даментом націократії виступали селяни, робітни-
ки та інтелігенція. Для збереження соціальної 
рівноваги між ними націократія надавала своїй 
економічній системі комбінований характер, де 
приватна власність і економічна свобода поєдну-
валася з державним плановим контролем і колек-
тивною (націоналізованою, муніципалізованою 
та кооперативною) власністю там, де вона зумо-
влювалась особливостями господарювання. Ін-
дустріальний розвиток країни, згідно з націокра-
тією, мав будуватися на змішаних засадах націо-
налізованої (тобто удержавленої), муніципалізо-
ваної, кооперативної та приватно-капіталістичної 
промисловості. Націоналізації підлягали такі ви-
рішальні для господарського розвитку країни та 
її оборони галузі, як добувна, важка, хімічна 
промисловість, транспорт тощо. 

Муніципалізації підлягали підприємства, 
що обслуговували певні ділянки комунальних 
потреб (електростанції, водонасосні станції, міс-
цева комунікація тощо). 

Держава мала сприяти розвитку коопера-
тивної та приватно-власницької ініціативи, разом 
з тим зберігаючи за собою монополію на деякі 
сфери зовнішньої та внутрішньої торгівлі, регу-
лювання цін. У руках держави мали зосереди-
тись також фінансова та соціальна політики.  

Аграрна політика націократії базувалася на 
вилученні капіталістично-поміщицьких госпо-
дарств, посілостей та передачі землі українсько-
му селянству. “Найбільше відповідною інтересам 
нації і завданням сучасного сільсько-господарсь-
кого виробництва формою, націократія визнає 
приватно-власницьке трудове середнє селянське 
господарство”. Державою допускались і колек-
тивні форми землеволодіння та землекористу-
вання (трудові спілки, продукційні кооперативи 
тощо) там, де це виправдовувалось умовами про-
дукції та виробничими звичками селян. 

Націократія заперечувала класову бороть-
бу та право окремих соціальних груп на монопо-
льне панування в державі і на експлуатацію сус-
пільства. Розв’язку соціальних проблем вона пе-

реносила у площину національної солідарності й 
надкласовості.  

Формою суспільної організації націократії 
виступав державний синдикалізм. У своїй прак-
тичній суті синдикалізм – це насамперед зумов-
лене розвитком господарської спеціалізації 
об’єднання людей, зайнятих виробництвом у пе-
вній господарській галузі, для охорони їхніх 
професійних інтересів. Фахові синдикати (про-
фесійні спілки, що об’єднують групи людей за 
профілем виробництва)  ставали елементом дер-
жавного організму. Націократія відкидала “віль-
ну гру” виробничої анархії, а пропонувала гос-
подарські плани, обов’язкову, навіть примусову, 
працю, що йтиме на користь державі. Зорганізо-
ване в синдикатах суспільство мало стати вирі-
шальним, керівним чинником соціально-
економічного життя держави. Погодження інте-
ресів окремих суспільних груп, захист інтересів 
праці, колективні договори, свідома участь і ма-
теріальна зацікавленість робітників у виробницт-
ві підприємств, соціальне законодавство, справе-
дливий перерозподіл національного доходу, пла-
нове визначення чергових завдань народного го-
сподарства в цілому та в окремих його частинах 
– усі ці питання солідарно мало вирішувати 
об’єднане в синдикати суспільство. Для розв’я-
зання всіх цих соціально-економічних проблем з 
представників різних синдикатів формувалися 
господарські ради на місцях і всеукраїнська гос-
подарська рада в центрі. Як державні установи 
вони виступали дорадчими органами законодав-
чої та виконавчої влади. 

Свою визвольну акцію організований наці-
оналізм будував на національній революції. “На-
ціональна революція – це є внутрішній, тяглий у 
часі, та ріжноманітний у своїх виявах ідейний, 
духоволевий, визвольно-політичний і державно-
творчий процес Української Нації, спрямований 
до її звільнення, скріплення, впорядкування та 
забезпечення для неї гідного існування”. Україн-
ська національна революція мала розгортатись у 
трьох етапах. Її вирішальною фазою був зброй-
ний виступ української нації проти окупантів, 
опертий на власні сили. “Перемогу здобудеться 
лише ціною надзвичайного – надхненного жерт-
венним поривом – напруження всіх сил нації”. 
На перехідному етапі провідною силою револю-
ції виступала національна диктатура, заснована 
на монопартійному принципі. Опорою диктатури 
мав стати “ударний, боєвий лєґіон революції – 
орґанізований націоналізм, що черпатиме свої 
сили з безпосереднього джерела: з народу й його 
нової провідної верстви – еліти” [9, с. 54]. Нале-
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жність до цієї провідної верстви зумовлювалася 
не класовими і становими ознаками чи “партій-
ними переконаннями”, а лише “національною 
посвятою, здоровим духом, твердими характера-
ми, активністю й якісними, творчими властивос-
тями її представників”.  

Планувалося, що на початку революції дик-
татура матиме революційно-військовий характер. Її 
опорою мала стати військова сила нації і націона-
льно-революційні організації. Після закінчення 
збройної фази революції диктатура мала бути рео-
рганізована на громадську базу. На цьому етапі її 
завдання повинно було полягати у закріпленні пе-
ремоги та створенні умов переходу до націократи-
чного устрою, що замінить режим диктатури. 

Організований націоналізм усвідомлював 
небезпеку самоконсервації диктатури, коли вона 
стає метою для себе. На відміну від інших авто-
ритарних концепцій (фашизм, націонал-соціа-
лізм, більшовизм), націоналізм визнавав дикта-
туру тимчасовою формою державного ладу. 

Завершальним етапом національної рево-
люції було встановлення постійного, республі-
канського за формою, державно-правового уст-
рою націократії. Він не мав нічого спільного з 
парламентською демократією, побудованою на 
представництві політичних партій. Існування 
політичних партій виключалось як у період дик-
татури, так і постійного державного ладу. За-
мість них місце в державних органах влади мали 
зайняти синдикати.  

Постійний державний лад націократії мав 
постати після визвольних і підготовчо-рекон-
структивних дій національної диктатури. 

За адміністративним поділом українська 
держава мала поділятись  на краї, повіти та окру-
ги. Система місцевого самоврядування передба-
чала створення повітових, сільських і міських 
управ, обраних на основі прямого, загального, 
рівного і таємного виборчого права. Органом 
краєвої управи ставали Краєві ради, що склада-
лися з послів, обраних у відповідній кількості від 
кожного повіту. Крім цього, в краях, повітах і 
громадах запроваджувалися загальнодержавні 
адміністративні та господарські установи. Керів-
никами країв виступали начальники державних 
адміністрацій, які одночасно мали бути головами 
Краєвих рад. Вони були покликані виконувати 
три функції державного управління: уряд, конт-
роль і громадську самодіяльність. 

Загальнодержавною законодавчою установою 
була Державна Рада. Кандидати на посли до Держав-
ної Ради визначались синдикатами та їх господарсь-

кими радами з подальшим демократичним обранням 
населенням кожного виборчого округу. 

На чолі нації і держави стояв Голова Дер-
жави, Вождь нації, який уособлював авторитарну 
суть націократичної держави. Голова Держави 
обирався на 7 років Національними Зборами, що 
складалися з Державної Ради, Всеукраїнської 
господарської ради, представників синдикатів і 
Краєвих рад. Голова Держави був покликаний 
керувати  країною, представляти її на міжнародній 
арені. Він здійснював керівництво збройними си-
лами, мав право законодавчої ініціативи, розпуску 
парламенту та накладення “вето” на його ухвали на 
визначених конституцією підставах. Одночасно 
Голова Держави був Головою Державного Секре-
таріату (кабінету міністрів), своєю владою призна-
чав і звільняв Державних Секретарів. Як і Голова 
Держави, Найвищий Державний Суд обирався На-
ціональними Зборами [9, с. 58].   

Україна мала постати авторитарною й уні-
тарною, але в належній мірі й децентралізованою 
республікою, щоб всіма елементами свого уст-
рою відповідати істоті націократії, як режиму 
панування цілої нації у власній державі. А орга-
нізованому націоналізму в такій націократичній 
державі відводилася роль вартового і будівничо-
го нації, її провідного авангарду. 

 Побудова націократичної концепції 
М.Сціборським свідчила про значне поправіння 
державно-правової думки представників україн-
ського організованого націоналізму. Посилення 
тоталітарних мотивів в ОУН, одним з активних 
членів якої був М.Сціборський, було реакцією на 
трагічне становище українського народу 30-х 
років – страхіття колективізації та голодомору на 
Наддніпрянщині, новий польський наступ на 
українство в краї. У цей час припинили свою ді-
яльність усі легальні прокомуністичні та радя-
нофільські політичні партії, газети, журнали.      
У краї все більшого впливу здобував націона-
лізм. Жорстока дійсність переконувала молодше 
покоління українців у неефективності легальних 
засобів політичної діяльності. Глибока криза па-
рламентсько-демократичної системи європейсь-
ких країн підривала престиж демократії в україн-
ському суспільстві, якого не задовольняв існую-
чий стан речей і яке  симпатизувало ревізіоніст-
ським силам, в першу чергу Німеччині. ОУН 
сподівалася, що в майбутній війні СРСР буде 
розгромлено і тим будуть створені умови для 
відбудови незалежної української держави. 

Усе це позначилося на політичній програмі 
ОУН, ухваленій ІІ  Великим збором українських 
націоналістів 26-27 серпня 1939 р. у Римі. В ос-
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нову цієї політичної програми було покладено 
націократичну концепцію М.Сціборського. Вона 
характеризувалась посиленням тоталітарних 
праворадикальних позицій. Устрій української 
держави мав будуватись на націократичних  за-
садах, тобто національного солідаризму, надкла-
совості і протипартійності. 

Висновки. М. Сціборський у праці “Наці-
ократія” визначальними виділяє ідеї нації та 
держави, до будівництва якої мали бути залучені 
всі соціальні верстви нації, яку, в першу чергу, 
ототожнювали з селянством. Відродження собо-
рної української держави мало відбутися у ре-
зультаті національної революції проти всіх оку-
паційних режимів. На першому її етапі планува-
лося встановлення революційної диктатури з по-
дальшою трансформацією її у республіканський 
державно-правовий устрій. Цей устрій характе-
ризувався наявністю монопартійного авторита-
ризму з визначальною роллю харизматичного 
лідера або партійного проводу. М. Сціборський 
категорично виступав проти ліберальної парла-
ментської демократії та комунізму.  

На державотворчій думці М.Сціборського 
у великій мірі позначилися внутрішні й зовнішні 
обставини. Тоталітарна модель державотворен-
ня, викладена ним у його найвідомішій праці 
“Націократія”, стала відповіддю на трагічне ста-
новище українського народу, антиукраїнську по-
літику СРСР, Польщі, Румунії й Угорщини. 

Аналіз головного твору М. Сціборського 
дає підстави зробити висновок: ідеологія україн-
ського націоналізму дає вичерпні відповіді на 
актуальні завдання в ділянці державотворення, 
вона позбавлена ідеї тоталітаризму, а свої еко-
номічні, політичні, правові моделі конструює на 

основі принципу національної солідарності та 
пріоритету національних інтересів. 

Ідеї М.Сціборського не суперечать нормам 
будівництва демократичного суспільства, а є 
лише максимально актуальними до тогочасної 
політичної ситуації. Щодо сучасності, то наріжні 
ідеї "Націократії" є ефективним чинником у роз-
будові Української Самостійної Держави.  
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Natiocratical conception of the political system by Mykola Stsiborskyi 

Summary 
Deals with the main ideas of the political system by Mykola Stsiborskyi, which were written in his work 

“Natiocracy”. They state the main point of these ideas, peculiarities and influence on the Ukrainian society; they open 
concepts of the nation and state, the national revolution and dictatorship. 
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Нациократическая концепция построения государства Николая Сциборского 

Аннотация 
Наводяться основные идеи построения государства Николая Сциборского, освещенные им в работе «На-

циократия», изложено их содержание, особенности и влияние на украинское общество; раскрыто понятия на-
ции и государства, национальной революции и диктатуры.  

Ключевые слова: нациократия, организованный национализм, национальная революция, национальная 
диктатура, Организация Украинских Националистов. 
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ДЕПУТАТСЬКИЙ ІНДЕМНІТЕТ:  

ЗА УКРАЇНСЬКИМ ТА ЗАРУБІЖНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 
 

Проаналізовано поняття депутатського індемнітету, як виду гарантій депутатської діяльності, що 
об’єднує два його значення як свободи висловлювання та винагорода депутата. Ці два значення індемнітету 
парламентарія дає можливість одночасно охопити процесуальну та матеріальну сторони депутатської діяльнос-
ті, що в свою чергу сприяє забезпеченню свободи здійснення депутатом своїх повноважень. 

Ключові слова: депутат, парламент, депутатський індемнітет, невідповідальність, винагорода члена пар-
ламенту. 

 
Постановка проблеми. Політико-правові 

реалії представницької демократії в Україні на 
сучасному етапі розвитку характеризується ная-
вністю ключових питань пов’язаних із гаранто-
ваністю депутатам парламенту можливостей для 
здійснення своїх повноважень. Гарантованість 
депутатської діяльності досягається багатьма 
умовами, серед яких і закріплення в законодав-
стві гарантії депутатської діяльності., де одним із 
основних їх елементів є гарантії недоторканності 
члена парламенту, що об’єднують імунітет (не-
доторканність депутата (Ст. 80 ч. 3 Конституції 
України)) та індемнітет (невідповідальність, сво-
бода слова, винагорода депутата (Ст. 80 ч. 2 Кон-
ституції України)) парламентарів [12, с. 30].  

Аналіз парламентської практики багатьох 
країн світу демонструє надзвичайну різноманіт-
ність принципів та критеріїв конституювання 
системи парламентських гарантій, які часто є 
суперечливими та неоднозначними.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Теоретичне дослідження депутатського індемні-
тету висвітлювалось в працях як зарубіжних вче-
них таких як, М. Амеллер, Ф. Баллана, Д. Мес-
саже, М. Прело та ін., які обґрунтовували понят-
тя та зміст депутатського індемнітету, як свобо-
ди висловлювання під час здійснення парламен-
тарієм своїх повноважень, так і російських дос-
лідників. Зокрема, С.А. Авакьян, К.В.Арановсь-
кий, О.О.Безуглов, Д.О. Ковачев, О. Мішин, 
Л.О.Нудненко, В.Е.Чиркін та інші, які проаналі-
зували особливості матеріальних гарантій члена 
парламенту та підстави їх реалізації. Серед укра-
їнських науковців, які досліджували окреслену 
проблему з погляду подвійного значення депу-
татського індемнітету, як свобода слова та вина-
города парламентарія, слід назвати, А.З. Георгі-
ца,  Н.Г.Григорук, А. Григоренко, В.С.Журавсь-

кий, В.Ф.Погорілко, Д. Ковриженко О.Ф. Фриць-
кий, В.М. Шаповал та інші.  

Мета статті полягає в тому, щоб на основі 
новітніх досягнень конституційної науки і прак-
тики, вітчизняного та зарубіжного досвіду ви-
значити поняття депутатського індемнітету, про-
аналізувати значення індемнітету члена парла-
менту та на цій основі запропонувати низку кон-
кретних рекомендацій щодо вдосконалення де-
путатського індемнітету. 

Виклад основного матеріалу. Однією з 
таких проблем, що набуває особливої наукової та 
практичної ваги є питання поняття індемнітету 
парламентарів (лат. indemnitas – захист від шко-
ди, забезпечення збереження), від обсягу та зміс-
ту якого, залежить ефективність та безперешко-
дність для депутатів під час здійснення повнова-
жень представників народу[5, с. 117]. 

В юридичній літературі не має єдності по-
глядів стосовно поняття “індемнітет”. Так, одні 
науковці (С.А. Авакьян [1, с. 190 ], О.Ф. Фриць-
кій [20, с. 354], В.Ф.Шаповал [22, с. 69]) вважа-
ють, що депутатський індемнітет (невідповідаль-
ність) – це  не притягнення до відповідальності 
депутата  за висловлювання і дії, пов’язані з ви-
конанням депутатських функцій, тобто поняття 
індемнітету означає, що член парламенту не несе 
юридичної відповідальності за свої висловлю-
вання, позицію, висловлену при голосуванні, ін-
ші дії у процесі виконання обов’язків представ-
ницького органу. Інші  науковці (О.Мишин [16, 
с.235], К.В. Арановський [2, с. 440]) розглядають 
індемнітет, як винагороду депутату за його пар-
ламентську діяльність. 

В теорії і практиці зарубіжних країн вико-
ристовують різні терміни для позначення даного 
інституту, так законодавством Австрії закріплено 
термін «службовий імунітет», в ФРГ – «індемні-
тет», в Канаді, Нідерландах – «свобода вислов-
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лювань»[10, с. 13], а у Великобританії  індемні-
тет  замінений поняттям “привілей свободи сло-
ва” [23, с. 43]. 

Привілей свободи слова вперше законодавчо 
закріплений був Біллем про права 1689 року [24, 
Ст.8]. Суть його полягала в тому, що виступи чле-
на палати в парламенті не можуть зініціювати су-
дове переслідування, якого би змісту вони не були, 
але  цей привілей розповсюджується тільки на ви-
слови, що сказані в стінах парламенту [9, с. 33]. 

При розгляді свободи члена парламенту ві-
льно висловлюватися під час здійснення депу-
татських повноважень має велике значення ви-
значення, що є здійсненням таких повноважень. 
Зазвичай, законодавство чітко це поняття не ви-
значає. Однак поле поширення індемнітету та 
перелік дій, що підпадають під його захист, де-
талізується у парламентській та судовій практи-
ці. Більш-менш універсальна інтерпретація пе-
редбачає дії та обставини, що можуть виникнути 
під час здійснення мандата та виконання парла-
ментських функцій. Таке трактування зумовлює 
досить широку інтерпретацію, що уможливлює 
поширення дії індемнітету на висловлювання 
поза парламентом. Національні законодавства 
деяких зарубіжних країн можуть визначати спе-
ціальні обмеження щодо об’єкту захисту індем-
нітету залежно від того, де позиція була вислов-
лена. Індемнітет може поширюватися: лише на 
висловлення в парламенті або його органах, на-
приклад у таких країнах, як: Німеччина, Австрія, 
Кіпр, Естонія, Фінляндія, Індія, Норвегія, Вели-
кобританія; лише на висловлення в залі засідань 
парламенту – Таїланд, Малайзія, лише в парла-
ментських комітетах – Бангладеш, Замбія. Інде-
мнітет не поширюється на висловлення в парла-
менті, якщо вони в подальшому були повторені 
для ЗМІ у таких державах як Австрія, Білорусь, 
Бельгія, Канада, Єгипет, Естонія, Індія, Нова Зе-
ландія, Норвегія, Нідерланди, Польща, Чехія, 
Великобританія. Законодавство може не містити 
конкретних вказівок, які саме дії захищаються 
індемнітетом (наприклад, в Конституції Іспанії 
немає такої вказівки), однак їх зміст випливає із 
самої природи даного привілею. Також в деяких 
країн дія індемнітету поширюється на публічну 
непарламентську активність депутатів – виступи 
в медіа, виборчі декларації, політичні дебати. 
Проте такі норми не є універсальними: в Люк-
сембурзі, Італії та Іспанії заяви, зроблені в межах 
позапарламентської політичної та партійної ак-
тивності, індемнітет не захищає. 

На підставі теоретико-правового аналізу 
країн світу було виділено два основні критерії, 

які дозволяють відділити висловлення депутатом 
його власної думки та оприлюднення позиції, 
сформованої в ході здійснення ним депутатсько-
го мандату. [10, с. 14]. 

На думку французького науковця  М. Прел-
ло  під невідповідальністю розуміється надані де-
путатам можливості захищати загальні інтереси, 
“…не боячись якихось наслідків для себе в резуль-
таті своєї суспільної діяльності.” [18, с. 453].  

Це положення підтверджується статтею 26 
ч. 1 Конституції Франції, де закріплено, що член 
парламенту не може бути підданий пересліду-
ванню, розшуку, арешту, затриманню або суду за 
висловлену ним думку або за голосування при 
виконанні своїх функцій; стаття 27 Основного 
закону Чехії закріпила положення згідно якого, 
депутат або сенатор не може бути притягнений 
до відповідальності за голосування та за вислов-
лювання в Палаті депутатів, або в Сенаті, або в їх 
органах. Аналогічні норми містяться в конститу-
ційних текстах Австрії (Ст. 57 ч. 1); Албанії (Ст. 
73. ч. 1); Білорусії (Ст. 102 ч. 1); Бельгії (Ст. 58); 
Болгарії (Ст. 69); Греції (Ст. 61 ч. 1); Словаччини  
(Ст. 78) та інших країн [10]. 

Якщо право вільного голосу під час голо-
сування в парламенті практично є абсолютним, 
то право на вільне висловлювання поглядів може 
бути обмежене на законних підставах. У статті 
80 частині 2 Конституції України зазначено, що 
народні депутати не несуть юридичної відпові-
дальності за результати голосування або вислов-
лювання у парламенті та його органах, за винят-
ком відповідальності за образу чи наклеп. Дане 
положення більш детально регламентоване час-
тиною 5 статтею 10 Закону України “Про статус 
народного депутата України”, де вказано, що на-
родні депутати не несуть юридичної відповіда-
льності за результати голосування або вислов-
лювання у Верховній Раді України та її органах, 
за винятком відповідальності за образу чи на-
клеп. Голосування та позиція висловлена народ-
ним депутатом у роботі Верховної Ради України 
та її органів не може бути предметом розгляду у 
парламенті та її органах [7]. 

Подібне положення містить стаття 19 Фе-
дерального закону “Про статус члена Ради Феде-
рації і депутата Державної думи Федеральних 
зборів Російської Федерації” в редакції 1999 р., 
де зазначено, що депутат державної Думи не мо-
же бути притягнений до кримінальної або адмініс-
тративної відповідальності за висловлення думки 
або вираження позиції при голосуванні, і інші дії, 
що відповідають статусу депутата, в тому числі і 
по закінченні строку повноважень. Це положення 
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не розповсюджується на випадки, коли з боку де-
путата були допущені публічні образи, наклеп або 
інші порушення відповідальність за які передбаче-
на законодавством [1, с. 196]. 

Законодавством деяких зарубіжних країн в 
якості підстав для зняття індемнітету передбаче-
но образливу критику глави держави (Австралія, 
Білорусь, Єгипет, Кіпр, Нова Зеландія, Канада), а 
також критику органів судової влади або окре-
мих суддів (Австралія, Білорусь, Великобрита-
нія, Кіпр, Канада)[10, с. 15].Так, наприклад, в 
Латвії та ФРН депутати на загальних підставах 
відповідають за наклеп, а у Литві -  за наклеп і 
образу і така практика існує в багатьох зарубіж-
них державах [3, с. 312].  

О. Мишин розглядаючи термін “індемні-
тет” стверджує: ”Даний термін означає винаго-
роду за парламентську діяльність ”[16, с. 235]. 
Депутат парламенту отримує винагороду за свою 
діяльність, включаючи витрати на переписку, 
службові поїздки і т.д.. Досить високий індемні-
тет в ряду країн перетворює місце в парламенті в 
прибуткову посаду. В деяких країнах депутатсь-
кий індемнітет прирівнюється до винагороди чи-
новників вищого розряду (Японія, Франція, Фін-
ляндія) [15, с.179]. Такої ж думки і К.В. Ара-
новський, який розглядаючи статус члена парла-
менту вказує на те, що до статусу депутата вхо-
дять права, що забезпечують матеріальну сторо-
ну їх діяльності. Сукупність цих прав визнача-
ється поняттям “індемнітет” і включає право на 
винагороду; право на користування послугами 
помічників-консультантів; право на транспортні 
витрати та витрати пов’язані з проведенням зу-
стрічей з виборцями; інші права [2, с. 440]. 

Таким чином, парламентська винагорода 
встановлюється як фіксована грошова сума, що 
сплачується щомісяця, її розміри визначаються 
за певними стандартами. В багатьох країнах ос-
новою таких стандартів є заробітна плата вищих 
категорій державних службовців. Так, в Бразилії 
– приблизно 150 тис. доларів США в рік; в США 
– 133 тис. доларів; в Канаді – 56 100 канадських 
доларів; в Великобританії – близько 31 тис. фун-
тів стерлінгів на рік [20, с. 242].  

 В англомовних країнах, а також в Італії, 
Норвегії, ФРН, Японії та деяких інших до фіксо-
ваної суми, визначеної на рік або місяць, дода-
ються добові, що, як правило, сплачуються тіль-
ки в разі присутності депутата на засіданні пала-
ти або її органів. Отже, встановлюється прямий 
зв'язок між парламентською активністю депутата 
і розмірами його винагороди. 

Іноді цей зв'язок набуває жорстких форм. 
Зокрема, згідно з регламентом нижньої палати 
парламенту Франції, участь депутата менше ніж 
у двох третинах від загальної кількості голосу-
вань, що мали місце на публічних засіданнях під 
час сесії, призводить до відрахування відповідної 
частини винагороди. Якщо ж депутат брав участь 
менше ніж у половині таких голосувань, то відра-
хування подвоюється. Проте слід зауважити, що в 
більшості інших країн члени парламенту одержу-
ють платню незалежно від їх присутності на засі-
даннях або роботи в парламентських органах. 

В окремих випадках добові є єдиною фор-
мою грошової винагороди депутатів. Така прак-
тика існує у верхній палаті парламенту Великоб-
ританії і в парламенті Швейцарії. До цих добо-
вих також додаються кошти для компенсації ви-
трат парламентарів на дорогу до місця розташу-
вання палати і на наймання квартири під час па-
рламентської сесії. Різного роду доплати запро-
ваджено й в інших зарубіжних країнах [22, с. 66].    

В Україні стаття 33 Закону про статус на-
родного депутата України [7] фіксує норму, згід-
но з якою народному депутату встановлюється 
Верховною Радою України щомісячний посадо-
вий оклад. Надбавки до посадового окладу здій-
снюються у розмірі, встановленому для членів 
Кабінету Міністрів України. Народному депута-
ту, який має науковий ступінь або почесне зван-
ня, здійснюється доплата у розмірах, установле-
них законодавством. (Нагадаємо, що у 2005 р. 
Прем’єр-міністром Ю.В. Тимошенко збільшено 
розмір зарплати міністрам Кабінету Міністрів 
України і відповідно народним депутатам Украї-
ни з 4 тисяч гривень до 16-18 тисяч гривень [8]). 
З усіма надбавками, преміями і допомогою «на-
родні обранці» сьогодні отримують від 17 до 24 
тисяч гривень. Тобто місячна зарплата діючого 
народного депутата дорівнює (з урахуванням 
високого курсу долара) 3,5 тисяч доларів США. 
Інакше кажучи, народний депутат коштує бю-
джету України як 8 діючих академіків або 12 
професорів, або 26 лікарів-хірургів, або 40 учи-
телів середніх шкіл [13]. 

Досліджуючи індемнітет, як один із спеці-
альних засобів, що забезпечує належні умови для 
здійснення депутатами своїх професійних функ-
цій ряд науковців (О.О. Безуглов, С.А. Солдат-
ков [3, с. 667-668], А.З.Георгіца [4, с. 312], Б.А. 
Страшун [19, с. 512-513], В.Є. Чиркін [21, с. 
224]) дійшли висновку, що термін “індемнітет” 
має два значення. Перше значення – член парла-
менту не несе юридичної відповідальності за свої 
висловлювання і голосування під час виконання 
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обов’язків у представницькому органі. Друге 
значення індемнітету – депутатська винагорода, 
про яку було сказано вище. 

Хоча інститут депутатського індемнітету 
закріплений законодавством практично всіх кра-
їн світу (як правило, на конституційному рівні), 
предмет і межі індемнітету у кожній державі ви-
значаються по-різному. Зазначене, однак, дозво-
ляє виявити певні особливості цієї складової ста-
тусу парламентаря, які є характерними для біль-
шості держав. По-перше, у більшості країн світу 
індемнітет має персональний характер – від від-
повідальності за свої висловлювання і голосу-
вання звільняються виключно члени парламенту, 
а не, наприклад, посадові особи органів виконав-
чої влади, службовці апаратів парламентів та 
учасники парламентських розслідувань. Виняток 
з цього правила складають лише декілька країн, 
наприклад – Великобританію, Швейцарію, Кана-
ду, Нідерланди, Замбію, Кенію та деякі інші. По-
друге, принцип індемнітету у більшості країн не 
має абсолютного характеру. Обмеження індемні-
тету визначаються місцем виголошення вислов-
лювань, їхнім змістом (в ряді держав депутати 
на загальних підставах несуть відповідальність 
за наклеп або образу; в деяких країнах забороня-
ється висловлювати критику або звинувачення 
на адресу глави держави або суддів); способом 
виголошення (в деяких країнах депутати не не-
суть відповідальність за висловлювання виголо-
шені з парламентської трибуни, однак можуть 
бути притягнені до відповідальності за ті ж самі 
висловлювання, але виголошені на прес-конфе-
ренціях або в інтерв’ю для преси); часом виго-
лошення (в ряді країн на висловлювання, виголо-
шені у міжсесійний період, парламентський індем-
нітет не поширюється). Ще однією характерною 
ознакою депутатського індемнітету є те, що він 
захищає депутата від всіх видів юридичної відпо-
відальності висловлювання. Винятками з цього 
загального правила є невелика кількість країн, зок-
рема – Нова Зеландія, Індія, Словенія [6, с.118]. 

Висновки. депутатський індемнітет – це є 
вид гарантій депутатської діяльності, яка не є 
особистим привілеєм депутата і покликана за-
безпечити ефективну роботу парламенту, при 
цьому не звільняти від відповідальності тих пар-
ламентарів, що переступили межі закону. 
Об’єднання в понятті “індемнітет члена парла-
менту” двох значень, тобто невідповідальність 
депутата за висловлювання, голосування та інші 
дії під час виконання своїх функцій та винагоро-
да парламентаря: з одного боку ускладнює розу-
міння, а тому і тлумачення даного терміну в 

юридичній літературі, оскільки він (термін) міс-
тить два по суті різні значення. А з іншого – 
вживання терміну “індемнітет” в обох значеннях 
охоплює одночасно процесуальну та матеріальну 
сторони депутатської діяльності, що в свою чер-
гу систематизує таку діяльність і сприяє забезпе-
ченню ефективності реалізації членом парламен-
ту своїх повноважень. В Україні вбачається за 
необхідне, шляхом внесення змін та доповнень в 
чинне законодавство, обмежити депутатський 
індемнітет у випадках висловлювань та інших 
діянь, спрямованих проти суверенітету і терито-
ріальної цілісності держави. 
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O.D. Chepel 
DEPUTY INDEMNITET: ON UKRAINIAN AND FOREIGN LEGISLATION 

 
Summary 

The concept of deputy indemnitetu is analysed in the article, as to the type of guarantees of deputy ac-
tivity which unites two his values as freedoms of utterance and reward of deputy. These two values of in-
demnitetu member of parliament are given by possibility simultaneously to overcome the judicial and finan-
cial sides of deputy activity which is in same queue instrumental in providing of freedom of realization of the 
plenary powers a deputy.  

Keywords: deputy, parliament, deputy indemnitet, unresponsibility, reward of member of parliament. 
 

О.Д. Чепель 
ДЕПУТАТСКОЙ ИНДЕМНИТЕТ:  

СОГЛАСНО УКРАИНСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
Проанализированы понятия депутатского индемнитета, как вида гарантий депутатской дея-

тельности, объединяющей два его значения как свободы выражения и вознаграждение депутата. Эти 
два значения индемнитета парламентария позволяет одновременно охватить процессуальную и мате-
риальную стороны депутатской деятельности, в свою очередь способствует обеспечению свободы 
осуществления депутатом своих полномочий.  

Ключевые слова: депутат, парламент, депутатский индемнитет, неответственность, вознаграж-
дение члена парламента. 
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ  
В СТАНОВЛЕННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Стаття присвячена конституційно-правовому статусу неурядових організацій. Автор характеризує громадські 

об’єднання, роль неурядових організацій на шляху становлення громадянського суспільства, а також взаємозв’язок 
громадських об’єднань та громадянського суспільства. У статті зроблено висновок про ключову соціальну, економі-
чну і політичну роль громадських організацій на шляху становлення громадянського суспільства. 

 
Постановка проблеми. На даний час по-

няття "громадянське суспільство" змістовно зба-
гатилося і є багатозначним, існує безліч різних 
підходів та теорій щодо його визначення, як у 
вітчизняній, так і в західній фаховій літературі. В 
одному з підходів під громадянським суспільством 
розуміється сукупність міжособистісних відносин і 
соціальних інститутів (сім'я, освіта, економіка, ку-
льтура, релігія тощо), що розвиваються без втру-
чання держави. Громадянське суспільство у різних 
формах створює умови для задоволення індивіда-
ми і соціальними групами своїх потреб та інте-
ресів. Однією з таких форм задоволення інтересів 
виступають громадські організації.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Розглядувана проблематика є предметом дослі-
дження вітчизняних і зарубіжних учених-
конституціоналістів. Найбільше питання співвід-
ношення громадських організацій та громадян-
ського суспільства в Україні вивчається О. Г. 
Кушніренком, Т. М. Слінько,  Ж. М. Пустовіт. 
Окремі аспекти висвітлені в працях російських 
науковців А.П. Кочеткова і К.О. Магомедова. 

Мета статті. Розглянути роль громадських 
організацій в процесі становлення громадянсько-
го суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Громадян-
ське суспільство – це та форма людської спіль-
ності, що знаходиться на певній стадії розвитку, 
яка за допомогою форм соціальної активності, 
задовольняє потреби своїх індивідів. Це комплекс 
добровільно сформованих первинних об'єднань 
індивідів (сім'ї, кооперації та інші об'єднання, крім 
державних і політичних структур). Це - сукупність 
недержавних відносин у суспільстві (економічні, 
соціальні, національні і приватне життя людей). Це 
сфера самовиявлення вільних індивідів і їх об'єд-
нань, захищена законами від прямого втручання і 
довільної регламентації їхньої діяльності з боку 
державної влади [4, с.115]. 

У сучасній науці громадянське суспільство 
визначається як автономія соціально-економіч-
ного життя. Воно виконує функції "посередника" 

між державою і особистістю. Саме воно захищає 
особу від держави, ставить під контроль діяль-
ність держави. Основною умовою як громадян-
ського суспільства, так і правової держави є осо-
бистість, її право на самореалізацію. 

Громадянське суспільство має складну 
структуру, для якої характерна наявність розви-
нених горизонтальних і вертикальних зв'язків. 

У рішенні ключових завдань формування 
громадянського суспільства і найважливіших 
соціальних проблем значну роль відіграють не-
державні некомерційні організації, які утворю-
ють так званий «третій сектор». Інститутами 
громадянського суспільства вважають органи 
місцевого самоврядування, засоби масової інфо-
рмації, політичні партії і громадські об'єднання. 
Недержавні, некомерційні і добровольчі об'єд-
нання прийнято називати організаціями третього 
сектору. Поєднання всіх трьох ознак - незалеж-
ність, добровільність і неприбутковий характер 
діяльності - утворює ті своєрідні ознаки, що до-
зволяють відрізнити їх від схожих організацій, 
що належать державним і комерційним інститу-
там. Некомерційний сектор виступає важливим 
елементом демократичного устрою суспільства, 
що базується на принципах ринкової економіки. 
Він отримав назву третього сектору, яка покли-
кана підкреслити його значимість поряд з двома 
іншими, що представляють державу і чисто рин-
кові структури [3, с.250-255]. 

Поняття «третій сектор» з'явилося в науко-
вому обігу не так давно, його становлення відо-
бражає тенденції, що виникли одночасно з роз-
витком ринкової економіки. Сучасне громадян-
ське суспільство можна уявити у вигляді трьох 
невід'ємних складових, які дозволяють виділити 
основні інститути, що функціонують в ньому: 
перший сектор - державний: органи державної 
влади на всіх рівнях, а також всі види державних 
підприємств і організацій, що діють в будь-якій 
сфері діяльності, у тому числі соціальної, засно-
ваних на державній та змішаній формах власнос-
ті, з переважною часткою державної участі; 
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другий сектор - комерційний (бізнес-
сектор): неурядова прибуткова організація, тре-
тій сектор називають недержавним, неурядовим, 
незалежним, некомерційним, неприбутковим, 
благодійним, сектором добровільної активності 
(волонтерським, добровольчим), філантропічні 
або, як називають ці організації в країнах Заходу, 
- «не для прибутку». Цей сектор є: 1) недержав-
ним, неурядовим, тому що організації, котрі вхо-
дять до нього, не володіють в повному обсязі 
владою і повноваженнями уряду, хоча деякі з 
них можуть через своїх членів мати владний 
вплив, а окремі навіть виконують функції уряду 
(наприклад - освітні організації США, які воло-
діють повноваженнями з видачі ліцензій); 2) не-
залежним, бо множинність фінансових джерел 
діяльності робить його відносно незалежним і від 
держави, і від бізнесу; 3) некомерційним, непри-
бутковим, тому що це найважливіша ознака, що 
відрізняє його від комерційних організацій. Тре-
тій сектор існує не заради отримання прибутку; 
4) сектором добровільної активності (волонтер-
ським, добровольчим), оскільки тут широко ви-
користовується добровільну працю волонтерів. 
Причому добровільну неоплачувану праця є ос-
новою функціонування організацій третього сек-
тора і формою громадянської активності широ-
ких мас населення; 5) філантропічним, благодій-
ним, оскільки ці визначення відбивають стійкі 
історичні коріння виникнення благодійної акти-
вності «третього сектору», в результаті чого іс-
тотну частину цього сектора становлять благо-
дійні організації. 

Третій сектор тісно пов'язаний з іншими 
секторами економіки. Межі між ними досить 
прозорі і надзвичайно рухливі. Держава і неко-
мерційний сектор зацікавлені в розвитку бізнес-
сектору в якості джерела фінансових надходжень 
(державі - у вигляді податків, некомерційним 
сектору - у вигляді пожертвувань). Комерційні та 
некомерційні організації розглядають державу як 
гаранта правової та економічної стабільності і 
безпеки. Бізнес-сектор зацікавлений у розвитку 
некомерційного сектору (наприклад, біржа, тор-
гово-промислові палати, асоціація підприємців), 
діяльність якого спрямована на обслуговування 
інтересів бізнесу, хоча в ряді випадків некомер-
ційні організації можуть бути конкурентами біз-
нес-сектору [2, с.62-64]. 

Некомерційні організації є тим основним 
механізмом, через який громадяни об'єднуються 
для підтримки спільних інтересів, захисту групо-
вих чи індивідуальних прав, підтримки тієї чи 
іншої лінії поведінки або вибраного курсу. Через 

некомерційні організації громадяни можуть при-
вернути увагу органів управління до вирішення 
багатьох нагальних проблем. некомерційні орга-
нізації здійснюють аналіз цих проблем, пропо-
нують альтернативні, нетрадиційні, більш раціо-
нальні механізми їх вирішення. Некомерційні 
організації допомагають проводити моніторинг і 
сприяють виконанню законів. 

Надання соціальних та громадських послуг 
через некомерційні організації часто обходяться 
набагато дешевше, ніж через бізнес структури, а 
самі послуги виявляються набагато різноманітніші, 
ніж ті, що надаються державними та бізнесовими 
структурами. Наприклад, надання послуг через такі 
некомерційні організації як недержавні музеї, на-
вчальні заклади, центри охорони здоров'я, кредитні 
фонди та інші некомерційні організації. Слід також 
пам'ятати, що головною метою приватних бізнес 
структур є отримання прибутку її засновниками, 
тоді як некомерційні організації покликані прино-
сити користь людям [1, с.160-161]. 

Широка сфера діяльності та великий 
спектр виконуваних функцій громадськими ор-
ганізаціями, є також і одним із чинників постій-
ного збільшення їх кількості. Загальну тенденцію 
росту кількості громадських організацій підтри-
мує і Чернівецька область. За даними Головного 
управління статистики у Чернівецькій області 
кількість громадських організацій в межах обла-
сті збільшилась з 1208 до 1319 громадських ор-
ганізацій, тобто приріст за рік склав майже 9%. Із 
загальної кількості громадських організацій в 
Чернівецькій області найбільший приріст кілько-
сті проглядається у молодіжних об’єднаннях (3 
%), об’єднаннях професійної спрямованості (2%) 
та оздоровчих і фізкультурно-спортивних об’єд-
наннях (5%). 

Висновки.  Аналіз основних видів суспі-
льних відносин, що складають структуру грома-
дянського суспільства, дозволяє визначити на-
прямок взаємин громадянського суспільства і 
держави, що досить непрості і різноманітні за 
своїм змістом. Розвиток сектору громадських 
організацій можна розглядати як важливе свід-
чення вирішального моменту у розвитку демок-
ратичних інститутів, коли відбувається перехід 
від державної політичної демократії до демокра-
тизації суспільства. При цьому різноманітність і 
неспівпадіння інтересів різних груп та організа-
цій, що їх представляють, є чинником зростання 
соціальної конфліктності, у попередженні нега-
тивних наслідків якої багато що залежить не ли-
ше від держави, а й від громадських організацій. 
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A.M.Teslitskiy 
The role of Non-Governmental Organizations to civil society 

 
Summary 

The article is devoted to constitutional status of non-governmental organizations. The author describes 
the associations, the role of NGOs towards the development of civil society and the relationship of NGOs 
and civil society. The article shows key social, economic and political role of NGOs towards the develop-
ment of civil society. 
 

А.М.Теслицкий 
Роль общественных организаций на пути становления гражданского общества 

 
Аннотация 

Статья посвящена конституционно-правовому статусу неправительственных организаций. Ав-
тор характеризует общественные объединения, роль неправительственных организаций на пути ста-
новления гражданского общества, а также взаимосвязь общественных объединений и гражданского 
общества. В статье сделан вывод о ключевой социальной, экономической и политической роли обще-
ственных организаций на пути становления гражданского общества. 
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ПРАВО НА АЛЬТЕРНАТИВНУ СЛУЖБУ, ЯК СКЛАДОВЕ СВОБОДИ СОВІСТІ:  
ОКРЕМІ АСПЕКТИ 

 
Висвітлено конституційні основи заміни одних обов’язків іншими, як складові свободи совісті. Автор у 

історичному аспекті вказує на еволюцію норм правових актів, які закріплюють процедуру проходження альтер-
нативної служби. Указуються пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання альтернативної служби. 

Ключові слова: свобода совісті, Конституція України, конституційно-правове закріплення, права й 
обов’язки людини, альтернативна (невійськова) служба. 

 
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 війсь-
кової служби альтернативною та інші). Спробуємо 
більш докладно розглянути останнє з них - право 
вимагати заміни виконання одного юридичного 
обов’язку іншим з мотивів переконань (зокрема 
заміни військової служби альтернативною та інші) 
та запропонувати можливі шляхи щодо поліпшен-
ня законодавства про свободу совісті в Україні. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Досліджуване питання було в різні часи предме-
том наукового дослідження ряду вчених філосо-
фів, істориків, юристів та ін. Серед них: Лубська 
М.В., Малишко В.М., Сергієнко Г.Л., Ярмол Л.В. 
Сорокун В.М., Вишнякова И.Н., Шибанова М.А., 
Симорот С.Ю., Шевелева Е.В. та ін. Разом з тим 
ними досліджені лише окремі аспекти тематики. 
Саме тому автор ставить собі за мету зробити 
спробу комплексного аналізу механізму реаліза-
ції такого складового конституційного права 
особи на свободу совісті, як право вимагати за-
міни виконання одного юридичного обов’язку 
іншим з мотивів переконань. 

Виклад основного матеріалу. Основний 
закон України закріплює положення, що ніхто не 
може бути увільнений від своїх обов’язків перед 
державою або відмовитися від виконання законів 
з мотивів релігійних переконань. Однак дозволя-

ється заміна військового обов’язку на альтерна-
тивну службу (ч. 4 ст. 35 Конституції України).     
У Законі України „Про свободу совісті та релігійні 
організації” вказано, що „заміна виконання одного 
обов’язку іншим з мотивів переконань допускаєть-
ся лише у випадках, передбачених законодавст-
вом” (ч. 3 ст. 4).Отже, Закон не конкретизує кола 
цих випадків, на відміну від Конституції, котра пе-
редбачає лише один випадок такої заміни. 

Серед юридичних обов’язків, виконання 
яких в Україні (та й в інших державах) може су-
перечити релігійним чи іншим переконанням 
людини, можемо назвати такі: складання присяги 
у визначених законодавством випадках; прохо-
дження військової, а інколи й альтернативної слу-
жби; отримання науково обґрунтованого медично-
го лікування у випадках, передбачених законодав-
ством; присвоєння ідентифікаційного номера у ви-
падках, визначених законодавством. На наш пог-
ляд, найбільші суперечки та дискусії на сьогодні 
викликає саме реалізація громадянами свого прав 
на проходження альтернативної служби. 

Як зазначалося вище, міжнародно-правові 
акти залишають вирішення цього питання на ро-
зсуд національного законодавця. На сьогодні в 
межах лише Європи існує дуже широкий спектр 
підходів до цієї проблеми: від кримінального по-
карання за відмову нести службу зі зброєю в ру-
ках, наприклад у Швейцарії, до дозволу предста-
вникам певних релігійних сект не проходити на-
віть альтернативну службу з мотивів релігійних 
переконань, наприклад у Швеції.  

Право це порівняно нове: вперше воно бу-
ло проголошено у Великобританії (1916), в Данії 
(1917) і, як не дивно, в Радянській Росії (1919) [2, 
c. 53]. Щоправда, згодом в останній його скасо-
вано 1939 року з прийняттям Закону СРСР „Про 
загальний військовий обов’язок”. З початку 70-х 
років цим питанням впритул зайнявся Комітет 
ООН з прав людини. У резолюції 1987/46 від 10 
березня 1987 року він закликав держави визнати, 
що відмова від військової служби з міркувань 
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совісті має розглядатися як законне здійснення 
права на свободу думки, совісті та віросповідан-
ня і не піддавати покаранню осіб, які реалізують 
це право [2, c. 54]. І хоча ця резолюція не має 
обов’язкової юридичної сили і носить рекомен-
даційний характер, більшість європейських дер-
жав ввела до національного законодавства інсти-
тут альтернативної служби [3, c. 91]. 

Україна стала на цей шлях наприкінці 1991 
року з уведенням у дію закону „Про альтернати-
вну (невійськову) службу” [4]. У 1999 році при-
йнято його нову редакцію. На жаль, більшість 
положень цього акту, що є принциповими, не 
зазнали змін. Крім того, прийнято Положення 
про порядок проходження альтернативної (не-
військової) служби, затверджене постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 листопада 
1999 р. № 2066  [5]. Цією ж постановою Кабінету 
Міністрів України затверджено Перелік підпри-
ємств, установ, організацій, що перебувають у 
державній або комунальній власності, на яких 
громадяни можуть проходити альтернативну 
службу. Серед них названі підприємства сфери 
соціального захисту, охорони здоров'я, захисту 
довкілля, будівництва, житлово-комунального 
господарства, сільського господарства. Але на 
практиці такий підхід до проходження невійсь-
кової служби себе не виправдав. 

Пізніше постановою Кабінету Міністрів 
України від 31 грудня 2004 р. № 1795 до постанови 
Кабінету Міністрів України від 10  листопада 
1999 р. були внесені зміни та затверджений Пере-
лік видів діяльності, якими можуть займатися гро-
мадяни, що проходять альтернативну (невійськову) 
службу [6]. До таких видів діяльності віднесені: 
охорона здоров'я та соціальна допомога; колектив-
ні, громадські та особисті послуги; будівництво; 
виробництво електроенергії, газу та води; сільське 
господарство, мисливство та лісове господарство; 
рибне господарство; добувна промисловість; обро-
бна промисловість; транспорт.  

Перше, на що б хотілося звернути увагу, 
аналізуючи зміст цих нормативних актів, – пере-
лік підстав для заміни військової служби альтер-
нативною. Згідно зі статтею 2 названого Закону, 
право на альтернативну службу мають громадя-
ни України, якщо виконання військового обов'я-
зку суперечить їхнім релігійним переконанням і 
ці громадяни належать до діючих згідно із зако-
нодавством України релігійних організацій, ві-
ровчення яких не допускає користування зброєю. 
Належність до відповідної релігійної організації, 
як і істинність переконань, мають бути підтвер-
джені перед спеціальною комісією [4], положен-

ня про яку та про порядок проходження альтер-
нативної служби затверджуються Кабінетом Мі-
ністрів України. 

Таке Положення про комісії у справах аль-
тернативної (невійськової) служби затверджене 
постановою Міністрів України від 10 листопада 
1999 р. № 2066  [7]. У цьому Положенні зазнача-
ється, що Комісії у справах альтернативної (не-
військової) служби є постійно діючими органа-
ми, створеними в Україні, Автономній Республі-
ці Крим, областях, містах Києві та Севастополі 
відповідно до Закону України „Про альтернатив-
ну (невійськову) службу” для вирішення питань 
проходження громадянами України альтернати-
вної (невійськової) служби. Комісія у справах 
альтернативної (невійськової) служби України 
утворюється Кабінетом Міністрів України; комісія 
у справах альтернативної (невійськової) служби 
Автономної Республіки Крим — Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим; обласні, Київська та 
Севастопольська міські комісії у справах альтерна-
тивної (невійськової) служби утворюються відпо-
відно обласними, Київською та Севастопольською 
міськими держадміністраціями. 

Отже, Комісія має право зажадати у разі 
потреби додаткове підтвердження істинності ре-
лігійних переконань у документальній або іншій 
формі [5]. Причому, якщо в силу якихось причин 
призовник не переконав комісію у щирості своєї 
віри або в належності до відповідної релігійної 
організації, це є достатньою підставою, щоб від-
мовити йому у клопотанні замінити проходжен-
ня військової служби альтернативною [4]. 

Закон і прийняті на його виконання підза-
конні акти передбачають силу інших формально-
стей, невиконання яких фактично позбавляє осо-
бу права на проходження альтернативної служ-
би. Так, той, хто не бажає йти до збройних сил з 
релігійних переконань, має звернутися до комісії 
із письмовою заявою не пізніше ніж за два місяці 
до чергового призову; до заяви додаються довід-
ка про склад сім’ї, копія документа про освіту та 
довідка з місця роботи (навчання); заява пода-
ється призовником особисто, причому відсут-
ність у нього паспорта під час подання заяви є 
підставою для відмови у її прийнятті [5]. 

Оскільки у нормативних актах не міститься 
чітких підстав для визначення істинності пере-
конань, доля особи, яка не бажає проходити вій-
ськову службу, залишається у руках членів комі-
сій у справах альтернативної (невійськової) слу-
жби, які, згідно із законодавством, не обирають-
ся, а призначаються, через що перебувають, фак-
тично, поза громадським контролем. І навіть там, 
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де визначеність існує, – мова іде про затвердже-
ний постановою уряду „Перелік релігійних орга-
нізацій, віровчення яких не допускає користу-
вання зброєю” [8] – залишається ще багато пи-
тань. Так, серед релігійних організацій названі: 
Адвентисти-реформисти, Адвентисти сьомого 
дня, Євангельські християни, Євангельські хрис-
тияни-баптисти, Покутники, Свідки Єгови, Ха-
ризматичні християнські церкви (та церкви, при-
рівняні до них згідно із зареєстрованими стату-
тами), Християни віри євангельської (та церкви, 
прирівняні до них згідно із зареєстрованими ста-
тутами), Християни євангельської віри, Товарис-
тво Свідомості Крішни. 

Проте вважаємо, сам список некоректний: у 
ньому перелічено як конкретні, індивідуально ви-
значені релігійні об’єднання, так і невизначену за 
складом групу „харизматичних християнських це-
рков”; містить Перелік і зовсім не визначену кате-
горію релігійних об’єднань – „церкви, прирівняні 
до них згідно із зареєстрованими статутами”.  

Жодне з положень Закону України „Про 
свободу совісті та релігійні організації”, яким 
визначено порядок реєстрації статутів релігійних 
організацій, не передбачає механізму такого 
прирівнювання. Оскільки згаданий Закон не ви-
магає вносити до цивільного статуту церков по-
ложень про віровчення, та й прямо проголошує: 
документи, які визначають віросповідну діяль-
ність, вирішують інші внутрішні питання релі-
гійної організації, не підлягають реєстрації в 
державних органах [4], невизначеним залишаєть-
ся питання як церкви будуть прирівнюватись згі-
дно із зареєстрованими статутами. 

Крім того, виникає питання: як принцип рі-
вності перед законом усіх громадян (зокрема ві-
руючих) та всіх релігійних організацій поєдну-
ється з особливими правами деяких з них, зафік-
сованими в Законі „Про альтернативну (невійсь-
кову) службу” та вказаному Переліку?  

Разом з тим Закон України „Про свободу 
совісті та релігійні організації” передбачає, що 
релігійні громади можуть утворюватись без ре-
єстрації статутів у відповідних державних орга-
нах, навіть повідомлення державних органів про 
утворення релігійної громади не є обов’язковим 
[4]. З моменту реєстрації статуту релігійна гро-
мада набуває статусу юридичної особи, а з ним 
цивільно-правову правосуб’єктність, визначену 
цивільним законодавством України. Однак юри-
дичним нонсенсом є пов’язувати право людини 
на проходження альтернативної служби (право 
особисте) з наявністю статусу юридичної особи у 
організації, до якої ця людина належить. Отже, 

розглянуті положення чинного законодавства є 
прикладом, на наш погляд, звуження змісту та 
обсягу проголошених Основним законом Украї-
ни прав і основних свобод, що прямо заборонено 
в Конституції. 

Висновки. Отже, Закон України „Про аль-
тернативну (невійськову) службу” узаконює дис-
кримінацію на підставі релігії або переконань і 
прямо протирічать положенням Декларації ООН 
від 25 грудня 1981 року, зокрема статті 2, яка 
визначає, що нетерпимість і дискримінація на 
основі релігії або переконань означає будь-яке роз-
різнення, виняток, обмеження або перевагу, що 
ґрунтується на релігії або переконаннях та має на 
меті або наслідком скасування або зменшення ви-
знання, користування чи здійснення на основі рів-
ності прав людини та основних свобод [9]. 

Подібне положення цілком підтверджуєть-
ся позицією Комітету ООН з прав людини, який 
розглядає право на альтернативну службу як од-
ну з форм реалізації свободи думки, совісті та 
релігії, а отже, не пов’язує виключно з релігій-
ними поглядами у вузькому значенні цього тер-
міна, і тим більше – з належністю до певної ор-
ганізації. У документі E/CN.4Sub.2/1983/30 Ко-
мітет прямо визначив, що під совістю потрібно 
розуміти щирі моральні переконання, що можуть 
ґрунтуватися на релігійних або гуманістичних 
ідеях, які підтримують різні джерела, такі як 
Статут ООН, декларації та резолюції ООН, де-
кларації релігійних або світських неурядових 
організацій [2, c. 56]. Підтвердженням цьому є й 
ставлення правозахисної неурядової організації 
Міжнародна Амністія, вона вважає: такою, що 
відмовилась від військової служби з міркувань 
совісті, є особа, придатна до проходження війсь-
кової служби, яка з причин совісті або глибокого 
переконання, яке ґрунтується на релігійних, ети-
чних, моральних, філософських, політичних то-
що мотивах, відмовляється від проходження від 
проходження військової служби або іншої пря-
мої або побічної участі у військах або у збройних 
конфліктах [2, c. 57]. Варто також відзначити, що 
в Україні існує не закріплена в жодному норма-
тивно-правовому акті практика звільнення від 
проходження військової служби священиків тра-
диційних церков [3, c.122]. 
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Аннотация 
Статья посвящена освещению конституционных основ замены одних обязанностей другими, 

как составного свободы совести. Автор в историческом аспекте указывает на эволюцию норм право-
вых актов, которые закрепляют процедуру прохождения альтернативной службы. Указываются пред-
ложения относительно совершенствования правовой регуляции альтернативной службы. 
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СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ – ОДИН З ВАЖЛИВИХ ВЕКТОРІВ  
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 
Стаття присвячена проблемі свободи вираження поглядів. Особлива увага приділяється  аналізу  права  

на свободу вираження поглядів  у різних соціальних площинах. Виділяється  основа  свободи вираження погля-
дів – демократія, як першочерговість у відносинах суспільства та держави в системі міжнародних відносин так  
як  саме  демократія виступає головним критерієм сподоби слова, думки, ідей,  поглядів.  

Ключові слова: свобода вираження поглядів, демократія.  
 

Постановка проблеми. Проблема свободи 
вираження поглядів завжди  було актуальним  
питання: обговоренням всією світовою спільно-
тою. Можливість вираження поглядів є продук-
том мислення, який дає можливість пізнання як 
навколишнього середовища так і себе. Свобода 
судженням характеризує духовну свободу кож-
ної людини, її внутрішній світ. Погляди та думки 
лежать в основі любої діяльності кожного обу-
мовлюючи її соціальну активність, взаємовідно-
сини з іншими у суспільстві та державі. Ідея сво-
боди вираження поглядів завжди була у центрі 
Європи.  Неодноразово піднімалося питання про 
громадянські, політичні та духовні свободи.  Ко-
ли мова заходить про справедливий розвиток 
суспільства, то  поняття свободи вираження пог-
лядів стають невід’ємними та ключовими. 

Право на свободу вираження поглядів ви-
знане одним із основоположних прав людини, 
так як, саме це право підтримує гідність людини, 
що дає можливість бути ключовим критерієм 
всіх інших прав та видів свобод. 

Питання свободи вираження поглядів є 
особливо актуальним і для нашої держави, а саме  
протягом останніх дванадцяти років — із набут-
тям незалежності України у 1991 p., після рати-
фікації Конвенції про захист прав і основних 
свобод людини, а головне  із прийняттям Основ-
ного закону - Конституції .  І нині ж залишається 
на порядку денному  завдяки актуальності дано-
го питання враховуючи постійний рух вдоскона-
лення до демократичного розвитку нашої країни.  

 Ступінь наукової розробки проблеми. 
Визначення  змісту та характеру  права на свобо-
ду вираження поглядів знайшли своє відобра-
ження в загальнотеоретичних та практичних до-
слідженнях  Моніки Маковей, Олени Чефранової 
та Іренеуша Камінськи. Серед вітчизняних  дос-
лідників  окремі аспекти свободи вираження по-
глядів  та  її  проблеми висвітлені А. Полешко, Н. 
Раданович, Н. Петрова, В Лутковської, А. Коло-
дій, А.  Олійник  та  інших. 

Мета  статті полягає в тому, щоб розгляну-
ти особливості свободи вираження поглядів у 
різних площинах.  

Виклад основного матеріалу. Загальнови-
знаним толкування поняття «свобода» стало бла-
го.  Право на свободу вираження поглядів є одні-
єю із головних основ та умов розвитку кожної 
людини та суспільства в цілому.  

Свобода вираження поглядів – можливість 
самостійно вибирати вид та міру своєї мовної 
поведінки, а саме висловлювати ідеї, погляди, 
думки, яким чином це робити і в повному об’ємі 
розуміти  значимість заявленого. Так як, свобода 
вираження поглядів може розглядатися як пози-
тивом так і негативом [4, с. 213]. 

Відповідно до норм міжнародного права 
кожна людина має право на свободу виявлення 
поглядів за рахунок одержання і поширення ін-
формацій та ідей без втручання держави незале-
жно від її кордонів. Свобода вираження поглядів 
виступає важливою складовою розвитку суспіль-
ства так як вона є необхідною умовою для функ-
ціонування  демократії та для участі спільноти у 
процесі прийняття різних рішень, які викликають 
суспільний інтерес [1, с. 5]. 

Свобода в умовах демократії це свобода ви-
раження поглядів у релігійних, політичних, мора-
льних, наукових та інших сферах. Судження вира-
жаються у свободі слова, думки, друку, як особис-
то так і  в організованій суспільній діяльності.  

Громадянин будь-якої країни не можне пов-
ноправно приймати участь у демократичному жит-
ті держави та суспільства у цілому, якщо у  нього  
не має необхідного доступу до інформації та мож-
ливості вираження своїх поглядів [4, с. 25]. 

Загальна Декларація прав з людини Органі-
зації Об’єднаних Націй 1948 року  визнана пер-
шовладним документом, захищаючи основні 
прав та свободи людини. Відтак, вона стала мо-
деллю для інших систем в різних частинах світу, 
особливо  для Європи. 
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Остання одна із перших регіонів, яка поча-
ла досконало досліджувати питання права свобо-
ди вираження поглядів та приймати відповідні 
заходи для вирішення всіх наріжних проблем у 
цій галузі.  

Основною діяльністю західноєвропейських 
держав стало заснування 5 травня 1949 року у Ло-
ндоні Ради Європи. Основними  цілями якої стали: 
захист демократії і верховенства закону та  захист 
прав людини. До розпаду Радянського Союзу Рада 
Європи об’єднувала 23 країни, згодом приєдналися 
нові демократичні держави Центральної та Східної 
Європи. На сьогоднішній день членами даної орга-
нізаціє становлять 46 держав.  

Серед численних конвенцій прийнятих Ра-
дою Європи  особлива роль відводиться Євро-
пейській Конвенції про захист прав людини та 
основних свобод, яка була підписана 4 листопада 
1950 року  і в ступила у силу 8 вересня 1953 ро-
ку. Європейська Конвенція є важливою формою 
вираження відданості країн-членів Ради Європи 
демократії, миру та справедливості, а особливо  
дотриманню фундаментальних прав та свобод 
всіх людей, які проживають в їх країнах.  

Конвенція про захист прав людини та основ-
них свободо відіграє важливу роль щодо забезпе-
чення та розширення права на свободу вираження 
поглядів. Стаття 10 даної Конвенції зазначає: «Ко-
жна людина має право на свободу вираження пог-
лядів. Дане право включає в себе дотримуватися 
своїх поглядів та свободу отримувати і розповсю-
джувати  інформацію та ідеї без будь-якого втру-
чання  з боку державних органів  в незалежності 
від її державних кордонів [11]. 

Отже, відповідно до даної статті, право на 
свободу вираження поглядів складається із трьох 
компонентів: дотримуватися  своїх поглядів та 
отримувати  і передавати інформацію, ідеї.  Пра-
во на свободу вираження поглядів виступає єди-
ною константою,  але на практиці право мовця,  
слухача та третіх сторін можуть один від одного 
відрізнятися  і навіть вступати в супереч. Тією ж 
статтею пунктом 2 передбачені обмеження здій-
снення основного права: шляхом правомірного 
обмеження права на свободу вираження погля-
дів. Основна умова такого обмеження має бути 
передбачена законом на основі демократичних 
принципів в умовах захисту національної безпе-
ки, територіальної цілісності країни, забезпечен-
ня суспільного правопорядку в цілях запобігання 
безладдя та злочинів, а також захисту інших прав 
та охорон здоров’я. Тобто, право на свободу ви-
раження поглядів є нормою, а будь-яке обме-
ження є виключенням [2, с. 4 - 6]. 

Відповідно до Конвенції право на свободу 
вираження поглядів передбачає  індивідуальну 
самореалізацію, розкриття правди та запобігання 
помилок, ефективну учать у демократичному 
розвитку держави, заохочення толерантності, 
взаєморозуміння та запобігання конфліктів.  

Отже, відповідно до вищевикладеного, «де-
мократії» займає пріоритетне місце у прецедент-
ному  праві Європейського Суду  з прав людини 
щодо статті 10.  Головним лейтмотивом  прецеден-
тного права вважається  збереження демократич-
них принципів  за рахунок проведення  відкритих 
дебатів  з питань, які представляють собою суспі-
льний інтерес [6, с. 32]. 

Європейська Конвенція про захист прав лю-
дини та основних свобод чітко не фіксує людської 
гідності, як визначне право, але воно входить у за-
гальні принципи та цілі даної Конвенції. Саме то-
му,  право на свободу вираження своїх поглядів 
має не наносити негативу на гідність  людини та 
очорнення її як особистості, так  як ображення та-
кож є фактом негативу на людську гідність.  

Право на свободу вираження поглядів по-
ширюється на численні області свободи ідей, ін-
формації та думки. По-перше, це стосується  
свободи вираження поглядів  у політичних деба-
тах,  як основи демократичного розвитку спіль-
ноти. У політичних дебатах вагому роль відіграє 
преса, виконуючи роль «охорони порядку», жур-
налісти повідують та коментують діяльність по-
літичних інститутів, а  особливо політичних дія-
чів.  Більш того, засоби масової інформації, в си-
лу своїх засобів дуже швидко доносять інформа-
цію до слухачів . Вони створюють арену для  об-
міну поглядами. Так як журналіст виступає в ро-
лі автора тих чи інших висловлювань, має бути 
розуміння рівня відповідальності стосовно не 
порушення права на честь та гідність іншої сто-
рони. Відповідно до  даного факту Європейський 
Суд з прав людини у справі  Обершлик (Австрія) 
наклав на журналіста штраф за ображення полі-
тичного діяча. Суд наголосив на тому, що необ-
хідно забезпечити мінімальний стандарт полі-
тичних дискусій, котрі необхідні для того, щоб 
дебати не переходили етичну межу. Але треба  
також,  зазначити і той фат, що існують випадки, 
коли  образа  може мати місце в умовах провока-
ції.  Європейська практика нараховує приклади  
винуватості політичних діячів щодо порушення 
статті 10, коли мова йде про ущемлення прав, 
наприклад, певних кіл [2, с. 9 - 10]. 

Наступна сфера свободи вираження погля-
дів стосується авторитету правосуддя. Належне 
функціонування правосуддя  є безсумнівно, пи-



Свобода вираження поглядів – один з важливих векторів європейської демократії 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 550. Правознавство. 47 

танням, яке має суттєве публічне значення. І в 
цих умовах  висловлювання мають супроводжу-
ватися широкими захисними гарантіями. Євро-
пейський Суд вводить захисні дії щодо обвину-
вачення судді, не етичних висловлювань в адресу 
Суду  в цілому або знущання над підсудними. 
Більш того, Європейський Суд неодноразово за-
являв про те, що діяльність суддів та їх особис-
тість піддається критиці в умовах публічних 
процесів, саме тому, вони повинні дотримувати-
ся спокою та ділової етики. Також, Суд робить 
наголос на те, що судді  не мають піддаватися 
впливу засобів масової інформації. Прийняття 
рішення має бути обґрунтованим враховуючи всі 
обставини справи [2, с. 12 - 15]. 

Досліджуючи  право на свободу вираження 
поглядів правосуддя можна зазначити, що  необ-
хідність захисту авторитета правових інститутів 
може  бути важкою, так як, суддя, наприклад, 
веде активну діяльність у політичній партії  і від-
так він сам  піддає небезпеці незалежність та не-
упередженість органів правосуддя. В цих умовах  
політична активність порушує довір’я суду. Осо-
ба юридичної професії зобов’язана себе вести 
відповідним чином, що слугує формуванню та 
збереження суспільної довіри щодо правосуддя. 
В цьому випадку, коли,  дана особа виступає у 
засобах масової інформації, наприклад, від себе, 
має це робити  по суті та повною відповідальніс-
тю та дотримуючись гідності юридичної профе-
сії. Все, що вона може заяви він себе, може роз-
цінюватися, як від органів  правосуддя.   

Чергова галузь права на свободу вираження 
поглядів – охорона розголошення відомств. В 
сучасному світі можна спостерігати  видання пу-
блікацій, мемуарів агентів, наприклад розвідної 
служби,  які носять секретний характер. В дано-
му випадку практика Суду показує, що дійсно 
відповідно до статті 10 Європейської Конвенції 
про захист прав людини та основних свобод  
можливе накладення обмежень превентивного 
характеру, але в той же час Суд виносить рішен-
ня щодо проведення перевірок та розслідування 
щодо діяльності структурного підрозділу колиш-
нього агенту. Більш того, винесення рішень в 
таких справ Суд встановлює обставини, щодо 
відомств, які розголошуються, а саме: вони зна-
ходяться під грифом секретно чи ні. Провіряєть-
ся сам об’єкт чи суб’єкт, який розголошував да-
ну інформацію: наявність судової заборони. Вра-
ховуючи всі ці обставини Суд виносить відпові-
дно  рішення щодо захисту права на свободу ви-
раження поглядів [1, с. 32]. 

Досліджуючи дану тематику поступово по-
стає питання щодо права на свободу вираження 
поглядів стосовно свободи вираження поглядів 
поліції  та збройних сил. Європейський Суд зая-
вив, що стаття 10 не зупиняється на порозі каза-
рми і охороняє особистий склад збройних сил. 
Армія збройних сил та поліціє повинна допуска-
ти в свою сторону критику, висловами солдат, 
якщо вони не супроводжуються закликами до 
порушення  порядку дисципліни. Однак, існують 
виключення щодо прав на свободу вираження 
поглядів, якщо це націлено на  усунення дійсної 
загрози військової дисципліни  без якої армія не 
може повноцінно функціонувати.  

Існуючі правила не можна застосовувати 
для перешкоди дотримання права на свободу ви-
раження поглядів, навіть тоді, коли вони направ-
лені проти інституту армії та поліції. Суд наго-
лошує на тому, що свобода  вираження поглядів 
армією та поліцією піддається обмеженням для 
забезпечення загальних інтересів.  В силу  спе-
цифічних завдань щодо підтримання правопо-
рядку та безпеки, які виконують  дані інститути 
на них накладаються певні обмеження.  

Сьогодні актуально постає питання щодо 
свободи висловлення своїх поглядів у сфері мис-
тецтва, а саме: право на свободу вираження ху-
дожніх поглядів В даному випадку Конвенція 
прямо не говорить про свободу художнього ви-
раження. Суд неодноразово заявляв, що творчість 
є свободою висловлювань своїх поглядів, але втру-
чання має масти місце, хоча лише в умовах виклю-
чення, так як мистецтво має лишатися вільним і не 
бути піддам будь-яким обмеженням. Практика Су-
ду показала, що рішення, які були винесені не на 
користь митців полягали у тому, що був поруше-
ний факт охорони моральності, так виставка, яка  
містила у собі шокуючі роботи, а доступ до них 
мали всі без винятку, враховуючи і дітей.  

Аналізуючи статтю 10 даної Конвенції не-
обхідно зазначити, не мало важну сферу щодо 
свободи вираження поглядів, а саме: право на 
свободу вираження поглядів щодо організацій 
радіо-телемовлення та друкованих видань. Від-
повідно до Європейської Конвенції Суд заявив, що 
засоби масової інформації є вагомим критерієм 
демократичного та прозорого процесу розвитку 
будь-якого суспільства. Але усяке мовлення та 
друковане  видання повинно мати відповідну ліце-
нзію на надання таких послуг. Це означає, що деякі 
обмеження допустимі у засобах масової інформації 
для дотримання пункту 2 статті 10 [7, с. 35]. 

Питання щодо прав на свободо вираження 
поглядів не обійшов осторонь Організація з без-
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пеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), раніше 
називалася Нарадою з безпеки і співробітництва 
в Європі (НБСЄ). Її було започатковано як полі-
тичний консультативний орган, до якого ввійшли 
країни Європи, Центральної Азії та Північної 
Америки. В січні 1995 року вона набула статусу 
міжнародної організації внаслідок розпочатого у 
1972 році процесу НБСЄ, у 1975 році було ухва-
лено Гельсінський Заключний акт. Цей документ 
охоплює широке коло стандартів міжнародної 
поведінки та зобов'язань, що регулюють відно-
сини між державами-учасницями, заходів зміц-
нення довіри між ними, особливо в політично-
військовій сфері, а головне  поваги до прав лю-
дини і основних свобод. 

Відповідно до розділу VII Повага прав лю-
дини Заключного Гельсінського Акту 1975 року 
країни-учасниці зазначають повагу до прав  лю-
дини, а особливо  свободу погляді та думки не 
залежно від раси, статі, мови та релігійних пере-
конань, так  як саме  вони витікають від гідності 
притаманний особистості  і виступає суттєвою 
умовою для вільного та повного її розвитку.   
Країни-учасниці, також, заявили про значення 
права на свободу вираження поглядів, як основу 
справедливості, миру та благополуччя. Нарада з 
безпеки та співробітництва наголошувала на то-
му, що необхідно полегшити свободу розповсю-
дження інформації та обмін ідеями і з іншими 
крами, що призведе до будівництва міцної Євро-
пи.  На  той час, мова, в першу чергу, йшла  про 
усні (лекції, круглий стіл, семінари, симпозіуми 
та багатосторонні зустрічі), друковані (періодич-
ні та неперіодичні газетні видання) та радіо і те-
лемовлення (збільшення об’єму передач із різно-
сторонньою формою подачі інформації).  

Отже, після закінчення страшних та крово-
пролитних війн права людини стають центром бу-
дівництва нової демократичної Європи в якій пріо-
ритетне місце відводиться свободі вираження пог-
лядів. В цей час піднімається завіса щодо участі 
суспільства у державних справах. Країни-учасниці 
дійшли згоди щодо залучення засобів масової ін-
формації до переговорів, які відбуватимуться  на 
вищому рівні для масового інформування спільно-
ти в умовах побудови нової демократії.  Почина-
ється активна робота створення прес-центрів та 
відповідних закладів роботи щодо висвітлення ін-
формації, яка носить всезагальний інтерес.  

НБСЄ заявила, що  кожна людина має пра-
во на  свободу  вираження своїх поглядів, вклю-
чаючи право на вираження своєї думки та пере-
конань.  Дане право включає в себе  дотримання 
своїх поглядів, отримувати та розповсюджувати 

інформацію без втручання органів державної 
влади, обмеження можливі  відповідно до міжна-
родних стандартів [10]. 

Організація зобов’язується слідкувати за 
дотриманням прав на свободу слова  з метою ма-
ти можливість обговорення існуючих проблем, 
які існують та виникають у суспільстві. Незале-
жність та плюралізм інформації виступає над-
звичайно важливим для вільного та відкритого 
суспільства, забезпечуючи підзвітність органів 
державного управління.  

На сьогоднішній день ОБСЄ одна із голов-
них гравців у європейському регіоні щодо до-
тримання умов прозорості та свободи вираження 
поглядів, яка оперативно реагує на випадки не-
дотримання країнами-учасницями даного прин-
ципу. Особливого значення ОБСЄ набуває під 
час проведення виборів у країнах.  

На даний час ОБСЄ занепокоєна пробле-
мами тероризму та ролі свободи вираження пог-
лядів. Активно проводиться робота щодо недо-
пущення масових проявів агресії, а саме: расиз-
му, шовінізму, ксенофобії, антисемізму. Право 
на свободу вираження поглядів не повинна по-
рушувати  права меншин релігійних, мовних, 
культурних та інших груп.  

Країни-члени ОБСЄ працюють в напрямі 
посилення розроблення нових норм, які  б не да-
вали можливості  використовувати  свободу сло-
ва  та інформації в цілях терористичної діяльнос-
ті.  Більш того, наголошується на тому, що необ-
хідно вживати  певні дії, які вносили б обмежен-
ня на свободу вираження поглядів з метою усу-
нення пропаганди з боку окремих осіб так і груп 
на користь тероризму [9, с 40]. 

Сьогодення диктує свої умови свободи ви-
словлення власних поглядів. Якщо раніше прові-
дне місце у цій сфері відводилося публічним ви-
ступам, друкованим виданням, теле- та радіомо-
влення, то  сьогодні  чинне місце займає Інтер-
нет. Країни-учасниці занепокоєні безконтрольні-
стю всесвітньої мережі, яка використовується у 
терористичних цілях та порушує права у різних 
сферах людини. В цих умовах постало  питання 
щодо  роботи поваги та взаєморозуміння  стосо-
вно свободи вираження поглядів особливо через 
Інтернет. Отже, ОБСЄ діє у відповідності із між-
народними стандартами не порушення права на 
свободу поглядів, але закликає до заходів щодо 
запобігання негативу у Європі та світі в цілому, 
які можуть бути спричинені даним правом.   

Висновки. Отже, результатом багаточислен-
них війн, Європейська спільнота прагнула до по-
будови нової демократичної Європи в основі якої 
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була поставлена людина, а саме: її права, особливо 
право на свободу вираження поглядів.  Дане право 
і дало можливість будувати вільні демократичні 
держави. В умовах двосторонніх відносинах суспі-
льство та держава дане право  набуває різного ха-
рактеру, що викликає постійні дибати навколо пра-
ва на свободу вираження поглядів.  

Розглянуті приклади свободи вираження 
поглядів пояснили сутність та проблематику її 
існування. Право на свободу  слова, ідей, погля-
дів має тонку грань її розуміння так як вона може 
носити, як негативний так і позитивний характер. 
Але тлумачення ролі свободи вираження погля-
дів лишається безперечним, яка полягає в необ-
хідності  передумови  та основи  існування демо-
кратії й захисту суспільства в цілому.  
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E.V. Titko  
Freedom of View Expression – One of the Most Important Vectors of European Democracy 

Summary 
The article is disclosed to the problem of freedom of expression. Special role taken to the analysis 

freedom of expression in conditions of the different social levels.  There is main basic freedom of expression 
- democracy is  primaries principle  in the relations of society and state in the system of international rela-
tions because just democracy comes forward the main criterion of freedom of expression, speech and ideas.  
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Е.В. Титко 
Свобода выражения взглядов – один из важнейших векторов европейской демократии 

Аннотация 
Статья посвящена  проблеме свободы выражения взглядов. Особенная роль отводиться  анализу 

свободу выражения взглядов  на разных социальных уровнях. Выделяться основа  выражения взгля-
дов – это демократия как первоочередность в отношениях общества и государства  в системе между-
народных отношений так как именно демократия выступает главным критерием свободы слова, мыс-
ли, идей и взглядов. 

Ключевые слова: свобода выражения взглядов, демократия. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ СУДОВОЇ СИСТЕМИ» 
 

На основі аналізу існуючих у науці підходів до визначення поняття «ефективність» визначена сутність 
даного поняття та надаються пропозиції щодо можливості його використання в контексті досліджень проблем 
ефективності судової системи. 

 
Постановка проблеми. Термін «ефектив-

ність» (від лат. Effectus – результат, наслідок 
якихось причин, дій) не одне десятиріччя актив-
но використовується в працях науковців при ха-
рактеристиці державно-правових явищ (діяльнос-
ті, правових норм, правозастосовних актів і т.п.), і 
тому в даному випадку немає необхідності наводи-
ти приклади. Однак предметом спеціального аналі-
зу це поняття так і не стало, а отже немає єдності 
розуміння щодо його змісту. В умовах же прове-
дення судової реформи в Україні, основним приз-
наченням якої зазначено побудова ефективної су-
дової системи, а отже визначення поняття «ефек-
тивність», зрозуміння його сутності і повинно ви-
значити вектор реформування судової системи. 

Ступінь наукової розробки. Поняття 
«ефективність» належить до числа фундамента-
льних. Але в різних галузях існують найрізнома-
нітніші підходи до його визначення й окреслення 
змісту. Щодо його виявлення в судовій системі 
цю проблематику в різних аспектах досліджува-
ли Батуров Г.П., Глазирін В.В., Жалинський 
Ф.Е., Є. Кант, Д.А. Керімов, М.В. Костицький, 
В.М. Кудрявцев,    О.Е. Лейст, В.В. Лупеєв, Т.Г. 
Морщанова, В.І. Никитинський, А.С. Пашков, 
І.Л. Петрухін, І.С. Самощенко, Л.І. Спирідонов, 
А.В. Цихоцький, І.Я. Чупахін, Л.С. Явич та ін. Од-
нак цей факт не виключає можливості моделюван-
ня визначення, яке б віддзеркалювало б лише його 
загальні найсуттєвіші ознаки. Результат цієї роботи 
може бути корисним для досліджень у будь-якій 
галузі, і, зокрема, в роботі над шляхами підвищен-
ня ефективності судової системи. 

Мета статті полягає у дослідженні специфі-
чних ознак феномену ефективності і на цій основі 
виокремленні сутності цього поняття та оцінці мо-
жливості його застосування в контексті досліджень 
проблем ефективності судової системи.  

Викладення основного матеріалу. Дати 
визначення поняття будь-якого предмета дослі-
дження – означає відповісти на питання, що тре-
ба розуміти під цим предметом (явищем). І. Кант 
у праці «Логіка. Посібник до лекцій» визначив 

поняття як «загальне чи рефлективне уявлення... 
або уявлення того, що притаманне багатьом об'є-
ктам» [2, с 190]. Іншими словами, поняття є фо-
рмою думки, яка є результатом узагальнення (і 
виокремлення) предметів або явищ того чи іншо-
го класу за більш-менш суттєвими ознаками. 

У широкому значенні визначити поняття – 
означає розкрити зміст, властивості, відносини з 
іншими предметами; у вузькому ж значенні – це 
встановити сутність предмета дослідження, сфо-
рмулювати дефініцію. Це логічна операція, шля-
хом якої розкривається зміст того чи іншого по-
няття, або вказуються суттєві, характерні ознаки 
предмета, що відображені в понятті. [9, с 76] От-
же, дійти висновку про сутність предмета – зна-
чить зрозуміти предмет, знайти в ньому те, що 
становить його специфіку. 

Кожне поняття характеризується наявністю 
певного змісту та обсягу. До змісту поняття вхо-
дять основні, суттєві ознаки явища. Якщо всі ці 
ознаки виокремленні правильно, то всі разом во-
ни достатні для визначення поняття. Достатність 
і необхідність ознак, використаних у якості ос-
новного змісту, можна розглядати як критерій 
точності поняття. 

Аналіз правової літератури дає нам підста-
ви зробити висновок, що в правознавстві не існує 
єдиного підходу до визначення сутності ефекти-
вності того чи іншого явища. Хоча, на перший 
погляд, і все зрозуміло, але коли робиться спроба 
виокремити щось відмітне, типове, що відмежо-
вує поняття «ефективність» від інших юридич-
них понять, тут же з'являються багато запитань. 

Ефективність як спеціальна наукова про-
блема вперше з'явилась у працях економістів. 
Сам принцип ефективності запропонований у 
науковий обіг італійським економістом і соціо-
логом В. Парето в 1909 році. Ф.Є. Жалинський та 
М.В. Костецький пишуть: «Поняття ефективнос-
ті, виникнувши у сфері економіки, стало загаль-
нонауковим, яке відноситься до всіх галузей 
знання, але в кожній з них воно наповнюється 
конкретним значенням.... Аналіз ефективності 
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того чи іншого елемента... нерідко передує фор-
мулюванню теоретичного висновку про законо-
мірності його функціонування або методичної 
рекомендації про шляхи його вдосконалення....» 
[1, с 8]. Тобто, з'явившись у сфері економіки, це 
поняття швидко розповсюдилось у різних галу-
зях науки, у яких науковці намагалися дослідити 
його сутність і визначити зміст. Правознавство 
не стало винятком. 

У юридичній науці термін «ефективність» 
використовується, по-перше, як теоретиками 
права, так і спеціалістами галузевих дисциплін; 
по-друге, для дослідження будь-якої правової 
категорії, інститутів, а також юридично значу-
щих дій (діяльності). 

Загальнонаукова теорія ефективності розг-
лядається це явище, як таке, що відбиває співвід-
ношення між метою його заснування та резуль-
татом функціонування. Однак подібний підхід до 
розуміння категорії ефективності не є безспірним 
і традиційно у вітчизняній науці визнається дис-
кусійним. Одні науковці визначають ефектив-
ність як правильність, обґрунтованість, доціль-
ність і результативність, ступінь реалізованості 
необхідної правової можливості [11, с 318]. Інші 
під ефективністю розуміють спроможність впли-
вати на суспільні відносини у певному, корисно-
му для суспільства напрямку [4, с 93]. Цікава ду-
мка, за якою ефективність слугує лише певним 
кількісним показником, що віддзеркалює ступінь 
відповідності реальних відносин, які склалися в 
певній сфері, якійсь типовій формі, ідеальному уя-
вленні [10, с 31-35]. Але в цих різноманітних, на 
перший погляд, визначеннях є єдність думки сто-
совно того, що ефективність – це функціонально-
цільова категорія, що характеризує свідому, суспі-
льно значущу діяльність людини та соціальних 
інститутів, яка завжди пов'язується з очікуванням 
певного (позитивного) результату. 

Отже, категорія «ефективність» вихідна 
при дослідженні соціального результату буття 
того чи іншого явища взагалі та державно-
правових реалій, зокрема. На хвилі актуальності 
досліджень соціальної проблематики права в 
юридичній літературі з'являється тенденція за-
стосування категорії «ефективність» у дуже ши-
рокому спектрі: праці присвячуються досліджен-
ню проблем ефективності права (С.С. Алексеев, 
Д.А. Керимов, Ф.Н. Фаткуллін, Л.Д. Чуликін), 
закону (В.Н. Кудрявцев), правового виховання 
(В.В. Головченко), правозастосовних актів (В.В. 
Лазарев), покарання (Ю.А. Костанов, Т.Ю. Пого-
сян, A.M. Яковлев, М.Д. Шаргородський, І.І. Ка-
рпец), правосуддя (І.Л. Петрухін, Г.П. Батуров, 

Т.Г. Морщакова) та ін. У більшості праць ефек-
тивність досліджується скрізь призму співвідно-
шення цілі та результату досліджуваного явища. 
Разом з тим у галузевих науках висловлюються 
зауваження щодо такого одноманітного підходу. 
Так, В.В. Лунєєв при дослідженні ефективності 
кримінально-правових норм зазначає, що аналіз 
такої складної діяльності, як боротьба зі злочин-
ністю, може мати ряд підходів. В одному випад-
ку під ефективною боротьбою зі злочинністю 
розуміється обґрунтованість і доцільність норм 
права та правоохоронної діяльності, в іншому – 
максимальне досягнення цілі при мінімальних за-
тратах людської енергії, часу та матеріальних засо-
бів, в третьому – відношення фактично досягнено-
го результату в боротьбі зі злочинністю до тієї ме-
ти, для досягнення якої були вжиті ті або інші за-
ходи тощо. Крім того, існують різні підходи відно-
сно того, що обрати за вихідну мету: усунення 
причин злочинності, її викорінення чи зниження 
рівня; підвищення розкриття злочинів; захист прав 
громадян і т.п. [5, с 106]. 

Разом з тим, незважаючи на значну кіль-
кість досліджень проблем ефективності держав-
но-правових явищ, категорія «ефективність» ви-
явилася недостатньо вивченою. Наука не дає од-
нозначної відповіді, що таке ефективність право-
вої категорії, явища чи структури. Тому стало 
вже традицією вивчення категорії ефективність 
розпочинати з визначення її поняття, але оскіль-
ки кожний автор намагається доповнити дефіні-
цію новими, на його думку, важливими складни-
ками, кількість визначень налічує кілька десят-
ків. У цьому контексті важливо зрозуміти, що 
будь-який підхід до визначення ефективності 
правового явища повинен враховувати той факт, 
що саме правове явище охоплює все різноманіт-
тя соціальної дійсності, де все переплетено і до-
мінує дифузійні процеси об'єктивної реальності. 
Тому судження про самі правові явища нескін-
ченно багатогранні, як і сама соціальна реаль-
ність. А оскільки ця реальність весь час перебу-
ває в русі, змінюючись на вимогу часу, то і юри-
дичне поняття не може бути постійним, а отже, 
не можна говорити про неправильність тієї чи 
іншої позиції науковця стосовно визначення по-
няття «ефективності», треба робити поправку на 
конкретний час, відрізок соціальної реальності за 
умов якої формулювалося дане визначення. Як 
справедливо зазначив Д.А.Каримов, «Якщо 
об’єктивна правова дійсність постійно розвиваєть-
ся і змінюється, якщо процес руху правових явищ 
здійснюється в боротьбі протиріч і має за результат 
ліквідацію старого і виникнення нового, то юриди-
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чні поняття, для того, щоб вони були правильним 
відображенням цієї дійсності, повинні бути всебіч-
ними, гнучкими, рухомими, здатними змінювати-
ся, єдиними в протилежностях» [3, с 70]. 

До того ж науковці роблять пошук оптима-
льної моделі ефективності виходячи з тієї конк-
ретної задачі, що стоїть перед ними. У результаті 
більшість дискусій зводиться до порівняння 
«ефективно» чи «не ефективно». Автори нама-
гаються запропонувати критерії оцінки ефектив-
ності досліджуваного предмета чи явища. Унас-
лідок чого виробляється поняття ефективності, 
яке актуально для дослідження конкретного пре-
дмета і унеможливлює його застосування до ін-
шого предмета чи явища. Аналіз наукової диску-
сії дозволяє виявити, з одного боку, єдність авторів 
в тому, що ефективність державно-право-вого 
явища вони пов'язують з його соціальною ре-
зультативністю, з іншою – розходження у висно-
вку недостатності однієї категорії «ефектив-
ність» для характеристиці дії державно-правових 
явищ і запропонування для використання більш 
широкої та ємної категорії «оптимальність». От-
же, в правознавстві склалися два напрямки розу-
міння ефективності, різниця між якими полягає в 
розмежуванні категорій «ефективність» і «опти-
мальність» [7, с 167-172]. 

Перший напрямок, найбільш опрацьований у 
теоретичному плані, використовується авторами, 
які визначають ефективність того чи іншого дер-
жавно-правового явища через співвідношення між 
метою та досягнутим результатом. Таке розуміння 
ефективності (Е) можна уявити у вигляді формули 
Е= М / Р, де М – мета, що стоїть перед певним 
явищем, інститутом; Р – соціальний результат, 
який досягається його функціонуванням. 

До другого напрямку відносяться праці тих 
учених, які розглядають ефективність лише як 
один з аспектів усебічної оцінки правових явищ і 
оптимального управління ними. Тому необхідно 
конструювати більш широку категорію, яка б 
охоплювала ефективність у зазначеному змісті, а 
також інші важливі аспекти всебічної оцінки 
державно-правових явищ. [7, с 168] Прихильни-
ки такого підходу розглядають ефективність як 
елемент категорії «оптимальність», за якою соці-
альна результативність державно-правових реа-
лій характеризується з урахуванням витрат, що 
забезпечують досягнення такої результативності. 
[6, с 40-47] При цьому соціальна результативність 
(С) визначається за формулою С= (А2 - А1) / В, де 
А2 – результат функціонування державно-
правового явища; А1 – початковий стан суспільних 
відносин; В – здійснені суспільством витрати. 

Однак усередині кожного з напрямків пра-
ворозуміння сутності ефективності також існує 
багато різних щодо цього поняття. Наприклад, 
поняття «ефективність» поділяють на види (рів-
ні): виокремлюють ефективність правової систе-
ми в цілому, окремих інститутів і норм, соціаль-
ну і юридичну ефективність. [11, с 48-51] При 
цьому соціальна ефективність розуміється як 
можливість досягнення за допомогою державно-
правових реалій соціально корисних результатів, 
об'єктивним критерієм яких є їх відповідність 
потребам суспільства; юридична ж ефективність 
характеризується результативністю механізму 
реалізації правових явищ. 

На наш погляд, поняття «ефективність» і 
«оптимальність» нетотожні. «Оптимальність» є 
найвищою формою ефективності, найбільш ко-
рисний (соціально значущий) результат за міні-
мальних затрат. Тому при формуванні поняття 
«ефективність» повинні використовуватись кіль-
кісні та якісні показники, а також ступінь відпо-
відності реального результату очікуваному. 

Категорія ефективності не може бути ви-
значена методами якісного аналізу, оскільки 
останній дозволяє формулювати загальні поло-
ження ефективності, що дає можливість робити 
судження про характер та тенденції в галузі роз-
витку окремих сфер правової дійсності. Але для 
аналізу ефективності соціальних витрат, що спря-
мовані на досягнення результативності державно-
правових явищ, необхідний кількісний аналіз, який 
дозволить відображати результативність досягнен-
ня цілей та витрати на її забезпечення. Тому винят-
кове значення для підвищення ефективності дер-
жавно-правових явищ має опрацювання показни-
ків, що характеризують як масштаб явища і окре-
мих його складових, так і особливо рівень досяг-
нення цілей, що стоять перед ним. 

З урахуванням вищевикладеного можна 
зробити висновок, що поняттю «ефективність» 
треба надавати значення властивості, в результа-
ті якої досягається поставлена мета. Найбільш 
точно зміст категорії «ефективність», що вико-
ристовується правознавством, може бути визна-
чено як властивість державно-правового явища, 
що забезпечує при певних умовах досягнення 
цим явищем соціально корисних цілей. 

Спираючись на вищевикладене, вважаємо 
за можливе сформулювати декілька позицій що-
до розуміння такого явища, як «ефективність су-
дової системи». Ефективність судової системи 
справді визначається співвідношенням мети та 
результату, однак відзначимо, що і мета, і ре-
зультат об'єктивно є суттю явища. Вони не охоп-
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люються безпосередньо змістом ефективності 
судової системи. Містити вказівку на свою соці-
альну мету судова система може, але тоді соціа-
льна мета як ідеально визначений її стан знахо-
диться поза межами власного змісту. Мета зав-
жди спрямовує, а результат отримується. Вони 
ніколи не можуть стати внутрішньою властивіс-
тю судової системи. Вже з цієї причини ефектив-
ність не можна розглядати одночасно і як влас-
тивість судової системи, і як відношення її мети 
та результату. Жодна внутрішня властивість, у 
тому числі й ефективність, не може розглядатися 
в якості її співвідношення з іншими зовнішніми 
явищами, а лише має вираз в «такому відношен-
ні». Співвідношення мети та результату – це не 
суть ефективності судової системи, а можливий 
шлях її зміни. Поняттям ефективності судової 
системи фіксується її певна внутрішня власти-
вість, а точніше – її спроможність здійснити реа-
льний благотворний вплив на певні правовідно-
сини, внаслідок чого розв'язується соціальний 
конфлікт і досягається соціальна справедливість. 

Нормативне закріплення мети судової сис-
теми в українському законодавстві має декілька 
проявів. Ґрунтуючись на аналізі конституційних 
норм, можна зробити висновок, що мета судової 
системи – забезпечити розгляд та вирішення 
справ судовою владою. Зазначене положення 
повторюється і конкретизується в процесуально-
му законодавстві. Зокрема, аналіз норм чинного 
ЦПК України дає підстави визначити мету судо-
вої системи – створення умов справедливого, 
неупередженого та своєчасного розгляду і вирі-
шення цивільних справ з метою захисту поруше-
них, невизнаних або спірних прав, свобод чи ін-
тересів фізичних осіб, прав та інтересів юридич-
них осіб, інтересів держави. Тобто вказується не 
лише на якість судового розгляду (справедливий, 
неупереджений та своєчасний), а й указується на 
кінцевий результат функціонування судової сис-
теми (її кінцева мета) – захист прав, свобод чи 
інтересів фізичних і юридичних осіб або держа-
ви. Виходячи зі змісту ст.ст. 2, 48, 142, 148 КПК 
України, зазначимо, що в кримінальному судо-
чинстві метою функціонування судової системи 
є не лише захист чи охорона прав, але й розкрит-
тя злочину, викриття та притягнення до криміна-
льної відповідальності винних, установлення іс-
тини по справі. З наведених положень можна 
зробити висновок, що законодавець ототожнює 
поняття мети, завдання та результату функціону-
вання судової системи. 

На наш погляд, оскільки судова система 
виступає організаційною формою функціонуван-

ня судової влади, загальнотеоретичне визначення 
мети судової системи необхідно моделювати ви-
ходячи з соціальної природи суду. Остання ви-
значається наявністю суспільної потреби у роз-
в'язанні конфліктів, викликаних зіткненням кон-
фронтуючих інтересів членів суспільства. З пог-
ляду філософських категорій причини й наслідки 
у співвідношенні "соціальний конфлікт – судо-
вий спір" перший виступає як причина, а    дру-
гий – наслідок. Тобто призначення суду – розв'я-
зання конфліктів, позовів. Ця соціальна функція 
існувала завжди, тому що вона необхідна в будь-
якому співтоваристві (колективі) людей як дія-
льність третьої сторони, яка спроможна безприс-
трасно й авторитетно вирішити спір.       У цьому 
розумінні суд - явище, що існує поза часом і ци-
вілізацією. [8, с 52-54] 

Що ж стосується очікуваного результату 
функціонування судової системи досягнення со-
ціальної справедливості, то стандарти справед-
ливості судової системи закладені ще в XX сто-
річчі, а саме: в Загальній декларації прав людини 
1948 p., Конвенції про захист прав людини і ос-
новоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція), 
Міжнародному пакті про громадянські та полі-
тичні права 1966 р. Проаналізувавши зміст ч.1 
ст.6 Конвенції, можна дійти висновку щодо ос-
новних засад справедливості судової системи: 
по-перше, особа повинна мати фактичний (реа-
льний) доступ до установ судової системи, 
включаючи фінансові перешкоди у вигляді над-
мірного судового мита та судових витрат, апеля-
цію, строки позовної давності та ін., а також но-
рмативне закріплення й реальне утвердження 
рівності громадян перед законом і судом. Другим 
аспектом справедливості судочинства є публіч-
ність судової процедури. У поняття «публіч-
ність» включається: а) проведення судових засі-
дань у відкритому режимі; б) можливість усного 
розгляду хоча б на рівні першої інстанції; в) пуб-
лічне проголошення судового рішення. Третьою 
засадою справедливості є розумний строк судо-
вого розгляду справи. Четвертою засадою спра-
ведливості судової системи є належна судова 
процедура, а саме: належне сповіщення про слу-
хання; ґрунтування рішення суду лише на дока-
зах, отриманих відповідно до закону; обґрунто-
ваність рішення; забезпечення змагальності та 
рівності сторін в процесі; заборона законодавчо-
го втручання у процес здійснення правосуддя; 
належне виконання судового рішення. І, нарешті, 
п'ятою засадою справедливості є правова легалі-
зація судової системи: а) правова основа існу-
вання судової установи; б) діяльність суду ґрун-
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тується на правових нормах; в) законність складу 
суду; г) незалежність та неупередженість суддів, 
підкорення їх лише закону. Закладення вищеза-
значених елементів у фундамент судової системи 
гарантує її справедливість. 

Висновки. У науці та практиці щодо ви-
значення ефективності судової системи тради-
ційно оцінюється лише робота судових установ. 
Між тим, судова система –  відкрита, її основна 
діяльність тісно пов'язана як з особами, які звер-
таються до суду і беруть участь у судовому проце-
сі, так і з органами, що здійснюють виконання су-
дових актів, тобто забезпечують реальність захисту 
прав. Ефективність судової діяльності залежить не 
лише від суду, а й від суб'єктів, які у певний спосіб 
залучені до судового процесу. Тому при визначенні 
шляхів оптимізації судової діяльності треба оціню-
вати не лише ефективність функціонування самої 
судової системи, а й усього кола суб'єктів, які так 
чи інакше торкаються судового процесу. 
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ТО A QUESTION ON DEFINITION OF CONCEPT "EFFICIENCY" 
 

Summary 
In clause on the basis of the analysis of the approaches, existing in a science to definition of concept 

"efficiency», is determined its essence and the offers on an opportune of its use in a context of researches of 
problems of efficiency of judicial system are stated. 
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К вопросу об определении понятия «эффективность» судебной системы 
 

Аннотация 
На основе анализа существующих в науке подходов к определению понятия «эффективность» 

в статье определяется сущность данного понятия и наводятся предложения относительно возможнос-
тей его использования в контексте исследований проблем эффективности судебной системы.   
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ПРИНЦИПИ ПРАВА ТА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ 

 
Досліджується вплив принципів права на зміст міжнародно-правових актів. Автор прийшов до висновку 

про визначальний вплив принципів права не лише на правотворчу, але й правозастосовну діяльність міжнарод-
них організацій.  

Ключові слова: принципи права, міжнародно-правові акти, міжнародні організації. 
 

Постановка проблеми. Щоб з’ясувати 
сутність принципів оплати праці, дослідимо 
принципи права та їх вплив на міжнародно-
правові акти. Адже принципам права притаманні 
спільні юридичні властивості, котрі вирізняють 
їх з-поміж інших правових явищ, і, водночас, ті, 
які єднають їх з принципами різних галузей пра-
ва, принципами правових інститутів. Тому, ви-
явивши загальні властивості принципів права, їх 
можна екстраполювати, наприклад, на принципи 
трудового права чи оплати праці. 

Метою нашого дослідження є пошук від-
повіді на запитання, чи принципи права похідні 
від правових норм, чи, навпаки, останні зумов-
люють їх зміст (на основі аналізу впливу прин-
ципів права на міжнародно-правові норми). 

Виклад основного матеріалу. Керуючись 
одними принципами права, ООН ухвалює акти, 
формулюючи в них інакші принципи права. Ін-
шими словами, в названих міжнародно-правових 
актах містяться не просто міжнародно-правові 
норми, які після їх ратифікації стають частиною 
вітчизняної системи права та мають вищу юри-
дичну силу щодо інших норм права, а норми-
принципи, які спрямовують свою дію не лише на 
правозастосовну, але й правотворчу діяльність 
вітчизняних органів державної влади та місцево-
го самоврядування. 

Із Копенгагенської декларації про соціаль-
ний розвиток дізнаємось, що „глави держав та 
урядів є прихильниками соціального розвитку … 
на основі принципів людської гідності, прав лю-
дини, рівності, поваги, миру, демократії, взаєм-
ної відповідальності та співробітництва, поваги 
різних релігійних та етичних цінностей, культу-
рних традицій людей” (пункт 25). Задля цього 
вони взяли на себе низку обов’язків, зокрема: 
створити стабільну правову основу, яка б перед-
бачала і заохочувала до рівності та справедливо-
сті, повагу до прав людини і основних свобод, 
верховенства права (обов’язок 1); викорінення 

бідності у світі має стати для людства етичним, 
соціальним, політичним та економічним імпера-
тивом (обов’язок 2); забезпечити повну зайня-
тість, створити для всіх чоловіків та жінок на-
дійні та стійкі можливості заробляти собі на 
життя шляхом вільно обраної продуктивної праці 
(обов’язок 3); сприяти соціальній інтеграції шля-
хом формування такого суспільства, яке б було 
стабільним, безпечним та справедливим, яке б 
ґрунтувалось на принципах заохочення та захис-
ту всіх прав людини, а також на принципах не-
дискримінації, терпимості, поваги багатоманіт-
ності, рівності можливостей, солідарності, безпе-
ки (обов’язок 4); сприяти повазі гідності людини 
і досягненню справедливості та рівності у відно-
синах між чоловіками та жінками, визнавати та 
розширювати участь та керівну роль жінок у по-
літичній, цивільній, економічній, соціальній та 
культурній сферах (обов’язок 5) тощо. 

Як зазначено в частині першій ст. 38 Ста-
туту Міжнародного суду ООН, здійснюючи пра-
восуддя, Суд має керуватись: міжнародними до-
говорами (пункт а); міжнародними звичаями 
(пункт b); загальними принципами права, визна-
ними цивілізованими народами (пункт с); судо-
вими рішеннями та працями найбільш кваліфіко-
ваних учених різних націй як допоміжним засо-
бом визначення принципів, згідно з якими має 
бути вирішена справа (пункт d). 

Відповідно до ст.21 Статуту міжнародного 
кримінального суду, затвердженого 17 липня 
1998 року в Римі, суд застосовує „принципи і 
норми міжнародного права, в тому числі й зага-
льновизнані принципи міжнародного права” (пі-
дпункт b) та „загальні принципи права, взяті ним 
із національних законів правових систем світу … 
за умови, що ці принципи сумісні з цим Стату-
том, міжнародним правом та міжнародними но-
рмами та стандартами” (підпункт с). 

Основні принципи незалежності судових 
органів схвалені резолюцією 40/32 Генеральної 
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Асамблеї від 29 листопада 1985 року. У своїй 
резолюції Асамблея рекомендує їх використову-
вати в межах національної, регіональної та між-
регіональної діяльності і закликає Комітет із 
профілактики та боротьби із злочинністю розг-
лянути питання щодо першочергового, ефектив-
ного їх упровадження. У резолюції 40/146 від 13 
грудня 1985 року Генеральна Асамблея запропо-
нувала урядам дотримуватися цих принципів та 
враховувати їх у своєму національному законо-
давстві та правозастосовній практиці. 

„Основні принципи щодо ролі юристів”, 
прийняті на Восьмому Конгресі ООН щодо по-
передження злочинності та ставлення до право-
порушників, у Гавані 27 серпня – 7 вересня 1990 
року, є основою „для ухвалення рішень та вті-
лення їх на національному, регіональному та мі-
жнародному рівнях з урахуванням політичних, 
економічних, соціальних та культурних умов і 
традицій кожної країни” (пункт 2 преамбули). 
Тому ООН „пропонує державам-учасницям вра-
ховувати та дотримуватись Основних принципів 
у межах їх національного законодавства та на 
практиці” (пункт 3 преамбули). 

Призначення принципів та їх роль у меха-
нізмі правового регулювання найточніше окрес-
лені в „Керівних принципах здійснення правосу-
ддя у справах, пов’язаних із участю дітей-жертв 
та свідків злочинів” від 22 липня 2005 року. Так, 
відповідно до пункту 3 розділу I, керівні прин-
ципи є підґрунтям для досягнення таких цілей: 
надання допомоги урядам, міжнародним органі-
заціям щодо розробки, здійснення та застосуван-
ня законодавства, політики, програм і практики, 
пов’язаних із дітьми-жертвами та свідками зло-
чинів (підпункт b); допомоги правосуддю при 
вирішенні подібної категорії справ (підпункт c). 

Отже, на думку ООН, принципи права не 
лише зумовлюють зміст національного законо-
давства, але й повинні впливати на правозасто-
совну практику, обов’язково враховуючи само-
бутність кожної окремої держави. 

Міжнародна організація праці (далі – 
МОП) як спеціалізована установа ООН, відповід-
но до свого Статуту та Філадельфійської декла-
рації цілей та завдань МОП, які сформульовано 
10 травня 1944 року в Додатку до Статуту, стве-
рджує, що „принципи мають надихати політику 
її членів”, „підтверджує основні принципи, на 
яких засновано МОП”, „принципи, викладені в 
Декларації, мають бути застосовані до всіх наро-
дів без винятку, але метод їх здійснення має бути 
визначено з урахуванням стадії соціального та 
економічного розвитку, досягнутого кожним на-

родом”, у тому числі й з метою „надання всім 
можливостей на рівних засадах розподіляти пло-
ди прогресу у сфері праці”. 

Відповідно до преамбули „Тристоронньої 
декларації принципів, що стосуються багатона-
ціональних корпорацій та соціальної політики”, 
схваленої Адміністративною радою Міжнародно-
го бюро праці на його 204-й сесії, зі змінами, вне-
сеними 17 листопада 2000 року під час 279-ої сесії, 
„МОП має відігравати важливу роль у розробці 
принципів, якими б керувались уряди, організації 
роботодавців, працівників та багатонаціональні 
корпорації”. Названою Декларацією Міжнародне 
бюро праці „закликає уряди держав-учасниць 
МОП, організації роботодавців, працівників, а та-
кож багатонаціональні корпорації, які здійснюють 
свою діяльність на їх території, дотримуватися 
проголошених у ній принципів … а також керува-
тись принципами, викладеними в Статуті та від-
повідних конвенціях і рекомендаціях МОП, що ста-
не запорукою соціального прогресу”. 

У преамбулі „Декларації МОП щодо основ-
них принципів та прав у світі праці”, схваленій 
18 червня 1998 року Міжнародною конференці-
єю праці на її 86-ій сесії в Женеві, наголошується, 
що її було прийнято „не лише задля підтвердження 
незмінності основних принципів та прав, проголо-
шених у Статуті Організації”, але й „виходячи з 
переконання, що соціальна справедливість має 
найбільшу значущість у забезпеченні умов загаль-
ного та міцного миру … економічне зростання має 
найбільше значення, але не є достатнім для досяг-
нення рівності, соціального прогресу та викорінен-
ня бідності”. І далі: „Для збереження зв’язку між 
соціальним прогресом та економічним зростанням 
особливе значення має гарантія дотримання фун-
даментальних принципів і прав у світі праці, оскі-
льки вона дає змогу зацікавленим особам відкрито 
та на рівних умовах вимагати свою справедливу 
частку в багатстві, накопиченню якого вони допо-
магали, а також надає їм можливість повністю реа-
лізувати свій людський потенціал”. 

МОП у названій Декларації також нагадує, 
що „вступаючи до цієї організації, усі члени під-
тримали принципи, закріплені в її Статуті та Фі-
ладельфійській декларації” (підпункт а) пункту 
1), „ці принципи втілено та розвинено у формі 
конкретних прав і обов’язків у конвенціях” (під-
пункт b) пункту 1), а тому „всі члени МОП, навіть 
ті, які не ратифікували її конвенції, зобов’язані вже 
внаслідок їхнього членства в організації дотриму-
ватись і реалізовувати ті принципи, які відображені 
в цих конвенціях” (пункт 2). 

Узагальнюючи аналіз названих актів МОП, 
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приходимо до висновку, що принципи права не 
лише згуртували провідні країни світу в одну 
організацію, вони орієнтують, спрямовують пра-
вотворчу та правозастосовну діяльність самої 
організації, адже відображаються в її актах. Усе 
це засвідчує, що для МОП первинними щодо всіх 
конвенцій та рекомендацій є принципи права, бо 
саме в них вони знаходять своє відображення. 
Ось чому МОП змушує держав-учасниць дотри-
муватися визнаних „принципів у світі праці”. 
Підтвердження можна відшукати і в змісті окре-
мих конвенцій МОП. Так, відповідно до преам-
були Конвенції №98 „Про застосування принци-
пів права для організації і ведення колективних 
переговорів”, Генеральна Конференція МОП, 
скликана в Женеві 8 червня 1949 року на свою 
тридцять другу сесію, „постановила ухвалити 
низку пропозицій щодо застосування принципів 
права на організацію і ведення колективних пе-
реговорів”. 

Отже, міжнародно-правові акти ООН та 
МОП зобов’язують усі народи дотримуватись 
спільних принципів, в яких знайшли відобра-
ження такі соціальні цінності, як справедливість, 
свобода, рівність та верховенство права. 

Рада Європи в підпункті а) ст. 1 свого Ста-
туту, затвердженого 5 травня 1949 року в Лондо-
ні, стверджує, що її метою є „досягнення біль-
шого єднання між її членами для збереження та 
втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім 
спільним надбанням”. Досягти цієї мети, відпо-
відно до підпункту b) ст.1 Статуту, можна шля-
хом „укладання угод та здійснення спільних за-
ходів в економічній, соціальній, культурній, нау-
ковій, правовій та адміністративній галузях, а 
також у галузі захисту, збереження і подальшого 
дотримання прав людини й основних свобод”. 

Тобто метою Ради Європи є реалізація 
принципів права, до котрих, відповідно до преа-
мбули її Статуту, належать такі принципи, як 
верховенство права, справедливість, свобода та 
рівність, які становлять „підвалини кожної спра-
вжньої демократії” через їх визначальний вплив 
на правотворчу та правозастосовну діяльність. 

У преамбулі Європейської хартії місцевого 
самоврядування від 15 жовтня 1985 року Рада Єв-
ропи проголосила, що „метою Ради Європи є … 
збереження та втілення в життя … принципів, які 
є спільним надбанням” її членів. Тобто засобом 
такого втілення в життя стала не лише Європейсь-
ка хартія, у преамбулі котрої окреслена роль прин-
ципів права, але й усі інші акти Ради Європи і, як 
наслідок, її правозастосовна діяльність загалом. 

В абзаці 1 преамбули Європейської соціа-

льної хартії (переглянутої), схваленої 3 травня 
1996 року, теж визнається, що „метою Ради Єв-
ропи є досягнення більшого єднання між її чле-
нами для збереження та втілення в життя ідеа-
лів і принципів, які є їхнім спільним надбанням”. 

Відповідно до преамбули Конвенції „Про 
захист прав людини і основоположних свобод” 
від 4 листопада 1950 року (далі – Конвенція), 
„Уряди держав – членів Ради Європи … знову 
підтверджуючи свою глибоку віру в ті основопо-
ложні свободи, які становлять підвалини справе-
дливості та миру в усьому світі, які найліпше 
забезпечуються, з одного боку, завдяки дієвій 
політичній демократії, а з іншого боку, завдяки 
спільному розумінню і дотриманню прав люди-
ни, від яких вони залежать … сповнені рішучос-
ті, як уряди європейських держав, що є однодум-
цями і мають спільну спадщину політичних тра-
дицій, ідеалів, свободи і верховенства права …”. 

Конвенція, на відміну від інших міжна-
родно-правових актів, містить складний право-
вий механізм захисту прав людини, який охоп-
лює не лише конвенційні норми, але й рішення 
Європейської комісії з прав людини та Комітету 
міністрів Ради Європи, судову практику Євро-
пейського суду з прав людини, прецедентне пра-
во, загальновизнані принципи та норми міжна-
родного права, специфічні методи тлумачення 
Конвенції, наукову доктрину з питань її застосу-
вання тощо. Усе це визнала Україна ще 17 липня 
1997 року, прийнявши Закон України „Про ра-
тифікацію Конвенції про захист прав і основних 
свобод людини, Першого протоколу та протоко-
лів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції”. У пункті пер-
шому цього Закону зазначено, що Україна повні-
стю визнає на своїй території дію статті 46 Кон-
венції щодо визнання обов’язковою юрисдикцію 
Європейського суду з прав людини в усіх питан-
нях, що стосуються тлумачення і застосування 
Конвенції (без укладення спеціальної угоди). 

Крім того, відповідно до ст.17 Закону 
України „Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини” 
від 23 лютого 2006 року, при розгляді справ суди 
застосовують Конвенцію та практику Суду як 
джерело права. 

Однак зміст багатьох норм Конвенції сфо-
рмульовано надто абстрактно, вони містять бага-
то оціночних термінів, зміст яких з’ясовується 
лише після їх тлумачення і застосування у рі-
шеннях Європейського суду з прав людини (да-
лі – Суд). Тому його практика розвивається за 
прецедентним принципом. Через це знання й 
урахування прецедентних рішень Суду, усвідом-
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лення специфіки його „правового менталітету” – 
одне з найактуальніших завдань, що постає нині 
перед вітчизняним законодавцем і правозастосо-
вними органами. Адже ще у Рішенні від 24 жов-
тня 1979 року у справі „Вінтерверп проти Ні-
дерландів” (Winterwerp v. the Netherlands) Судом 
сформульовано таку правову позицію: „Націона-
льний закон має відповідати Конвенції, в тому 
числі й загальним принципам, які викладені в ній 
або випливають з неї” (пункт 45). 

Тобто, відповідно до правової позиції Су-
ду, по-перше, Конвенція містить низку принци-
пів права; по-друге, окремі принципи права не 
відображені в ній безпосередньо, але випливають 
з неї. Щоправда, в пункті 49 свого Рішення у 
справі „Принц Ліхтенштейну Ганс-Адам ІІ про-
ти Німеччини” (Prince Hans-Adam II of 
Liechtenstein v. Germany) „Суд наголошує на ос-
новоположних принципах, встановлених його 
практикою щодо тлумачення та застосування 
національного права”. По-третє, незалежно від 
способу закріплення принципів права в тексті 
Конвенції, їм повинні відповідати національне 
законодавство і правозастосовна практика. Саме 
тому важливо зрозуміти правову позицію Суду 
щодо того, якими ж властивостями володіють 
принципи права, котрими він керується, здійс-
нюючи правосуддя. І хоча розгорнута дефініція 
цього поняття в рішеннях Суду не зустрічається, 
проте низка суттєвих рис, неодмінних складових 
цього явища висвітлюється у згаданих актах „ві-
дкритим текстом” або ж втілена в них, так би 
мовити, імпліцитно. 

Так, у Рішенні від 18 лютого 2010 року у 
справі „Гаваржук проти України” (Gavarzhuk v. 
Ukraine) сформульовано правову позицію, відпо-
відно до якої „Суд має з’ясувати, чи відповідає 
Конвенції сам національний закон і, зокрема, чи 
відповідають їй загальні принципи, які сформу-
льовані в ньому або випливають з нього” (пункт 
63). І далі: „Практика утримання обвинувачених 
під вартою без конкретного юридичного підґру-
нтя … несумісна з принципом юридичної визна-
ченості та принципом захисту від свавілля, які 
червоною ниткою проходять через Конвенцію і 
принцип верховенства права” (пункт 69).  

Тобто Суд у своєму рішенні наголошує на 
необхідності дотримання принципів правової ви-
значеності, захисту від свавілля та верховенства 
права при оцінці внутрішньодержавних норм пра-
ва. Відповідно до його правової позиції правові 
норми повинні бути сформульовані з достатньою 
чіткістю, що дозволить особі передбачити, удаю-
чись в разі необхідності до юридичної допомоги, 

до яких наслідків можуть призвести ті чи інші її дії. 
У Рішенні від 29 квітня 2003 року у справі 

„Алієв проти України” (Aliev v. Ukraine) Суд на-
голосив: „Вираз „згідно із законом” … стосуєть-
ся якості відповідного законодавства, і вимагає, 
щоб законодавство відповідало принципу верхо-
венства права” (пункт 170). Відповідно до пунк-
ту 32 свого Рішення у справі „Круслен проти 
Франції”(Kruslin v. France) від 24 квітня 1990 
року „Суд обов’язково має визначити, наскільки 
французький „закон”, що був чинним на той час, 
відповідав вимогам основоположного принципу 
верховенства права”.  

При тлумаченні Конвенції Суд керується 
також принципом свободи вираження поглядів, 
що є „однією із основних підвалин демократич-
ного суспільства, принциповою умовою для його 
розвитку і самореалізації кожної особи”; принци-
пом свободи політичних дискусій, „що лежить в 
самій основі концепції демократичного суспільс-
тва” (Рішення у справі Lingens v. Austria). 

Юридичною основою для встановлення 
„справедливого балансу” є принцип пропорцій-
ності: обмеження свобод, які гарантуються Кон-
венцією, мають бути „пропорційними законній 
меті, для якої застосовуються ці обмеження” 
(Рішення у справі Handyside v. the United 
Kingdom), а також „між засобами, що обирають-
ся, та законною метою, для якої встановлюються 
відповідні обмеження, має існувати розумне 
пропорційне співвідношення” (Рішення у справі 
Fayed v. the United Kingdom). 

Тобто принцип пропорційності передбачає 
наявність цілої низки вимог до нормативно-
правових актів, які регламентують поведінку 
особи. Вони не можуть бути нерозумними, не-
справедливими, необґрунтованими або такими, 
що зумовлені примхами законодавця. Обрані за-
соби мають органічно та раціонально співвідно-
ситися з бажаним результатом. Дотримання цих 
вимог стане гарантією того, що до особи не бу-
дуть застосовуватись свавільні дії. 

Призначаючи заявнику відшкодування ма-
теріальної і моральної шкоди, Суд щоразу керу-
ється принципом справедливості. Так, у Рішенні 
від 18 лютого 2010 року у справі „Гарькавий 
проти України” (Garkavyy v. Ukraine) Суд ука-
зав: „Визнавши факт порушення Конвенції, … 
Суд … надає потерпілій стороні справедливу са-
тисфакцію” (пункт 78). 

Отже, відповідно до правових позицій Єв-
ропейського суду з прав людини, принципи пра-
ва є тими чинниками, які висувають певні вимо-
ги до змісту не лише міжнародно-правової, але й 
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національної норми права. 
У Маастрихтському Договорі „Про Євро-

пейський Союз” від 7 лютого 1992 року не лише 
підтверджено відданість „принципам свободи, 
демократії, верховенства права, поваги до прав 
людини та її основоположних свобод” (преамбу-
ла Договору), але й вказано, що Європейський 
Союз засновано на „повазі до людської гідності, 
свободи, демократії, рівності, верховенства пра-
ва” (ст.2 Договору). 

Відповідно до пункту 3 ст.6 названого До-
говору основоположні права, що гарантуються 
Європейською Конвенцією про захист прав лю-
дини і основоположних свобод і які випливають 
з конституційних традицій, спільних для держав-
членів, є загальними принципами права Союзу. 

Значення принципів права для Європейсь-
кого Союзу виявляється й у змісті інших статей 
Договору. Зокрема, „у всіх своїх діях Союз до-
тримується принципу рівності своїх громадян” 
(ст.9); „у своїх діях на внутрішній та міжнарод-
ній аренах Союз керується принципами, які на-
дихнули на його створення, розвиток та розши-
рення та які він має намір поширювати у світі, а 
саме: демократією, верховенством права, універ-
сальністю та неподільністю прав людини та її 
основоположних свобод, повагою до людської 
гідності, принципами рівності та солідарності, а 
також дотримання принципів Статуту ООН та 
міжнародного права. Союз прагне розвивати від-
носини та встановлювати партнерство з третіми 
країнами та міжнародними, регіональними або 

світовими організаціями, які поділяють ці прин-
ципи” (пункт 1 ст.21 Договору). 

Отже, в Європейському Союзі принципи 
права також визначають зміст не лише правотвор-
чої, але й правозастосовної діяльності його органів. 

Висновки. По-перше, наше дослідження за-
свідчило, що принципи права визначають зміст 
міжнародних нормативно-правових актів. По-
друге, у принципах права відображено такі загаль-
нолюдські цінності, як прагнення до свободи, рів-
ності, справедливості, верховенства права. Тому, 
будучи своєрідним джерелом права, саме принци-
пи права мають зумовлювати зміст вітчизняного 
законодавства взагалі та законодавства у сфері 
оплати праці зокрема. Тобто принципи трудового 
права є похідними від принципів права, а не від 
трудового законодавства, а принципи оплати праці 
формують, зумовлюють механізм правового регу-
лювання оплати праці. Іншими словами, принципи 
оплати праці потрібно виводити не із законодавст-
ва, дія якого спрямована на упорядкування оплати 
праці, а із тих цінностей та ідей, які панують у сус-
пільстві та відображені в принципах права. 

Через це вітчизняним ученим потрібно бі-
льше зосереджувати увагу на аналізі першодже-
рел – з’ясуванні змісту принципів права взагалі 
та принципів оплати праці, зокрема з тим, щоб 
напрацювати конкретні пропозиції щодо вдоско-
налення існуючого механізму правового регулю-
вання оплати праці і водночас модернізувати 
трудове законодавство. 
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ЮРИДИЧНА АВТОНОМНІСТЬ І ДІЙСНІСТЬ УГОДИ ПРО ВИБІР ПРАВА,  
ЗАСТОСОВНОГО ДО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН,  

УСКЛАДНЕНИХ ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ 
 

Досліджується питання юридичної дійсності угоди про вибір застосовного права сторонами міжнародних 
приватних відносин. Просліджується зв'язок угоди про вибір права та арбітражної угоди. Аналізується націона-
льне та міжнародне законодавство із досліджуваного питання та пропонуються доповнення до Закону України 
"Про міжнародне приватне право". 

Ключові слова: міжнародне приватне право, міжнародний комерційний арбітраж, автономія волі, арбіт-
ражна угода, угода про вибір застосовуваного права. 

 
Постановка проблеми. Інтеграція України 

у світову економіку, розвиток міжнародних соці-
альних зв’язків призвели до значного збільшення 
кількості міжнародних відносин приватного ха-
рактеру. Все більша кількість українських підп-
риємців виходить на світовий ринок, і все більше 
українських громадян стають учасниками міжна-
родних цивільних відносин.  

Одним з найважливіших питань при реалі-
зації принципу автономії волі, є угода сторін про 
обрання застосовного права. Від вирішення цьо-
го питання буде залежати питання правового ре-
гулювання самих відносин та проблема застосо-
вного права зокрема. 

Інститут арбітражної угоди в якій закріп-
люється воля сторін, є стриженевим в міжнарод-
ному комерційному арбітражі. Сьогодні в умовах 
ринкової економіки арбітражна угода є однією із 
основних засобів організації відносин між 
суб’єктами господарювання та важливим ін-
струментом правової організації господарського 
життя суспільства в цілому.  

Ступінь наукової розробки проблеми.  
На жаль, в останні роки в науковій юридичній 
літературі України теоретичні питання арбітраж-
ної угоди, в тому числі проблема автономності 
арбітражної угоди, не були предметом комплек-
сного, цілісного вивчення, хоча проблематиці 
міжнародного комерційного арбітражу присвя-
чено достатня кількість праці, зокрема, праці 
О.С. Довгерта, В.В. Комарова, Т.С. Кисельової, 
І.Г. Побірченка, Ю.Д. Притики, Т.В. Сліпачук, 
А.В. Цірат, Г.А. Цірата та ін.   

Питання дійсності угоди про вибір права при 
реализації принципу автономії волі також є актуа-
льним й з огляду на ступінь його наукової розроб-
ки. Теоретичному дослідженню умов дійсності 
правочину про вибір права в українській науці мі-
жнародного приватного права майже не приділя-
лось уваги. Частково проблему способів вираження 

автономії волі досліджував Довгерт А.С., Кисіль В. 
І. Окремі питання розглядалися такими російськи-
ми вченими як Д. Мосс, А. Покровська, Філіппов 
А.Г., Тригубович Н.В., Лугініна Ю.С.  

Аналіз норм міжнародних договорів з при-
воду даного питання проводили Розенберг М.Г., 
М. Бардіна, А. Комаров. Водночас слід зазначи-
ти, що даній проблемі, як самостійному предме-
ту дослідження, приділялося надзвичайно мало 
уваги,  вищезгадані дослідження присвячені да-
ному питанню або частково, або тільки окремим 
сторонам даної проблеми. 

Мета статті. З'ясувати правове регулюван-
ня дійсності угоди про вибір права при реалізації 
принципу автономії волі в міжнародному прива-
тному праві на основі взаємозв’язку із арбітраж-
ною угодою, а також проаналізувати міжнарод-
но-правове та національне та зарубіжне регулю-
вання даної проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Як уже за-
значалося вище, автономія волі передбачає “до-
говірний” елемент, тобто автономія волі  - це 
перш за все угода про вибір права, це договір з 
колізійним змістом. 

Обрання сторонами відповідного правово-
го  регулювання виражається в укладанні так 
званої угоди про право – цивільно-правової уго-
ди, сторони якої визначають право, застосовне до 
“основної” угоди, ускладненої іноземним елемен-
том та укладеної тими ж особами. Метою укладен-
ня такої угоди є визначення відповідного правово-
го регулювання угоди, і в більшості випадків вона 
розв’язує проблему застосовного права при розг-
ляді  будь-якого спору сторін, що випливає з дано-
го договору або пов’язаного з ним. 

Угода про застосовне право має тісний 
зв’язок із арбітражною угодою. Обидві угоди 
мають службовий характер по відношенню до 
основної угоди або до її умов, крім того, вони 
укладаються сторонами на випадок виникнення 
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спору відносно основного договору та його су-
дового розгляду. Як правило, угода про право 
міститься в умовах угоди, присвячених прове-
денню арбітражу. 

Арбітражна угода як гнучкий правовий ре-
гулятор дає змогу враховувати специфіку зовні-
шньоекономічної діяльності та узгодити її із за-
гальнонормативним режимом правового регулю-
вання у зарубіжних країнах. Розробка  доктрина-
льного поняття арбітражної угоди та способів її 
укладення, а також використання теоретичних 
здобутків у процесі правотворення надзвичайно 
важливі, оскільки від того, наскільки чітко окре-
слені межі арбітражної угоди, залежить якість і 
адекватність правового регулювання зовнішньо-
економічної діяльності, ефективність застосу-
вання іноземних і національних норм права 
юрисдикційними органами.  

Однією з основних проблем у міжнародному 
комерційному арбітражі є проблема автономності 
арбітражної угоди. В арбітражних процесах відпо-
відач нерідко заявляє, що контракт, який містить 
арбітражне застереження, недійсний або, що з 
яких-небудь причин втратив силу. Тому логічне 
запитання: чи впливає на недійсність або припи-
нення дії контракту на арбітражне застереження, 
яке в ньому міститься? Це питання досить часто 
виникає в арбітражній практиці.  

Логічно припустити, що якщо основний 
контракт недійсний чи втратив силу, то така ж доля 
має спіткати і арбітражне застереження, яке в ньо-
му міститься. Якщо, наприклад, контракт недійс-
ний, то недійсне і арбітражне застереження.  І якщо 
контракт припинив свою дію, те ж відбувається із 
арбітражним застереженням.       У результаті склад 
арбітражу не компетентний розглядати спір, оскі-
льки відсутня сама передоснова його компетенції – 
згода сторін про арбітраж.  

Було вироблено правило про відокремле-
ність, або ж автономність, арбітражного засте-
реження від основного контракту, в якому воно 
міститься. Тобто арбітражна угода є автономною 
щодо договору з приводу якої вона укладена: 
дійсність арбітражної угоди не залежить від дій-
сності самої угоди. Будь-яка арбітражна угода, в 
т.ч. внесене в текст міжнародного комерційного 
контракту арбітражне застереження, розгляда-
ється незалежно від основного контракту, а ви-
знання контракту недійсним не приводить до 
анулювання арбітражної угоди і не позбавляє 
арбітра права розглядати всі спірні питання, 
пов’язані з недійсністю контракту та наслідками, 
які з цього випливають.  

Вважається, що арбітражне застереження 
має можливість «пережити» припинення чи на-
віть недійсність контракту. А це означає, що є 
легальні підстави для формування складу арбіт-
ражу і винесення ним рішення по суті справи. 
Теорія «автономності» ґрунтується на тому, що: 
укладаючи арбітражне застереження, сторони 
зазвичай передбачають передачу в арбітраж 
будь-яких спорів, включаючи спори  щодо дійс-
ності самого контракту (якщо такі спори прямо 
не виключені зі сфери дії арбітражного застере-
ження). У подальшому, якби сторона могла від-
мовитись від арбітражу і заперечувати компете-
нцію арбітрів, посилаючись на недійсність конт-
ракту, то така можливість завжди би використо-
вувалася недобросовісною стороною для зриву 
арбітражу [13, с. 50]. Нарешті, контракт, який 
містить арбітражне застереження, фактично 
складається з двох (а іноді і трьох - колізійної 
частини, що стосується вирішення застосовного 
права) частин – частини, що стосується власне 
договірних зобов’язань, і процесуальної частини, 
що стосується порядку вирішення спорів, які з 
них випливають чи з ними пов’язаними. Історично 
арбітражне застереження дійсно містилося в окре-
мому документі, і до сих пір сам термін «арбітраж-
на угода» вказує на його значення і самостійність 
щодо основного контракту. Тому сторони, уклада-
ючи договір, який містить арбітражне застережен-
ня, фактично укладають дві угоди, із котрих друга 
(арбітражне застереження) «переживає» першу 
(основний контракт). Отже, у найбільш загальних 
рисах принцип автономності арбітражної угоди від 
основного договору полягає у тому, що арбітражна 
угода й основний договір розглядаються як дві 
окремі угоди [8, с. 740].  

Даний принцип отримав закріплення в но-
рмативних актах (міжнародних і національних), а 
також знайшов відображення в арбітражних рі-
шеннях. Наприклад, ч. 2 ст. 16 російського Зако-
ну про міжнародний комерційний арбітраж уста-
новлює, що “арбітражне застереження, яке є час-
тиною договору, повинно трактуватися як угода, 
яка не залежить від інших умов договору. Рішення 
третейського суду про те, що договір недійсний, не 
тягне за собою в силу закону недійсність арбітраж-
ного застереження”. Аналогічні правила містяться 
в п. 5 § 1 регламенту МКАС, у п. 4 ст. 6 регламенту 
МТП, п. 1 ст. 23 регламенту Лондонського міжна-
родного арбітражного суду, п. 2 ст. 15 Міжнарод-
ного регламенту Американської арбітражної комі-
сії та ін. [5, с. 175-176.].  

У 1955 році Міжнародна торгова палата 
стала першою провідною міжнародною арбітра-
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жною установою, яка відобразила принцип авто-
номності арбітражної угоди від основного дого-
вору у своєму Арбітражному Регламенті, а саме: 
у ч. 4 статті 8. У ч. 4 статті 6 Арбітражного Рег-
ламенту МТП, що набрав чинності з 01 січня 
1998 року, вказано, що «якщо не погоджено ін-
ше, склад арбітражу не припиняє провадження у 
справі у зв’язку із твердженням про те, що дого-
вір є недійсним або неіснуючим, за умови, що 
він вважає дійсною арбітражну угоду [15, р. 112]. 

Цікаве тлумачення ставлення до принципу 
автономності арбітражної угоди Європейської 
Конвенції про міжнародний комерційний арбіт-
раж 1961 року [3, с. 207-218]. У ч. 3 статті V вона 
містить таке положення: склад арбітражу, проти 
якого заявлено відвід з непідсудності, не повинен 
відмовитися від розгляду справи і має право самос-
тійно винести рішення щодо своєї компетентності 
чи щодо існування або недійсності арбітражної 
угоди чи договору, складовою частиною якого є ця 
угода, враховуючи, однак, що зазначене рішення 
арбітражного суду може бути в подальшому оска-
ржене у компетентному державному суді відповід-
но до закону країни суду. 

Зв’язок угоди про застосовне право з арбіт-
ражною угодою спонукає до питання про авто-
номність угоди про застосовне право по відно-
шенню до основної угоди. 

Якщо відповідно до права, обраного сторо-
нами, угода (договір) буде визнана недійсною, то 
угода про право, як частина даної угоди, також 
буде вважатися недійсною, що тягне за собою 
порушення принципу автономії волі. 

І навпаки, як вважає Л.А. Лунц, особливіс-
тю угоди про застосовне право є її юридична са-
мостійність: недійсність угоди не тягне недійс-
ності договору, в тексті якого вона міститься [8, 
с.203.]. Арбітражне застереження, що є частиною 
договору, повинно трактуватися як угода, що не 
залежить від інших умов договору, а винесення 
арбітражним судом рішення про недійсність 
договору не тягне за собою недійсність арбітраж-
ного застереження згідно п.1.4. Регламенту Міжна-
родного комерційного арбітражного суду при Тор-
гово-промисловій палаті України [3, с.341-362]. 

Тому аналогічно пропонується розглядати 
угоду про право як автономну норму по відно-
шенню до норм договору. Коли договір втрачає 
силу, за винятком підстав, що розповсюджують-
ся на норму про застосовне право, угода про за-
стосовне право може продовжувати діяти, і об-
ране сторонами право продовжує регулювати 
правовідносини сторін договору. 

Зв’язок угоди про право застосовне до до-
говорів, ускладнених іноземним елементом і ар-
бітражної угоди виявляється і в тому, що питан-
ня про дійсність угоди про передачу справи на 
вирішення конкретному суду буде вирішуватись 
судом, керуючись правом, обраним сторонами 
відносно даної арбітражної угоди, а при його ві-
дсутності – договору в цілому. 

Даний підхід закріплений у ряді міжнарод-
них актів, зокрема в Нью-Йоркській конвенції 
1958 року про визнання і виконання іноземних 
арбітражних рішень[6] (п.1а ст. V) та Європейсь-
кої конвенції 1961 року про зовнішньоторгове-
льний арбітраж (п.2а ст. VI) [7, с.875].  

Зважаючи на вищепроведений порівняль-
но-правовий аналіз, можна стверджувати, що 
більшість правових систем закріплює автономію 
волі, але в різних країнах  нормативне закріплен-
ня має різні обсяги. Неоднакове колізійно-
правове регулювання автономії волі в різних кра-
їнах є причиною неоднозначного вирішення про-
блеми визначення дійсності угоди про вибір пра-
ва: питання може бути розв’зане на основі прин-
ципів lex fori (lex  arbitri), lex causae, lex voluntatis 
або принципу більш тісного зв’язку. 

Так, як зазначає Н.В Тригубович, німець-
кий колізіоніст «Раапе Л. вважає, що «мірилом 
для угоди про вибір права слугує колізійна норма 
країни суду» [9, с.428]. Ф. Вішер стверджує, що 
«тільки суд, який контролює вибір права, визна-
чає умови, межі і можливості автономії волі» [14, 
Р. 139]. Вирішення питання чітке і недвозначне, 
коли спір розглядається національним судовим 
або арбітражним органом» [12, с.39,50]. Таке 
розв’язання проблеми на основі  lex fori (lex  
arbitri) досить справедливе, але не можна забува-
ти про те, що все-таки існує різниця між вибором 
права у випадку, коли спір буде розглядатися 
судовою установою або коли сторони звернуться 
до міжнародного комерційного арбітражу, оскі-
льки арбітражна процедура можлива тільки на 
основні письмової арбітражної угоди (застере-
ження), то питання про дійсність угоди про вибір 
права, як правило, вирішується в рамках питання 
про дійсність основної або арбітражної угоди.  

На компромісний шлях розв’язання про-
блеми також указує В.Л. Толстих:  «… автономія 
волі регулює відносини суду і сторін. Такі відно-
сини за своєю природою є процесуальними, і, як 
і будь-які інші процесуальні відносини, повинні 
регулюватися правом країни суду. Звідси висно-
вок: угода сторін про вибір права повинна регулю-
ватися правом країни суду в частині правових нас-
лідків дії цієї угоди. Форма і дійсність угоди про 
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вибір права регулюються правом країни, яке засто-
совується до основного договору» [11, с.58]. В 
останньому реченні фіксується принцип lex causae. 

Останній підхід – за своєю суттю подвоєн-
ня  lex voluntatis –закріплений в п. 1 ст. 10 Гаазь-
кої конвенції: «Питання, що стосуються наявнос-
ті і матеріальної дійсності – згоди сторін стосов-
но вибору застосовуваного права, в тих випад-
ках, коли такий вибір задовольняє вимоги статті 
7 (в цій статті йдеться про lex voluntatis. – С.З.), 
визначаються обраним правом. Якщо згідно з 
даним правом вибір недійсний, право, що регу-
лює договір, визначається за статтею 8 Конвен-
ції» [4, с.212]. 

Найбільш складним випадком визначення 
дійсності угоди про вибір права є застосування 
для цього принципу більш тісного зв’язку, який 
може застосовуватися субсидіарно, тобто тоді, 
коли описані вище не дають позитивного резуль-
тату. Тому ми можемо погодитися з думкою Н.В. 
Тригубович, що «найбільш прийнятним було б 
визначати дійсність угоди про вибір права за 
правом, обраним сторонами правом. По-перше, 
такий підхід одразу ж вирішив би колізійне пи-
тання і не потрібно було б додаткового застосу-
вання колізійних норм або додаткового визна-
чення країни, з якою договір має суттєвий 
зв’язок. По-друге, саме з цим правом пов’язували 
свої правові очікування сторони при укладанні 
договору. По-третє, обране право буде регулюва-
ти договір, з приводу якого і відбулася угода про 
вибір права» [11, с.49, 54].  

При розв’язуванні дійсності угоди про ви-
бір права за обраним сторонами правом 
з’являється нова проблема, пов’язана із так зва-
ною «теорією розщеплення договору». В даному 
випадку виникне колізія правопорядків, обраних 
сторонами до різних частин договору, тому, як 
вбачається, сторони повинні самі визначити, 
яким правом буде регулюватися дійсність їхньої 
угоди про вибір права.  

Аналіз ст.ст. 32, 33  МПрП-Закону дозволяє 
зробити висновок про те, що український зако-
нодавець є прихильником розв'язання проблеми 
дійсності угоди про вибір права на основі права, 
обраного сторонами [1]. 

Субсидіарність принципу більш тісного 
зв’язку проявляється не тільки при вирішенні 
питання про дійсність угоди про вибір права, а й 
у випадку, коли вибір права не може бути визна-
ченим. Отже, принцип більш тісного зв’язку за-
стосовується не тільки при відсутності в цілому 
вибору сторонами застосовного права, а й тоді, 
коли цей вибір не можна встановити. Останнє 

положення підтверджується ч. 2 ст. 4, а також 
безпосередньо ч. 2. ст. 32 Закону України «Про 
міжнародне приватне право» та, крім того, ч. 10 
ст. 6 Закону України «Про зовнішньоекономічну 
діяльність» [1; 2]. 

Таке правило закріплюють також більшість 
конвенцій, які діють у даній сфері (п. 1 ст. 4 Рим-
ської конвенції про право, що застосовується до 
договірних зобов’язань, ст. 9 Міжамериканської 
конвенції про право, що застосовується до між-
народних контрактів). Однак, згідно з п. 1 ст. 8 
Гаазької конвенції про право, що застосовується 
до договорів міжнародної купівлі-продажу това-
рів 1986 року, діє право країни-продавця. 

Наведене свідчить про запозичення україн-
ським законодавством підходу, встановленого 
Римською конвенцією, що є позитивним момен-
том для національного законодавства. 

Підсумовуючи сказане, можна сформулю-
вати висновок про те, що визначення права, яке 
буде вирішувати питання про дійсність угоди 
про вибір права, справедливіше віддати на роз-
суд сторонам правочину, стосовно якого реалізу-
ється автономія волі. 

У зв’язку з тим, що в чинному МПрП-Законі 
питання дійсності угоди про вибір права спеціаль-
но не врегульовані, що вимагає складної інтерпре-
тації ст.ст. 4, 32 та 33 цього закону, ми пропонуємо 
доповнення за аналогією ч.1 ст. 16 Закону України 
"Про міжнародний комерційний арбітраж" такого 
змісту: «Сторони правочину можуть обрати право, 
що визначає дійсність угоди про вибір права. При 
відсутності такого вибору регулювання здійсню-
ється на загальних підставах.  

При підпорядкуванні правочину декільком 
правовим системам сторони зазначають, яка з 
них буде вирішувати питання дійсності угоди 
про вибір права, інакше дане питання вирішуєть-
ся згідно з частиною 2 даної статті”.  
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THE LEGAL AUTONOMY AND LEGALITY OF AN AGREEMENT ABOUT CHOICE OF LAW, 
APPLICABLE TO CIVIL LEGAL RELATIONS, COMPLICATED BY FOREIGN ELEMENT 

 
Summary 

In given clause is discoverer the problem of a legality of an agreement about choice of regulating law.  
The authors gives the characteristic to the sights of scientific from different legal systems according to this 
problem, the attitude of foreign and national systems of law on the given problem. A national and 
international legislation is analyzed on the probed question and adding is offered to Law of Ukrainе "About 
an international private law". 

Key words: international private law, autonomy of will, conflict of law norm, arbitration agreement, 
agreement about choice of law. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ АВТОНОМНОСТЬ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СОГЛАШЕНИЯ ПРО 
ВЫБОР ПРАВА, ПРИМЕНИМОГО К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ С 

ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 
 

Аннотация 
Рассматривается проблема действительности соглашения про выбор применимого права сторонами 

международных частных отношений. Прослеживается связь соглашения при выбор права и арбитражного 
соглашения. Анализируется национальное и международное законодательство по исследуемому вопросу 
и предлагаются дополнения к Закону Укрины "Про международное частное право". 

Ключевые слова: международное частное право,международный коммерческий арбитраж, авто-
номия воли, арбитражное соглашение, соглашение про выбор применимого права. 
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КОЛЕКТИВНИЙ  ДОГОВІР  У  КОНТЕКСТІ  ПРОЕКТУ   
ТРУДОВОГО  КОДЕКСУ  УКРАЇНИ 

 
Розглянуто значення колективного договору як складової ефективності договірного регулювання в світлі 

проекту Трудового кодексу України. Особливу увагу звернуто на ефективність колективних договорів, як ін-
струментів соціального управління, яка  повинна проявлятися не тільки в бік їх фактичної реалізації, а переду-
сім в якості змістовної частини даного акту: в забезпеченні  рівнем трудових прав і гарантій працівників, порів-
няно з установленими у законодавстві.  

Ключові слова: колективний договір, Трудовий кодекс України, договірне регулювання, трудові відносини. 
 

Постановка проблеми. Законодавство 
України повинно не лише регулювати взаємовід-
носини між працівниками та роботодавцями, ви-
значаючи їх основні права і обов’язки та встано-
влювати мінімальні соціальні гарантії, а й нада-
вати можливість зробити ці взаємовідносини по 
– справжньому партнерськими. Основним ін-
струментом, за допомогою якого можна реалізу-
вати дану можливість, є колективний договір.  

Не формальний, а творчий підхід до розро-
блення колективного договору дає змогу вирі-
шити безліч виробничих та соціальних питань з 
урахуванням інтересів і працівників і роботодав-
ців.  Колективний договір , укладений з дотри-
манням чинного законодавства та з урахуванням 
реальних можливостей підприємства, сприяє стабі-
льності, високій продуктивності праці, попере-
дженню трудових конфліктів. А це вигідно обом 
сторонам такого договору: і роботодавцю і праців-
никам. На жаль доводиться констатувати, що сьо-
годнішній стан українського трудового законодав-
ства та практика його застосування змушує  бажати 
кращого, так як не може адекватно реагувати на 
ситуацію яка постійно піддається змінам як  у сус-
пільстві так і в економіці. Які є варіанти вирішення 
даної проблеми – новий Трудовий кодекс, або пос-
тупове внесення змін у діючий? 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Наука трудового права  приділяла достатньо ува-
ги дослідженню колективного договору як в ра-
дянський  так і в пострадянський період. Не 
втратила дана проблема своєї актуальності і до 
нині, особливо з подальшим розширенням сфери 
договірного регулювання. В юридичній літера-
турі вчення про колективний договір знайшло 
розвиток в роботах Н.Г. Алєксандрова, Л.Ю. Бу-
грова, Л.Я. Гінцбурга, К.Н. Гусова,Г.С. Гончаро-
вої, В.В.Жернакова, А.Д. Зайкина,  І.Я. Кисилева, 
К.Д. Крилова, A.M. Курінного, Р.І.Кондратьєва, 
З.Я.Козак, М.В. Лушнікової, Р.З. Лівшиця, СП. 
Маврина, B.C. Нерсесянца, А.Ф. Нуртдинової, 

Ю.П. Орловского, А.І. Процевського, А.С. Паш-
кова,  І.О. Снігірьової, О.В. Смирнова, Л.С. Таля, 
Г.І.Чанишевої та інших вчених. Розширення сфери 
договірного регулювання, необхідність прийняття 
нового Трудового кодексу України загострили не-
обхідність колективно – договірного регулювання 
трудових відносин і поставили перед наукою тру-
дового права завдання розширення діапазону дос-
лідження даної проблематики.  

Метою статті є дослідження колективного 
договору в контексті проекту Трудового кодексу 
України. 

Виклад основного матеріалу. Перетво-
рення, що проходять останніми роками в Україні 
з метою створення соціально-орієнтованої рин-
кової економіки, побудова соціальної демокра-
тичної держави, що передбачає реалізацію прав 
людини і, передусім, право на соціальні гарантії, 
в тому числі в сфері праці, повинні знайти своє 
відображення в нових законодавчих актах. 

В сучасній Україні зусилля законодавця 
при вирішенні проблем соціальної справедливос-
ті в умовах громадянського суспільства повинні 
бути направлені передусім на удосконалення  
правової бази держави,  в тому числі питаннях 
регулювання соціально-трудових відносин, 
включаючи соціальне партнерство, колективні та 
трудові договори, соціальний  захист  населення,  
які б відповідали дійсно потребам  економіки.  
Останні  роки  ознаменувалися  широким обго-
воренням  проекту Трудового Кодексу  України, 
( далі ТК) так як стала зрозумілою та обставина, 
що в нинішніх умовах діючий КЗпП України за-
старів, і не дивлячись на   зміни, що були внесе-
ні,  не дає відповіді на багато чисельні запитання.  
Декілька проектів  ТК України  піддавались екс-
пертизі зі сторони правових установ, вчених, 
юристів-практиків, обговорювались в трудових 
колективах. Проект ТК досить тривалий час об-
говорювався  урядом, профспілками, підприєм-
цями, велись парламентські дебати. Та на жаль, 
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він не набув офіційного джерела. Даній обстави-
ні можна знайти виправдання. Звісно, що відпо-
відна стратегія повинна бути в законотворчості, в 
економіці, а трудові відносини, розподіл трудо-
вих ресурсів  повинні знаходитись у визначено-
му органічному взаємозв’язку  з економічною 
політикою. Саме  в органічному взаємозв’язку, 
так як нікому не є секретом, що  більшість насе-
лення  веде  жалке існування, оскільки  життям  
це назвати  тяжко - заробітної плати, пенсій і  
певних соціальних виплат є недостатньо  на про-
сті необхідні предмети повсякденного життя  
людини.  Вирішити дану проблему уряду є поки 
не під силу,  тому розраховувати на значне та 
невідкладне збільшення вказаних виплат на сьо-
годнішній день не приходиться.  Ось чому необ-
хідна  чітка концепція державної соціальної по-
літики. І при цьому не останню роль повинен 
відіграти  новий Трудовий Кодекс України. Но-
вий Трудовий  Кодекс повинен базуватись  на  
принципах ринкової економіки, направлений на 
радикальні перетворення в сфері трудових відно-
син і надавати роботодавцю та працівнику право 
самостійно вирішувати багато численні пробле-
ми. Нині діючий КЗпП України орієнтований на 
єдиного роботодавця-державу. Сьогодні суспіль-
ство переживає іншу  ситуацію і тому в нових 
законопроектах у сфері праці повинні детерміну-
ватися   загальні, ринкові принципи регулюван-
ня. Саме вони повинні визначати баланс між  
економічною ефективністю  виробництва та со-
ціальною захищеністю працівників, рівнем їх 
умов праці. Іншими словами повинен дотриму-
ватись баланс інтересів роботодавця і працівни-
ка. Як зазначає Процевський О.І. саме соціальне 
призначення трудового права виявляється у пра-
гненні держави вирішувати питання трудових 
відносин переважно з позицій людини і для лю-
дини, з урахуванням інтересів і потреб як пра-
цівника так і роботодавця.[1,с 225]. Ідея збалан-
сованості інтересів працівників і роботодавців 
ставить за мету перехід до іноваційного соціаль-
но-орієнтованого типу економічного розвитку, в 
тому числі формування нового його механізму, 
що заснований на соціальній справедливості та 
національної конкурентноздатності. Так як рин-
кові відносини диктують необхідність подальшо-
го переходу від державного регулювання до до-
говірного, то вагоме значення повинен відіграва-
ти такий акт локальної нормотворчості як колек-
тивний договір. Колективний договір поклика-
ний регулювати соціально-трудові відносини  
між різними трудовими колективами організацій, 
підприємств, установ  і роботодавців. Колектив-

ний договір є правовим актом і його юридичне 
значення полягає в тому, що він є важливим 
джерелом права, що приймається не на законо-
давчому рівні, а  заінтересованими  сторонами, 
шляхом  досягнення домовленостей у вирішенні 
різних питань соціально-економічного, трудово-
го та виробничого характеру. Дана обставина 
надає  колективному договору як джерелу права  
певну гнучкість, дозволяє враховувати різні об-
ставини  у відносинах між  роботодавцями і пра-
цівниками та вносити в колективний договір від-
повідні корективи.  В останні роки намітилась 
тенденція посилення приватноправових начал 
трудового права. На законодавчому рівні визнана 
регулятивна роль колективних договорів ( Ст 
10КЗпП України) , який став повноцінним дже-
релом трудового права. Це дає підстави говорити 
про певні зміни самого методу галузі, який тепер 
характеризується не тільки поєднанням 
/співвідношенням/  централізованого і локально-
го, але й державного і договірного регулювання 
трудових і інших пов'язаних з ними відносин.  

Якщо звернутися до ст. 1 КЗпП України,то 
можна констатувати,що поняття колективного 
договору Закон не дає, а лише вказує на регуля-
тивну його дію.  На жаль дану прогалину  не 
усунуто і в Проекті ТК України.  Ст  366 Проекту 
ТК лише вказує  на ту обставину , що колектив-
ний договір  укладається  на  підприємстві, уста-
нові, організації незалежно від форм власності, 
виду діяльності, їх структурних підрозділах, а 
також роботодавця - фізичної особи. На нашу  
думку доцільно б було викласти ст. 366 Проекту 
ТК в наступній редакції: Колективний договір - 
це  правовий акт, який регулює соціально-еконо-
мічні, виробничі, трудові відносини між учасни-
ками колективно-договірних відносин з метою  
збереження виробничого та соціального балансу 
між роботодавцем і  найманими працівниками та 
захисту їх інтересів. Ми вважаємо, що в новому 
ТК України повинно бути достатньо чітко визна-
чено коло питань і сферу дії  даного правового 
документа: в першу чергу враховувати саме тру-
дові інтереси. Так як економіко-політичною ос-
новою трудових відносин є соціальне партнерст-
во, то не дивлячись на різноманітність інтересів, 
сторони колективного договору повинні   тягну-
тися до соціальної рівноваги. Таке партнерство 
повинно бути засноване, передусім, на двох ви-
хідних позиціях: самостійність у сфері праці, що 
властива роботодавцю і участь представника 
трудових колективів у захисті їх інтересів у соці-
ально – економічних, трудових, виробничих від-
носинах між роботодавцями і робітниками. Соці-
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альне партнерство  в суспільстві повинно буду-
ватися на основі миру  та рівної заінтересованос-
ті  в розвитку виробництва,економічного прогре-
су та соціального благополуччя сторін. При цьо-
му подібне партнерство не повинно протирічати 
інтересам держави, суспільства, робітника та ро-
ботодавця. Звісно, що більшість питань, які ма-
ють значення  на рівні підприємства, можуть бу-
ти вирішені шляхом прийняття колективного до-
говору так і інших локальних актах, виходячи з 
компетенції самого роботодавця та його правот-
ворчої функції, якою наділила його держава. Ін-
коли,  колективний договір і інші локальні акти, 
що приймаються на рівні підприємства / до при-
кладу: правила внутрішнього трудового розпо-
рядку, положення про заробітну плату і премію-
вання / за своїм змістом регулювання є ідентич-
ними, тому є сенс ставити питання  про те, що 
колективний договір наділяється вищою юриди-
чною силою порівняно з іншими локальними ак-
тами. 

Ще більшу увагу звертає на себе ст. 366 
Проекту ТК щодо  змісту колективного догово-
ру, який відповідно до даної редакції  визнача-
ється сторонами колективних переговорів самос-
тійно в межах їх повноважень з урахуванням ви-
мог закону. Відразу постає запитання: що пере-
важає в даному положенні – державний чи дого-
вірний спосіб регулювання? Адже якщо зміст 
колективного договору буде встановлюватись 
лише в централізованому порядку, тоді не має 
сенсу вести мову про соціальне партнерство.  В 
статті , як ми бачимо, не встановлений вичерп-
ний перелік питань, але в будь –якому випадку 
умови колективного договору не повинні погір-
шувати становище  працівників порівняно з дію-
чим законодавством (п.4ст.366 Проекту). Вста-
новлюючи нормативні чи  зобов’язальні   умови 
в колективному договорі , підприємство, устано-
ва, організація передусім виходять із виробничих 
і  фінансових  можливостей. Тому це поле діяль-
ності  для договірного регулювання. Разом з тим, 
вирішення даної проблеми неможливо звести 
лише до повного виконання положень колектив-
но-договірних актів. Не менш важливою складо-
вою ефективності договірного регулювання є 
якість змістовної частини самих документів. Так 
як умови колективного договору можуть бути 
повністю виконані, але якщо за своїм змістом 
колективний договір «не надавав» працівникам 
нічого суттєвого в підвищенні оплати праці, 
встановлення різного роду надбавок, доплат до 
посадових окладів (тарифних ставок), покращен-
ня соціально-побутового обслуговування, органі-

зації належних умов праці тощо, навряд чи мож-
на назвати такий колективний  договір  ефектив-
ним [2, с.45]. Адже призначення колективно-
договірного регулювання полягає в реалізації 
принципу: кожен наступний рівень соціально-
партнерських угод (колективних договорів) не 
може погіршувати умов угод (договорів) більш 
високого рівня та повинен відрізнятися від попе-
реднього більшою вигодою для працівників. [3, с 
110; 4,с 49-50]. Як бачимо, тут є  поле  діяльності 
також для державного регулювання. 

Отже, ефективність колективних договорів, 
як інструментів соціального управління повинна 
проявлятися не тільки в сторону їх фактичної реа-
лізації, а передусім в якості змістовної частини да-
них актів, тобто в забезпеченні положень змістов-
ної частини рівнем трудових прав та гарантій пра-
цівників, порівняно із встановленими у законодав-
стві. Саме тут повинно чітко проявлятися поєднан-
ня державного і договірного регулювання. 

Викликає непорозуміння положення Прое-
кту ТК п 7 ст 366 про те, що коли у разі колекти-
вним договором встановлюються умови, які при-
зводять до погіршення  порівняно з раніше укла-
деними трудовими договорами становища пра-
цівників, такі трудові договори зберігають чин-
ність  протягом обумовленого  в них строку або 
безстроково, якщо такий строк не встановлено. 
По - перше:  практика пішла по шляху укладення 
, як правило, не трудових  договорів, а контрак-
тів, які мають строковий характер, що дає мож-
ливість роботодавцю «своєчасно» вносити зміни 
у його зміст. По – друге: якщо даний порядок не 
влаштовує роботодавця то працівник може й на-
далі «вільно розпоряджатися своїми здібностями 
до праці». Хто може зобов’язати, наприклад, ро-
ботодавця  прийняти умови по заробітній платі? -
Ніхто. Якщо працівник звик ходити в калошах, 
то навряд чи йому видадуть валянки з вентиля-
торами на п’ятках. По - третє: ми знову зіткне-
мось з  формально встановленим рівнем гарантій 
в сфері праці, який не буде отримувати  свого 
реального підтвердження. Кожен із цих недоліків 
є серйозним сам по собі. Але взяті разом, вони 
якраз і будуть створювати знову ж таки  ту кри-
зову ситуацію, котра  буде виникати  в трудово-
му праві. Тому, на нашу думку, дане положення 
не має права на існування. В новому трудовому 
законодавстві повинна найти відображення ідея 
про необхідність компенсувати витрати, котрі 
несуть роботодавці  у зв'язку з пільгами  в сфері 
трудових відносин, що будуть закріплені в коле-
ктивному договорі, таким категоріям працівників 
як особи з пониженою працездатністю,особи, що 
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поєднують роботу з навчанням, вагітні жінки і ті, 
що мають дітей тощо. Всі гарантії для тих, що 
мають пільги, повинні бути прив'язані з держав-
ними заходами щодо стимулювання роботодав-
ців. У противному випадку роботодавці будуть 
старатися максимальним чином  протидіяти від-
повідним затратам. Без компенсацій у вигляді 
податкових і інших пільг неможливо вимагати 
від роботодавців дотримання гуманних підходів, 
а вказані категорії працівників будуть першими 
жертвами завуальованої дискримінації в трудо-
вих відносинах. Звісно, дані положення повинні 
знайти своє відображення в інших нормативних 
актах  іншої галузевої приналежності.  

Колективний договір  є саме тим правовим 
актом локального рівня, який може регулювати 
трудові, соціальні, економічні та інші життєво 
необхідні відносини між працівниками підпри-
ємства та роботодавцем. Тому необхідно закрі-
пити на законодавчому рівні обов’язок робото-
давця укладати колективні договори на всіх під-
приємствах, установах, організаціях незалежно 
від форми власності та галузевої приналежності. 
На жаль дана норма не знайшла відображення в 
Проекті ТК, не закріплена вона і в нині діючому 
КЗпП України. Додамо лишень, що Рекоменда-
ція  МОП № 91 від 29 червня  1951 року «Про 
колективні договори»  визначає  наступне: У ви-
падку необхідності та з урахуванням діючої сис-
теми колективних переговорів повинні прийма-
тися заходи, що визначаються законодавством 
кожної країни і таке, що відповідає існуючим в 
ній умовам, для поширення всіх або деяких по-
ложень колективного договору на всіх підприєм-
ців і працівників, що входять за виробничою і 
територіальною ознакою в сферу дії договору.   

Поряд з державним способом регулювання, 
договірний спосіб правового регулювання умов 
праці дає можливість соціальним партнерам 
більш оперативно реагувати на зміни економіч-
ної ситуації, та використовувати нові, більш дієві 
та ефективні механізми в установленні умов 
праці. Тому, в системі нормативних актів трудо-
вого законодавства, поряд з централізованим за-
конодавством, що регламентує основні принципи 
та окремі питання умов праці, повинні бути при-
сутні  й локальні норми, що конкретизують і до-
повнюють централізоване законодавство.  

Із прийняттям у  свій час Закону «Про ко-
лективні договори і угоди» від 1 липня 1993  ро-
ку для цього створена широка правова і соціаль-
на основа[5]. Однак, як показує практика, мож-
ливості договірного регулювання соціально-
трудових відносин реалізуються не в повному 

обсязі, а інколи – і зовсім не реалізуються. Це 
означає, що колективно договірні акти ще не 
стали надійною основою оптимізації трудових 
відносин у організаціях. Тому не випадково пра-
цівники в більшості своїй не проявляють до них 
великої довіри, а втім віддають перевагу держав-
ному регулюванню. І не дивно, оскільки приймаю-
чи на роботу кожен раз працівника, навряд чи ро-
ботодавцем виконується норма ст. 29 КЗпП Украї-
ни. Тому сьогодні в якості соціальної проблеми 
окреслюється проблема підвищення ефективності 
колективно-договірного регулювання соціально-
трудових відносин. Вирішення цієї проблеми має 
велике практичне значення як для профспілок, що 
виступають представниками інтересів працівників, 
так і для відповідних державних органів, що є 
представниками інтересів держави. 

Колективний договір  повинен містити в 
собі потенційну можливість виконання в повно-
му обсязі (в процесі практичної реалізації) свого 
призначення як інструмента соціального управ-
ління. Для визначення цієї можливості необхідно 
мати кількісні оцінки якості змістовної частини 
колективних договорів і угод і наявність взає-
мозв’язку оцінок із змістом у вигляді аналітич-
них співвідношень (можливо виробити відповід-
ну формулу методичної оцінки змістовної части-
ни колективного договору і угоди). Така оцінка 
дозволити об’єктивно порівняти договірні акти 
між собою, відібрати кращі з них і на цій основі 
зробити висновки щодо якості договірного регу-
лювання на підприємствах, установах, організа-
ціях. В даний час, слід констатувати, що методи-
ки отримання кількісних оцінок ефективності 
договірних актів немає. 

Висновки. Перед законодавцями стоїть за-
вдання сформувати нове трудове законодавство, 
оптимізувати правове регулювання разом з акта-
ми, що регулюють інші аспекти – занятість, соці-
альний захист, соціальне страхування, пенсійне 
забезпечення на базі комплексного підходу з ви-
користанням методів інших галузей права. Все 
це передбачає розроблення нової концепції право-
вого регулювання трудових відносин на сучасному 
етапі. Крім того, навіть розроблений і прийнятий 
на базі нової концепції Трудовий кодекс буде пот-
ребувати, щоб пройшов певний період між власне 
прийняттям  і вступом його в силу. Це необхідно, в 
першу чергу, для усвідомлення учасниками трудо-
вих відносин нової моделі правового регулювання 
в сфері  праці  та вироблення відповідних підходів, 
які диктує дана модель.  

Забезпечення рівноваги  прав працівників і 
роботодавців , балансу їх інтересів  і інтересів 
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держави є тим критерієм, якому повинні відпові-
дати всі нормативно-правові акти, що регулюють 
трудові відносини, і, в першу чергу Трудовий 
кодекс України. Дані обставини обумовлюють  
необхідність гармонізації способів правового 
регулювання трудових та інших повязаних з ни-
ми відносин  і, відповідно, актів, які приймають-
ся на державному та договірному рівні. Модель 
співвідношення  актів, які приймаються на дер-
жавному і договорному рівні повинна здійсню-
ватися на законодавчому визначенні предмета 
колективно-договірного регулювання, на визнан-
ні положень статутного права, що гарантують 
заборону погіршення становища працівника по-
рівняно з діючим законодавством. 
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Collective agreement in the context of the Labour Code of Ukraine 

 
Summary 

The article considers the importance of the collective agreement  as part of contractual regulation in 
light of the draft Labour Code of Ukraine. Particular attention is paid to the effectiveness of collective 
agreements as instruments of social control, which should manifest itself not only towards their actual im-
plementation, especially as the substance of this act: to provide the level of employment rights and protec-
tions of workers compared with the established in the legislation. 
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Коллективный договор в свете проекта Трудового кодекса Украины 

 
Аннотация  

Рассматривается значение коллективного договора как составляющей эффективности договор-
ного регулирования в свете проекта Трудового кодекса Украины. Особое внимание уделяется эффек-
тивности коллективных договоров, как инструмента социального управления ,которое должно прояв-
ляться  не только в направлении их фактической реализации, а прежде всего как  составляющая дан-
ного акта: в обеспечении уровня трудовых прав и гарантий работников, соответственно  с установ-
ленными нормами законодательства.  

Ключевые слова: коллективный договор, Трудовой кодекс Украины, договорное регулирование, 
трудовые отношения.  
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МЕЖІ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ НА СТАДІЇ ПРОВАДЖЕННЯ  
У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

 
У статті аналізуються межі цивільної процесуальної форми, а саме ті процесуальні дії, які входять до неї і 

ті, які знаходяться за її межами. Особлива увага зосереджується на стадію цивільного судочинства – прова-
дження у справі до судового розгляду. Проаналізовано думки вчених-процесуалістів щодо прояву цивільної 
процесуальної форми на даній стадії.  
  

Постановка проблеми. Як відомо, проце-
суальна діяльність суду спрямована на виконан-
ня завдань цивільного судочинства шляхом розг-
ляду та вирішення цивільних справ, що виника-
ють із цивільних, житлових, земельних, сімей-
них, трудових відносин та інших правовідносин 
(ст. 15 Цивільного процесуального кодексу 
України, далі – ЦПК України). Процесуальна 
діяльність осіб, які беруть участь у справі, інших 
учасників цивільного процесу, спрямована на 
реалізацію належних їм процесуальних прав і 
обов’язків з метою виконання своїх функцій в 
цивільному процесі. Характерним для діяльності 
суду і учасників процесу є те, що така діяльність 
здійснюється у чітко визначеній процесуальній 
формі. Всі процесуальні дії повинні здійснюватись 
у відповідності з їх процесуальними правами і 
обов’язками,  у визначеному процесуальному по-
рядку, в строки, чітко визначені в законі, чи вста-
новлені судом. Недотримання цих вимог призведе 
до невиконання завдань цивільного судочинства, а 
це в свою чергу, до ухвалення незаконного і необ-
ґрунтованого рішення. Процесуальні дії, що здійс-
нюються   суб’єктами процесу є різними за своїм 
змістом, значенням, метою і строком здійснення. 
Тому цивільне процесуальне законодавство виді-
ляє певні стадії,  в межах яких реалізуються про-
цесуальні права і обов’язки суб’єктами цивіль-
них процесуальних правовідносин для досягнен-
ня своїх завдань участі в процесі. Розгляд і вирі-
шення цивільних справ проходить чітко по стадіях 
в межах цивільної процесуальної форми. Але кож-
на із стадій цивільного судочинства має свої особ-
ливості прояву з точки зору реалізації цивільної 
процесуальної форми. Тому розгляд питань, що 
стосуються меж та особливостей прояву цивільної 
процесуальної форми на стадіях цивільного судо-
чинства, а саме на  стадії провадження у справі до 
судового розгляду  дасть можливість обрати пра-
вильний підхід до подальшого реформування циві-
льного процесуального законодавства. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Будучи одним із центральних питань у науці ци-

вільного процесуального права, проблема ста-
дійності цивільного процесу та цивільної проце-
суальної форми була об’єктом пильної уваги з 
боку таких відомих вчених-процесуалістів як 
С.В. Васильєв, В.М. Горшенєв, М.А. Гурвіч, А.П. 
Клейнман, Ю. Осіпов, Г.Л. Осокіна, Т.В. Сахно-
ва, С.Я. Фурса, Н.О. Чечіна, Д.М. Чечот,  В.М. 
Шерстюк, К.С. Юдельсон та ін. 

Мета статті. Зважаючи на вказане, автор 
ставить за мету провести дослідження питань, 
що стосуються меж прояву цивільної процесуа-
льної форми на стадії провадження у справі до 
судового розгляду та сформулювати власну по-
зицію стосовно даного питання.  

Виклад основного матеріалу. Досліджен-
ня проблеми цивільної процесуальної форми до-
зволяє зробити висновок, що вона не охоплює та, 
власне, і не може  охопити своїм змістом усі 
процесуальні дії, що здійснюються у процесі ро-
згляду та вирішення цивільної справи, на стадії 
здійснення контролю за виконанням судових рі-
шень та ін. Для обґрунтування такого висновку в 
першу чергу слід зазначити, що цивільна проце-
суальна форма як певний порядок здійснення 
судочинства, вже за своєю юридичною приро-
дою покликана регулювати процесуальні дії, 
отримуючи безпосередньо через них свій зовні-
шній прояв. За межами цивільної процесуальної 
форми знаходиться діяльність, що не відповідає 
її вимогам. Це перш за все – дії, що проводяться 
суддею при підготовці справи до судового розг-
ляду після того, як на попередньому  судовому 
засіданні сторони не досягнуть згоди щодо досу-
дового врегулювання спору, шляхом укладення 
мирової угоди. ЦПК України в редакції 2004 ро-
ку замінив стадію підготовки справи до судового 
розгляду на гл.3 Провадження у справі до судо-
вого розгляду. Але згодом Законом №2453-VІ від 
07.07.2010 року законодавець змінив своє став-
лення до попереднього судового засідання ви-
значивши цю стадію цивільного процесу не 
обов’язковою. Так, питання про необхідність 
проведення попереднього судового засідання 



Межі цивільної процесуальної форми на стадії провадження у справі до судового розгляду 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 550. Правознавство. 71 

вирішується суддею під час відкриття прова-
дження у справі (ч.7 ст.130 ЦПК України).  Це 
дає нам можливість припустити, що не залежно 
від того, як сторони ставляться до спору, який 
переданий на розгляд суду, суддя зобов’язаний  
після постановлення ухвали про відкриття про-
вадження у справі почати підготовку до розгляду 
справи по суті заявлених вимог. Цей факт ще раз 
підкреслює важливість стадії підготовки справи 
досудового розгляду в цивільному судочинстві. 
Підтвердженням такого висновку можуть слугу-
вати позиції вчених-процесуалістів як вітчизня-
них, так і зарубіжних. 

Так, П. В. Логінов [8, с. 56], В. К. Пучинсь-
кий [11, с. 21] , Я. Х. Беков  [3, с. 43] та інші ро-
сійські науковці в своїх  монографіях акценту-
ють увагу на обов’язковості проведення підгото-
вки до всіх без вийнятку цивільних справ, неза-
лежно від їх складності. На думку вітчизняного 
вченого-процесуаліста  С. В. Васильєва, прави-
льне і своєчасне вирішення справи багато в чому 
залежить від проведення належної її підготовки 
до судового розгляду, яка необхідна і при  перег-
ляді справи в судах апеляційної та касаційної 
інстанцій [4, с. 9]. 

В науці існують також інші погляди, згідно 
з якими підготовчі дії повинні проводитися лише 
у надзвичайно складних справах [10, с. 44]. Так, 
немало дискусій викликали питання щодо мож-
ливості призначення експертизи при  підготовці 
справи [6, с. 81], перевірка підвідомчості та під-
судності на даній стадії [5, с. 22]. 

Незважаючи на різні погляди науковців щодо 
необхідності або можливості  проведення  підгото-
вчих дій на стадії провадження у справі до судово-
го розгляду, всі вони єдині в тому, що дана стадія 
процесу була і залишається основною для  ефекти-
вного судового розгляду, що саме вона забезпечує 
правомірність вирішення спору  між особами.  

Як бачимо, практично всі дослідження цієї 
проблематики в теорії цивільного процесуально-
го права визначають правову регламентацію   
підготовчих дій важливим елементом цивільної 
процесуальної форми, розглядаючи в теоретич-
ному аспекті і на практиці вимогу закону щодо 
«обов’язковості   підготовчих дій в якості одного 
з правил дотримання цивільної процесуальної 
форми» [7, с. 141]. 

Разом з тим, аналіз підготовчих дій судді 
дає підстави сумніватися у правильності тради-
ційних поглядів. Наявність цивільної процесуа-
льної форми в тій чи іншій діяльності передбачає 
передусім, що :1) ця діяльність передбачена нор-
мами цивільного процесуального права; 2) в за-

конодавчому акті вказані її суб’єкти; 3) чітко ви-
значені строки здійснення певних дій; 4) і, най-
головніше - послідовність вчинення цих дій.  

В регламентації процесуальної діяльності 
повинні простежуватися всі складові елементи 
змісту цивільної процесуальної форми, їх відсут-
ність дозволяє припустити відсутність правового 
впливу на дану діяльність. Інакше кажучи, діяль-
ність, що здійснюється за правилами цивільної 
процесуальної форми, повинна бути представле-
на не просто сукупністю однорідних дій, що 
об’єднані єдиною метою, вона (діяльність) по-
винна бути системою, в якій ці дії існують, роз-
виваються у визначеній законом часовій послі-
довності, логічно осмисленій і закріпленій у пра-
ві. Тільки за цієї умови сукупність дій може бути 
визначена як процесуальна стадія [12, с. 130], і 
тільки тоді можна говорити про дії в конкретній 
діяльності цивільної процесуальної форми.  

Щодо підготовки справи до судового розг-
ляду, то такої послідовності в ЦПК України не 
встановлено. Більше того, в законодавстві циві-
льного судочинства не міститься будь-яких  вка-
зівок на чітку послідовність здійснення підгото-
вчих дій. Так, суддя приступаючи до підготовки 
справи до судового розгляду, сам вирішує, якою 
дією почати підготовку справи і якою дією цю 
підготовку закінчити. Окрім цього, суддя не поз-
бавлений можливості, не завершивши підготовку 
по одній справі, провести підготовчі дії, або за-
вершити судовий розгляд, по іншій справі.  

Відсутність часової послідовності у прове-
денні підготовчих дій призвела до виключення із 
її змісту принципу безперервності, який набув у 
цивільному процесі якості принципу цивільного 
судочинства і заклав основи цивільної процесуа-
льної форми. Разом з тим, межі, встановлені за-
коном для її регламентації як процесуальної ста-
дії, не наділені достатньою категоричністю та 
імперативністю у своїй реалізації, в результаті 
чого підготовчі дії можуть здійснюватися в будь-
якій послідовності, у різний час, і не тільки до 
призначення розгляду справи, але й в судовому 
засіданні. Саме тому початок підготовчих дій 
легко простежити і зафіксувати. Щодо закінчен-
ня підготовчих дій, то передбачити їх завершен-
ня не завжди просто, оскільки це, як правило, 
залежить від ініціативи суду та клопотань, що 
можуть заявлятись учасниками процесу, а також 
обумовлюється фактичними обставинами спра-
ви. Зокрема,  в справах  окремого провадження, а 
саме ч.1 ст. 239 ЦПК України законодавцем чіт-
ко вказується про проведення експертизи на дру-
гій стадії, на відміну від інших спорів, що вини-
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кають в позовному провадженні у яких прове-
дення експертизи залежить від клопотань однієї 
або обох сторін у процесі.    

На нашу думку, цивільна процесуальна фо-
рма передбачає можливість регулювання лише 
дій, визначених  ЦПК України, оскільки для по-
нятійної категорії «процесу» на відміну від 
«процедури» принципово важливою є регламен-
тація всіх без винятку дій, що повинні здійсню-
ватися під час розгляду цивільної справи в суді 
або під час перегляду судових рішень.  

Разом з тим, закріплюючи в ст. 130 ЦПК 
України перелік можливих підготовчих дій, за-
конодавець не вказує на його вичерпний харак-
тер, надаючи цим право судді на власний розсуд 
проводити також і інші процесуальні дії. Наразі, 
як бачимо, існує невідповідність характеру дія-
льності по підготовці змісту цивільної процесуа-
льної форми, яка передбачає, регламентує та 
встановлює чіткий порядок та строк виконання 
тієї чи іншої процесуальної дії. Тому цілком зро-
зумілим є намагання певних учених доповнити 
статтю закону, в якій передбачено дії судді при 
підготовці справи до судового розгляду, додат-
ковими діями [13, с. 96].  

Без сумніву, підготовка справи повинна бу-
ти проведена детально і повно, і в цьому розу-
мінні таке доповнення є цілком корисним. З ін-
шого боку, неможна доповнити перелік підгото-
вчих дій в процесуальному розумінні, інакше 
кажучи, надати  їм характер процесуальних дій, 
якщо такими  вони не є.  

Цілком слушною є думка С.В. Васильєва, 
згідно з якою, особи, які беруть участь у справі, 
покликані сприяти ефективній підготовці справи 
до судового розгляд. Шляхом особистого звернен-
ня до судді, подання клопотання або іншої заяви 
вони можуть звернути увагу на необхідність про-
ведення тих або інших підготовчих дій [4, с. 10]. 
Як бачимо, не тільки суддя, який розглядає справу, 
але й особи, які беруть в ній участь, можуть впли-
вати на перелік підготовчих дій.  

Більше того, в юридичній літературі все 
частіше наводяться пропозиції, щодо введення 
інститутів помічників суддів, судових адвокатів, 
на яких і   можуть покладатися обов’язки з підго-
товки цивільної справи до судового розгляду [9, 
с. 14]. Подібні погляди свідчать про те, що підго-
товка справи до судового розгляду в традицій-
ному розумінні цієї стадії як процесуального по-
рядку все частіше викликає сумніви серед науко-
вців в плані своєї процесуальної характеристики. 

В теорії цивільного процесуального права 
вже відомі погляди щодо необхідності винесення 

підготовчої діяльності за рамки правосуддя. Під-
ставою для такої концепції, на   думку Н. Т. Ара-
пова є той факт, що суддя одноособово прово-
дить підготовку до розгляду справи і не вирішує 
при цьому справу по суті, а значить і не здійснює 
правосуддя [2, с. 66]. 

Слушною з цього приводу є позиція вітчи-
зняного вченого-процесуаліста С. В. Васильєва, 
згідно з якою стадія підготовки має винятково 
важливе значення для успішного проведення су-
дового розгляду і, відповідно досягнення кінце-
вого результату судочинства – прийняття законно-
го та обгрунтованого рішення. Як показує практика 
вирішення судами справ, саме недостатня підгото-
вка справи у багатьох випадках і є причиною неод-
норазового відкладення її розгляду…, нерідко при-
зводить до прийняття незаконного та необґрунто-
ваного рішення, що применшує авторитет право-
суддя і держави в цілому [4, с. 9].  

Дії судді, передбачені ст. 130 ЦПК Украї-
ни, як і будь-які інші дії, що можуть бути запро-
поновані особами, які беруть участь у справі, або 
викликані обставинами справи і аналогічні їм за 
змістом, виконують функції по обслуговуванню 
судового розгляду справи. Ці дії сприяють прави-
льному і  своєчасному здійсненню всіх необхідних 
процесуальних дій, але в той же час не ототожню-
ються з ними. А отже і обрати конкретну  правову 
форму для підготовчих дій не видається можли-
вим, оскільки здійснення підготовчих дій в пере-
важній більшості відбувається за власним переко-
нанням судді, на його власний розсуд і залежать 
від конкретних обставин справи, а не регламента-
цією процесуального законодавства.  

Висновки. На підставі викладеного ми 
можемо дійти висновку, що без сумніву   підго-
товка справи до судового розгляду це важлива 
стадія цивільного процесу у будь-якому виді 
провадження і безглуздим є її виключення із ци-
вільного судочинства. Разом з тим, сутності про-
цесуальної форми підготовчі дії не відповідають, 
а отже і виходять за її межі. Так, процесуальні 
дії, що здійснює суддя на стадії провадження у 
справі  до судового розгляду (підготовчі дії) за-
лежать від особливостей конкретної справи, що 
підлягає розгляду та вирішенню в суді. Тому і 
дії, що здійснює суд на цій стадії процесу здійс-
нюються за його внутрішнім переконанням і за-
лежать від фактичних обставин справи, отже  
визначити та врегулювати їх законодавчо немає 
необхідності. Оскільки справи, що виникають із 
одних і тих правовідносин можуть різнитися за 
своїм характером, тому підготовка справи до судо-
вого розгляду, будучи тісно пов’язана з процесуа-
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льною діяльністю не охоплюються цивільною про-
цесуальною формою  і знаходиться за її межами. 
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The limits on civil judicial forms stage of the proceedings before the trial 

 
Summary 

In the article the limits of the civil procedural form are analyzed including those procedural acts which are 
its elements and those which are not. The main attention is paid the such level of civil jurisprudence as the pre-
court trial. Analysis of the views of scientists on display protsesualistiv civil procedural form at this stage. 

 
                                   И. Ю. Татулич  

Пределы гражданской процессуальной формы на стадии производства  
в делах до судебного разбирательства 

 
Аннотация  

Анализируются пределы  гражданской процессуальной формы, а именно те процессуальные 
действия, которые включаются в неё, и те, которые находятся за её пределами. Особое внимание со-
средоточено на стадию гражданского судопроизводства – производство у делах до судебного разби-
рательства. Проанализировано мнения ученых-процессуалистов относительно проявления граждан-
ской процессуальной форме на данной стадии.  
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ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВИНИКНЕННЯ СУДОВИХ ПОМИЛОК  
(НА МАТЕРІАЛАХ СПРАВ СУДІВ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ) 

 
Проаналізовано найбільш поширені погляди науковців щодо питання причин та умов існування судових 

помилок. Здійснено власний аналіз цього питання. Охарактеризовано окремі причини та умови існування судо-
вих помилок при розгляді та вирішенні справ у судах першої інстанції. Визначено, які обставини можуть бути 
віднесені до умов існування судових помилок, а які – до причин.   

 
Постановка проблеми. Стаття 55 Консти-

туції України передбачає, що кожному гаран-
тується судовий захист його прав та свобод [14, 
ст. 55]. На розвиток даного конституційного по-
ложення у чинному цивільному процесуальному 
законодавстві передбачено, що кожна особа має 
право в порядку, встановленому Цивільним про-
цесуальним кодексом України (далі – ЦПК 
України), звернутися до суду за захистом своїх 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 
свобод чи інтересів [20, ст. 3]. Відповідно до 
статті 1 ЦПК України завданнями цивільного 
судочинства є справедливий, неупереджений та 
своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ 
з метою захисту порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних 
осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів 
держави [20, ст. 1]. Однак, в результаті допу-
щення судових помилок суддями ухвалюються 
незаконні та необґрунтовані рішення, що в свою 
чергу перешкоджає досягненню завдань цивіль-
ного судочинства. 

Причини та умови, які дозволяють визначити 
природу судових помилок, мають величезне прак-
тичне значення, а саме дають можливість виробити 
форми і зміст засобів, способів та методів організа-
ційно-правового характеру усунення судових по-
милок. Актуальність теми полягає в тому, що ви-
явивши причини та умови існування судових по-
милок, можна не тільки усунути судову помилку, 
але й попередити та запобігти її існування. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання щодо характеристики поняття судової 
помилки, правової природи, ознак, причин та 
умов існування судових помилок досліджували в 
своїх працях такі науковців як П.В. Алексеев, 
Е.В. Васьковский, Л.А. Волошина, Н.Н. Воплен-
ко, О.С. Грицанов,  Г.О. Жилін, В.М. Жуйков, 
І.М. Зайцев, К.Р. Мурсалимов, О.В. Панін, І.Л. 
Петрухін, Л.О. Терехова, Е.Г. Трішина, А.В. Ци-
хоцкий та ін. Однак аналіз причин та умов існу-
вання судових помилок при розгляді та вирішен-
ні справ у судах першої інстанції є неповним.  

Мета статті полягає у дослідженні науко-
вих поглядів щодо аналізу причин та умов існу-
вання судових помилок та у проведенні власного 
дослідження даного питання.  

Виклад основного матеріалу. В світі не 
існує явищ і подій, які б не мали причини та 
умови свого виникнення та існування. Судова 
помилка також має визначені причини та умови 
свого існування. Під судовою помилкою ми ро-
зуміємо – неправомірну дію (бездіяльність) упо-
вноваженого суб’єкта (судді), вчинену незалежно 
від його вини, відображену в конкретному про-
цесуальному документі, яка порушує норми про-
цесуального і (або) матеріального права, спричи-
няє недосягнення мети та невиконання завдань 
цивільного судочинства, в результаті якої конк-
ретне судове рішення може бути скасоване чи 
змінене як вищестоящою судовою інстанцією, 
так і судом першої інстанції. 

До причин судових помилок різні автори 
відносять найрізноманітніші обставини: 1) над-
мірне навантаження на суддів [6, с. 7]; 2) неста-
більність та відсутність однакового правозасто-
сування у судовій практиці, постійне оновлення 
законодавства, відсутність негайної інформації 
про практику застосування нового законодавст-
ва, концептуальна застарілість діючих процесуа-
льних законів [15, c. 3-5]; 3) недостатньо високий 
рівень підготовки і навчання суддів, недостатнє 
інформування судів, відсутність однакового тлу-
мачення і застосування закону [17, c. 13]; 4) не-
досконалість процесуального законодавства, не-
задовільне фінансове і матеріально-технічне за-
безпечення судів [19, c. 13-15]; 5) оновлення су-
дівського корпусу і відсутність у молодих суддів 
необхідної практики [16, c. 4]; 6) вирішення су-
дом справи на основі нормативного акту, який 
згодом визнаний неконституційним [2, c. 2] та ін. 

На думку О.С. Грицанова, в судовій діяль-
ності є об’єктивні причини для помилок. Вони 
полягають в недосконалості окремих процесуа-
льних інститутів, складності та значному обсязі 
законодавства, яке підлягає застосуванню при 
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розгляді цивільних справ, прогалинах в матеріа-
льному праві, а також в умовах роботи суддів та 
інших службових осіб суду. Автор всі помилки 
поділяв на дві групи: не пов’язані з особистістю 
судді (об’єктивні) та причини суб’єктивного ха-
рактеру. До першої групи О.С. Грицанов відно-
сив: наявність підготовки до судового засідання, 
якість проведеного судового розгляду, вдоскона-
лення матеріальних законів та умов роботи суд-
дів. До другої – юридичну і професійну підгото-
вку судді, його професійні якості, рівень правос-
відомості та загальної культури, психологічну 
підготовку [5, c. 129]. 

Г.О. Жилін, досліджуючи питання судових 
помилок, зазначив, що у багатьох судів відно-
шення до дотримання процесуальних норм дос-
татньо зневажливе. Не є виключенням судді ви-
щестоящих інстанцій, які при скасуванні рішен-
ня не завжди відображають у постановах проце-
суальні порушення, які стали причиною непра-
вильного застосування норм матеріального права 
[6, c. 6]. 

Автор вважає, що можливе виділення насту-
пних основних причин судових помилок: прогали-
ни в професійній підготовці та недостатній досвід 
роботи судді; недоліки в сфері індивідуальних 
психологічних властивостей особистості судді; 
недбалість та упущення в роботі [7, c. 53]. 

В іншій своїй роботі Г.О. Жилін стверджує, 
що основними причинами судових помилок є ті 
ж самі, що і впливають на недостатню доступ-
ність судового захисту, тобто надмірне наванта-
ження на суди. Впливає на якість правосуддя і 
низький рівень законодавства, кадрове забезпе-
чення судів, особливо підбір, навчання і перепід-
готовка суддів [6, c. 7]. 

Таким чином, в першому випадку Г.О. Жи-
лін говорить про те, що причинами судових по-
милок є тільки суб’єктивні обставини, пов’язані з 
особистістю судді, а в другому – вказує на 
об’єктивні факти, які ніяк не залежать від судді.  

І.М. Зайцев, вважає, що автори, які підкре-
слюють об’єктивний характер судових помилок, 
по суті говорять про непричетність суддів до їх 
існування. На його думку, об’єктивізація причин 
судових помилок теоретично неспроможна і 
шкідлива в практичному відношенні. Вона може 
призвести до визнання їх неминучості. При та-
кому підході недалеко і до утвердження «права 
на судову помилку». Суд може і повинен запобі-
гти будь-якій неправильності, а раз вона вже до-
пущена, то він спроможний її виправити як мож-
на скоріше та ефективніше. Не можна забувати, 
що судові помилки протиправні. Саме через це в 

нашій дійсності у них не може бути соціальної 
бази. Кожна допущена неправильність свідчить 
про процесуальні упущення, невикористання 
всіх процесуальних засобів, які є в розпоряджен-
ні суду [9, c. 65].  

Даний автор причини судових помилок 
вбачав головним чином в особистості судді. 
Вважав, що причини судових помилок суб’єк-
тивні. Вони виникають у процесуальній діяльно-
сті службових осіб, в них завжди винні люди, які 
не змогли чи не захотіли точно виконати всі 
приписи закону при вирішенні конкретного пи-
тання чи справи. Будь-яку конкретну помилку 
нескладно пояснити суб’єктивними причинами, 
пов’язаними з особистістю судді. Всі інші фак-
тори також здійснюють вплив, але їх роль насті-
льки незначна, що ними можна або знехтувати в 
практичній діяльності, або відносити їх до умов 
вчинення помилок. Виходячи із свого розуміння, 
всі причини судових помилок І.М. Зайцев поді-
ляв на три групи: 1) недостатня юридична квалі-
фікація суддів; 2) недобросовісне відношення до 
виконання службових обов’язків; 3) вчинення 
суддями злочинних дій.  

Першопричини судових помилок, на його 
думку, знаходяться за рамками судочинства і ма-
ють непроцесуальний характер. Крім того, він на-
стоює на важливості відмежування причин судо-
вих помилок від умов, які більш численні, пов’я-
зані з судовим пізнанням, судовим правозастосу-
ванням, організацією роботи суду, загальними 
умовами життєдіяльності судів [8, c. 69-70, 71].   

Головними причинами судових помилок, на 
нашу думку, є недостатній рівень навчання та про-
фесійної підготовки суддів, відсутність відповід-
них моральних якостей, відсутність досвіду право-
застосування. Окремим суддям бракує професій-
них знань, досвіду, вихованості, об’єктивності, 
відповідальності при прийнятті рішень.  

Якими ж юридичними якостями повинен 
володіти суддя? Йому необхідно досконало 
знати правові норми, які підлягають застосуван-
ню, і ті, які регламентують його діяльність в тій 
сфері, в тому конкретному напрямку, де він 
здійснює правозастосування. Якісне, безпомил-
кове правозастосування неможливе, якщо суддя 
не знає норм, які потрібно застосовувати. Крім 
цього, йому необхідно чітко зрозуміти основні 
принципи права, що дозволить йому орієнтува-
тися у складних, нестандартних ситуаціях, 
знайти оптимальне рішення у процесі здійснення 
своєї діяльності. Якщо суддя не знає принципів 
права, будь-яка нестандартна ситуація може 
викликати допущення ним помилки. Незнання 
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норм та принципів права може бути наслідком 
низької якості навчання у вузі, недостатності 
підвищення професійної кваліфікації судді, ре-
зультатом особистого небажання здобувати 
спеціальні знання, недбайливості, ліні. Якщо це 
має місце в силу об’єктивних причин (перезаван-
таженість), то є надія, що при визначених умовах 
це буде виправлено. Але якщо незнання – це ре-
зультат небажання підвищити свій професійний 
рівень, то виправити це можна тільки загрозою 
застосування різного роду санкцій. 

Отже, якщо у судді відсутні знання чи пра-
вильні уявлення про норму, яка застосовується, 
про норми, які регулюють процес правозастосу-
вання, звичайно можливість допущення помилки 
дуже велика. Юридична необізнаність судді мо-
же проявлятися і в нерозумінні змісту тих чи ін-
ших норм, незнанні спеціальних категорій. Зви-
чайно одного тільки знання для безпомилкового 
правозастосування недостатньо. Необхідно ще і 
бажання, готовність дотримуватися встановле-
них правил. Така готовність формується в силу 
особливої психологічної установки судді, суть 
якої полягає в прийнятті вимог закону, 
кваліфікації їх як справедливих, таких які необ-
хідно виконувати. Якщо це відсутнє, то на без-
помилкову роботу судді може ще вплинути страх 
перед можливістю застосування до нього 
санкцій, критикою зі сторони суспільства та 
негативним відношенням оточуючих.  

Що стосується моральних якостей судді, то 
слід сказати, що вони впливають на формування 
почуттів законності та справедливості. Низькі 
моральні якості можуть призвести до формаль-
ного здійснення правозастосування, небажанням 
вникати в деталі справи і, як наслідок, до судової 
помилки. Відсутність принциповості, нездатність 
відстоювати свою точку зору може призвести до 
того, що суддя буде легко піддаватися впливу осіб, 
які зацікавлені в помилковому вирішенні справи. 
Недобросовісність може призвести до недбалого 
оформлення рішення, невиконання всіх необхідних 
дій при розгляді та вирішенні справ.  

Недостатність досвіду судді може прояв-
лятися в тому, що він ще не володіє досконало 
всіма прийомами і способами здійснення право-
застосування, зокрема, не володіє необхідними 
для безпомилкової роботи навичками в оцінці 
існуючих фактичних даних, використовує їх 
невміло, недооцінює чи переоцінює значущість 
тих чи інших фактичних обставин. Недосвід-
чений суддя може залишити поза увагою деякі 
важливі обставини, які необхідні для ухвалення 
законного та обґрунтованого рішення.     

Про існування вказаних вище причин судо-
вих помилок свідчить навіть одна з передбачених 
цивільним процесуальним законодавством 
підстава для скасування рішення суду першої 
інстанції і ухвалення нового рішення або зміни 
рішення, що призводить до усунення судової по-
милки, – це порушення або неправильне застосу-
вання норм  матеріального або  процесуального  
права [20, ст. 309]. 

Особливо гостро обговорюється в юридич-
ній літературі така причина судових помилок як 
порушення судами процесуальних строків розг-
ляду справ. Встановлені законом процесуальні 
строки, протягом яких суд зобов’язаний призна-
чити судове засідання і приступити до розгляду 
справи, постійно порушуються. Основні причини 
грубого порушення встановлених законом стро-
ків розгляду справ знаходяться за рамками судо-
вої діяльності. Головними з них є надмірне нава-
нтаження суддів та несвоєчасне і неповноцінне 
матеріально-технічне забезпечення судів. Існу-
ють випадки, коли суддям доводиться відкладати 
розгляд справи, а графік роботи настільки на-
пружений, що вільних місць в передбаченому 
законом періоді уже нема – так і порушується 
строк. А причинами для відкладення справи мо-
жуть бути різноманітні обставини, але, в основ-
ному, це трапляється не з вини суду. Наприклад, 
сторона не з’явилася і нема повідомлення про те, 
що вона повідомлена про час і місце судового 
засідання. Також причиною негативного впливу 
на дотримання процесуальних строків є призна-
чення суддями часу та місця судового засідання 
без врахування часу реально необхідного для 
отримання сторонами повістки і підготовки до 
судового розгляду [3, c. 15]. 

М. Богатирьов та О. Галкін, аналізуючи да-
не питання, вказують, що вивчення причин по-
рушення процесуальних строків показало, що 
судді недооцінюють вимог норм процесуального 
права і завідомо порушують їх, посилаючись на 
завантаженість. Основними причинами відкла-
дення справ є неявка в суд свідків, адвокатів, 
тривалі строки проведення експертиз. Бувають 
випадки неорганізованості, неякісної підготовки 
справ до розгляду [4, c. 41]. 

В юридичній науці широкого розповсю-
дження отримала думка про те, що причини су-
дових помилок взаємопов’язані з умовами, які 
сприяють їх вчиненню. В літературі стосовно 
причин та умов існування судових помилок точ-
ки зору різних авторів розділилися. На думку 
одних авторів, причини судових помилок знахо-
дяться за рамками судочинства, мають не процесу-
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альний характер і ховаються завжди в суб’єктив-
ному, тобто відносяться до особистості правопо-
рушника [10, c. 13; c. 24]. Інші автори також вва-
жають, що природа і причини судових помилок 
полягають в суб’єктивному, але при цьому не виді-
ляють окремо причини і умови судових помилок, а 
ототожнюють їх, відносячи до них і складність 
встановлення фактичних обставин справи, зневага 
до норм процесу, недостатнє розуміння норм мате-
ріального права та ін. [13, c. 43-44].   

Так, Алексеев П.В. та Панін О.В. зазнача-
ють, що співвідношення причин та умов можуть 
трактуватися різним чином. Однак головне пи-
тання полягає у виявленні критеріїв відокрем-
лення причин і умов. Можна розрізняти причину 
і умову за характером дії факторів, їх складових. 
Фактори, які складають причину, при настанні 
наслідків мають активний характер дії. Зміна 
причини викликає суттєві зміни в характері нас-
лідків. Межа, яка відокремлює причину від умо-
ви, досить відносна. У визначеному контексті 
розглянута причина може бути віднесена до су-
купності необхідних умов, а умови можуть бути 
включені у склад певної причини [1, c. 417].   

На думку І.М. Зайцева, причини самі по 
собі без відповідних умов не можуть породжува-
ти судові помилки. Для того, щоб викликати ті 
чи інші неправильності, причини обов’язково 
взаємодіють з визначеними умовами. На взаємо-
дію причини і наслідку здійснюють вплив ото-
чуючі їх явища, сукупність яких називається 
умовами. Умови – це такі явища, які необхідні 
для настання даної події, але самі по собі її не 
викликають [9, c. 69].  

Л.О. Терехова пропонує відкинути стійке 
поєднання «причини і умови судових помилок» 
та використовувати єдине поняття – «причини» 
судових помилок (або «фактори», які спричини-
ли судові помилки). Використання єдиного тер-
міну застереже від безперспективних намагань 
створення якихось класифікацій. Обгрунтовує 
вона це тим, що напрямок дослідження, при яко-
му обумовлюється необхідність розмежовування 
причин і умов судових помилок склався по при-
чині наявності багаточисленних розумінь понят-
тя судової помилки. На її думку, стійке словос-
получення «причини і умови судових помилок» 
настільки затвердилося в юридичній літературі, 
що більшість авторів використовують його, не 
задумуючись про змістовну суть. А ті, хто заду-
мується над цим, намагаються знайти і розкрити 
ці причини та умови, впорядкувати і класифіку-
вати їх. Автори ставлять перед собою ціль ство-
рити загальну конструкцію, в той час як будь-яка 

судова справа є індивідуальною. В більшості 
справ допущені порушення є індивідуальними і 
дуже рідко можуть бути піддані якісному уза-
гальненню. Таким чином, вона вважає, що не-
спроможність розмежування «причин» і «умов» 
випливає із двох неправильно визначених начал: 
1) дуже широкого розуміння судової помилки, 
віднесення до судових помилок будь-яких пору-
шень, допущених суддями; 2) ігнорування інди-
відуальності конкретної справи, при якій не існує 
універсальних схем [18, c. 68]. 

На нашу думку, потрібно відокремлювати 
причини від умов. Причина з необхідністю поро-
джує наслідок тільки при наявності визначених 
умов. Це означає, що дія тої чи іншої причини 
залежить від умов. Причина – це те, що змушує 
яку-небудь іншу річ почати існувати. А умова – 
це обставина, яка стимулює виникнення та існу-
вання судових помилок, але сама по собі не по-
роджує їх. Умови супроводжують причини в 
просторі та часі та, впливаючи на них, забезпе-
чують їх розвиток [12, c. 95]. Причини завжди 
породжують визначені наслідки. І хоча наслідки 
з необхідністю випливають із причини при ви-
значених умовах, але самі умови не породжують 
наслідки. Умови створюють своєрідний фон, 
спричиняють появу інших детермінуючих фак-
торів або гальмують їх вплив [11, c. 48]. Внаслі-
док цього можна сказати, що причини та умови 
по різному впливають на наслідки. Інколи доста-
тньо однієї причини і однієї умови для того, щоб 
наступили небажані наслідки, а інколи необхідна 
визначена сукупність причин та умов для допу-
щення судової помилки.  

Умовою виникнення судових помилок мо-
жна визнати протиріччя і незрозумілість діючого 
законодавства. Існуючі юридичні колізії вносять 
в правову систему неузгодженість, створюють 
проблеми в правозастосуванні, ускладнюють ко-
ристування законодавством. Щоб усунути колізію, 
потрібний високий професіоналізм судді. Також в 
законодавстві бувають випадки, коли повністю чи 
частково відсутні необхідні юридичні норми, оскі-
льки жодне досконале законодавство не в змозі 
врахувати всі можливі різноманіття суспільних 
відносин, які потребують правового врегулювання. 
Такі проблеми суд повинен вирішити шляхом ана-
логії закону чи аналогії права. 

Серед умов необхідно виділити також ве-
лику завантаженість суддів. Перевантаження 
призводить до стомлюваності та стресів, що 
впливає на якість правозастосування. Крім цього, 
внаслідок великої завантаженості особі не виста-
чає часу на читання спеціальної літератури, а 
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значить і на ретельну підготовку прийняття кон-
кретного рішення, на підвищення його професій-
ного рівня в цілому. Негативний психологічний 
вплив на суддю може бути і від нерівномірності 
завантаження.  

Неблагополучну основу для здійснення 
безпомилкової правозастосовчої діяльності ство-
рює погане матеріально-технічне забезпечення 
правозастосовчого процесу. Це може бути, на-
приклад, недостатність службових кабінетів, те-
хнічних засобів та ін.     

Також умовою виникнення судової помилки 
може бути ускладнення діяльності суддів особами, 
зацікавленими в результатах вирішення справи. 
Пояснення сторін складають одне з найважливі-
ших засобів доказування, оскільки позивач та від-
повідач, на відміну від інших учасників процесу, 
можуть дати важливу інформацію по суті справи. 
Отже, у зв’язку з їх зацікавленістю в результатах 
вирішення справи, можуть бути пояснення, які не 
відповідають дійсності. Вони усвідомлюють свій 
інтерес, який не завжди співпадає з інтересом пра-
восуддя, тому кожна сторона прагне, щоб рішення 
було ухвалено на її користь, і, таким чином, може 
давати неправдиві пояснення. 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити 
висновок про те, що причини та умови існування 
судових помилок при розгляді та вирішенні справ у 
судах першої інстанції різноманітні та багаточис-
ленні. Судові помилки представляють найбільшу 
небезпеку, коли вони вчасно не виявляються і не 
виправляються, тобто вони підривають авторитет 
суддів, які ухвалили незаконне та необґрунтоване 
рішення. Виявляючи та усуваючи причини та умо-
ви судових помилок, а також самі помилки, ми цим 
самим удосконалюємо систему гарантій правосуд-
дя і підвищуємо його ефективність. 

На нашу думку, до причин судових поми-
лок слід віднести: недостатній рівень навчання та 
професійної підготовки суддів; відсутність від-
повідних моральних якостей у суддів; недостатнє 
знання норм матеріального і процесуального 
права; недобросовісність, поверхневе, недбале і 
формальне відношення суддів до виконання сво-
їх повноважень; невміння правильно організува-
ти свою роботу; неуважне оформлення процесу-
альних документів; відсутність досвіду роботи; 
ігнорування роз’яснень вищих судових органів 
держави по застосуванню законодавства; суб’єк-
тивні погляди, симпатії та антипатії судді; низь-
кий рівень дисципліни суддів; упередженість 
суду; порушення встановлених законом процесу-
альних строків та ін. 

До умов, тобто обставин, які сприяють ви-
никненню наслідків певною причиною, але самі 
по собі судову помилку не викликають, можна 
віднести наступні: недосконалість, прогалини та 
протиріччя діючого матеріального та процесуа-
льного законодавства; постійне оновлення зако-
нодавства і нестабільність судової практики; 
надмірна завантаженість судів; недостатнє фі-
нансування судів, їх матеріально-технічне забез-
печення, умови праці суддів та працівників апа-
рату суду; різний підхід судів до оцінки наявних 
в справі доказів і кваліфікації правовідносин 
сторін; вирішення судом справи на основі нор-
мативного акту, який в подальшому визнається 
неконституційним; незадовільне кадрове забез-
печення судів (підбір, навчання і перепідготовка 
суддів); недосконалість доступних мір впливу та 
відповідальності суддів; недостатня кваліфікація 
секретарів судового засідання та низький рівень 
оплати їх праці; неявка адвокатів, свідків на су-
дове засідання; необхідність призначення експе-
ртиз, тривале невиконання експертними устано-
вами визначень судів та ін. 
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CAUSES AND CONDITIONS OF JUDICIAL MISTAKES EMERGENCE  
(ON THE CASES MATERIALS OF THE FIRST INSTANCE COURTS) 

 
Summary 

The most prevalent scientists' points of view concerning the existence of the problem of causes and 
conditions of judicial faults are analyzed in the article. The personal analysis of its matter has been done. 
Particular causes and conditions of the existence of such mistakes are characterized at trial and case decision 
in the courts of the first instance. Circumstances referring to the conditions and to the causes of judicial 
mistakes' existence are determined and outlined. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВАНИЯ СУДЕБНЫХ ОШИБОК  
(НА МАТЕРИАЛАХ ДЕЛ СУДОВ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ) 

 
Аннотация 

Проанализированы наиболее распространенные взгляды ученых по вопросу причин и условий 
существования судебных ошибок. Осуществлен собственный анализ этого вопроса. Охарактеризова-
ны отдельные причины и условия существования судебных ошибок при рассмотрении и разрешении 
дел в судах первой инстанции. Определено, какие обстоятельства могут быть отнесены к условиям 
существования судебных ошибок, а какие – к причинам.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ  
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Визначено систему органів місцевого самоврядування як суб’єктів земельних відносин. Проведено аналіз 

земельних повноважень органів місцевого самоврядування в Україні. Зроблено висновок про необхідність за-
безпечення активної участі органів місцевого самоврядування у формуванні та проведенні земельної політики. 

Ключові слова: земельні відносини, земельне законодавство, повноваження, територіальна громада, ко-
мунальна власність на землю, органи місцевого самоврядування. 

 
Постановка проблеми. Сьогодні Україна 

перебуває на стадії активного реформування зе-
мельних відносин, і вже практично створені ос-
нови нового земельного ладу. У перехідний пері-
од органи місцевого самоврядування мають ста-
ти реальним суб’єктом політичного процесу в 
галузі земельних відносин. Належна правова ре-
гламентація земельно-правової компетенції ор-
ганів місцевого самоврядування тісно пов’язана з 
завданням підвищення ефективності їх діяльнос-
ті, оскільки тільки чіткість у визначенні прав і 
обов’язків дозволить органам місцевого самов-
рядування ефективно виконувати свої функції в 
галузі земельних відносин.  

Проблеми визначення повноважень органів 
місцевого самоврядування в галузі земельних 
відносин мають ключове значення для розвитку 
місцевого самоврядування. Якщо не визначити, 
чим конкретно повинні займатися органи місце-
вого самоврядування в галузі земельних відно-
син, то неможливо дати відповідь на питання про 
те, яким повинен бути обсяг їхньої земельної 
правосуб’єктності, якою повинна бути оптималь-
на структура цих органів, щоб успішно справляти-
ся з наданим колом повноважень в галузі земель-
них відносин. З урахуванням ролі органів місцево-
го самоврядування в організації і здійсненні влади 
народу, завдань, що вирішуються в процесі діяль-
ності місцевого самоврядування, дослідження пра-
вових засад реалізації повноважень органів місце-
вого самоврядування в галузі земельних відносин 
набуває особливої актуальності. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Тео-
ретичною основою для проведеного дослідження 
повноважень органів місцевого самоврядування в 
галузі земельних відносин стали праці таких украї-
нських науковців у галузі земельного права, як В.І. 
Андрейцев, Г.І. Балюк, Ю.О. Вовк, С.Б. Гавриш, 

А.П. Гетьман, В.К. Гуревський, І.І. Каракаш, Т.Г. 
Ковальчук, М.В. Краснова, П.Ф. Кулинич, Н.Р. 
Малишева, В.Л. Мунтян, В.В. Носік, О.О. Погріб-
ний, В.І. Семчик, Н.І. Титова, Ю.С. Шемшученко, 
М.В. Шульга, В.З. Янчук та ін.  

Мета статті – дослідження системи орга-
нів місцевого самоврядування, проведення аналі-
зу повноважень органів місцевого самовряду-
вання в галузі земельних відносин і ефективності 
їх реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Місцеве са-
моврядування як засада конституційного ладу є 
необхідним атрибутом будь-якого демократич-
ного ладу та одним з найважливіших принципів 
організації і функціонування влади в суспільстві. 
У статті 13 Конституції України зазначено, що 
земля є об’єктом права власності Українського 
народу. Від його імені права власника здійс-
нюють органи державної влади та органи місце-
вого самоврядування. Згідно зі статями 14 та 142 
Конституції України, земля може належати на 
праві власності громадянам, юридичним особам, 
державі і територіальним громадам сіл, селищ, 
міст [1]. На думку В.В. Носіка, в законодавстві 
мають бути визначені форми реалізації земель-
них правомочностей власника, форми викорис-
тання землі та підстави набуття Українським на-
родом права власності на землю, що дозволить 
провести чітке розмежування правового режиму 
землі і земельних ділянок як об’єктів права влас-
ності всіх громадян України, держави як полі-
тичної організації суспільства, окремих громадян 
України, юридичних осіб та територіальних гро-
мад [2, С. 136-137]. 

Важливе значення на шляху формування 
правосуб’єктності органів місцевого самовряду-
вання в галузі земельних відносин відіграла 
Концепція сталого розвитку населених пунктів, 
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яка визначила основні напрями державної полі-
тики щодо забезпечення сталого розвитку насе-
лених пунктів, правові та економічні шляхи їх 
реалізації. Концепцію розроблено на засадах 
Конституції України стосовно адміністративно-
територіального устрою України, повноважень 
органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, прав громадян з урахуванням 
Концепції державної житлової  політики, Кон-
цепції державної промислової політики, Концеп-
ції соціального забезпечення населення України, 
а також  відповідно до законодавства і з ураху-
ванням умов соціально-економічного розвитку, 
історичних, санітарно-гігієнічних, екологічних, 
географічних і демографічних особливостей ре-
гіонів України [3]. 

Аналіз земельних повноважень органів мі-
сцевого самоврядування належить розпочати із 
законодавчого визначення поняття «місцеве са-
моврядування». Відповідно до ст. 2 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 
1997 року, місцеве самоврядування в Україні яв-
ляє собою гарантоване державою право  та  реа-
льну здатність територіальної громади (жителів 
села чи добровільного об'єднання у  сільську  
громаду  жителів  кількох  сіл,  селища,  міста) 
самостійно або під відповідальність органів та 
посадових  осіб  місцевого  самоврядування  ви-
рішувати  питання місцевого значення в межах 
Конституції і законів України. Місцеве самовря-
дування здійснюється територіальними громада-
ми сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через 
сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі ор-
гани, а також через районні та обласні ради, які 
представляють спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ, міст [4]. 

Система місцевого самоврядування вклю-
чає: територіальну громаду;  сільську, селищну, 
міську раду; сільського, селищного, міського го-
лову;  виконавчі органи сільської,  селищної,  
міської ради; районні та  обласні  ради,  що пред-
ставляють спільні інтереси територіальних громад 
сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення. 
У  містах  з  районним  поділом за рішенням тери-
торіальної громади міста або міської ради можуть 
утворюватися районні в місті ради. Районні в міс-
тах ради утворюють свої виконавчі органи та оби-
рають голову ради,  який одночасно є і головою її 
виконавчого комітету [5, с. 71]. 

Відповідно до ст. 8 Земельного кодексу 
України, до повноважень обласних рад у галузі  
земельних  відносин  на території області нале-
жить: розпорядження землями, що знаходяться у 
спільній власності територіальних громад; підго-

товка висновків щодо вилучення  (викупу)  та  
надання земельних  ділянок  із земель державної 
власності,  що проводяться органами виконавчої 
влади; забезпечення  реалізації  державної  полі-
тики   в   галузі використання та охорони земель; 
погодження загальнодержавних   програм  вико-
ристання  та охорони земель, участь у їх реаліза-
ції на відповідній території; затвердження та 
участь у реалізації  регіональних  програм вико-
ристання земель, підвищення родючості ґрунтів, 
охорони земель; координація діяльності місцевих   
органів земельних ресурсів; організація землеус-
трою; внесення  до  Верховної  Ради  України 
пропозицій щодо встановлення та зміни меж ра-
йонів, міст; встановлення та зміна меж сіл, се-
лищ; вирішення земельних спорів [6].  

До повноважень Київської і Севастополь-
ської міських рад у галузі земельних відносин, 
згідно ст. 9 Земельного кодексу України, на їх 
території належить: розпорядження землями те-
риторіальної громади міста; передача  земельних  
ділянок   комунальної  власності у власність гро-
мадян та юридичних осіб; надання земельних 
ділянок у користування  із земель комунальної 
власності; вилучення  земельних ділянок із зе-
мель комунальної власності; викуп земельних 
ділянок для суспільних потреб міста; припинен-
ня права користування  земельними  ділянками; 
прийняття рішення  щодо звільнення самовільно  
зайнятих земельних ділянок; підготовка виснов-
ків щодо  вилучення (викупу) та надання земель-
них ділянок із земель державної власності, що 
проводяться органами виконавчої влади; встано-
влення та зміна меж сіл, селищ, районів у містах; 
організація землеустрою; координація діяльності 
місцевих органів земельних ресурсів; здійснення 
контролю за використанням і охороною земель 
комунальної власності, додержанням земельного 
та екологічного законодавства; обмеження,  тим-
часова заборона (зупинення)  чи  припинення 
використання земельної ділянки громадянами та 
юридичними особами в разі порушення ними 
вимог земельного законодавства; здійснення ко-
нтролю за використанням коштів, що надходять 
у порядку відшкодування втрат сільськогоспо-
дарського і лісогосподарського виробництва, по-
в'язаних з вилученням (викупом) земельних ді-
лянок; економічне стимулювання раціонального 
використання та охорони земель; інформування 
населення щодо надання, вилучення (викупу) 
земельних ділянок; внесення  у  встановленому 
порядку пропозицій до Верховної Ради України 
щодо встановлення та зміни меж міст; вирішення 
земельних спорів [6]. 
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До повноважень районних рад у галузі  зе-
мельних відносин на території району належить: 
розпорядження землями на праві спільної  влас-
ності відповідних територіальних громад; участь 
у реалізації регіональних програм щодо викорис-
тання та охорони земель, підвищення родючості 
грунтів; підготовка висновків щодо вилучення 
(викупу) та надання земельних  ділянок із земель 
державної власності, що проводяться органами 
виконавчої влади; координація діяльності місцевих 
органів земельних ресурсів; забезпечення реалізації 
державної політики в галузі охорони та викорис-
тання земель; організація  землеустрою  та  затвер-
дження землевпорядних проектів; внесення до 
Верховної Ради АРК, обласних рад пропозицій 
щодо встановлення і зміни меж районів, міст, се-
лищ, сіл; вирішення земельних спорів. 

До повноважень  сільських, селищних, мі-
ських  рад  у галузі земельних відносин на тери-
торії сіл, селищ, міст належить: розпорядження 
землями територіальних громад; передача  земе-
льних  ділянок комунальної власності   у влас-
ність громадян та юридичних осіб; надання зе-
мельних ділянок у користування  із  земель ко-
мунальної власності; вилучення  земельних   ді-
лянок із   земель   комунальної власності; викуп  
земельних ділянок для суспільних потреб відпо-
відних територіальних громад сіл, селищ, міст; 
організація землеустрою; координація   діяльнос-
ті   місцевих  органів земельних ресурсів; здійс-
нення  контролю  за  використанням та охороною 
земель комунальної  власності, додержанням зе-
мельного та екологічного законодавства; обме-
ження, тимчасова заборона (зупинення) викорис-
тання земель громадянами і юридичними особа-
ми у разі порушення  ними вимог земельного 
законодавства; підготовка  висновків  щодо  ви-
лучення (викупу) та надання земельних ділянок; 
встановлення та зміна меж  районів  у  містах  з  
районним поділом;  економічне стимулювання 
раціонального використання та охорони земель; 
інформування  населення  щодо вилучення (ви-
купу),  надання земельних ділянок; внесення 
пропозицій до районної ради щодо  встановлення  
і зміни меж сіл, селищ, міст; затвердження  ста-
вок земельного податку, розмірів плати за корис-
тування природними ресурсами, що є у власності 
відповідних територіальних громад; вирішення 
відповідно до закону питань про надання дозво-
лу на спеціальне використання природних ресур-
сів місцевого  значення, а також про скасування 
такого дозволу;  прийняття рішень про  організа-
цію  територій  і  об'єктів природно-заповідного 
фонду місцевого значення та інших територій, 

що підлягають особливій охороні; внесення про-
позицій до відповідних  державних  органів щодо 
оголошення природних та інших об'єктів, що 
мають екологічну, історичну, культурну або нау-
кову цінність, пам'ятками природи, історії або 
культури, які охороняються законом; надання 
відповідно до законодавства згоди на розміщен-
ня на території села, селища, міста нових об'єк-
тів, сфера екологічного впливу діяльності яких 
згідно з діючими нормативами включає відпові-
дну територію; прийняття рішень з питань адмі-
ністративно-територіального устрою затверджен-
ня  в установленому порядку  місцевих містобу-
дівних програм,  генеральних  планів  забудови  
відповідних населених пунктів, іншої містобуді-
вної документації; вирішення земельних спорів. 

У розгляді питання про обсяг правосуб’єкт-
ності органів місцевого самоврядування в галузі 
земельних відносин важливого теоретичного та 
практичного значення набувають визначення 
власних (самоврядних) і делегованих повнова-
жень. Вітчизняна організація місцевого самовря-
дування передбачає здійснення виконавчими ор-
ганами двох груп функцій: власних (самовряд-
них) і органів виконавчої влади. Кожна група по-
різному впливає на організацію та діяльність цих 
утворень. Якщо перша група має першорядне, сис-
темоутворююче значення, що безпосередньо чи-
нить вплив на їх будову, то друга позбавлена таких 
можливостей і може бути охарактеризована як 
«обов’язковий факультатив», який не може самос-
тійно функціонувати без першої групи [7, с. 170]. 

Отже, відповідно до теорії та практики їх 
розуміння, власні (самоврядні) повноваження 
місцевого самоврядування – це повноваження 
(права і обов’язки) суб’єктів системи місцевого 
самоврядування визнаних за ними державою, які 
спрямовані на забезпечення місцевих потреб, 
запитів, тобто на вирішення питань місцевого 
значення. [8, С. 40; 9, С. 69] 

До повноважень виконавчих органів сільсь-
ких, селищних, міських рад в галузі земельних від-
носин належить власні і делеговані повноваження.  

До власних (самоврядних) повноважень 
виконавчих органів сільських, селищних, місь-
ких рад в галузі земельних відносин, відповідно 
до ст. 33 Закону України «Про місцеве самовря-
дування», належать: підготовка і внесення  на  
розгляд ради  пропозицій  щодо встановлення   
ставки   земельного   податку,  розмірів  плати  за 
користування природними ресурсами,  вилучен-
ня  (викупу), а  також надання під забудову та 
для інших потреб земель,  що перебувають у вла-
сності територіальних громад; визначення в 
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установленному порядку розмірів відшкодувань 
підприємствами, установами та організаціями 
незалежно від форм власності за забруднення 
довкілля та інші екологічні збитки; встановлення 
платежів за користування комунальними та сані-
тарними мережами відповідних населених пунк-
тів; підготовка і подання на затвердження   ради   
проектів місцевих   програм   охорони   довкілля, 
участь у підготовці загальнодержавних і регіона-
льних програм охорони довкілля; підготовка  і  
внесення на розгляд  ради пропозицій щодо при-
йняття  рішень про організацію  територій  і об'є-
ктів природно-заповідного  фонду місцевого зна-
чення та інших територій, що підлягають особли-
вій охороні; внесення пропозицій   до відповідних  
державних  органів  про оголошення природних та 
інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, 
культурну або наукову цінність, пам'ятками при-
роди, історії або культури,  які охороняються зако-
ном; справляння плати за землю. 

Утворення системи місцевого самовряду-
вання і передача (делегування) йому державою 
владних функцій щодо вирішення земельних пи-
тань місцевого значення покликано необхідністю 
підвищення керованості, ефективності управлін-
ня на місцевому рівні, досягненням оптимально-
го поєднання централізації та децентралізації 
управління, деконцентрації, делегування і пере-
дачі максимально можливого обсягу функцій 
управління на якомога нижчий рівень управлін-
ня, що забезпечить реальне наближення управ-
ління до населення [10, С. 130]. 

До делегованих повноважень виконавчих 
органів сільських, селищних, міських рад у галу-
зі земельних відносин належать: здійснення кон-
тролю за додержанням земельного  та природоо-
хоронного законодавства, використанням і охо-
роною земель, природних ресурсів загальнодер-
жавного та місцевого значення, відтворенням 
лісів; реєстрація суб'єктів права власності на зе-
млю; реєстрація права  користування  землею  і  
договорів на оренду землі; видача документів, 
що посвідчують право власності та право корис-
тування землею; координація діяльності місце-
вих органів  земельних ресурсів;  погодження 
питань  про надання дозволу на спеціальне вико-
ристання природних ресурсів загальнодержавно-
го значення; вирішення земельних спорів у по-
рядку, встановленому законом; вжиття необхід-
них  заходів  щодо ліквідації  наслідків надзви-
чайних ситуацій відповідно до закону, інформу-
вання про  них населення, залучення в установ-
леному законом порядку до цих робіт підпри-
ємств, установ та організацій, а також населення; 

визначення  території для складування, зберіган-
ня або розміщення виробничих, побутових та 
інших відходів відповідно до законодавства; під-
готовка висновків щодо надання або вилучення в 
установленому законом порядку земельних діля-
нок, що проводиться органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування; органі-
зація і здійснення землеустрою, погодження про-
ектів землеустрою; здійснення контролю за 
впровадженням заходів, передбачених докумен-
тацією із землеустрою; створення та забезпечен-
ня функціонування місцевих екологічних авто-
матизованих інформаційно-аналітичних систем, 
які є складовою мережі загальнодержавної еко-
логічної автоматизованої інформаційно-аналі-
тичної системи забезпечення доступу до екологі-
чної  інформації.   

Висновки. На підставі проведеного аналізу 
обгрунтовується висновок, що органи місцевого 
самоврядування виступають в земельних право-
відносинах в двух якостях: суб’єкта господарсь-
кої діяльності і суб’єкта влади. У якості суб’єкта 
господарської діяльності органи місцевого само-
врядування, як і будь-який інший власник, само-
стійно володіють, користуються і розпоряджа-
ються землями комунальної форми власності ві-
дповідно до чинного законодавства. У якості 
суб’єкта влади, органи місцевого самоврядуван-
ня беруть участь в межах своєї компетенції в 
правовому регулюванні земельних відносин. 

Забезпечення здатності територіальних 
громад та органів місцевого самоврядування в 
межах, визначених законодавством, самостійно 
та відповідально вирішувати земельні питання, а 
також створення ефективних механізмів забезпе-
чення їх активної участі у формуванні та прове-
денні земельної політики може бути досягнуто 
шляхом розширення повноважень органів місце-
вого самоврядування та поліпшення умов для їх 
виконання завдяки встановленню правового ре-
жиму земель, які перебувають у спільній власно-
сті територіальних громад, розмежуванню зе-
мель державної і комунальної власності, упоряд-
куванню мережі адміністративно-територіальних 
одиниць, а також подальшому вдосконаленню 
законодавчих засад регулювання участі органів 
місцевого самоврядування в конкретних земель-
них відносинах. 

Перспективою подальших наукових дослі-
джень у напрямку обговорюваних проблем може 
бути вивчення повноважень органів виконавчої 
влади у галузі земельних відносин. 
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Legal regulation of land plenary powers of local self-government organs in Ukraine 
 

Summary 
System of local self-government organs as subjects of land relations are determined in the publication. 

The analysis of land plenary powers of local self-government organs in Ukraine is conducted, the features of 
own and delegated plenary powers in fuild of land relations are determined. The conclusion about the 
necessity of providing of active voice of local self-government organs for forming and leadthrough of the 
land policy is done. 

Key words:  land relations, land legislation, plenary powers, territorial society, land community 
property, local self-government organs. 
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Правовое регулирование земельных полномочий  
органов местного самоуправления в Украине 

 
Аннотация 

Определено систему органов местного самоуправления как субъектов земельных отношений. 
Проведен анализ земельных полномочий органов местного самоуправления в Украине, определены 
особенности собственных и делегированных полномочий в сфере земельных отношений. Сделан вы-
вод о необходимости обеспечения активного участия органов местного самоуправления в формиро-
вании и проведении земельной политики. 

Ключевые слова: земельные отношения, земельное законодательство, полномочия, территориа-
льная община, коммунальная собственность на землю, органы местного самоуправления. 
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СТРУКТУРА ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ 
 

Розкривається еволюція розуміння вченими юридичної конструкції правових інститутів взагалі та фінан-
сово-правових зокрема, з’ясовуються характерні особливості структури фінансово-правових інститутів.  

Ключові слова: юридична конструкція, правовий інституту, фінансово-правовий інститут, структура фі-
нансово-правового інституту.  

 
Постановка проблеми. Які б якісно виок-

ремлені, самодостатні фрагменти фінансово-
правової дійсності не аналізувати, – а це різні 
інститути фінансового права, – ми неодмінно 
будемо бачити, що їх внутрішня система не хао-
тична, а відповідно структурована, наскрізь про-
низана жорсткими юридичними конструкціями. І 
чим адекватніше відображає дана конструкція 
правову природу відповідних суспільних відно-
син, тим ефективніше позитивне регулювання 
цих відносин. 

Одним із найголовніших завдань кожної 
галузевої юридичної науки А.Ф. Черданцев вба-
чав у розробці "найбільш типових і детальних 
конструкцій для кожної галузі науки і права, що, 
– на його думку, – збагатить інструментарій не 
лише кожної галузевої науки, але й законодавця 
та юрисдикційні органи" [24, с.19].  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Юридичні конструкції виникли ще у Стародавньо-
му Римі. Саме в той період часу були створені дос-
коналі юридичні конструкції багатьох правових 
явищ, які запозичені сучасним правом та правоз-
навством. Однак теорії юридичних конструкцій ні 
стародавні римські юристи, ні їх безпосередні на-
ступники не створили. Вони ставилися до юридич-
них конструкцій як до своєрідного мистецтва і до-
сягли в цьому блискучих результатів.  

Перші наукові концепції, а пізніше й теорії 
юридичних конструкцій у праві з’явилися в ХІХ 
ст. і одержали найбільший розвиток у Німеччині. 
Безумовне лідерство у розробці теорії юридич-
них конструкцій у Німеччині другої половини 
ХІХ ст. належало соціологічній школі права, яка 
виборола його в історичної школи права. Зокре-
ма, найголовнішим положенням Р. Ієрінга, яке 
він обґрунтовує у праці "Юридична техніка», є 
те, що він пов’язує поняття "юридичної констру-
кції" з правовим інститутом. "Правовий інститут, 
– пише він, – є не простим зборищем окремих 
правоположень, що стосуються одного і того ж 
відношення, а чимось природно відмітним від 
нього. Положення права – матерія … вони мають 
лише матеріальне існування; інститути ж права 

являють собою сутності, логічні індивідуальнос-
ті, юридичні тіла, ми охоплюємо і наповнюємо їх 
уявленням про індивідуальне буття і життя. Вони 
виникають, гинуть, діють, вступають у зіткнення 
з іншими, вони мають свої завдання, цілі, яким 
служать, і відповідно цьому – своєрідні сили і 
властивості і т.д…" [13, с.359]. На завершення 
Р.Ієрінг виводить три закони юридичної конс-
трукції [13, с.375]. 

 На рубежі ХІХ – ХХ ст. інтерес юриспру-
денції в цілому та в певній мірі галузевих юри-
дичних наук до питань юридичної конструкції в 
силу виходу на провідні місця проблем філософії 
права, методології права, загальної теорії права 
почав помітно знижуватись і у 20–50-ті роки 
ХХ століття майже зовсім зник. Останнє було 
особливо характерним радянській юридичній 
науці цього періоду. Він почав відроджуватися із 
60-х років ХХ ст., однак на зовсім іншій методо-
логічній основі, нових доктринальних підходах 
до проблем юридичної конструкції. 

Чи не найголовнішою спільною рисою на-
укових робіт цього періоду з питань юридичних 
конструкцій можна назвати вихід тлумачення 
поняття юридичної конструкції за класичні межі 
та вільне тлумачення природи цього поняття. 
Зокрема, на початковому етапі цього періоду, в 
60-і роки ХХ ст. одними радянськими вченими-
юристами юридична конструкція ототожнюва-
лась з логічною дедукцією, іншими – з грамати-
чною конструкцією нормативних приписів та 
теоретичними положеннями щодо правових 
норм [17, с.139-141], третіми – зі способом регу-
лювання суспільних відносин [25, с.106-110] то-
що. Поступово провідною тенденцією спочатку 
радянської, а після неї пострадянської юриспру-
денції щодо юридичної конструкції стало тлума-
чення її як засобу юридичної техніки [24, с.121; 
15, с.374; 4, с.162-163; 21, с.147].  

Мета статті полягає в аналізі ступеня нау-
кової розробки проблеми, визначенні особливос-
тей юридичної конструкції фінансово-правових 
інститутів, аналізі структури фінансово-правових 
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інститутів як невід’ємної характеристики їх пра-
вової природи. 

Виклад матеріалу дослідження. У пост-
соціалістичній юриспруденції розробка теорети-
ко-методологічних проблем юридичних констру-
кцій дещо активізувалась. У науці фінансового 
права та власне чинному фінансовому праві пос-
тсоціалістичних країн найбільш розробленою з-
поміж усіх юридичних конструкцій є юридична 
конструкція податку. Зокрема, І.І.Бабін вважає, 
що термін «юридична конструкція податку» вка-
зує на об’єктивно складну внутрішню будову 
податку та її законодавче закріплення. Зміст тер-
міна «юридична конструкція податку» у подат-
ковому праві відповідає загальноприйнятому 
значенню поняття "юридична конструкція" у 
юриспруденції в цілому. Поняття "юридична 
конструкція податку" у структурному аспекті 
містить елементи юридичної конструкції податку 
(фіскальні елементи, організаційні елементи, за-
хисні елементи), а в більш повному функціона-
льному зрізі охоплює також внутрішні та зовні-
шні зв’язки як окремих елементів, так і їх груп 
між собою та із середовищем [7, с.217]. 

С.Г. Пепеляєв зазначає, що хоча й число по-
датків велике та різноманітна їхня структура, тим 
не менше, складові юридичного складу податку – 
так він іменує юридичну конструкцію податку – 
мають універсальне значення [18, с.92-93]. 

Законодавець РФ сутність юридичної конс-
трукції податку виклав у статті 17 Податкового 
кодексу РФ, у якій він виділив наступні елементи 
оподаткування: об’єкт оподаткування; податкова 
база; податковий період; податкова ставка; порядок 
обчислення податку; порядок та строки його спла-
ти. Проте у повній мірі законодавче регламенту-
вання юридичної конструкції податку в РФ може 
бути зрозумілим тільки у сукупному розгляді цієї 
статті та статей глави 8 Податкового кодексу РФ, у 
яких законодавець розкриває юридичний зміст ко-
жного з названих елементів оподаткування та вка-
зує на їх функціональну роль у механізмі правово-
го регулювання податків [3, с.12, 27-41]. 

Вітчизняний же законодавець у нещодавно 
прийнятому Податковому кодексі України віддає 
перевагу непослідовному регулюванню елемен-
тів оподаткування. Так, при аналізі юридичних 
конструкцій трьох видів податків, зокрема ПДВ, 
податку з прибутку підприємств та податку з до-
ходів фізичних осіб, очевидним фактом стала 
значно більша відмітність  юридичних конструк-
цій цих трьох різних податків, ніж їх спільність, 
хоча правова природа та сутність регулювання 
усіх податків однакові [2, ст. 109-230]. 

Як стверджує Д.В. Вінницький, "Юридичні 
конструкції – це особливі правові явища, які не 
охоплюються загальним поняттям норми і явля-
ють собою органічні елементи нормативної сис-
теми в цілому, свого роду структурні схеми, мо-
делі побудови нормативного матеріалу" [9, с.55]. 
На його думку, роль юридичних конструкцій 
проявляється у декількох площинах: по-перше, 
формування юридичних конструкцій є певним 
показником логічної структури податкового пра-
ва, що відображає логіку побудови відповідних 
суспільних відносин; по-друге, юридичні конс-
трукції несуть певне ідейне навантаження, що 
визначає їх зв’язок з принципами правового ре-
гулювання; по-третє, розвиток системи нормати-
вного закріплених юридичних конструкцій свід-
чить про високу міру організації нормативного 
матеріалу і з цієї точки зору вони виступають 
одним з аспектів юридичної техніки [9, с.55]. 

У загальнотеоретичних і методологічних 
дослідженнях останнього часу підкреслюється, 
що у зв’язку з розвитком теорії юридичних конс-
трукцій традиційне "двофокусне" уявлення про 
право "відношення – норма" вимагає трансформа-
ції його у трьохфокусне – "відношення – конструк-
ція – норма". Тобто юридична конструкція визна-
ється і як фактично обрана типова модель суспіль-
ної поведінки, з одного боку, і як її позитивне за-
кріплення, з другого боку. "У цьому сенсі, – зазна-
чає М.М. Тарасов, – юридичні конструкції стають 
особливим способом зв’язку, що забезпечує відпо-
відність приписів позитивного права природі від-
носин, що регулюються" [22, с.245]. 

Юридична конструкція визначається видом 
суспільних відносин, але може бути змінена по 
різним мотивам законодавця. Тісно пов’язана з 
цим питанням і проблема структури фінансово-
правового інституту. "Ззовні", у взаємозв’язках з 
іншими підрозділами правової системи, фінансо-
во-правовий інститут являє собою цілісне, непо-
дільне утворення, єдину правову спільність. 
Проте, ця цілісність та неподільність існує тому, 
що окремі фінансово-правові норми пов’язані не 
тільки однорідністю фактичного змісту, інтелек-
туально-вольовою, юридичною єдністю, але й 
певною внутрішньою організацією. Іншими сло-
вами, кожен фінансово-правовий інститут має 
свою структуру. Слово "структура" походить від 
латинського structura (побудова, розташування, 
порядок) і означає сукупність стійких зв’язків 
об’єкта, що забезпечують його цілісність і тото-
жність самому собі, тобто збереження основних 
властивостей при зовнішніх і внутрішніх змінах. 
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Структура явища – це те, що залишається стій-
ким при різноманітних перетвореннях [8, с.657].  

Згідно з С.С. Алексєєвим, для структури 
правового інституту характерні: 1) наявність 
комплексу "рівноправних" нормативних припи-
сів; 2) певна, як правило, юридична неоднорід-
ність приписів; 3) об’єднання всіх норм стійки-
ми, закономірними зв’язками, які виражені в за-
гальних приписах, а головне – в юридичній 
конструкції. Остання з перелічених ознак на його 
думку є вирішальною [6, с.31]. З огляду дослі-
джуваної нами проблеми зазначимо, що фінансо-
во-правовий інститут, будучи первинною право-
вою спільністю, складається з правових норм так 
само, як і галузь фінансового права складається з 
правових інститутів. Не будь-яке довільне спо-
лучення правових норм створює нове якісне 
утворення – фінансово-правовий інститут, а су-
купність норм, пов’язаних між собою своїм юри-
дичним змістом і безпосереднім відношенням до 
суспільних відносин, що ними регулюються. Са-
ме ця остання якість і визначає належність пра-
вової норми до конкретного фінансово-правово-
го інституту. Існує досить жорстка залежність 
норм, які складають фінансово-правовий інсти-
тут від фінансових відносин, що утворюють опо-
середкований ними економічний інститут. Тому, 
на нашу думку, не слід визнавати фінансово-
правовим інститутом ті правові утворення, що 
складаються, згідно С.С. Алексєєву, з комплексу 
"рівноправних" правових приписів [6, с.124]. 
Нам здається, що кількісний критерій тут непри-
пустимий. Теоретично фінансово-правовий ін-
ститут (як і інститут права взагалі) може склада-
тися і з однієї правової норми, якщо вона забез-
печує самостійний регулятивний вплив на певну 
ділянку правових відносин. Однак практично 
таких інститутів не існує, оскільки одинична 
правова норма не у змозі охопити всі аспекти 
опосередкованого фінансового правовідношення. 

Структурність властива всім інститутам 
фінансового права. Вона забезпечує, так би мо-
вити, еластичність, динамічність фінансового 
права як суспільного феномену в цілому, є запо-
рукою спеціалізації та інтеграції усіх якісно вио-
кремлених масивів фінансово-правових норм.     
У цьому переконує також наявність субінститу-
тів фінансового права. Більшість фінансово-
правових інститутів складаються з декількох од-
нопорядкових правових норм, що дозволяє за-
безпечити різносторонній вплив на конкретний 
вид чи сторону фінансових відносин. Таким же 
характером відзначаються і норми, що утворю-
ють субінститути складних фінансово-правових 

інститутів. У науці фінансового права давно було 
помічено, що у зв’язку зі складною системою 
відносин, які регулюються нормами фінансового 
права, існує об’єктивна необхідність виділення 
ще одного рівня правового утворення – субінсти-
тутів фінансового права, які не є самостійними, а 
завжди належать до певного інституту фінансо-
вого права [12, с.77; 10, с.11].  

Кожний фінансово-правовий інститут 
складається з неоднорідних правових норм, за-
вдяки яким забезпечується повнота регулювання 
певної сукупності фінансових відносин. У зв’яз-
ку з цим фінансово-правовий інститут містить в 
собі різноманітні види фінансово-право-вих 
норм – дефінітивні, уповноважуючі, зобов’язую-
чі, забороняючі та інші, які в комплексі забезпе-
чують всі аспекти правового регулювання певної 
групи фінансових відносин. Як наслідок – кож-
ний фінансово-правовий інститут унікальний, 
виконує лише йому притаманні функції та не ду-
блюється іншими структурними елементами сис-
теми фінансового права. С.С. Алексєєв виділяє 
також таку обов’язкову ознаку правового інсти-
туту, як об’єднання всіх норм стійкими законо-
мірними зв’язками, що виражені в загальних 
приписах, а головне – в юридичній конструкції, 
тобто своїм законом зв’язку елементів, що вира-
жає системну цілісність, стійку композицію еле-
ментів [6, с.124]. 

Що ж стосується юридичної конструкції 
фінансово-правових інститутів, то, насправді, 
більшість з них мають схожий типовий характер. 
Так, норми, які утворюють фінансово-правові 
інститути, характеризуються юридичною єдніс-
тю. Як цілісне утворення інститут фінансового 
права відзначається єдністю змісту, яка проявля-
ється в тому, що норми, які входять до складу 
правового інституту, утворюють єдиний ком-
плекс, виражаються в загальних положеннях, 
правових принципах, специфічних правових по-
няттях, в силу чого утворюють особливий режим 
правового регулювання, що характерний для да-
ного виду фінансових відносин. Наприклад, фі-
нансово-правові норми, що утворюють бюджет-
не право, відображаються в таких поняттях як 
"бюджет", "бюджетна система", "бюджетний 
процес", "бюджетна класифікація" та ін. Стосов-
но інституту податкового права, то в якості зага-
льних приписів виділяють законодавчо закріпле-
ні принципи податкового права, принципи опо-
даткування [2, ст.4], що пронизують юридичну 
конструкцію по кожному окремому інституту 
податкового права. Ці загальні норми поширю-
ються на всі види податків. 
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Зміст фінансово-правового інституту прой-
нятий також загальними юридичними началами, 
ідеями. Тому не випадково в достатньо розвине-
них інститутах фінансового права, які відзнача-
ються високим рівнем кодифікації, нормативних 
узагальнень, фінансово-правові інститути "очо-
люються" нормами-принципами, сформульова-
ними безпосередньо в тексті нормативно-
правових актів. Наприклад, інститут бюджетного 
процесу "очолюється" нормою-принципом, вмі-
щеною в статтю 7 Бюджетного кодексу України, 
яка визначає принципи побудови бюджетної сис-
теми України [1, ст.7]. Інститут податкового пра-
ва "очолюється" нормами-принципами, викладе-
ними у статтях 4, 6, 7 Податкового кодексу Укра-
їни, і які визначають основні засади податкового 
законодавства України, поняття податку і збору, 
загальні засади встановлення податків і зборів в 
Україні [2, ст. 4,6,7].  

Фінансово-правові інститути також відзна-
чаються нормативною відокремленістю, тобто 
групуванням правових норм у главах, розділах, 
частинах закону або іншого нормативного акта. 
Логічна послідовність, досконалість закону пе-
редбачає таку диференціацію його змісту, яка 
визначається якісною відокремленістю тієї або 
іншої сукупності правових норм. А така якісна 
відокремленість якраз і охоплюється поняттям 
фінансово-правового інституту. Однак зовнішнє 
відокремлене закріплення фінансово-правових 
інститутів у системі законодавства не є, на наш 
погляд, їх обов’язковою ознакою, на якій напо-
лягають окремі автори [19, с.182; 6, с.126].  

Висновки. Із аналізу категорії "юридична 
конструкція" можна зробити висновок, що юри-
дична конструкція фінансово-правового інститу-
ту - це закон зв’язку елементів (фінансово-право-
вих норм), який виражає стійку композицію еле-
ментів, що відповідає різним видам фінансово-
правових інститутів, тобто слугує ознакою, яка 
дозволяє відрізняти інститути фінансового права 
з погляду їх внутрішньої форми (структури). Ве-
дучи мову про структуру фінансово-правового 
інституту, необхідно пам’ятати, що не слід зво-
дити сутність даного явища тільки до сукупності 
фінансово-правових норм. Функціональне приз-
начення кожного фінансово-право-вого інститу-
ту проявляється лише при взаємодії всіх елемен-
тів системи права і потребує врахування таких 
соціальних аспектів як політична спрямованість, 
соціальна цінність, ідеологічний зміст, психоло-
гічний вплив, інформаційне навантаження та ін-
ші. Ці якості проявляються у змісті всіх фінансо-

во-правових інститутів і відображаються у стру-
ктурній специфіці кожного з них.  
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Summary  
The article is dedicated to complex research the structure of financial-and-legal institutions. Evolution 

of understanding the legal construction of financial-and-legal institutions is investigated. The main signs of 
financial-and-legal institutions structure are exposed in accordance with ukrainian, foreign legislation and 
scientific literature. 
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Аннотация 

Раскрывается эволюция понимания учёными юридической конструкции правовых институтов, 
в общем, и финансово-правовых в частности, выясняются характерные особенности, присущие стру-
ктуре финансово-правовых институтов. 
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ  
 

Розглянено особливості оподаткування прибутку підприємств за чинним законодавством. Досліджено 
порядок формування валових доходів підприємства, як складової для визначення об’єкта оподаткування. Вста-
новлено ряд труднощів, що виникають в процесі розрахунку оподаткованого прибутку з розбіжностей у бухгал-
терському та податковому обліку та надано рекомендації для їх усунення.  

Ключові слова: податок на прибуток, об’єкт оподаткування, валові доходи, валові витрати. 
 

Постановка проблеми. Економічні транс-
формації в країні та її економічне зростання не-
можливі без формування досконалої системи 
оподаткування. Формування моделі ринкової 
економіки адекватної умовам України, вимагає 
створення міцної фінансової бази. Важливе місце 
в мобілізації грошових ресурсів займає податко-
ва система з властивими їй особливостями кож-
ної держави та зі специфікою виконуваних задач 
на визначеному етапі.  

В умовах ринкових відносин центр еконо-
мічної діяльності переміщається до основної 
економічної ланки – підприємств. Ефективність 
функціонування підприємств визначається бага-
тьма факторами, але кінцевим критерієм ефекти-
вності діяльності підприємства є прибуток. От-
же, держава, впливаючи на прибуток юридичних 
осіб, може здійснювати регулювання основних 
економічних процесів, які відбуваються в цілому 
в країні.  Одним з основних інструментів впливу 
держави на прибуток підприємств є впроваджен-
ня податку на прибуток, оскільки за допомогою 
саме цього податку держава може впливати на 
розвиток основних економічних процесів у краї-
ні, починаючи від стимулювання праці до проце-
сів поліпшення інвестиційного клімату. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженням проблеми прямого оподаткування 
займалися багато вчених і провідних фахівців у 
галузі права, серед яких: А.В. Бризгалін, 
Л.К. Воронова, О.О. Головашевич, О.М. Горбу-
нова, М.В. Карасьова, О.М. Козирін, Ю.О. Кос-
тенко, М.П. Кучерявенко, П.С. Пацурківський, 
М.І. Піскотін, Н.І. Хімічева, Д.Г. Чернік, та еконо-
мічних наук. Але на сьогодні залишається недоста-
тньо дослідженими правове регулювання системи 
оподаткування прибутку підприємств, що призво-
дить до складнощів у визначенні об’єкта оподатку-
вання та розрахунку самого податку.    

Виклад основного матеріалу. На сьогодні 
тема оподаткування прибутку дуже актуальна з 
певних причин: перш за все, саме оподаткування 
прибутку суб’єктів господарювання різних форм 
власності відіграє важливу роль у формування 
ринкових відносин в Україні, тому що здійснює 
вплив на їх господарську діяльність. Крім того, 
податок на прибуток підприємств будучи одним 
з найбільш дохідних податкових джерел, займає 
важливе місце у податковій системі України, сві-
дченням чого є показники надходжень до Зведе-
ного бюджету країни (табл. 1). 

Таблиця 1 
Інформація щодо надходження податкових платежів, тис.грн.(побудовано за даними [1]) 

Найменування податків 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Зміни 

2008/2003 
Надійшло всього, в т.ч. 46053982 52303232 76878203 96168624 120510842 148414476 +102360494 
Податок на прибуток 13197281 16161734 23463998 26172049 34407208 47856820 +34659539 
У загальній структурі 
податків, % 28,66 30,90 30,52 27,21 28,55 32,25 +3,59 
Податок з доходів фізич-
них осіб 13521316 13213283 17325219 22791141 34782069 45895759 +32374443 
У загальній структурі 
податків, % 29,36 25,26 22,54 23,70 28,86 30,92 +1,56 
Податок на додану вар-
тість 3157231 4740353 10800594 18506000 17700376 11104120 +7946889 
У загальній структурі 
податків, % 6,86 9,06 14,05 19,24 14,69 7,48 +0,63 
Акцизний збір (з вироб-
лених в Україні товарів) 4659132 6091551 7346536 7557304 9072213 10230145 +5571013 
У загальній структурі 10,12 11,65 9,56 7,86 7,53 6,89 –3,22 
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податків, % 

Інші податки і збори 11519022 12096311 17941856 21142130 24548976 33327632 +21808610 
У загальній структурі 
податків, % 25,01 23,13 23,34 21,98 20,37 22,46 –2,56 

 
Аналіз податкових надходжень за останні 

п’ять років свідчить, що найвищій відсоток при-
падав саме на податок на прибуток, адже за 2008 
рік від цього податку до Зведеного бюджету на-
дійшло  47856820 тис. грн., що дорівнює 32,25% 
від загальної кількості, крім того спостерігається 
тенденції поступового зростання від податку на 
прибуток (за п’ять років на 3,59 %, що є найви-
щім показником у порівнянні з іншими податка-
ми і зборами). Поступається цьому податку лише 
податок з доходів фізичних осіб, надходження 
від якого у 2008 році склали 45895759 тис. грн., 
тобто 30,92 % у загальній структурі (але цей вид 
податку теж відноситься до системи прямого 
оподаткування – це свідчить, що в Україні пере-
важна більшість надходжень від прямих подат-
ків, і це є позитивним показником, бо превілію-
вання непрямих податків у системі оподаткуван-
ня є показником низького соціально-економіч-
ного розвитку країни, що є особливостями пода-
ткових систем країн, що розвиваються (рекорд з 
загальної кількості непрямих податків належить 
Індії, де вони становлять 83% всіх бюджетних 
надходжень).  

Принциповим положенням для  досліджен-
ня особливостей оподаткування тим чи іншим 
податком є необхідність визначення переліку 
платників податку та об’єкта оподаткування, що 
буде критерієм для визначення виду податку 
(прямий або непрямий) та оцінки ефективності 
його справляння. Вибір об'єкта оподаткування 
для податку на прибуток (валовий дохід чи при-
буток) достатньо принциповий і залежить від 
багатьох обставин. Досвід країн з розвиненою 
ринковою економікою свідчить, що об'єктом 
оподаткування зазвичай є прибуток підприємств. 
Використання для обчислення податку критеріїв 
валового доходу чи прибутку в обох випадках 
має як позитивні сторони, так і недоліки, при 
цьому необхідно враховувати особливості визна-
чення цих критеріїв, виходячи з чинних законо-
давчих і нормативних документів. Досвід Украї-
ни у створенні системи оподаткування прибутку 
свідчить про певні недоліки у цій сфері, і, перш 
за все, – це відсутність чіткої державної концеп-
ції податкової політики. Так, протягом існування 
системи оподаткування прибутку підприємств не-
одноразово змінювався об'єкт оподаткування. Така 
непослідовність у визначенні об'єкта оподаткуван-
ня, часті суттєві зміни методики його розрахунку 

створювали значні труднощі для платників подат-
ків та здійснювали негативний вплив на розвиток 
підприємницької діяльності в цілому.  

Дослідження історії стягнення податку на 
прибуток в Україні дає можливість дослідити 
динаміку зміни об’єкту оподаткування. Вперше 
за часів незалежності Закон, що регулює порядок 
оподаткування прибутку було прийнято у люто-
му 1992 року і мав він назву Закон України „Про 
оподаткування доходів підприємств і організа-
цій”, об’єктом оподаткування за цим законом був  
дохід  підприємства,  який є сумою доходів від 
реалізації продукції (робіт, послуг), інших мате-
ріальних цінностей і майна  (включаючи  основні  
фонди); нематеріальних  активів;  брокерських  
місць  і доходів від позареалізаційних  операцій,  
зменшених  на суму витрат по цих операціях, до 
числа яких входили доходи, що одержані від  
пайової участі у спільних підприємствах, від 
здачі майна в оренду;  дивіденди  (проценти)  по 
акціям,  облігаціям  та  іншим  цінним    паперам; 
доходи (проценти), одержані від комерційного 
кредиту та  інші  доходи від операцій, безпосере-
дньо  не  пов'язаних  з  виробництвом  продукції  
(робіт, послуг) та її реалізацією [2]. У першому 
кварталі 1993 року  об’єктом оподаткування був 
прибуток, але з другого кварталу і на протязі 
1994 року – валовий дохід, з прийняттям 28 гру-
дня 1994 року Закону України „Про оподатку-
вання прибутку підприємств” і до 1 липня 1997 
року – прибуток, що визначався коригуванням 
балансового прибутку. 

Чинний Закон України „Про оподаткування 
прибутку підприємств” визначає об’єктом опо-
даткування прибуток, який розраховується шля-
хом  зменшення  суми  скоригованого  валового  
доходу  звітного періоду (тобто зменшеного на 
суму доходів, що не включаються до складу ва-
лових доходів з метою оподаткування) на суму 
валових  витрат  платника податку,  та суму амо-
ртизаційних відрахувань, нарахованих згідно з 
вимогами статей 8, 9 Закону України „Про опо-
даткування прибутку підприємств”. 

Але дослідження основ прибуткового опо-
даткування підприємств необхідно починати з 
визначення поняття доходу підприємства. З по-
зицій оподаткування належить розрізняти вало-
вий і чистий доход  підприємства. Валовий доход 
відображає новостворену  вартість  і  враховує  
заробітну  плату  та  чистий  доход.  Він визнача-
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ється як різниця між  виручкою  від  реалізації  й  
матеріальними  та прирівняними до них  затра-
тами. Закон України „Про оподаткування прибу-
тку підприємств” дає визначення валовому дохо-
ду як загальній суммі  доходів  платника  подат-
ку від  усіх  видів  діяльності,  отриманих   про-
тягом звітного  періоду  в  грошовій,  матеріаль-
ній  або  нематеріальній формах  як  на  території  
України,  її  континентальному  шельфі, виключ-
ній (морській) економічній зоні, так і за її межа-
ми (стаття 4 Закону [3]). У порівнянні з Законом 
України „Про оподаткування доходів підпри-
ємств і організацій”, який на сьогодні втрачив 
чинність, у діючому нормативному акті значно 
розширено перелік видів доходів, що зарахову-
ються до складу валових з метою оподаткування, 
серед яких: доходи від  продажу  цінних паперів,  
деривативів,  іпотечних сертифікатів участі,  іпо-
течних сертифікатів з фіксованою дохідністю, 
сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (ра-
ніше обкладалися лише дивіденди та проценти 
по акціям та облігаціям, продаж не вважалася 
доходом для цілей оподаткування) (підпункт 
4.1.1, пункту 4.1, статті 4 Закону [3]); доходи у 
вигляді: сум безповоротної фінансової  допомо-
ги,  отриманої  платником податку  у  звітному  
періоді,  як у матеріальній так і грошовій формі; 
сум поворотної  фінансової  допомоги,   отрима-
ної   платником податку у звітному періоді, що 
залишається неповерненою на кінець такого зві-
тного періоду, отриманих і невикористаних сум 
коштів,   що   повертаються   із страхових резер-
вів та сум коштів страхового резерву,   викорис-
таних не за призначенням (підпункт 4.1.6, пункту 
4.1, статті 4 Закону [3]); доходи у вигляді вартос-
ті матеріальних цінностей,  переданих платнику  
податку згідно  з договорами схову та використа-
них ним у власному виробничому чи господарсь-
кому обороті (підпункт 4.1.6, пункту 4.1, статті 4 
Закону [6]); було конкретизовано перелік послуг, 
що надаються платником податку населенню, до-
хід від їх надання є валовим доходом, серед яких: 
доходи від здійснення банківських, страхових та 
інших операцій з надання фінансових послуг, тор-
гівлі валютними цінностями, цінними паперами, 
борговими зобов'язаннями та вимогами (підпункт 
4.1.2, пункту 4.1, статті 4 [3]). 

Чинним Законом України „Про оподатку-
вання прибутку підприємств” до складу доходів з 
метою оподаткування передбачалося віднесення 
сум штрафів, неустойки, пені, одержаних за рі-
шенням сторін договору  або  суду, та сум дер-
жавного мита, попередньо сплаченого позива-
чем, що повертається на його користь за судовим 

рішенням. З’явився перелік  доходів, які дозво-
лялося у разі отримання не включати до складу  
валового доходу, до числа яких, в основному, 
входили доходи у вигляді кошт або вартості 
майна,  отриманих платником податку як компе-
нсація за примусове відчуження майна, суми ко-
штів, отриманих  за  рішенням  суду  або внаслі-
док задоволення як компенсація прямих витрат 
або збитків, понесених платником податку в  ре-
зультаті порушення його законних прав та інте-
ресів, або ж кошти, що надходять платникові по-
датку   у   вигляді   прямих   інвестицій   або  ре-
інвестицій  у корпоративні права. Остання зміна 
корисна для усієї національної економіки, бо 
стимулює надходження іноземних інвестицій для 
розвитку галузей господарства. 

Але при визначенні об’єкта оподаткування 
залишається багато спірних питань, які на сього-
дні неврегульовані. Так, статті 8,9 Закону Украї-
ни „Про оподаткування прибутку підприємств” 
регулюють облік основних фондів (їх надхо-
дження та вибуття, нарахування амортизації), що 
впливає на порядок обчислення податку на при-
буток підприємств, але існує багато колізій у за-
конодавстві за цими питаннями. Одне з самих 
спірних и найголовніших, що взагалі спотворює 
данні бухгалтерського обліку і робить їх не ко-
рисними – є визначення самої назви основних 
фондів. Адже підпункт 8.2.1, пункту 8.2, статті 8 
Закону України „Про оподаткування прибутку 
підприємств” під основними фондами визначає 
матеріальні цінності,  що  призначаються  плат-
ником податку для використання у господарській  
діяльності  платника податку протягом періоду, 
який перевищує  365  календарних  днів  з  дати 
введення в експлуатацію таких  матеріальних  
цінностей,  та  вартість  яких перевищує 1000 
гривень і поступово зменшується у зв'язку з фі-
зичним або моральним зносом [3].   

Тоді як у бухгалтерському обліку взагалі не 
існує поняття „основні фонди”, замість нього 
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 
"Основні засоби" вводить поняття „Основні за-
соби”, якими визнаються матеріальні активи, які 
підприємство утримує з  метою  використання у  
процесі  виробництва або постачання товарів, 
наданні послуг, здаванні в оренду іншим особам 
або для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк корисно-
го використання (експлуатації) яких більше од-
ного року (або операційного циклу, якщо він до-
вший за рік) [4]. 

Виникають спірні питання, один  і той же  
об’єкт може бути віднесений відповідно до Зако-



Напрями реформування системи оподаткування прибутку підприємств 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 550. Правознавство. 93 

ну України „Про оподаткування прибутку підп-
риємств” до основних фондів, у той час, як може 
не відповідати вимогам Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" і не 
бути віднесений до складу основних засобів. Си-
туація, що склалася свідчить про те, що балансо-
ва вартість основних фондів та основних засобів 
з метою оподаткування буде суттєво відрізняти-
ся. Було б доцільно внести зміни до Положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні 
засоби" і призвести його у відповідність до Зако-
ну України „Про оподаткування прибутку підп-
риємств” змінивши назву самих об’єктів на „ос-
новні фонди” та ввівши обмеження вартості по-
над 1000 гривень.  

Суттєво відрізняється і порядок розподілу 
основних фондів за групами, адже, якщо під-
пункт 8.2.2, пункту 8.2, статті 8 Закону України 
„Про оподаткування прибутку підприємств” пе-
редбачає розподіл на чотири групи, то Положен-
ня (стандарт)  розподіляє на дев’ять груп. Існу-
ють суттєві розбіжності і в порядку нарахуванні 
амортизації основних фондів (засобів), у той час, 
як податкове законодавство передбачає здійсню-
вати амортизацію лише з застосуванням розра-
хунків, які проводяться шляхом множення бала-
нсової вартості основних засобів до норм амор-
тизації встановлених у відсотках та визначених у 
Законі України „Про оподаткування прибутку 
підприємств”(підпункт 8.3.1, пункту 8.3, статті 8 
Закону [3]), то Положення (стандарт) дозволяє  
застосовувати декілька методів: прямолінійний, 
зменшення залишкової вартості, прискореного 
зменшення залишкової вартості, кумулятивний, 
виробничий та податковий (пункти 1-5, статті 26 
[4]), але для скасування суттєвих розбіжностей 
між бухгалтерським та податковим обліком, 
суб’єкт господарювання фактично позбавлений 
права вибору методу, тому як йому простіше бу-
де застосовувати останній. 

На сьогодні сучасним урядом зроблено 
спробу гармонізації податкового та бухгалтерсь-
кого обліку: у запропонованому проекті Подат-
кового кодексу України, зникла назва „основні 
фонди” замість неї з’явилася „основні засоби”, 
суттєві зміни пропонуються у класифікації осно-
вних засобів, збільшенно кількість груп основ-
них фондів з нині існуючих чотирьох до шістна-
дцяти (пункт 14.1, статті 14 [5]). Позитивними 
змінами у разі прийняття проекту Податкового 
кодексу України у запропонованій редакції стане 
збільшення методів амортизації основних засобів 
у податковому обліку (пункт 14.2, статті 14 [5]). 
Але знов таки Проект Податкового кодексу 

України вводить деякі обмеження стосовно забо-
рони використання методу „прискореного змен-
шення залишкової вартості” за всіма групами 
основних засобів окрім машин та обладнання та 
транспортних засобів, що знов таки призводить 
до розбіжностей у податковому та бухгалтерсь-
кому обліку.  Можуть з’явиться складнощі у га-
рмонізації двох видів обліку і з причин суттєвого 
розширення у податковому обліку груп основних 
засобів. При введенні в дію проекту Податкового 
кодексу України було б доцільно визнати Поло-
ження (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Ос-
новні засоби", як такого, що втратив чинність. 
По-перше, Положення (стандарт), затверджене на-
казом Міністерства фінансів України є лише нака-
зом, тобто підзаконним нормативним актом, тому 
податкові відносини (а нарахування амортизації, як 
в чинній системі оподаткування прибутку, так і в 
тій, що пропонується сучасним урядом є саме по-
датковими),  повинні бути врегульовані нормами 
Податкового Кодексу України. 

Висновки. Перш за все реформування  си-
стеми оподаткування прибутку підприємств не-
обхідно починати зі скасування подвійного ве-
дення обліку: бухгалтерського та податкового, 
чого не має в інших країнах світу.  

По-друге, відносини, що виникають між 
платником податку на прибуток (це стосується і 
сплати інших загальнодержавних та місцевих 
податків та зборів) повинні мати правове підґру-
нтя, закріплене у нормах Податкового кодексу, 
правове регулювання податкових відносин пі-
дзаконними нормативними актами, суперечать 
всім загальновизнаним принципам права. Тому 
порядок нарахування та сплати податку на при-
буток не може регулюватися Положеннями (ста-
ндартами), що мають силу наказу або листами 
Державної податкової адміністрації, які начебто 
надають роз’яснення стосовно застосування по-
даткового законодавства та вимагають від 
суб’єктів господарювання діяти на основі їх 
роз’яснень, а не Законів. 

По-третє, Проект Податкового кодексу 
України в частині оподаткування прибутку по-
винен бути доопрацьований у відношенні поєд-
нання податкового та бухгалтерського обліку. 
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ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация 

Рассмотрены особенности налогообложения прибыли предприятий согласно действующего за-
конодательства. Исследован порядок формирования валовых доходов предприятия, как составляю-
щей для определения объекта налогообложения. Установлен ряд трудностей, возникающих в процес-
се расчета налогооблагаемой прибыли по причине расхождений в бухгалтерском и налоговом учете и 
даны рекомендации для их устранения.  
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«РЕГІОНАЛЬНИЙ» ПІДХІД ДО ПОРІВНЯЛЬНО-КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: 

СУТНІСТЬ, СТАН І МОЖЛИВОСТІ 
 

Автор розкриває сутність «регіонального» підходу до порівняльно-кримінологічних досліджень як під-
ходу, за допомогою якого здійснюються порівняльні дослідження серед країн, які входять до певного регіону. 
Автор також досліджує сучасний стан застосування цього підходу та можливості при його застосуванні.  

Ключові слова: порівняльна кримінологія, порівняльно-кримінологічне дослідження, «регіональний» під-
хід, регіон. 
 

Постановка проблеми. На сьогодні, серед 
існуючих методологічних підходів до порівняль-
но-кримінологічних досліджень виділяють «бі-
нарний» підхід, за допомогою якого проводиться 
порівняння рівнів злочинності (окремих її видів), 
кримінальної віктимізації і призонізації, явищ, 
що мають безпосереднє відношення до злочин-
ності і результати експерименту, з метою вияв-
лення в них спільного й особливого, на рівні 
двох країн з схожими контекстуальними особли-
востями [6, c.88]. Однак, бажання кожного дос-
лідника – охопити більше країн для порівняння. 
Це підштовхує його до пошуку нових «ідентич-
ностей» для країн, який приводить до формуван-
ня дослідником груп країн, що представляють 
собою крупні індивідуальні територіальні оди-
ниці (наприклад, природні, економічні, політичні 
тощо), які володіють деякою цілісністю, взаємо-
пов'язаністю складових її елементів.  

Такими групами можуть бути регіони, до 
складу яких входять країни з такими «ідентично-
стями». А методологічним підходом, при якому 
можливим є порівняння рівнів злочинності, кри-
мінальної віктимізації, призонізації населення та 
явищ, що мають безпосереднє відношення до 
злочинності, серед таких країн – «регіональ-
ний» підхід, сутність, стан і можливості якого 
потребують розкриття.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Слід констатувати недостатню увагу досліджен-
ню «регіонального» підходу до порівняльно-
кримінологічних досліджень як у вітчизняній так 
і зарубіжній науковій літературі. Наведене і обу-
мовило мету статті - дослідити «регіональний» 
підхід до порівняльно-кримінологічних дослі-
джень і виконати такі завдання: 1) розкрити 
суть «регіонального» підходу; 2) надати характе-
ристику сучасному стану його застосування; та 
3) розкрити можливості при його застосуванні.   

Виклад основного матеріалу. Враховую-
чи те, що «регіональний» підхід – це методологі-
чний підхід, який застосовується до порівняльно-
кримінологічних досліджень щодо країн, які 
входять до складу певного регіону, на нашу дум-
ку, слід визначитись із його основною складовою 
- визначитись, а що таке регіон, що він собою 
представляє.  

Слово регіон походить від латинсько-
го regio, що означає країна, область. Зазвичай, 
регіоном вважається крупна індивідуальна тери-
торіальна одиниця (наприклад, природна, еконо-
мічна, політична тощо), дещо відмінна від існу-
ючого політичного або адміністративного поді-
лу. Болгарський вчений Емануіл Коларов, дослі-
дивши регіон як географічне, економічне, соціо-
логічне, культурологічне, політичне поняття та 
його територіальні характеристики, відмічає, що 
у поняття «регіон» вкладається різний зміст, за-
лежно від критеріїв, які використовуються при 
його визначенні [3, с. 9].  

Так, за допомогою географічного критерію, 
який використовується Організацією Об’єднаних 
Націй, світ поділяється на такі регіони (з пода-
льшим виділенням менших за розмірами регіо-
нів): A) Азія: 1) Центральна Азія (Казахстан, 
Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбе-
кистан); 2) Східна Азія (Китай (Гонк-Конг, Ма-
као), Демократична Республіка Корея, Японія, 
Монголія, Республіка Корея); 3) Південна Азія 
(Афганістан, Бангладеш, Бутан, Індія, Іран, Ма-
льдіви, Непал, Пакистан, Шрі-Ланка); 4) Пів-
денно-Східна Азія (Бруней Дарусалам, Камбо-
джія, Індонезія, Лаос, Малайзія, М’янма, Філіп-
піни, Сингапур, Таїланд, Східний Тимор, 
В’єтнам); 5) Західна Азія (Арменія, Азербай-
джан, Бахрейн, Кіпр, Грузія, Ірак, Ізраїль, Йор-
данія, Кувейт, Ліван, Палестина, Оман, Катар, 
Саудівська Аравія, Сирія, Турція, Об’єднані 
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Арабські Емірати, Йємен); B) Африка: 1) Півні-
чна Африка (Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, 
Судан, Туніс, Західна Сахара); 2) Західна Афри-
ка (Бенін, Буркіна-Фасо, Гамбія, Гана, Гвінея, 
Гвінея-Бісау, Кабо-Верде, Кот-д’Івуар, Ліберія, 
Мавританія, Малі, Нігер, Нігерія, Сенегал, Сьє-
ра-Леоне, Того); 3) Центральна Африка (Анго-
ла, Габон, Камерун, Демократична Республіка 
Конго, Республіка Конго, Сан-Томе і Прінсіпі, 
Центральноафриканська республіка, Чад, Еква-
торіальна Гвінея); 4) Східна Африка (Бурунді, 
Джібуті, Кенія, Коморські острови, Мадагаскар, 
Маврикій, Мозамбік, Реюньйон, Руанда, Сей-
шельські острови, Сомалі, Уганда, Еритрея, Ефі-
опія, Малаві, Танзанія, Замбія, Зімбабве); 5) Пів-
денна Африка (Ботсвана, Лесото, Намібія, ПАР, 
Свазіленд); С) Америка: 1) Латинська Амери-
ка і Кариби (Кариби, Ангілья, Антигуа і Барбу-
да, Аруба, Багами, Барбадос, Гваделупа, Доміні-
ка, Мартиніка, Гренада, Сент-Вінсент і Гренади-
ни, Сент-Люсія, Нідерландські Карибські остро-
ви, Британські Віргінські острови, Кайманові 
острови, Куба, Кюрасао, Домініканська респуб-
ліка, Гаїті, Ямайка, Монтсеррат, Пуерто-Рико, 
Сен-Бартелемі, Сент-Кіттс і Невіс, Сен-Мартен, 
Трінідад і Тобаго, Острови Теркс і Кайкос, Аме-
риканські Віргінські острови); 2) Центральна 
Америка (Беліз, Коста-Ріка, Ель Сальвадор, Гва-
темала, Гондурас, Мексика, Нікарагуа, Панама); 
3) Південна Америка (Аргентина, Болівія, Бра-
зилія, Чилі, Колумбія, Еквадор, Фолклендські 
острови, Французька Гвіана, Гайана, Парагвай, 
Перу, Сурінам, Уругвай, Венесуела); 4) Північна 
Америка (Канада, Сполучені Штати Америки, 
Бермудські острови, Гренландія, Сен П’єр і Мі-
келон); D) Європа: 1) Західна Європа (Австрія, 
Бельгія, Німеччина, Франція, Ліхтенштейн, Мо-
нако, Нідерланди, Швейцарія); 2) Північна Єв-
ропа (Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Ірлан-
дія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Об’єднане 
Королівство Великої Британії і Північної Ірлан-
дії, Аландські острови, Фарерські острови); 3) 
Південна Європа (Андорра, Боснія і Герцегови-
на, Хорватія, Гібралтар, Греція, Італія, Мальта, 
Чорногорія, Португалія, Сан Маріно, Сербія, 
Словенія, Іспанія, Македонія); 4) Східна Європа 
(Білорусь, Болгарія, Чехія, Угорщина, Польща, 
Молдова, Румунія, Російська Федерація, Слова-
ків, Україна); E) Океанія: 1) Австралія і Нова 
Зеландія (Австралія, Нова Зеландія, острів Нор-
фолк); 2) Меланезія (Фіджі, Нова Каледонія, 
Папуа Нова Гвінея, Соломонові острови, Вануа-
ту); 3) Мікронезія (Гуам, Кірібаті, Маршалови 
острови, Мікронезія, Науру, Північні Маріанські 

острови); 4) Полінезія(Американське Самоа, Ос-
трови Кука, Французька Полінезія, Ніуе, Піт-
керн, Самоа, Токелау, Тонга, Туялу, Острови 
Уолліс і Футуна) [24]. 

На нашу думку, спірним видається те, що у 
всіх країн, які віднесені до відповідного регіону, 
як запропоновано вище, є ідентичне усвідомлен-
ня суспільних регіональних інтересів, всі вони 
володіють ідентичними правами і фінансовими 
ресурсами, мають ідентичне соціоекономічне, 
політичне і культурне середовище, за допомогою 
яких такі держави «конструюють» регіон як по-
літичний, соціальний та інституціональний прос-
тір. Спірним також виглядає те, що деякі наведе-
ні регіони представляють собою певну єдність, 
яка обумовлена певною структурою, внутрішні-
ми зв’язками, загальними спрямуваннями, інте-
ресами, цілями і цінностями.  

Кожна країна має свій власний економіч-
ний досвід, який пов'язаний з економічним дос-
відом інших країн і саме цей зв'язок виступає 
основою для формування економічного інтересу 
країни. Коли такий інтерес стає спільним для кі-
лькох країн, відбувається усвідомлення суспі-
льних регіональних інтересів – «важливого ат-
рибуту регіону» [2, с. 22]. Так, економіка може 
бути впливовим фактором об’єднання держав в 
інтернаціональні або мультинаціональні регіони 
(наприклад, Baltic Sea Region або Black Sea 
Region). Однак, не тільки економіка і наявність 
значних фінансових ресурсів є фактором 
об’єднання держав в регіони, але і володіння 
значними правами і участь в угодах про транско-
рдонне співробітництво (наприклад, «Carpathian 
Euroregion», «Danube Region», «Adriatic», 
«Euroregio Bayerischer Wald-
Böhmerwald/Sumava», «Belasi-ca», «Dobrava», 
«Elbe-Labe», «Meuse-Rhin», «Pomerania», 
«Silesia», «Tatras», «TriRhena», «West Pannonia»).  

На нашу думку, поняття регіону не тільки 
географічне чи економічне, а й синтетичне (Аnn 
R. Markusen), згідно якого регіон - «… історично 
еволюціонуюче компактне територіальне співто-
вариство, яке містить в собі фізичний зміст, со-
ціоекономічне, політичне і культурне середови-
ще, а також просторову структуру, відмінну від 
інших регіонів і територіальних одиниць, таких 
як місто або нація» [19]. При такому підході, як 
відмічає M. Keating, саме регіональні ідентично-
сті розглядаються як своєрідний ключ до конс-
труювання регіону як політичного, соціального 
та інституціонального простору [18, р.5]. А.П. 
Клємєшев доповнює, що тут мова йде про розг-
ляд регіону як певної єдності, обумовленої його 
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структурою, внутрішніми зв’язками: «З позицій 
соціальних зв’язків, в якості істотного зв’язую-
чого ланцюга між людьми і регіоном розгляда-
ється почуття місця. На основі поєднання фізи-
чних і соціальних характеристик регіону, його 
історії формуються психологічні узи, які визна-
чають ідентичність населення конкретної тери-
торії. Концепція почуття місця передбачає, що 
люди, які населяють регіони, пережили певний 
колективний досвід, на основі якого формуються 
загальні спрямування, інтереси, цілі і цінності. З 
часом такий досвід трансформується в деяке су-
спільне єднання людей, які живуть в межах даної 
одиниці простору» [2, с. 25]. Тобто, регіон явля-
ється аналогом особливого «світу» з притаман-
ним тільки йому менталітетом, образом мислен-
ня, традиціями, світоглядом та світосприйняттям 
(А. Макаричев) [5, с 68-77]. 

Отже, визначаючи сутність «регіональ-
ного» підходу до порівняльно-кримінологіч-
них досліджень, зазначимо - це підхід, за допо-
могою якого можуть бути піддані порівнянню 1) 
рівень злочинності (окремих її видів); 2) явище, 
що має безпосереднє відношення до злочинності; 
3) результати кримінологічного експерименту; 4) 
рівень кримінальної віктимізації; 5) рівень при-
зонізації; але тільки серед країн, які входять 
до певного регіону – серед країн, яким влас-
тиві загальні спрямування, інтереси, цілі і 
цінності, менталітет, образ мислення, тради-
ції, світогляд та світосприйняття. 

Яким є стан «регіонального» підходу до 
порівняльно-кримінологічних досліджень? 

Порівняння рівнів злочинності (її видів). 
Яскравим прикладом застосування «регіонально-
го» підходу до порівняння рівнів злочинності 
країн, які входять до складу такого регіону є Єв-
ропейський Союз. Як відмічає Martin Killias, ін-
терес для нової об’єднаної Європи мати відомос-
ті про злочинність та кримінальне правосуддя з 
усіх країн Євросоюзу (на кшталт the American 
Sourcebook of Criminal Justice Statistics), не зва-
жаючи на проблеми порівнюваності правових 
систем, визначень злочинів та процедур збору 
даних про злочини в цих країнах, спонукав Єв-
ропейський комітет з проблем злочинності 
(European Committee on Crime Problems - CDPC) 
у 1993 році створити групу спеціалістів з дослі-
дження статистики та інших кількісних показни-
ків злочинності і системи кримінального право-
суддя «Trends in crime and criminal justice: 
statistics and other quantitative data on crime and 
criminal justice system», в яку увійшли: керівник 
групи - Martin Killias (Швейцарія), Gordon 

Barclay (ОК), Hanns von Hofer (Швеція), Imre 
Kertesz (Угорщина), Max Kommer (Нідерланди), 
Jörg-Martin Jehle (Німеччина), Chris Lewis (ОК), 
Pierre Tournier (Франція). Ця група спеціалістів у 
1995 році представила проект видання «European 
Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics. 
Draft model» (далі – Європейський Збірник) [10], 
підготовленого з використанням даних 12 євро-
пейських країн за 1990 рік. На 45 сесії ради Єв-
ропи було засновано комітет з підготовки збіль-
шеної версії Європейського Збірника з викорис-
танням даних країн-членів, збільшивши його 
склад такими новими членами: Marcelo Aebi 
(Швейцарія), Andri Ahven (Естонія), Uberto Gatti 
(Італія), Zdenek Karabec (Чеська Республіка), 
Vlado Kambovski (Македонія), Alberto Laguia 
Arrazola (Іспанія) та Calliope Spinellis (Греція). У 
1997 році до роботи комітету приєднався Paul 
Smit (Нідерланди) та у 1998 році - Bruno 
Aubusson de Cavarlay (Франція). Результатом ро-
боти комітету стала публікація у 1999 році Євро-
пейського збірника «European Sourcebook of 
Crime and Criminal Justice Statistics» [11], в якому 
для аналізу були використані дані 36 європейсь-
ких країн за перод 1990-1996 років.  

Друге видання Європейського Збірника 
оновленим складом комітету (Cynthia Tavares, 
Beata Gruszczyñska, Vasilika Hysi, Kauko Aromaa) 
відбулось 2003 року, в якому були використані 
дані з 40 європейських країн за період 1995-2000 
роки [12]. Україну в якості національного корес-
пондента представляв А.П.Закалюк. Друге ви-
дання Європейського Збірника відбулось 2006 
року, в якому були використані дані лише 37 
країн за період тільки 2000-2003 років [13]. На 
цей раз Україну в якості національного кореспо-
ндента представляла О.Ю. Шостко [7], яка 2010 
року, разом з новими членами комітету 
Veronique Jaquier, Rannveig Þrisdottir, Stefan 
Harrendorf, Markku Heiskanen, стала співавтором 
четвертого видання Європейського Збірника, в 
якому використані дані з 42 країн за період 2003-
2007 років [14].  

Результатом роботи є надання відомостей 
(а також їх порівняння) про: 1) поліцію (інфор-
мація про вчинені злочини, підозрюваних, про 
співробітників поліції); 2) кримінальні переслі-
дування (інформація, яка накопичується на всіх 
етапах кримінального переслідування злочинців, 
таких як ініціювання та відмова від пересліду-
вання, передача справ до суду, винесення виро-
ків); 3) засудження; 4) виконання покарань (вклю-
чає відомості про кількість та потенціал установ, 
які виконують покарання, а також відомості про 
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виконання вироків, не пов’язаних з ізоляцією осо-
би від суспільства); 5) результати оглядів криміна-
льної віктимізації (кількість потерпілих осіб та по-
відомлень про злочини до поліції). 

Отже, на прикладі роботи над Європейсь-
ким збірником можна показати і те, як за допо-
могою «регіонального» підходу проводяться по-
рівняння рівнів призонізації та кримінальної 
віктимізації. 

Крім того, «… на території сучасної Євро-
пи існує ряд країн, для яких характерні своєрідні 
погляди на причини і способи боротьби зі зло-
чинністю, особливі кримінально-правові норми і 
специфічні форми реагування на вчинені злочи-
ни, які відрізняються від загальноєвропейських, 
але не являються національно-особливими, оскі-
льки притаманні декільком країнам одночасно» 
[1, с. 53]. Такими країнами є країни Скандинавії. 
Їх співпрацю у формуванні єдиної кримінальної 
політики і протидії злочинності розглянуто 
Hannu Takala [22]. Можливо, результатом цього є 
те, що рівень традиційних форм злочинності в 
Скандинавії набагато нижче від рівня таких 
форм злочинності в інших країнах (Hanns Von 
Hofer) [16]. Окремо проводяться порівняльні до-
слідження призонізації в скандинавських країнах 
(Н. Крісті) [4, с. 136-139]. 

Кардинально протилежна ситуація спосте-
рігається в такому регіоні світу як Латинська 
Америка. Pablo Fajnzylber, Daniel Lederman і 
Norman Loayza провели дослідження з викорис-
танням даних про злочинність країн Латинської 
Америки і Карибського регіону з метою пояс-
нення детермінант рівня вбивств і роббері 
(robbery) [15, p. vii]. Caroline O. N. Moser і Cathy 
Mcllwaine встановили, що в країнах Латинської 
Америки, в якій процеси урбанізації є найшвид-
ші в світі та яскраво простежується зв'язок між 
соціальною ізоляцією, нерівністю і насильством, 
злочини, пов’язані з наркотиками, роббері, бан-
дитизм та внутрішньосімейне насильство деста-
білізують економіку країни, завдають шкоди її 
населенню та соціальним структурам [20]. Рівень 
завдання шкоди злочинами населенню настільки 
значний, що Латинська Америка вважається, за 
словами Susana Rotker і Katherine Goldman, най-
небезпечнішим регіоном світу на предмет кримі-
нальної насильницької віктимізації населення 
(кожна третя людина стає жертвою насильниць-
кого злочину, 15 з 100 тисяч стають жертвами 
вбивств, а всього – 140 тисяч щорічно) [21, p. 7-
8].  Robert L. Ayres також підкреслює, що зло-
чинність та насильство в останні роки стали сер-
йозними перешкодами для розвитку країн Ла-

тинської Америки [8, p. 1]. Такої ж думки й інші 
кримінологи і дослідники злочинності в Латинс-
кій Америці: Carlos Basombrío, Mayra Buvinic, 
Paul Chevigny, Laura Chinchilla, Mauricio Duce, H. 
Hugo Frühling, Heather A. Golding, Adriana Loche, 
Anthony P. Maingot, Andrew Morrison, Paulo de 
Mesquita Neto, Rogelio Pérez Perdomo, Michael 
Shifter, Catalina Smulovitz i Joseph S. Tulchin [9]. 

Gareth A. Jones і Dennis Rodgers переко-
нані, що кримінальне насильство, яке домінує на 
території латиноамериканського регіону, слід 
вважати критичною соціальною проблемою су-
часності в цьому регіоні. Небезпека також поля-
гає у тому, що суб’єкти насильницьких злочинів 
-  переважно молодь [17]. Rafael Di Tella, 
Sebastian Edwards і Ernesto Schargrodsky підкрес-
люють, що рівень злочинності в Латинській 
Америці є одним з найвищих в світі, в деяких 
країнах цього регіону він підвищився за останні 
20 років, ставши головною проблемою населення 
регіону. Однак, як зазначають вчені, незважаючи 
на наявність такої проблеми, в латиноамерикан-
ському регіоні відсутня систематичність у дослі-
дженні злочинності, а політика, спрямована на 
протидію їй, залишається неефективною [23, p. 
2]. 

Враховуючи наведене, виникає логічне запи-
тання, які можливості «регіонального» підходу 
до порівняльно-кримінологічних досліджень? 

У результаті аналізу порівняльно-кримі-
нологічних досліджень за допомогою «регіо-
нального» підходу можна зробити висновки 
про існуючий на даному історичному етапі: 1) 
рівень загальної злочинності в регіоні і домі-
нуючий в ньому її вид; 2) домінуюче яви-
ще/домінуючі явища в регіоні, яке/які 
має/мають безпосереднє відношення до зло-
чинності; 3) рівень кримінальної віктимізації 
в регіоні і домінуючий в ньому її вид; 4) рі-
вень призонізації в регіоні і домінуючий в 
ньому її вид; 5) питому вагу загальної злочин-
ності/виду злочинності в одній країні у зага-
льній кількості злочинів/злочинів виду, вчи-
нених у регіоні. 

Характеризуючи стан і можливості засто-
сування «регіонального» підходу до порівняль-
но-кримінологічних досліджень можна зробити 
декілька висновків. 

Висновок 1. Порівняльно-кримінологічні 
дослідження з застосуванням «регіонального» 
підходу проводяться. 

Висновок 2. Проводячи порівняльно-
кримінологічні дослідження щодо країн, які вхо-
дять до складу регіону, слід також враховувати, 
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що і в таких країнах розуміння злочинності діян-
ня різне. Це одна із основних причин різних кі-
лькісних показників злочинності в цих країнах. 
Тому порівняння тільки кількісних показників 
злочинності за допомогою «регіонального» під-
ходу, на нашу думку, не можна вважати прави-
льним. Хоча, як свідчить практика, при прове-
денні переважної більшості досліджень порів-
нюються саме кількісні показники.        

Висновок 3. Отже, при проведенні порів-
няльно-кримінологічних досліджень з допомо-
гою «регіонального» підходу повинні порівню-
ватись не тільки «кількісна», але й «якісна» ін-
формації про злочинність. У даному випадку, ре-
зультати таких порівняльно-кримінологічних дос-
ліджень будуть не тільки «кількісними», але й 
«якісними». Повторимось, це саме стосується кри-
мінальної віктимізації, призонізації населення та 
явищ, що мають відношення до злочинності. 

Проведення порівняльно-кримінологічних 
досліджень в різних регіонах світу за допомогою 
даного підходу надасть можливість отримати 
інформаційну базу, яка може бути використана 
для проведення порівняльно-кримінологічних 
досліджень щодо регіонів світу. Але, це вже 
справа підходу «міжрегіонального».  
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Summary 
The author reveals the essence of the “regional” approach to comparative-criminological studies  as an 

approach by which the comparative studies conducted among countries that belong to a particular region. 
The author also explores the current state of this approach and the capabilities of it’s application.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ:  
СУЩНОСТЬ, СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 
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ФУНКЦІЇ ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 
 

Розглянуто функціональну структуру процесуальної діяльності прокурора в сучасному кримінальному 
процесі України та запропоновано шляхи її оптимізації. 
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Наука кримінального процесу приділяє до-
статньо уваги проблемі функціональної структу-
ри кримінально-процесуальної діяльності проку-
рора. Так, М.С. Строгович ще у 60-х роках мину-
лого сторіччя висловив думку, що кримінально-
процесуальні функції – це окремі види, напрями 
кримінально-процесуальної діяльності [17, c.188]. 
Надалі В.М. Савицький, О.М. Ларін, І.В. Тиричев 
та інші доповнювали і деталізували визначення 
кримінально-процесуальних функцій як певних 
напрямів [16, c.30; 10, c.5; 19, c.47], структурних 
частин кримінально-процесуальної діяльності.  

У визначеннях цих вчених відсутнє посилан-
ня на цілеспрямованість функціональної діяльності 
того чи іншого суб’єкта, мету, заради якої вона 
здійснюється. Зрозуміло, діяльність прокурора у 
кримінальному процесі позбавлена мотиву і відпо-
відної мети, втрачає будь-який сенс і не може на-
зиватися функцією. Тобто законодавчо передбаче-
на система спеціальних дій певних суб’єктів кри-
мінального процесу, спрямована на виконання ни-
ми завдань кримінального судочинства (службові 
особи, які ведуть процес) або досягнення законного 
інтересу (потерпілий, обвинувачений, захисник, 
цивільний позивач і цивільний відповідач), утво-
рює певний вид кримінально-процесуальної діяль-
ності, яку і слід називати кримінально-процесуаль-
ною функцією [8, c.23]. Отже, поняттям «функція» 
охоплюються види, напрями діяльності суб’єктів 
кримінального процесу, обумовлені їх роллю, при-
значенням або метою участі у справі. 

В.С. Зеленецький запропонував такі види 
кримінально-процесуальних функцій, які здійс-
нює прокурор на різних стадіях процесу: контро-
льно-пізнавальна; кримінального переслідуван-
ня; державного обвинувачення; нагляду за доде-
ржанням законів; попередження злочинів (про-
філактична функція) [4, c.31-33]. На нашу думку, 
названі кримінально-процесуальні функції про-
курора не можуть бути повною мірою сприйняті 
у сучасному кримінальному процесі, але, беручи 
їх за основу, ми зможемо навести вичерпний пе-
релік функцій прокурора.  

Зокрема, прокурор виконує наступні функ-
ції: прокурорський нагляд в кримінальному про-

цесі, кримінальне переслідування; участь в розг-
ляді судом кримінальної справи; участь у судо-
вому засіданні з питань щодо виконання вироків. 
Зрозуміло, кожна з функцій містить правові меха-
нізми, завдяки яким функціонує вся система про-
курорської діяльності в кримінальному процесі. Ці 
механізми можна було б назвати «підфункціями», 
але, виходячи з вимог логічної будови функціона-
льної структури прокурорської діяльності в кримі-
нальному процесі, ми маємо пам’ятати, що і «під-
функція» за певних умов набуває самостійності. 
Розглянемо більш детально зміст і механізм здійс-
нення кожної з наведених функцій. 

Прокурорський нагляд в кримінальному 
процесі та кримінальне переслідування. У Кон-
ституції України (ст. 121), Законі України «Про 
прокуратуру» (ст. 5) і КПК України (ст. 25) 
ідеться про здійснення прокурором нагляду за 
додержанням законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання і до-
судове слідство. Але серед визначених цими за-
конами повноважень прокуратури відсутня фун-
кція кримінального переслідування. В той же час 
у сучасній науковій літературі ведуться дискусії 
з приводу її необхідності. Річ у тім, що проекти 
нового КПК України [14; 15] та Концепція рефо-
рмування кримінальної юстиції України, затвер-
джена Указом Президента України від 8 квітня 
2008 року [13], розглядають кримінальне перес-
лідування як одне із головних завдань діяльності 
прокуратури. Така функція наявна у законодав-
стві всіх європейських країн, країн СНД, окрім 
Киргизької Республіки, а також у рекомендаціях 
Ради Європи. Так, у п. 2 Рекомендації Комітету 
Міністрів державам – членам Ради Європи № R 
(2000) 19 від  6 жовтня 2000 року «Про роль про-
куратури в системі кримінального судочинства» 
зазначається: в усіх системах кримінального су-
дочинства прокурори приймають рішення про 
порушення і продовження кримінального перес-
лідування; підтримують у суді кримінальне об-
винувачення; подають апеляції на деякі судові 
рішення [20, c.202]. Про це ж йдеться і в Євро-
пейських керівних принципах з етики та поведінки 
прокурорів («Будапештські керівні принципи») від 
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31 травня 2005 року, які передбачають, що в усіх 
системах кримінальної юстиції прокурори вирі-
шують питання про початок і продовження  кримі-
нального переслідування (п. 4) [20, c.216].  

Офіційно на теренах колишньої Російської 
імперії, до складу якої входила і більша частина 
України, поняття «кримінальне переслідування» 
було зафіксоване в Статуті кримінального судо-
чинства 1864 року, але в наступних українських 
кримінально-процесуальних кодексах 1922, 1927 
і 1960 років про нього навіть не згадувалося. 
Єдину ґрунтовну монографію, присвячену здійс-
ненню кримінального переслідування в криміна-
льному процесі, видано 1951 року М.С. Строго-
вичем [18].  Навіть у Юридичній енциклопедії 
Національної академії наук України 2001 року 
вказано: «Термін „кримінальне переслідування” 
не вживається у кримінальному і кримінально-
процесуальному законодавстві України. Відпові-
дно до національного законодавства України він 
є близьким за значенням, хоча і не тотожним до 
поняття „розслідування кримінальної справи”» 
[21, c.400]. Однак деякі науковці стверджували, 
що функція кримінального переслідування хоча 
й не має окремого визначення в чинному законо-
давстві, але притаманна  правоохоронним орга-
нам. Так, на думку А.М. Ларіна, кримінальне пе-
реслідування слід розуміти як специфічну кримі-
нально-процесуальну діяльність, метою якої є 
формулювання і обґрунтування висновку про вчи-
нення певною особою конкретного злочину [9, 
c.97]. Л.М. Давиденко та В.М. Куц, досліджуючи 
цю процесуальну функцію, стверджують, що вона 
як діяльність органів досудового слідства й проку-
рорів з викриття злочинця та доведення його про-
вини на практичному рівні здійснювалась завжди 
[2]. М.В. Косюта наполягає на закріпленні функції 
кримінального переслідування в законодавстві 
України не лише тому, що вона наявна в законо-
давстві всіх європейських країн і рекомендаціях 
Ради Європи, а й тому, що фактично існує в Украї-
ні [7]. Такої ж позиції дотримуються В.С. Зелене-
цький, А.Б. Зозулінський, Г.М. Корольов, О.Я. Бає-
ва та інші [4; 5; 6; 1].  

Але тут постають три важливі питання про 
те, чи є кримінальне переслідування функцією і 
якщо це так, то хто суб’єкт її здійснення і як во-
но співвідноситься з обвинуваченням, що його 
здійснює прокурор. Визначення кримінального 
переслідування саме як процесуальної функції 
ми довели вище,  проаналізувавши поняття «фу-
нкція» і «кримінально-процесуальна функція». 
Водночас, на наш погляд, кримінальне переслі-
дування може бути у кримінальному судочинстві 

функцією тільки одного суб’єкта – прокурора. І 
ось чому. З огляду на загальне визначення кри-
мінально-процесуальних функцій зосередимо 
увагу на особливостях, властивих для функції 
кримінального переслідування. Одразу зазначи-
мо, що специфічними ознаками цієї функції є, 
по-перше, обмежене коло суб’єктів її виконання, 
по-друге, обов’язковість здійснення криміналь-
ного переслідування суб’єктами кримінального 
судочинства і, по-третє, здійснення цієї функції 
як на досудових, так і судових стадіях криміна-
льного процесу.  

Обмеженість кола суб’єктів здійснення 
кримінального переслідування на відміну від ви-
конання функції обвинувачення визначається 
змістом кримінального переслідування у справах 
публічного обвинувачення: викриття винних із 
застосуванням заходів кримінально-процесуаль-
ного примусу, тобто порушення кримінальної 
справи, проведення у ній розслідування, обрання 
стосовно підозрюваного, обвинуваченого запо-
біжних заходів, примусове виконання слідчих 
дій тощо. Ці повноваження мають прокурор, ор-
ган дізнання, слідчий. А таких суб’єктів обвину-
вачення, як потерпілий, цивільний позивач та їх 
представники, звичайно ж, вказаними повнова-
женнями закон не наділяє. 

Що ж до обов’язкового виконання кримі-
нального переслідування суб’єктами криміналь-
ного судочинства зазначимо: справді, крім про-
курора, орган дізнання і слідчий (знову-таки на 
відміну від згаданих вище суб’єктів обвинува-
чення – потерпілого, цивільного позивача та їх 
представників) зобов’язані здійснювати цю функ-
цію у разі виявлення ними злочину. Однак у цьому 
випадку в їхній діяльності на противагу прокурор-
ській відсутня (тому що неможлива) така ознака 
функції, як здійснення кримінального пересліду-
вання на стадії судового розгляду справи. Переслі-
дування особи, винної у вчиненні злочину, закін-
чується для органів дізнання направленням справи 
через прокурора слідчому з метою провадження 
досудового слідства, а для слідчого – направлен-
ням кримінальної справи з обвинувальним  висно-
вком прокурору. Таким чином, за логікою наведе-
них суджень доходимо висновку, що єдиним 
суб’єктом кримінального переслідування в кримі-
нальному судочинстві України повинен бути про-
курор. Інші суб’єкти, зокрема орган дізнання і слі-
дчий, виконують функцію розслідування криміна-
льної справи, а потерпілий, цивільний позивач та їх 
представники – функцію обвинувачення. 

На моє переконання, наділення органів досу-
дового слідства функцією кримінального пересліду-
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вання є помилковим, оскільки, по-перше, наявність 
такої функції змушує їх обов’язково закінчувати роз-
слідування складанням обвинувального висновку і, 
по-друге, особи, що провадять дізнання, і слідчі розс-
лідують кримінальні справи не тільки з метою ви-
криття винних, а й виправдання незаконно обвинува-
чених у вчиненні злочину.  

Підтвердження висловленої позиції щодо 
наділення функцією кримінального пересліду-
вання тільки прокурора знаходимо у Концепції 
реформування кримінальної юстиції України: 
«Кримінальне переслідування – виключна про-
цесуальна функція прокурора, яка полягає у ви-
суненні ним від імені держави обвинувачення, 
направленні кримінальної справи до суду, підт-
риманні державного обвинувачення в суді, участі 
у перегляді судових рішень у кримінальних 
справах в апеляційній та касаційній інстанціях» 
[13]. На мій погляд, автори «Концепції…» поми-
лково відносять участь прокурора у перегляді 
судових рішень в апеляційній і касаційній інста-
нціях до функції кримінального  переслідування. 
Це окрема самостійна функція, завданням якої є 
не підтримання державного обвинувачення, а 
відстоювання позиції, висловленої прокурором 
під час підтримання державного обвинувачення 
в суді першої інстанції.  

Дещо інакше підійшли до вирішення пи-
тання про функції кримінального переслідування 
і визначення суб’єкта її здійснення автори проек-
ту Кримінально-процесуального кодексу Украї-
ни, підготовленого робочою групою Національ-
ної комісії зі зміцнення демократії та утвердження 
верховенства права. У ст. 27 цього проекту вказа-
но, що державним обвинувачем є службова особа 
органу прокуратури, до компетенції якої належить 
здійснення кримінального переслідування особи з 
моменту повідомлення їй про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення, в тому числі 
пред’явлення обвинувачення та складання обвину-
вального акта, підтримання державного обвинува-
чення у суді, нагляд за виконанням судових рішень 
щодо кримінальних правопорушень. 

Таким чином, процесуальна функція кри-
мінального переслідування є правом і обов’язком 
тільки одного суб’єкта кримінального судочинс-
тва – прокурора. Це положення цілком логічно 
зумовлене процесуальним станом прокурора, 
визначеним чинним КПК України: не він пору-
шує більшість кримінальних справ, а слідчий або 
орган дізнання. Але жодне порушення криміна-
льної справи не залишається без уваги прокуро-
ра. Він або погоджується з таким рішенням, або 
скасовує незаконну постанову. А згідно зі ст. 207 

проекту КПК України, поданого народними де-
путатами України на розгляд Верховної Ради 
України, кримінальну справу порушує тільки 
прокурор. Це стосується і постанови про притяг-
нення особи як обвинуваченого. Знову ж таки 
відповідно до ст. 232 згаданого вище проекту 
КПК України постанову про притягнення особи 
як обвинуваченого виносить прокурор. Стосовно 
обвинувального висновку не виникає жодних 
сумнівів, що це – акт кримінального переслідуван-
ня прокурора. Адже саме з моменту його затвер-
дження прокурором розпочинається кримінальне 
переслідування у формі державного обвинувачення 
в судових стадіях кримінального процесу. Тут слід 
визнати слушною пропозицію В.С. Зеленецького 
щодо виділення дій і рішень прокурора у криміна-
льній справі з обвинувальним висновком, одержа-
ній ним від слідчого, в окрему стадію кримінально-
го процесу – «Порушення державного обвинува-
чення», оскільки воно починається  з моменту за-
твердження прокурором обвинувального висновку 
[3, c.16-17]. Ось чому державне обвинувачення як 
функція прокурора переходить з моменту затвер-
дження прокурором обвинувального висновку на 
стадії досудового слідства в судову стадію прова-
дження справ у суді першої інстанції. І тут вона 
продовжується за участю прокурора в поперед-
ньому розгляді справи суддею.  

Кримінальне переслідування здійснюється 
прокурором шляхом нагляду за додержанням 
законів: органами, які проводять оперативно-
розшукову діяльність, метою якої є забезпечення 
законності і своєчасності вжиття оперативно-
розшукових заходів щодо виявлення ознак зло-
чину й осіб, що його вчинили (ст. 103 КПК Укра-
їни); органами, які проводять дізнання і досудове 
слідство шляхом застосування повноважень, пе-
редбачених ст.ст. 109, 227 КПК України. Серед 
них головними щодо кримінального пересліду-
вання слід визнати повноваження, відповідно до 
яких прокурор: затверджує постанову про напра-
влення справи органом дізнання для проваджен-
ня досудового слідства, дає письмові вказівки 
про розслідування злочинів, обрання запобіжно-
го заходу, доручає органам дізнання виконання 
постанов про затримання, привід, взяття під вар-
ту, проведення обшуку, виїмки, розшук осіб, які 
вчинили злочин і тому подібне, порушує кримі-
нальну справу, бере участь у проведенні слідчих 
дій і сам може провести досудове слідство. 

До функції кримінального переслідування 
необхідно віднести й участь прокурора у розгля-
ді суддею подань слідчого, за якими прокурор 
дав згоду  на провадження певних слідчих дій 
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або обрання запобіжного заходу у виді взяття під 
варту обвинуваченого чи обмеження інших прав 
осіб, які беруть участь у кримінальному судо-
чинстві та розгляд суддею скарг на постанову 
про порушення кримінальної справи. В цих ви-
падках прокурор відстоює свою позицію щодо 
кримінального переслідування конкретної особи. 

Участь прокурора в розгляді суддею спра-
ви про звільнення обвинуваченого від криміна-
льної відповідальності за нереабілітуючих підс-
тав (ст.ст. 7-72, 8-10,111 КПК України) також є 
елементом функції кримінального переслідуван-
ня, тому що прокурор вважає за можливе закрити 
провадження у справі через суд стосовно особи, 
визнаної ним винною у вчиненні злочину, тоді як 
державне обвинувачення, розпочинаючись під 
час досудового слідства, обов’язково повинно 
має бути підтримане в суді першої інстанції.  

Наступна функція – державне обвинувачення 
– є головною складовою функції кримінального 
переслідування, оскільки шляхом її здійснення 
прокурор досягає виконання завдання криміналь-
ного судочинства: «викриття винних та забезпе-
чення правильного застосування закону з тим, щоб 
кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до 
відповідальності» (ст. 2 КПК України).  

Показова в даному разі позиція Верховно-
го Суду США, який в одному з рішень сформу-
лював, що прокурор не є звичайним учасником 
змагального процесу. До його повноважень на-
лежить безсторонній вплив на хід судочинства. 
Завдання його участі в суді полягає не в тому, 
щоб виграти справу, а в тому, щоб забезпечити 
справедливість. У певному сенсі прокурор – слуга 
закону. Метою його діяльності є те, щоб жоден, 
хто вчинив злочин, не уникнув відповідальності та 
жодного невинуватого не було засуджено і покара-
но [12, c.41]. Більш детально ця позиція виписана у 
каліфорнійських правилах  про функції прокурора, 
а саме: а) прокуратура несе відповідальність за ви-
конання обвинувальних функцій; б) прокурор є 
виконавцем правосуддя, його представником і 
службовою особою суду; під час виконання своїх 
функцій прокурор повинен виявляти відповідаль-
ність і розсудливість; в)  обов’язок прокурора по-
лягає в тому, щоб домагатися правосуддя, а не 
тільки винесення вироку [11]. 

Такі вимоги при виконанні функції підтри-
мання державного обвинувачення закріплені в 
Рекомендації Комітету Міністрів державам – 
членам Ради Європи № R (2000) 19. Цим доку-
ментом на державного обвинувача крім підтри-
мання обвинувачення покладається обов’язок 
«дотримуватись і здійснювати захист прав лю-

дини, встановлених у Європейській Конвенції 
про захист прав людини та основоположних сво-
бод» [20, c.206]. Цим положенням повинні відпо-
відати українське законодавство і практика його 
застосування при визначенні ролі державного 
обвинувачення у кримінальному судочинстві. 

Вважаємо, функція підтримання прокуро-
ром державного обвинувачення закінчується з 
моменту винесення судом вироку, як обвинува-
льного, так і виправдувального. У наступних 
стадіях – апеляційного і касаційного  перегляду 
вироків і перегляду судових рішень в порядку 
виключного провадження, прокурор обґрунтовує 
свою позицію щодо заперечення або підтримки 
судового рішення. 

У стадії виконання вироку діяльність про-
курора набуває специфічного характеру. Відпо-
відно до питань, які підлягають розгляду в судо-
вому засіданні на цій стадії, прокурор виконує 
чотири функції: участь у вирішенні питань, 
пов’язаних із застосуванням законів щодо визна-
чення порядку застосування і відбуття засудже-
ним покарання (ст.ст. 4051, 407-4083, 410, 413 
КПК України); участь у розгляді судом питань 
щодо застосування примусового лікування засу-
дженого (ст. 4111 КПК України); участь у розг-
ляді клопотань про зняття судимості (ст. 414 
КПК України); нагляд за законністю виконання 
вироків  та інших судових рішень (ст. 415 КПК 
України). Стосовно трьох перших визначених 
мною функцій зазначу, що  прокурор, який бере 
участь у розгляді вирішення судом питань, 
пов’язаних з виконанням вироку, вирішує під час 
здійснення кожної з них специфічні завдання про 
додержання законності. Це і є підставою для їх ро-
зподілу: наприклад, визначення порядку звільнен-
ня від відбування покарання вагітних жінок для 
прокурора з точки зору обґрунтування своєї пози-
ції суттєво відрізняється від вирішення судом пи-
тання про застосування примусового лікування або 
зняття судимості. Водночас вважаємо за необхідне 
виокремити як функцію прокурора на стадії вико-
нання вироку нагляд за законністю виконання ви-
років  та інших судових рішень (ст. 415 КПК Укра-
їни). Ця норма КПК України має специфічний ха-
рактер, тому що наділяє прокурора функцією на-
гляду вже поза кримінальним судочинством, на-
даючи йому повноваження зі здійснення нагляду у 
сфері кримінально-виконавчого права.  
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Functions of Prosecutor in Criminal Procedure of Ukraine 
Summary 

In the paper the functional structure of prosecutor’s procedural activity is researched and the ways of its optimi-
zation are offered. The conclusion is valid that prosecutor executes the following functions: prosecutor’s supervision in 
criminal procedure; criminal prosecution; participation in criminal trial; participation in court sessions on issues of sen-
tence execution. Each of functions consists of legal mechanisms, owing to them whole system of prosecutor’s activity 
operates in criminal procedure. 

Г.П. Середа 
Функции прокурора в криминальном процессе Украины 

Аннотация 
В статье рассмотрена функциональная структура процессуальной деятельности прокурора в современном 

криминальном процессе Украины и предложены пути ее оптимизации. Обоснован вывод, что прокурор выпол-
няет следующие функции: прокурорский надзор в криминальном процессе, криминальное преследование; уча-
стие в рассмотрении судом уголовного дела; участие в судебном заседании по вопросам относительно выпол-
нения приговоров. Каждая из функций содержит правовые механизмы, благодаря которым функционирует вся 
система прокурорской деятельности в криминальном процессе. 
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА НЕДОТОРКАНІСТЬ СУДДІ  
ЯК ОСНОВНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 

  
Автор торкається проблем незалежності та недоторканості суддів в Україні та вплив цих психологічних 

чинників на їхню діяльність. 
Ключові слова: незалежність і недоторканість судді; судова влада; психологія судової діяльності; спеціа-

льні психологічні знання. 
 
Постановка проблеми. Безнадійна справа 

говорити про незалежний суд без незалежного 
судді. Створення справжнього демократичної та 
соціально зорієнтованої держави немислимо без 
сильної та незалежної судової влади. Практична 
реалізація принципів самостійності судової вла-
ди і незалежності суддів є загальновизнаним 
критерієм правової держави та демократичного 
політико-правового режиму.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідження даної теми торкалися у своїх творах 
багато відомих вчених та практиків, зокрема: Л. 
Казміренко, В. Коновалова, М. Костицький, В. 
Кощинець, В. Марчак, М. Мельник, В. Нор, В. 
Онопенко, Б. Романюк, В. Шепітько, та інші. 
Проте, в умовах сьогодення це питання є надзви-
чайно актуальним і потребує більш глибокого 
дослідження якраз із психологічної сторони. 

Мета статті. У даному дослідженні ми спро-
буємо розкрити поняття незалежності та недотор-
каності суддів та вплив цих психологічних чинни-
ків на діяльність судді і судової влади загалом.  

Виклад основного матеріалу. Термін «су-
дова влада» дуже широко обговорюється сьогод-
ні в науковій літературі, оскільки правильне ро-
зуміння ролі судової влади в сучасному суспіль-
стві має важливе не тільки теоретичне але і прак-
тичне значення. По визначенню Гуськової А.П., 
судова влада є незалежною і самостійною гілкою 
державної влади, яка вирішує на основі права 
соціальні конфлікти, здійснює контроль за від-
повідністю нормативних і правозастосовних ак-
тів Конституції та законам [1, с.11-13]. С.А. 
Шейфер та В.А. Яблоков характеризують судову 
владу як «самостійне публічно-правове утворен-
ня, яке являє собою систему спеціальних держа-
вних та муніципальних органів [12, с.192]. На 
думку Н.А. Колоколова, феномен судової влади 
має наступні атрибути: «судова влада є окремий 
випадок прояву влади взагалі, одна із форм пуб-
лічної державної влади, засіб всезагального 
зв’язку для народу, нації; наявність в комплексі 
владовідносин народу, нації або існування судо-

вої влади поза народом, нації абсолютно немож-
ливо; наказ суб’єкта судової влади – фактично 
волі народу в редукції його уряду відносно до 
об’єкта – тобто того-ж народу, в обов’язковому 
порядку супроводжується загрозою застосування 
санкцій у випадку непокори; підкорення народу 
суб’єкту, тобто фактично пануючій у ньому думці, 
є підкорення волі здійснюючого владу суб’єк-ту, 
на практиці це підкорення суду; наявність право-
вих норм, які встановлюють, що видаючий накази 
суб’єкт – суд має на це право, а об’єкт – народ, зо-
бов’язаний підкорятися його наказам» [2, с.102].   

Невід’ємною характеристикою судової вла-
ди є її повнота. Конституція гарантує кожному 
громадянину судовий захист його прав і свобод, 
а рішення та дії чи бездіяльність органів держав-
ної влади можуть бути оскаржені в суді. Ці кон-
ституційні положення визначають роль та місце 
судової влади в державному устрої України. Су-
дова влада можлива тільки тоді, коли вона наді-
лена можливостями впливу на інші гілки влади, 
органічно включається в систему, яка запобігає 
концентрації всієї державної влади якоюсь її гіл-
кою [8, с.410]. 

Враховуючи, що Всесвітній декларації прав 
людини закріплені принципи рівності перед за-
коном і, безпосередньо, права на справедливий, 
публічний та неупереджений судовий розгляд 
компетентним та незалежним судом, узагальни-
вши положення міжнародних актів і національ-
них конституцій, Генеральна Асамблея ООН ре-
золюціями від 29 листопада 1985 р. і 13 грудня 
1985 р. затвердила Основні принципи незалеж-
ності судових органів, прийняті 7 Конгресом 
ООН по попередженню злочинності та пово-
дженню з правопорушниками, яке стосується 
незалежних судових органів. В них установлено, 
що «незалежність судових органів гарантується 
державою і закріплена в конституції чи законах 
країни. Всі державні та інші установи зобов’язані 
поважати та дотримуватися незалежності судо-
вих органів» (ст.1). «Судові органи вирішують 
передані їм справи неупереджено, на підставі 
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фактів і у відповідності із законом, без яких-
небудь обмежень, неправомірного впливу, тиску, 
погроз чи втручання, прямого чи не прямого, з 
будь-чиєї сторони та з будь-яких причин» (ст. 2). 
«Принцип незалежності судових органів дає су-
довим органам право і вимагає від них забезпе-
чення справедливого ведення судового розгляду 
і дотримання прав сторін» (п.6). Строк повнова-
жень суддів, їх незалежність, безпека повинні 
належним чином гарантуватися законом (ст.11). 
«Не повинне мати місце неправомірне чи несан-
кціоноване втручання в процес правосуддя, і су-
дові рішення, винесені судами, не підлягають 
перегляду. Цей принцип не перешкоджає здійс-
нюваному відповідно до закону судовому перег-
ляду чи пом’якшенню вироків, винесених судо-
вими органами» (ст.4). Дані Основні принципи 
увійшли в національне законодавство, яке регла-
ментує діяльність судової влади.  

В рекомендаціях Комітету міністрів Ради 
Європи від 13 жовтня 1985 року «Про незалеж-
ність, ефективність і роль суддів» встановлено, 
що судді повинні бути наділені достатньою вла-
дою та мати можливість застосовувати її, щоб 
здійснювати свої обов’язки, виконувати свої по-
вноваження і відстоювати авторитет суду; 
обов’язок суддів полягає в тому, щоб при вико-
нанні своїх суддівських обов’язків вони забезпе-
чували належне застосування закону і справед-
ливий, ефективний, швидкий розгляд справ, а 
для цього вони повинні мати відповідні повно-
важення; судді повинні мати необмежену свобо-
ду неупереджено приймати рішення.   

Чимало зусиль для вдосконалення незале-
жності суду та вироблення відповідних принци-
пів доклала Міжнародна асоціація юристів та 
Міжнародна комісія правників, які підготували 
Сіракузький проект принципів незалежності су-
дочинства 1981 року та Декларацію з незалежно-
го судочинства, прийняту Всесвітньою конфере-
нцією з питань незалежності судочинства в Мон-
реалі (Канада). [4, 98-104]. 

Зазначені принципи відображені в багатьох 
інших міжнародно-правових документах, зокре-
ма Декларації прав людини, прийнятої 10 грудня 
1948 року Генеральною Асамблеєю ООН, Міжна-
родному пакті про громадянські і політичні права, 
Міжнародному пакті про економічні, соціальні і 
культурні права від 1966 року, Європейській кон-
венції з прав людини від 1950 року, в численних 
спеціальних конвенціях ООН і Ради Європи (щодо 
захисту прав дитини, проти катувань та інших жо-
рстоких нелюдських або принижуючих гідність 
видів поводження і покарання тощо).  

Чимало зусиль для вдосконалення незале-
жності суду та вироблення відповідних принци-
пів доклала Міжнародна асоціація юристів та 
Міжнародна комісія правників, які підготували 
Сіракузький проект принципів незалежності су-
дочинства 1981 року та Декларацію з незалежно-
го судочинства, прийняту Всесвітньою конфере-
нцією з питань незалежності судочинства в Мон-
реалі (Канада).  

Європейські стандарти в сфері статусу суд-
дів визначені Комітетом Міністрів Ради Європи, 
який на 518 засіданні заступників міністрів 13 
жовтня 1994 року ухвалив Рекомендації №(94)12 
„Незалежність, дієвість та роль суддів”. Вказані 
Рекомендації містять цілу низку положень, які 
мають на меті забезпечити незалежність, діє-
вість, компетентність та неупередженість суддів, 
що є необхідною умовою для зміцнення верхо-
венства права та захисту прав і свобод у демок-
ратичних державах.  

Рекомендації Комітету Міністрів Ради Євро-
пи, зокрема, передбачають такі загальні принципи, 
що мають відношення до незалежності суддів: рі-
шення суддів не повинні переглядатись інакше, 
ніж через визначену законом процедуру апеляцій; 
строк перебування суддів на посаді та оплата їхньої 
праці повинні забезпечуватись законом; ніякий 
інший орган, окрім самих судів, не може приймати 
рішення щодо компетенції суду, яка визначається 
законом; за винятком рішень про амністію, поми-
лування чи інших подібних рішень, уряд чи адміні-
страція не повинні мати права приймати рішення, 
які скасовують попередні рішення суду.  

Принцип незалежності і недоторканості 
суддів, підкорення їх лише закону закріплений у 
ст. 126, ч. 2 ст. 127 і ч. 1 ст. 129 Конституції 
України, які містять, зокрема, й основні гарантії 
його реалізації. Незалежність і недоторканність 
суддів гарантується Конституцією України і за-
конами України. 

Незалежність судової влади та її рівноправ-
ність з іншими гілками державної влади є озна-
кою правової держави, в якій кожний громадя-
нин має право на захист своїх прав і свобод неза-
лежним судом. 

Вплив на суддів у будь-який спосіб забо-
роняється. Втручання у здійснення правосуддя, 
неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, 
використання й поширення інформації усно, пи-
сьмово або в інший спосіб з метою завдати шко-
ди їхньому авторитетові чи вплинути на неупе-
редженість суду забороняється і тягне перед-
бачену законом відповідальність. Суддям забез-
печується свобода неупередженого вирішення 
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судових справ відповідно до їх внутрішньою пе-
реконання, що ґрунтується на вимогах закону. 
Суддя не може без згоди Верховної Ради Украї-
ни бути затриманий і заарештований до винесен-
ня обвинувального вироку судом (ч. 2 і 3 ст. 126 
Конституції України). Професійні судді не мо-
жуть належати до політичних партій, мати пред-
ставницький мандат, обіймати будь-які інші 
оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану 
роботу, крім наукової, викладацької та творчої 
(ч. 2 ст. 127 Конституції України). 

Чинне законодавство встановлює гарантії 
самостійності судів і незалежності суддів. Вони 
забезпечуються: особливим порядком призна-
чення, обрання, притягнення до відповідальності 
та звільнення суддів; незмінюваністю суддів та 
їх недоторканістю; порядком здійснення судо-
чинства, встановленим процесуальним законом, 
таємницею постановлення судового рішення; 
забороною втручання у здійснення правосуддя; 
відповідальністю за неповагу до суду чи судді, 
встановленою законом; особливим порядком фі-
нансування та організаційного забезпечення діяль-
ності судів, встановленого законом; належним ма-
теріальним та соціальним забезпеченням суддів; 
функціонуванням органів суддівського самовряду-
вання; визначеними законом засобами забезпечен-
ня особистої безпеки суддів, їх сімей, майна, а та-
кож іншими засобами їх правового захисту. 

Виконавча та законодавча влади повинні 
забезпечити, щоб судді були незалежними і щоб 
не вживались заходи, які можуть поставити під 
загрозу незалежність суддів. Всі рішення сто-
совно професійної кар’єри суддів повинні мати в 
основі об’єктивні критерії; як обрання, так і 
кар’єра суддів повинні базуватись на заслугах, з 
урахуванням їхньої кваліфікації, чеснот, здібнос-
тей та результатів їхньої праці.  

Орган, який є уповноваженим приймати 
рішення щодо обрання та кар’єри суддів, пови-
нен бути незалежним від уряду та адміністратив-
них органів. Для гарантії незалежності цього ор-
гану мають бути запроваджені такі положення, 
як, наприклад, нагляд за тим, щоб його члени 
призначались судовою владою, і щоб орган са-
мостійно приймав рішення про власні правила 
процедури. Однак, якщо конституція, законодав-
ство чи традиції дозволяють урядові брати 
участь у призначенні суддів, то необхідні гаран-
тії того, щоб на такі процедури призначення не 
впливали інші мотиви, аніж ті, що пов’язані з 
викладеними вище об’єктивними критеріями. 
Гарантами цього можуть бути, наприклад: спеці-
альний незалежний та компетентний орган, від 

якого уряд отримує поради і втілює їх на практи-
ці; або право особи подавати до незалежного ор-
гану апеляцію з метою оскаржити рішення; або 
орган влади, який приймає рішення про заходи 
запобігання будь-якому неправомочному та не-
законному впливу.  

Судді повинні приймати свої рішення ціл-
ком незалежно і мати змогу діяти без обмежень, 
без неправомочного впливу, підбурення, тиску, 
погроз, неправомочного прямого чи непрямого 
втручання, незалежно з чийого боку та з яких 
мотивів воно б не здійснювалось. У законі мають 
бути передбачені санкції проти осіб, які намага-
ються у такий спосіб впливати на суддів. Судді 
мають бути цілком вільними у винесенні неупе-
редженого рішення у справі, яку вони розгляда-
ють, покладатись на своє внутрішнє переконан-
ня, власне тлумачення.  

З огляду на наведені принципи незалежності 
суду мова йде про три найбільш важливих скла-
дових такої незалежності організаційну, матеріаль-
но-фінансову та кадрову незалежність суду.  

Матеріально-фінансова незалежність - це не- 
обхідне матеріальне і фінансове забезпечення судо-
вих установ на такому рівні, який давав би можли-
вість належного виконання судових функцій.  

Організаційна незалежність - це організацій-
на відокремленість і організаційно самостійне фу-
нкціонування судових органів від органів законо-
давчої і виконавчої влади, недопущення впливу на 
них з боку цих органів, їх посадових осіб.  

Кадрова незалежність - це наявність таких 
умов формування суддівського корпусу, за яких 
суд формується на професійній основі, унемож-
ливлений будь-який неправомірний вплив на фо-
рмування суддівського корпусу.  

В Україні незалежність судової влади лише 
обростає реальними механізмами забезпечення. 
Протягом багатьох років принцип незалежності 
судової влади лише декларувався і не був підкрі-
плений реальною практикою здійснення влади. 
Судова влада була залежною від інших органів 
влади (як партійної влади, так і законодавчої 
влади), слугуючи при цьому елементом караль-
ної системи, а не органом правосуддя.  

У 1998 році у Лісабоні була прийнята Єв-
ропейська хартія про закон про статус суддів, де, 
підкреслюючи заінтересованість у більш ефекти-
вному сприянні розвитку незалежності суддів, 
були конкретизовані процесуальні питання за-
стосування до судді санкцій за службову недба-
лість – тільки на підставі пропозиції, рекоменда-
ції чи згоди колегії або органу, який складається 
не менше ніж наполовину з обраних суддів.  
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Відповідно до Конституції України та За-
кону України „Про Вищу раду юстиції”, Вища 
рада юстиції складається з двадцяти членів. Вер-
ховна Рада України, Президент України, з'їзд 
суддів України, з'їзд адвокатів України, з'їзд 
представників юридичних вищих навчальних 
закладів та наукових установ призначають до 
Вищої ради юстиції по три члени, всеукраїнська 
конференція працівників прокуратури - двох чле-
нів Вищої ради юстиції. Крім того, до складу 
Вищої ради юстиції входять за посадою Голова 
Верховного Суду України, Міністр юстиції 
України, Генеральний прокурор України. 

Як ми бачимо, „долю суддів вирішують всі, 
крім суддів” – адвокати, науковці, прокурори, 
народні депутати, Президент України, оскільки у 
Вищу раду юстиції входять тільки троє суддів та 
Голова Верховного Суду України, що складає 1/5 
від загальної кількості членів.  

Незалежність – це політична самостійність, 
відсутність підлеглості, суверенітет. Незалежний 
– самостійний, який не знаходиться в підлеглості, 
вільний [5, с.415]. Отже, якщо звернутися до ети-
мології слова, то можливо констатувати, що неза-
лежність суддів як невід'ємна складова самостійно-
сті судової влади в кримінальному судочинстві 
спрямована на забезпечення конституційних прав і 
свобод громадян при здійсненні правосуддя. Це 
гарантія суспільства та держави, спрямована на 
забезпечення недоторканості суддів і їх особливого 
статусу як носіїв державної влади. Судді незалежні 
і підкоряються тільки Закону.  

Головне призначення судової влади – за-
хист прав і свобод людини і громадянина. 
Конституційний принцип будь-якої правової 
держави покладає на цю державу обов'язок 
визнавати, дотримуватись і захищати права і 
свободи людини і громадянина як найвищу 
цінність, передбачає встановлення такого 
правопорядку, який повинен гарантувати ко-
жному державний захист його прав та свобод.  

Без здійснення судового захисту не може 
бути і конституційної гарантії прав та свобод. 
Будь-якій небезпеці обмеження прав і свобод, в 
тому числі і при наявності законних підстав, по-
винно протистояти право на судове оскарження, 
та вирішення правових спорів, конфліктів, колі-
зій, установлення правової істини і правової 
справедливості, винесення уособленого їх зага-
льнообов'язкового, вердикту від імені держави, 
який увійшов у законну силу. 

Відомий вчений І.Я. Фойницький розділяв 
незалежність суду на зовнішню та внутрішню. 
Внутрішня незалежність, на його думку, є чисто 

процесуальним (міжгалузевим) принципом, якіс-
тю, яка в першу чергу залежить від самих суддів, 
плодом твердого переконання і високої, високої 
моральності. Зовнішня незалежність – це частина 
загальноправового принципу розподілу влад, яка 
безпосередньо впливає на кримінальне судочин-
ство, утворюючи ряд процесуальних норм [9, 
Т.1. – с. 194]. 

І.Я. Фойницький визначив зовнішню само-
стійність судової влади як „таке її державне стано-
вище, яке забезпечує кожному суду відправлення 
судових функцій, незалежно від будь-яких сторон-
ніх відомств чи осіб, відповідно закону та істинним 
інтересам правосуддя” [9, Т.1. – с. 158-195]. 

Принцип незалежності суддів відіграє знач-
ну роль в кримінальному судочинстві. Сучасний 
змагальний кримінальний процес неможливий без 
справжньої незалежності судді, який здійснює су-
дову владу в досудовому розслідуванні справи в 
формі судового контролю за дотриманням закон-
ності і обґрунтованістю процесуальних рішень слі-
дчого та прокурора і вирішує справу по суті.  

Зовнішня незалежність суду в змагальному 
судочинстві, на думку Смірнова А.В., відобра-
жена в наступних процесуальних положеннях: 
„тільки суд має право здійснювати правосуддя; 
кожна особа має право на звичайний чи природ-
ній суд; заборона на створення надзвичайних 
судів ad hoc, а також довільну передачу справи в 
суд іншої територіальної чи персональної підсу-
дності; суд самостійно застосовує закон, не звер-
таючись за роз'ясненням його до інших держав-
них властей: lex non deficit in justitia exhibenda – 
закон не має прогалин, коли мова йде про прова-
дження правосуддя; рішення суду мають обов'я-
зкову силу. Законодавець не підмінює суд в оці-
нці доказів (Lex non exacte definit, sed arbitio boni 
viri permitit (лат.) – закон не визначає точно, але 
надає свободу для судження справедливої люди-
ни. Закон, в тому числі і процесуальний, для суду 
обов'язковий)» [8, с.67-68].  

Суспільно-значимі соціальні інститути 
громадськості, до яких відноситься і судова вла-
да, притягують пильну увагу соціологів, правоз-
навців і звичайних громадян. Цифри, які припід-
носять засоби масової інформації як дані різнома-
нітних опитувань є здебільшого негативні. ЗМІ в 
першу чергу висвітлюють увесь негатив судової 
влади, майже не торкаючись позитивних моментів 
судової діяльності. Вони переконують громадян у 
залежності суддів, їх нездатності протистояти зов-
нішньому тиску.  Це можна розглядати як однією із 
форм маніпулювання думкою громадськості так і 
психологічним тиском на суддів.  
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В результаті громадяни не вбачають в дія-
льності судів правозахисної функції і не відчу-
вають себе достатньо захищеними судом від не-
правомірних дій державних структур, населення 
не задоволено тим, як реалізуються в судовій 
практиці такі основні принципи правосуддя, як 
незалежність суду, законність, справедливість, 
рівність всіх перед законом і судом, доступність 
правосуддя для всіх. Саме тут, на думку Л.С. Ха-
лдєєва зафіксована одна із самих „больових” 
проблем судової влади – проблема її незалежно-
сті [10, с.380-381].  

Однак, щорічне збільшення кількості роз-
глянутих судами справ без сумніву говорить про 
підвищення авторитету судової влади, реалізації 
конституційних гарантій забезпечення судового 
захисту прав і свобод громадян, а також прав фі-
зичних та юридичних осіб у сфері підприємни-
цької та іншої економічної діяльності.   

Судді, які виступають арбітрами в конфлік-
тах між владою та громадянами, в спорах між 
господарюючими суб'єктами та державними ор-
ганами, постійно піддаються певному психологі-
чному тиску. У таких випадках суддя, який виніс 
принципове рішення, повинен бути захищений 
від можливих каральних заходів збоку місцевої 
влади, від незаконного відсторонення від посади.  

Крім того, незалежність та прозорість судо-
вої системи передбачає поширення у суспільстві 
інформації про суди, поглиблення обізнаності 
громадян про судову систему, об’єктивне висвіт-
лення роботи судів у ЗМІ, спрямоване на побу-
дову конструктивного діалогу між судовою вла-
дою та громадськістю, забезпечення прав грома-
дян на справедливий неупереджений судовий 
розгляд. І такий діалог в Україні активно налаго-
джується, хоча для його масштабності й ефекти-
вності потрібно здолати певні стереотипи у став-
ленні до судової влади.  

Висновки. Утвердження правової держави 
у значній мірі залежить від судової влади, оскі-
льки судова влада не просто торкається всіх без 
виключення аспектів функціонування правової 
держави, а й справляє на них вирішальний вплив.  

Судова влада, по-перше, є інституційною 
характеристикою правової держави, виступаючи 
в якості однієї з найголовніших гілок влади в си-
стемі поділу влади, яка не може бути поєднана з 
жодною із інших існуючих влад. Вона тісно 
пов’язана з принципом верховенства права, бі-
льше того, його реалізація неможлива без самої 
судової влади, правосуддя. Здійснюючи право-
суддя, судова влада засвідчує функціонування 
права у суспільстві і державі, адже за відсутності 

правосуддя немає жодного сенсу говорити про 
правову державу. Поза правосуддям неможливо 
реалізувати в повному обсязі принцип верховен-
ства конституції і законів держави. Вони негайно 
будуть підмінені відомчими інструкціями та уря-
довими директивами.  

Правова держава, таким чином, як частко-
во, так і в цілому не може бути реалізована без 
незалежної судової влади. Ось чому незалежнос-
ті судової влади так багато приділяється уваги у 
демократичних суспільствах. Цей аспект діяль-
ності судової влади знаходиться постійно в полі 
зору і міжнародних організацій. Значну увагу 
опрацюванню принципів судової незалежності 
приділяє ООН і професійні організації юристів.  

Цими принципами, які мають гарантува-
тись державою і закріплюватись у конституції та 
законах, є вирішення судовими органами пере-
даних їм справ безсторонньо, на основі фактів і 
відповідно до закону, без будь-яких обмежень, 
неправомірного впливу, спонуки, тиску, погроз 
або втручання, прямого чи непрямого, з будь-
якого боку і з будь-яких би то не було причин. 
Судові органи володіють компетенцією стосовно 
всіх питань судового характеру і мають винятко-
ве право вирішувати, чи входить передана їм 
справа до їхньої встановленої законом компетен-
ції. Не повинно мати місце неправомірне чи не-
санкціоноване втручання в процес правосуддя, і 
судові рішення, винесені суддями, не підлягають 
перегляду. Кожна людина має право на судовий 
розгляд у звичайних судах або трибуналах, які 
застосовують встановлені юридичні процедури. 
Не повинні утворюватися трибунали, що не за-
стосовують встановлені належним чином юри-
дичні процедури, з метою підміни компетенції 
звичайних судів або судових органів. Принцип 
незалежності судових органів дає судовим орга-
нам право і вимагає від них забезпечення спра-
ведливого ведення судового розгляду і дотри-
мання прав сторін. За суддями визнано право, як 
і інших громадян держави, користуватись свобо-
дою слова, віровизнання, асоціацій і зборів, які 
користуючись цими правами мають поводитись 
таким чином, щоб забезпечити повагу до своєї 
посади і зберегти неупередженість та незалеж-
ність судових органів. Судді користуються пра-
вом організації суддівських асоціацій для охоро-
ни своїх інтересів, удосконалення професійної 
підготовки і збереження своєї суддівської неза-
лежності. При підборі суддів не допускається 
будь-яка дискримінація за ознаками раси, кольо-
ру шкіри, статі, релігії, переконань тощо.  
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Судді, яких обирають чи призначають, ма-
ють гарантований термін повноважень до обов'я-
зкового виходу на пенсію чи завершення строку 
повноважень. Вони також користуються правом 
на справедливий розгляд звинувачень або скарг 
на них, а рішення про дисциплінарне покарання, 
усунення від посади чи звільнення повинні бути 
предметом незалежної перевірки.  
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Розкривається поняття формування єдиної державної антикорупційної політики. Пропонується широко 
залучати суспільство до активної участі у протидії корупції шляхом підвищення уваги до правової освіти, фор-
мування антикорупційної свідомості, розширення обізнаності громадськості щодо діяльності органів влади і 
управління, контролю за механізмом прийняття ними рішень. Основою побудови антикорупційної політики має 
складати виважене законодавство. 

Ключові слова: Поняття корупції. Роль держави та суспільства в боротьбі з корупцією. Формування та 
прийняття нового законодавства по боротьбі з корупцією. 
  

Постановка проблеми: Актуальність теми 
дослідження полягає в тому, що взаємовідносини 
влади та соціуму у різні історичні періоди хви-
лювала науковців, які, намагаючись консеквент-
но простежити витоки зловживання владними 
повноваженнями, формували підґрунтя дослі-
дження його інститутів. Основу державної полі-
тики у сфері протидії корупції складають напря-
ми впливу на передумови корупції. Для громадян 
корупція є обмежувальним фактором у забезпе-
ченні гарантованих їм Конституцією України 
прав і свобод, порушує принципи рівності всіх 
перед законом і соціальної справедливості, є 
чинником, який підмінює закон та встановлює 
свої правила у суспільстві. За таких умов грома-
дяни втрачають віру в силу закону, державу та 
органи влади, які виступають від імені цієї дер-
жави і мають забезпечувати їх законні права. 

Ступінь наукової розробки теми.  Про-
блеми боротьби з корупцією висвітлювалися у 
працях Л.Аркуші, Л.Багрій-ІІІахматова, В.Бо-
рисова, Ю.Бауліна, В.Байдука, П.Геги, О.Гіди, 
М.Гончаренка, О.Дульського, А.Закалюка, В.Зе-
ленецького, О.Кальмана, В.Клименка, М.Кор-
нієнко, М.Мельника, Н.Матюхіної, М.Михаль-
ченка, С.Омельченка, А.Редька, А.Сафоненка, 
О.Свєтлова, В.Сіренка, В.Тація, О.Терещука, 
М.Хавронюка, Ф.Шульженка, В.Чеховича. 

Серед наукових праць, що розкривають 
сутнісні аспекти антикорупційної політики дер-
жави можна виділити доробки  В. Борисова, 
О. Кальмана [1], П. Добродумова [2]; Є. Нев-
мержицького [3], О. Прохоренка [4; 5]. Аналізу 
законодавства про корупцію присвячені роботи 
М. Азарова, І. Бондаренка, М. Мельника, 
А. Редьки, М. Хавронюка  [6-8]; дослідження анти-
корупційної політики, як правової функції держави 
здійснено у дисертаційних роботах В. Лукомсь-
кого, О. Прохоренка, А. Сафоненка, О. Ткаченка 
[9-12]. Втім, не зважаючи на значну кількість пуб-

лікацій, питання соціальних аспектів антикоруп-
ційної політики висвітлені недостатньо. 

Тому, метою статті є висвітлення соціаль-
них аспектів антикорупційної політики держави 
та її впливу на суспільний розвиток. Завдання-
ми статті є: 1) охарактеризувати сучасний стан 
антикорупційної політики в державі; 2) висвіт-
лити досвід боротьби з корупцією держав світу; 
3) на основі соціальних чинників, які впливають 
на рівень корупції в державі, визначити ключові 
аспекти побудови антикорупційної політики. 

Виклад основного матеріалу. Корупція 
належить до тих проблем, які неможливо вирі-
шити у відриві від політичних, економічних і 
соціальних факторів розвитку суспільства. Анти-
корупційна політика має виключно важливий 
соціальний аспект, оскільки вона являє собою су-
купність послідовних заходів держави та суспільс-
тва, через які реалізуються суспільні інтереси щодо 
обмеження корупції та споріднених з нею злочинів. 
Вона знаходить своє відображення у законодавстві, 
виробленні та застосуванні спільних принципів та 
механізмів протидії корупції, узагальненні досвіду 
антикорупційної діяльності та науковому підході 
до вирішення проблеми. Антикорупційна політика 
спрямована на обмеження корупції, забезпечення 
захисту суспільних інтересів від владних зловжи-
вань в економічній, політичній та соціальній сфе-
рах [11, с. 14]. Антикорупційне законодавство є 
лише основою, на якій можна проводити докорінні 
структурні перетворення.  

Щорічно світовими дослідницькими агент-
ствами складаються рейтинги рівня корумпова-
ності різних країн. Традиційно з року в рік до 
таких рейтингів потрапляє й Україна. На жаль, 
показники, з якими наша держава виходить в 
рейтинги, не найкращі. За 2010 рік у рейтингу, 
складеному глобальною антикорупційною не-
урядовою організацією Transparency International, 
Україна посіла 134 місце з 178 можливих. Для 
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порівняння, в 2006 році Україна займала 99 місце 
в цьому рейтингу, а вже в 2009-го – 146. 

Законодавчі ініціативи щодо побудови ан-
тикорупційної політики в Україні за останні роки 
істотно почастішали. Зазначимо, що Верховною 
Радою України 11 червня 2009 року був прийня-
тий пакет антикорупційних законів. Цей пакет 
складався з трьох Законів: "Про засади запобі-
гання та протидії корупції", "Про відповідаль-
ність юридичних осіб за вчинення корупційних 
правопорушень" та "Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо відпові-
дальності за корупційні правопорушення". Однак 
окремі положення цих законів не відповідали 
чинному законодавству, запропоновані у них за-
ходи вирізнялися безсистемністю, заплутаністю і 
дискусійністю. Крім того, громадськістю та екс-
пертами неодноразово висловлювалися критичні 
зауваження щодо цих законів. Наголошувалося 
на неможливості застосування цих актів, оскіль-
ки вони порушують гарантовані Конституцією 
України права і свободи громадян.  

Результатом доопрацювання Національним 
антикорупційним комітетом пакета антикоруп-
ційних законів, приведення їх спірних норм у 
відповідність із Конституцією України з ураху-
ванням пропозицій, висловлених Групою країн 
проти корупції Ради Європи (GRECO), та засте-
режень, викладених Конституційним Судом Укра-
їни у Рішенні від 6 жовтня 2010 року №21-рп/2010 
(справа про корупційні правопорушення та вве-
дення в дію антикорупційних законів), а також 
пропозицій експертів та представників громадсь-
кості стало розроблення нового Закону України 
"Про засади запобігання і протидії корупції в 
Україні" (реєстр. № 7487 від 17.12.2010 р.) [13]. 

Серед інших, основними новаціями цього 
законопроекту є розширення та уточнення коло 
суб’єктів, які можуть бути суб’єктами відповіда-
льності за корупційні правопорушення; конкре-
тизація суб’єктів, які здійснюють запобігання та 
протидію корупції; уточнення порядку прове-
дення спеціальної перевірки; установлення на-
дання; запровадження жорсткого механізму при-
тягнення до відповідальності та усунення наслід-
ків корупційного правопорушення тощо. Проте, 
поки що цей закон знаходиться на обговоренні у 
Верховній Раді України. На нашу думку, спірни-
ми залишаються положення проекту Закону що-
до суб’єктів відповідальності за корупційні пра-
вопорушення (стаття 4 законопроекту). Окрім 
того, що цей перелік осіб є занадто розширеним, 
не в повній мірі визначеним є співвідношення 
між категоріями "службова" та "посадова" особи. 

Такі питання повинні бути вирішені системно й 
комплексно у всіх законодавчих актах, особливо 
кодифікованих, та приведені у відповідність до 
Конституції України. Крім того, слід наголосити 
на відсутність чіткого визначення "конфлікту 
інтересів" (стаття 14 законопроекту) публічного 
та приватного характеру. Також в законопроекті 
наявні й інші спірні питання, які потребують 
більш детального дослідження. Разом з цим, в 
цілому цей законопроект сприятиме розбудові 
антикорупційної політики України настанню со-
ціальних перетворень в Україні. 

Взагалі питання боротьби з корупцією тра-
диційно займає одне з перших місць в політиці 
будь-якої країни. Щоправда, ефективність анти-
корупційних заходів у різних країнах різна. Так, 
в Ізраїлі передбачено досить суттєві  соціальні 
пільги для урядовців, поряд з чим функціонує 
система жорсткого покарання при виявленні ко-
рупції, що зумовлює її низький рівень (доведені до 
суду корупційні злочини становлять всього 5%). 
Моніторинг корупційних проявів здійснюється 
урядовими організаціями і спеціальними підрозді-
лами поліції, відомством Державного контролера, 
яке незалежне від міністерств і державних відом-
ств, а також громадськими організаціями. У разі 
виявлення  фактів корупції відбувається негайне 
інформування органів розслідування.  

Корупційні прояви у Великій Британії від-
стежує Комітет Нолана, зусилля якого зосере-
джені на моніторингу діяльності членів парламе-
нту, які працюють консультантами фірм, що пра-
гнуть впливати на державну політику; колишніх 
міністрів та інших посадових осіб, що працюють 
в тих галузях індустрії, регулюванням яких перед 
тим займалися в уряді. Зусилля німецького уряду 
у сфері запобігання корупції зосереджуються на 
законодавчих, організаційних, кадрових та інших 
заходах унеможливлення різного роду зловжи-
вань. Подібну практику запроваджено в Сінга-
пурі – передбачається щорічна звітність держав-
них посадовців щодо їх майна, активів і боргів; 
прокурор має право перевіряти будь-які банків-
ські, акціонерні і розрахункові рахунки осіб, які 
підозрюються в корупції; досить висока оплата 
праці чиновників. В США антикорупційне зако-
нодавство відображається в чотирьох главах роз-
ділу 18 Зводу Законів: хабарництво, нечесні до-
ходи і зловживання своїм положенням публіч-
ними посадовцями; посадовці і службовці по 
найму; здирство і погрози; 4) вибори і політична 
діяльність. Воно також передбачає обмеження 
ділової активності колишніх державних посадо-
вців після звільнення з органів державної влади. 
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Суттєвим фактором антикорупційної політики 
Італії стало втілення в політико-правове поле 
принципів розподілу влад. Судова система ви-
ступає найважливішою із трьох гілок влади в си-
стемі механізмів боротьби з корупцією. Дієвим 
антикорупційним механізмом слід визнати також 
те, що судді, прокурори і слідчі вважаються чле-
нами однієї професії і регулярно міняються ро-
лями. Кожний прокурор має такі ж гарантії неза-
лежності, як і судді. В Японії особливого значен-
ня набули заборони щодо політиків, державних і 
муніципальних службовців. Вони, зокрема, тор-
каються численних заходів, які політично нейт-
ралізують чиновника  відносно приватного біз-
несу як під час служби, так і після звільнення. 
Одним з найголовніших напрямів боротьби з ко-
рупцією є кадрова політика. Японським держав-
ним службовцям гарантована гідна оплата праці. 
Велику увагу японський законодавець також 
приділяє етичній поведінці політиків і службов-
ців. Найбільш жорстокою є боротьба з корупцією 
у Китаї – на посадовця, якого викрили на отри-
манні хабара або на якомусь іншому корупцій-
ному вчинку, чекає публічна страта та конфіска-
ція всього майна. У Польщі ще у 2006 р. було 
створене Центральне антикорупційне управлін-
ня. Кандидатів на службу в цьому управлінні ві-
дбирають за допомогою психологічних тестів, 
кваліфікаційних співбесід, а також перевірок на 
детекторі брехні. Не дивлячись на те, що тестуван-
ня на детекторі брехні формально є добровільним, 
тих, хто відмовиться від проходження на ньому, не 
зараховують до ЦАУ. Керівникові ЦАУ дозволя-
ється також, у разі потреби, періодично відправля-
ти для перевірки на детекторі брехні кожного дію-
чого співробітника служби. Для боротьби із про-
явами корупції в лавах суддівського корпусу, ін-
ших учасників судового процесу, зали проведення 
засідань у польських судах із 2006 року почали об-
ладнуватись відеокамерами та мікрофонами, які 
дають змогу фіксувати хід судових засідань та по-
ведінку кожного з учасників. 

Кримінальний кодекс Канади прирівнює ха-
барництво до порушення конституції та акту дер-
жавної зради. До кримінального покарання притя-
гуються особи, що отримали хабара, так і ті, що 
його дали. Норми конституційного права Канади 
спрямовані як проти залежності парламенту від 
бізнесу, так і проти використання депутатами слу-
жбового становища з корисною метою. 

Говорячи про наявну в Україні ситуацію з 
подоланням корупції, то можна навести наступні 
факти, що її характеризують: переважно впро-
довж року в Україні складається від 3 до 7,5 ти-

сяч адміністративних протоколів про корупційні 
правопорушення;  хабарництво в середньому 
складає 0,3–0,5% від загальної кількості злочи-
нів, зареєстрованих в Україні. Незважаючи на 
надзвичайно високий рівень корумпованості су-
дової влади в Україні, за 10 місяців 2009 року до 
адміністративної відповідальності було притяг-
нуто лише 3 суддів. Найбільше протоколів про 
корупційні правопорушення за 10 місяців 2009 
року було складено Службою безпеки України – 
35%; органи прокуратури за відповідний період 
склали 28% протоколів, а органи внутрішніх 
справ – 27%. Середній розмір адміністративного 
штрафу, який стягується в Україні за наслідками 
розгляду судами протоколів про корупційні пра-
вопорушення, складає 291,84 грн.  

У сучасному світі корупція – один з видів 
соціальних відносин. Її соціологічному вивченню 
присвячені декілька досліджень, проте головною 
проблемою залишається відсутність чіткої кон-
цептуалізації об'єкта дослідження. З одного боку, 
корупція трактується як певне соціальне явище, 
що розглядається на високому рівні соціальної 
інтеграції. З іншого боку, це соціальне явище 
досліджується на рівні настанов респондентів, а 
рідше - на рівні поверхового аналізу повсякден-
ної практики. Найбільш розповсюджені роботи 
(проте, і їх небагато), присвячені побудові різно-
манітних індексів корупції, з допомогою яких 
різні державні установи, владні інституції порів-
нюються між собою за рівнем корупції. Всіх до-
слідників соціальних умов виникнення корупції 
як явища об'єднує думка про те, що корупція 
зростає у перехідні періоди. Так було після дру-
гої світової війни під час модернізації, яка су-
проводжувалась масштабною корупцією. Саме 
під час переносу політичних, правових і еконо-
мічних інститутів західних демократій на прин-
ципово інший соціальний ґрунт спостерігається 
їх відторгнення або переродження у свою проти-
лежність. Норми, призначені для підтримки ба-
гатопартійності, створюють чорний ринок торгі-
влі депутатськими кріслами, інститут банкрутст-
ва перероджується в інструмент терору проти 
успішних підприємців. Проблема полягає у тому, 
що формальні інституційні зміни приводять до 
двох ефектів: по-перше, старі неформальні нор-
ми і практики здійснюють опір втіленню нових 
формальних норм; а по-друге, з'являються нові 
неформальні норми і правила, які допомагають 
першому ефекту - опору нових формальних норм 
і інститутів. Саме у цей розрив між старим і но-
вим вкорінюється корупція як інструмент такого 
спротиву. Причому, чим масштабнішими є ін-
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ституційні зміни, тим більший простір для появи 
і зростання нових форм корупції. Таким чином, 
корупцію можна вважати індикатором неефекти-
вності інституційних змін. 

Аналізуючи антикорупційну політику 
України, можна назвати чинники, які впливають 
на рівень корупції: непрозорість діяльності і не-
підзвітність органів державної влади; відсутність 
(або дуже малий відсоток) політичної волі щодо 
запобігання та протидії корупції, неефективна 
участь у цій роботі правоохоронних структур і 
органів національної безпеки держави; розгалу-
женість дозвільно-регуляторної системи; надмір-
ний вплив певних олігархічних груп на прийнят-
тя державних рішень та процедуру кадрових 
призначень; неврегульованість конфлікту інте-
ресів; часта відсутність правил професійної ети-
ки на публічній службі; низький рівень забезпе-
чення захисту прав власності; недотримання ра-
зом з недосконалістю законодавства у сфері бо-
ротьби з корупцією, суперечлива діяльність су-
дової системи у цьому напрямі; відсутність сис-
темності в роботі з виявлення корупції в органах 
державної влади; відсутність публічного контро-
лю за доходами та видатками вищих посадових 
осіб держави, а також ефективних механізмів 
участі громадянського суспільства у формуванні 
та реалізації антикорупційної політики [5, с. 64].  
В соціальному середовищі до контексту існування 
корупції слід віднести такі фактори: тінізація соці-
ально-економічних відносин, маргиналізація знач-
ної частини українського соціуму, що призводить 
до розбалансованості відносин між соціальними 
верствами та абсолютного домінування  політичної 
еліти. Порівняння соціального контексту і факторів 
нового вітчизняного елітогенезу, а також структу-
рно-функціональний аналіз розвитку політичної 
еліти дозволяє дійти висновку про значне відчу-
ження еліти та громадянського суспільства, що є 
мультиплікатором негативних соціальних наслід-
ків політичної корупції в Україні [19, с. 25]. 

Прагнення уникати ризиків і забезпечувати 
комфортне існування є цілком природним для 
людей. Однак, якщо в суспільстві немає консен-
сусу щодо базових цінностей і цілей, узгоджено-
го проекту майбутнього, зростає взаємна недові-
ра, то таке суспільство стає «суспільством ризи-
ку» [14, с. 28]. Сучасне українське суспільство, 
як і будь-яке інше, постійно продукує ризики 
майже у всіх сферах життєдіяльності. Серед них 
можна виділити прогнозовані (відносяться до 
норм соціальної реальності) та неконтрольовані, 
до яких належать ризики, пов’язані з корупцій-
ними практиками. Поширення ризиків не лише 

впливає на соціальну структуру суспільства, але 
й створює ефект бумерангу – чим більш прозо-
рою є влада, тим більшу довіру вона викликає у 
громадян і тим меншим є ризик виникнення со-
ціальних криз, в основі яких лежать елементи 
системної корупції. З іншого боку, в діяльності 
державних контрольних та наглядових інститу-
цій каральна функція щодо питань боротьби з 
корупцією і надалі буде домінувати, оскільки 
система централізованого управління передбачає 
контроль за показниками роботи контролюючих 
і правоохоронних органів.         

Якщо б припинення корупції полягало 
тільки у використанні системи примусів, то ця 
проблема вже не існувала би. Навіть у країнах із 
найвищим рівнем корупції є закони, що заборо-
няють корупцію на державній службі. Але, на 
жаль, цих законів просто ніколи не дотримують-
ся, а система підзвітності ігнорується. Протидія 
корупції не може бути зведеною тільки до про-
цесу прийняття законів. Головне полягає у спо-
нуканні системи до праці, спрямовуючи поведін-
ку людей у позитивний бік. 

При виробленні антикорупційної політики 
в Україні вагомим є визначення стратегії, такти-
ки та конкретних заходів антикорупційної діяль-
ності. Відповідно, основою такої політики є роз-
робка і прийняття антикорупційного законодав-
ства. Сутність антикорупційного законодавства 
полягає в тому, щоб: обмежити, нейтралізувати 
чи усунути фактори корупції: запобігти конфлік-
ту інтересів (особистих і службових), норматив-
но визначити рамки етичної поведінки особи, 
уповноваженої на виконання завдань і функцій 
держави, зробити вчинення корупційних право-
порушень справою невигідною і ризикованою, а 
врешті-решт досягти того, щоб особа чесно і 
сумлінно виконувала свої службові обов’язки; 
чітко визначити ознаки корупційних правопору-
шень: передбачити адекватні заходи відповідаль-
ності за їх вчинення, належним чином врегулювати 
діяльність органів державної влади та їх окремих 
підрозділів, які безпосередньо протидіють коруп-
ції. Боротися з корупцією слід правовим методом - 
шляхом законодавчого регулювання. Першочерго-
вого значення набуває необхідність законодавчого 
закріплення цілісного механізму протидії корупції 
в українській державі (а саме: механізмів, необхід-
них для того, щоб відвертати, викривати, карати і 
викорінювати корупцію) та створення системи ор-
ганів, які будуть безпосередньо реалізовувати за-
ходи боротьби з корупцією. 

Реальна боротьба з корупцією вбачається 
не стільки у посиленні кримінальної функції 
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держави, державного контролю, покращенню 
роботи правоохоронних органів, скільки у вико-
ристанні демократичних чинників, дотриманості 
принципів соціально орієнтованої правової дер-
жави, наявності необхідної політичної волі кері-
вництва держави, розуміння вищими посадовими 
особами гострої необхідності подолання цього 
негативного соціально-політичного явища, ство-
рення морального простору для реалізації прав, 
свобод і інтересів громадян. Держава повинна 
гарантувати ефективну і справедливу діяльність 
своїх установ і посадових осіб, які б особистим 
прикладом зміцнювали віру громадян у верхо-
венство права і закону. Для реалізації цих принци-
пів необхідно забезпечити чіткі, науково виважені 
політичні, правові та організаційно-практичні ме-
ханізми подолання корупції; незалежність преси; 
прийняття, реалізацію законів, які потребують до-
тримання певних стандартів відносно чистоти біз-
несу і торгівлі, демократичного нагляду за діяльні-
стю державних і приватних підприємств і банків; 
законів, які безпосередньо спрямовані проти кору-
пції і які дозволяють притягувати до відповідаль-
ності винних у цьому посадових осіб; законодавче 
гарантування можливості створення та діяльності 
системи соціального контролю. 

Незважаючи на те, що акцент в антикоруп-
ційній політиці робиться на встановлення чи мі-
німізацію умов, що сприяють корупції або поле-
гшують корупційну діяльність, це не знімає ак-
туальності постійного удосконалювання методів 
виявлення і припинення корупційних злочинів, 
що відносяться до корупційних, а також діяльно-
сті по збору і аналізу доказів злочинів у сфері 
корупції з метою покарання винних у суді (опе-
ративно-розшукова діяльність, дізнання, слідст-
во, підтримка державного обвинувачення в суді). 

Висновки. В цілому, формування єдиної 
державної антикорупційної політики, крім наяв-
ності політичної волі та суспільної свідомості в 
питанні попередження проявів корупції, вимагає 
належного законодавчого забезпечення (ком-
плекс нормативно-правових приписів, що визна-
чають, регулюють і допускають здійсненність ме-
ханізмів запобігання корупції, а також відповідаль-
ність за вчинення корупційних порушень), форму-
вання дієвої системи державних органів, забезпе-
чення належного координування і реалізації анти-
корупційної політики, здійснення превентивних 
заходів щодо запобігання корупції та її подолання. 
Побудова цілісної інституційної системи повинна 
відповідати міжнародним стандартам (зокрема, 
конвенціям ООН і Ради Європи проти корупції, 
рекомендаціям GRECO, Стамбульського плану дій 

антикорупційної мережі ОЕСР), світовій практиці 
[ 16 – 18 ]. При цьому слід враховувати особливості 
української правової системи, політичної волі та 
ментальності громадян.  

Наголосимо на тому, що основу побудови 
антикорупційної політики має складати виваже-
не законодавство задля того, щоб у суспільстві 
відбулись позитивні трансформаційні процеси. 
Нарешті будь-які трансформаційні зміни у суспі-
льстві не відбуваються одразу, для цього потрі-
бен час й ефективна фактична дія прийнятого 
законодавства. Законодавство є і залишається 
динамічним, таким, в якому відбуваються зміни, 
а політика – ще більше підпадає під дію змін різ-
ного характеру й є формою реалізації законодав-
чих положень. Таким чином, прийняття Верхов-
ною Радою України Закону України "Про засади 
запобігання і протидії корупції в Україні" лише 
через деякий час може показати, що саме слід 
відкоригувати й змінити або доповнити. Проте, 
трансформаційні процеси в українському соціумі 
мають передбачати широке залучення суспільст-
ва до активної участі у протидії корупції. Серед 
першочергових завдань в цьому напрямку можна 
виділити: підвищення уваги до правової освіти 
громадян, формування антикорупційної свідомо-
сті, розширення обізнаності громадськості щодо 
діяльності органів влади і управління, механізмів 
прийняття рішень; продовження роботи по ство-
ренню умов для здійснення контролю з боку 
громадянського суспільства за діяльністю дер-
жавних інституцій, ходом та результатами вико-
нання державних програм, використанням бю-
джетних коштів тощо. Відкритим і перспектив-
ним, на нашу думку, залишається питання ство-
рення антикорупційного кодексу України. 

Отже, внесення юридично і політично ви-
важених змін в антикорупційне законодавство 
України відповідно до міжнародно-правових 
стандартів дасть змогу встановити правові та ор-
ганізаційні засади запобігання та протидії коруп-
ції в Україні. 
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Y.D. Skulish  
Тhe Anticorruption policy of the state as a factor of social transformation 

Summary 
The concept of forming of single public anticorruption policy opens up. It is suggested widely to bring over 

society to active voice in counteraction a corruption by the increase of attention to legal education, forming of 
anticorruption consciousness, expansion of knowledge of public, in relation to activity of organs of power and 
management, control after the mechanism of acceptance, by them decisions. Must make the self-weighted legislation 
basis of construction of anticorruption policy. 
 

Е.Д. Скулиш  
Антикоррупционная политика государства, как фактор социальной трансформации 

Аннотация 
Раскрывается понятие формирования единой государственной антикоррупционной политики. Предлагается 

широко привлекать общество к активному участию в противодействии коррупции путем повышения внимания к 
правовому образованию, формированию антикоррупционного сознания, расширению информированости общест-
венности относительно деятельности органов власти и управления, контроля за механизмом принятия ими решений. 
Основой построения антикоррупционной политики долино составлять умеренное законодательство.  
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КРИМІНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЯПОНІЇ ТА КИТАЮ  
ПРО НЕОБХІДНУ ОБОРОНУ 

 
Аналізуються кримінально-правові норми законодавства Японії та Китаю, що регламентують інститут 

необхідної оборони. Увага приділена поняттю, ознакам та умовам правомірності необхідної оборони. 
Ключові слова: інститут необхідної оборона, межі необхідної оборони, ознаки необхідної оборони, умови 

правомірності необхідної оборони, кримінально-правова доктрина Японії, кримінальне законодавство Китаю, 
далекосхідна (традиційна) група правових систем. 

 
Постановка проблеми. Поставивши за ме-

ту вдосконалення правових положень вітчизня-
ного кримінального законодавства про необхідну 
оборону, варто вивчити відповідний зарубіжний 
правотворчий досвід. Важливою для пізнання, на 
нашу думку, є регламентація цього інститут в 
найрозвинутіших країнах Далекого Сходу. Ана-
ліз умов правомірності та ознак указаного інсти-
туту на прикладі законодавств Японії та Китаю 
надасть змогу виділити всі позитивні та негатив-
ні моменти в його правовій регламентації та за-
пропонувати положення, які можна було б запо-
зичити до Кримінального кодексу (далі – КК) 
України або навпаки – пересвідчитись у тому, 
що вітчизняний законодавець чітко, без недолі-
ків виписав відповідні норми. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженням даної теми займались як зарубіжні 
вчені-правники (наприклад, Сугіяма Йосіхіса, 
Ваті Кентаро, Оцука, Фукуда та ін.), так і вітчиз-
няні науковці (наприклад, М.І. Хавронюк, О.Ю. 
Федосова, Д.В. Перцев,  І.Д. Козочкін, А.В. Нев-
рев, Е.В. Кабурнеєв, А.І. Коробеєва та ін.). 

Метою статті є аналіз поняття та умов 
правомірності необхідної оборони в криміналь-
ному законодавстві Японії та Китаю. 

Виклад основного матеріалу. В основі 
далекосхідної (традиційної) групи правових сис-
тем лежать правові системи японського та китай-
ського права. Японія та Китай вирізняються спе-
цифікою морально-ідеологічного підходу до 
права, який справив вплив на правові системи 
інших країн Сходу (наприклад, Бірми, Гонконгу, 
країн Індокитаю, Малайзії тощо) [1, с. 587, 620]. 
Японське кримінальне право представляє собою 
доволі рідкісне поєднання систем континенталь-
ного та загального права у порівнянні з іншими 
розвинутими країнами. Кримінальний кодекс (далі 
– КК) Японії є моделлю романо-германської сис-
теми права, наявність же в цій країні спеціальних 
кримінальних законів в основному свідчить про 
вираження англосаксонського впливу [2].  

В Японії, як і в деяких країнах, що відно-
сяться до романо-германської правової сім’ї, 
об’єктом захисту при необхідній обороні є особа 
та її права, проте не інтереси суспільства і дер-
жави. Суперечливим поясненням такої правової 
особливості, нам видається, твердження радян-
ських вчених-правників, котре зводилося до на-
ступного: необхідна оборона у буржуазних краї-
нах як і все законодавство в цілому, спрямовані на 
захист приватної власності, а охорона інтересів 
влади, громадського порядку – це прерогатива са-
мої влади та її органів. Це зумовлено протиріччям 
між інтересами панівного класу й інтересами тру-
дящих, тому законодавець, по-перше, не може роз-
раховувати на підтримку останніх у забезпеченні 
охорони буржуазного правопорядку і, по-друге, не 
хоче довіряти їм такий захист [3, с. 535-536].  

Ми ж не поділяємо цієї думки та вважаємо, 
що в основі такої особливості лежить наступна 
обставина: найважливішою цінністю є людина, її 
життя, здоров’я, власність, права й інтереси, а от-
же, особа має повне право особисто ставати на їх 
захист та не чекати на правозахисну реакцію пра-
воохоронних і судових органів. Захист же інтересів 
суспільства та держави є прямим обов’язком (а не 
правом) і одним із основних завдань самих держав 
в особі їх органів. З огляду на вищезазначене, вва-
жаємо, що на момент правового закріплення інсти-
туту необхідної оборони просто не вбачалась пот-
реба спеціально виділяти саме ці інтереси як об’єкт 
захисту в умовах реалізації права на необхідну 
оборону. Хоча таке зазначення в КК, як можемо 
бачити на прикладі КК України не є зайвим.  

У кримінальному законодавстві Японії пе-
редбачена можливість захисту як своїх, так і чужих 
правових благ і інтересів [4, с. 67]. Зокрема, у ст. 35 
Конституції Японії 1947 р. встановлено, що не по-
винно порушуватись право кожного громадянина 
на недоторканність його житла вторгненнями, об-
шуками чи вилученнями інакше, як у випадках, 
передбаченими законом [5, с. 701]. 
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Кримінально-правова доктрина Японії роз-
глядає обставини, що виключають злочинність 
діяння, у тісному взаємозв’язку з поняттям про-
типравність. Протиправність як ознака злочину в 
японському кримінальному праві відрізняється 
від вітчизняного розуміння протиправності і 
означає відсутність обставин, що виключають 
кримінальну відповідальність. Вказані обставини 
називаються підставами невиникнення протиправ-
ності, не зважаючи на те, що явно є всі ознаки 
складу злочину [6, с. 57-58]. Загальний принцип 
вказаного положення розкривається у ст. 35 КК 
Японії, де зазначено, що діяння, котре вчинено у 
відповідності з законодавством, або здійснення 
правомірного вчинку не є караним [7, с. 471]. 

В японському кримінальному праві та кри-
мінально-правовій доктрині належна увага при-
ділена обставинам, за яких спричинення особою, 
яка діє із метою захисту, шкоди не є посяганням 
на об’єкти, котрі захищаються кримінальним 
правом, внаслідок чого відсутній склад злочину. 
Місце таких обставин у системі інститутів кри-
мінального права Японії відрізняється від прийн-
ятого в кримінальному праві та кримінально-
правовій доктрині нашої країни, тоді як їх види в 
основному близькі до наших уявлень [7, с. 471]. 

Основним джерелом кримінального права 
Японії є КК 1907 р. [6, с. 57]. В ст. 36 КК Японії 
передбачено правомірну оборону та перевищен-
ня її меж. В ч. 1 цієї статті зазначено, що діяння, 
котре необхідне для того, щоб захистити себе чи 
іншу особу від безпосередньої загрози неправо-
мірного заподіяння шкоди чийомусь праву, не є 
караним. В ч. 2 ст. 36 цього КК зазначено, що 
покарання за діяння, яке є перевищенням меж 
необхідної оборони, залежно від обставин може 
бути пом’якшено чи особу, яка його вчинила, 
може бути звільнено від покарання [8, с. 338].  

Аналіз ч. 1 ст. 36 КК Японії свідчить про 
відсутність критеріїв і чітких меж необхідної 
оборони, поняття і можливості її перевищення 
[9, с. 46]. Також в КК Японії відсутні криміналь-
но-правові норми, що передбачають уявну обо-
рону, ексцес оборони і форми вини при ньому [6, 
c. 58-59]. Кримінальне законодавство Японії не 
містить розгорнутої норми щодо співрозмірності 
та допустимих меж необхідної оборони. Відсут-
ність такої норми вказує на необхідність заподі-
яння шкоди і її залежність від небезпеки, що за-
грожує [9, с. 46]. Також у цій країні криміналь-
ний закон надає доволі широкі можливості судам 
під час розгляду справ про необхідну оборону 
[10]. КК Японії не передбачає пом’якшення чи 
виключення кримінальної відповідальності у 

зв’язку з особливим психічним станом особи, яка 
захищається [4, с. 72]. Взагалі, в японському 
кримінальному законодавстві вказівки на 
пом’якшуючі обставини є, проте сам перелік та-
ких обставин відсутній [4, с. 73].  

Що ж стосується умов правомірності необ-
хідної оборони, то японському праву відомі різні 
варіанти останніх. Так, ст. 36 глави 7 КК Японії 
встановлює наступні умови правомірності необ-
хідної оборони: 1) вона повинна бути спрямована 
проти неправомірного заподіяння шкоди, що 
безпосередньо загрожує; 2) напад повинен бути 
вчинений на права і інтереси, що охороняються 
законом; 3) акт оборони повинен бути немину-
чим, тобто не повинно бути можливості уникну-
ти посягання шляхом звернення до органів вла-
ди, врятування втечею тощо; 4) не повинно бути 
перевищення меж необхідної оборони [11, с. 64]. 

Класики японської кримінально-правової 
науки Сугіяма Йосіхіса та Ваті Кентаро назива-
ють лише три ознаки «правомірної оборони», 
вказуючи, що правомірна оборона це: а) виму-
шене діяння б) для захисту прав – своїх або іншої 
особи – в) від неправомірної шкоди, що безпосе-
редньо загрожує. За їх трактуванням, безпосере-
дня загроза (ознака «в») означає, що «прямо пе-
ред очима» насувається шкода правоохоронюва-
ному благу або ж терміновість викликана тим, 
що заподіяння шкоди перебуває на стадії продо-
вження [7, с. 471]. У тих випадках, коли є деякий 
запас часу, про безпосередню загрозу мова не 
йде. Неправомірність шкоди означає протиправ-
ність. Ознака «б» припускає, що правомірна обо-
рона буде виникати і при захисті прав іншої особи. 
Права при цьому тлумачаться широко – як інте-
реси, що захищаються правом, а під захистом ро-
зуміється безпосереднє усунення самої шкоди. 
Ознака «а» вимагає об’єктивного підтвердження 
того, що діяння, вчинене з метою захисту – необ-
хідне, а засіб його здійснення є належним. Визнан-
ня останнього не належним тягне за собою пере-
вищення меж оборони (стаття 36, частина 2-а) [12].  

Ведуться також дискусії щодо іншого пе-
реліку умов правомірної оборони, до якого, на 
думку японських юристів, входить наступне: 1) 
безпосередність загрози; 2) неправомірна шкода; 
3) права, що захищаються; 4) діяння, котре вчи-
нено вимушено; 5) елемент, що полягає у волі до 
оборони. Розглянемо їх детально. 

«Безпосередність загрози» означає найви-
щу небезпеку шкоди правовому благу. Відповід-
но, правомірна оборона не виникає щодо шкоди 
у минулому або майбутньому. Проте оборонне 
діяння, вчинене заздалегідь для попередження  



О.М. Боднарук 

120 Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 550. Правознавство. 

майбутньої шкоди, можна, ймовірно, також на-
звати спрямованим проти небезпеки що безпосе-
редньо загрожує, якщо результат цього діяння 
вперше виникне в майбутньому – коли шкода 
реалізується. Наприклад, таким є встановлення 
колючого дроту або битого скла на стіні як засіб 
проти проникнення злодіїв. Японські правознав-
ці наполягають на тому, що в подібних випадках 
потрібно особливо ретельно досліджувати необ-
хідність і співрозмірність оборонного діяння. 
Проте судові прецеденти свідчать, що «не слід 
стверджувати про втрату загрозою ознаки безпо-
середності лише тому, що шкода передбачалась 
заздалегідь» (рішення Верховного суду Японії 
від 16 листопада 1971 р.) [7, с. 473]. Судження 
про наявність або відсутність безпосередньої за-
грози заподіяння шкоди є визначальним для ви-
сновку про те, чи має місце ситуація правомірної 
оборони. Він підводиться об’єктивно, а не під 
впливом суб’єктивного стану особи, яка здійснює 
захист. Учені-юристи Оцука і Фукуда вважають: 
особа зіткнулась з небезпекою, котра насувається, з 
вольовим рішенням активно заподіяти шкоду тому, 
хто посягає, то загальновизнаним є судження про 
те, що безпосередність загрози не втрачена, а во-
льове рішення на оборону відсутнє.  

«Неправомірна шкода» означає, що шкода 
протиправна. Тут іде мова про протиправність з 
погляду загальних правових норм, тому немає 
необхідності в тому, щоб мала місце відповід-
ність складу злочину, що описаний в криміналь-
ному законодавстві. Також правомірна оборона 
може здійснюватися відносно діянь, протиправ-
них з погляду цивільного права. З точки зору 
концепції об’єктивної протиправності, остання 
не включає в себе наявність відповідальності, 
тому і визнається  правомірною оборона від осо-
би, не здатної понести відповідальність. Диску-
тується питання про визнання чи невизнання 
«неправомірної шкоди» в іншій формі, ніж діян-
ня людини, наприклад, коли джерелом небезпеки 
виступає поведінка тварини.  

«Права, котрі захищаються», означають 
правові блага в широкому сенсі. Ведеться супе-
речка з приводу того, чи входять до їх числа пра-
вові блага державного і суспільного характеру. 
Прихильники того, щоб обмежитися правами 
особи, висувають в якості аргументів: 1) історію 
«правомірної оборони», в розвитку якої центра-
льне місце займали правові блага індивідуально-
го характеру; 2) наявність значної небезпеки зло-
вживань у разі «правомірної оборони» держави; 
3) невідповідність держави, з наукової точки зо-
ру, поняттю «інша особа», яке використовується 

в статті 36 КК Японії (у статті кодексу йде мова 
про захист себе або іншої особи). Проте пануюча 
теорія і судові прецеденти погоджуються з «пра-
вомірною обороною» інтересів держави, наполя-
гаючи, що за надзвичайних обставин необхідно 
захищати і правові блага державного характеру. 
Визнання їх об’єктами захисту в умовах необ-
хідної оборони можливе лише в тих невідклад-
них випадках, коли немає можливості розрахо-
вувати на відновлення порушених прав держав-
ними або муніципальними органами [7, с. 474]. 

Наступною умовою правомірності необ-
хідної оборони є та, що оборонне діяння повинне 
бути вимушеним, тобто необхідним і співрозмір-
ним. Співрозмірність означає, що максимальна 
увага повинна приділятися збереженню балансу 
між правовими благами: котре захищають і кот-
рому заподіюють шкоди. Вихід за рамки цієї 
умови тягне перевищення меж оборони. 

Йде дискусія з приводу того, чи необхідне 
для визнання правомірної оборони вольове рі-
шення вчинити дії з метою захисту. Цей диску-
сійний момент пов’язаний із суб’єктивними еле-
ментами протиправності і суперечка йде голов-
ним чином навколо випадкової форми оборони. 
Необхідно також мати на увазі, що за наявності 
вольового рішення щодо оборони існують випа-
дки, коли є задум оборони або спонукальний 
поштовх для неї, і випадки, коли усвідомлюється 
ситуація оборони [7, с. 475].  

Отже, як бачимо, в регламентації інституту 
необхідної оборони за японським кримінальним 
законодавством значної уваги приділено умовам 
правомірності та ознакам, але поза увагою зако-
нодавця залишилися поняття перевищення меж 
необхідної оборони, емоційний стан особи, яка 
захищається, та захист власності. 

Цікавим є питання, до якої саме правової 
системи належить китайське кримінальне зако-
нодавство. Хоча і визнається, що останнє можна 
віднести до соціалістичної правової системи у 
зв’язку з тим, що соціалістичне право (котре ви-
никло як радянське в результаті Жовтневої рево-
люції 1917 року) достатньо широко містить тер-
мінологію, структуру та концепцію правової но-
рми романо-германської правової системи, проте 
зарубіжні вчені відмовляються бачити в радянсь-
кому праві оригінальну систему і відносять її до 
останньої правової системи. Після Другої світо-
вої війни на соціалістичний шлях розвитку стали 
(до цього часу соціалістичним шляхом, окрім 
СРСР, розвивалась лише Монголія) деякі країни 
Центральної та Південно-Східної Європи (Поль-
ща, Чехословаччина, Угорщина, Румунія, Болга-



Кримінальне законодавство Японії та Китаю про необхідну оборону 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2010. Випуск 550. Правознавство. 121 

рія, Югославія, Албанія, Німецька Демократична 
республіка), а також Азії (Північна Корея), піз-
ніше – Китайська Народна республіка, В’єтнам, 
Куба. Під впливом радянського права в цих краї-
нах також було створено соціалістичне право. На 
сьогодні ж, в рамках традиційної системи соціа-
лістичного права залишились лише останні 3 
вищезгадані країни, а також Корейська Народна 
Демократична Республіка. Найбільш розвинутою 
країною, на нашу думку, з цих 4-х є саме Китай, 
що і викликало бажання дослідити окремі кримі-
нально-правові норми цієї країни, що пов’язані з 
інститутом необхідної оборони. 

В ст. 20 КК Китайської Народної республі-
ки зазначається, що діяння, вчинені для попере-
дження незаконних посягань при захисті держа-
вних, суспільних інтересів, інтересів особи, яка 
обороняється чи інших осіб, їх власності чи ін-
ших прав, якщо вони заподіяли шкоду тому, хто 
вчинив таке посягання, є необхідною обороною і 
не тягнуть за собою кримінальну відповідаль-
ність [4, с. 87]. Помітним є характерний для соці-
алістичного права порядок зазначення об’єктів 
захисту: інтереси держави, суспільства, особи. 
Це не відповідає сучасній кримінально-правовій 
доктрині, котра закріплює іншу ієрархію ціннос-
тей: особа-суспільство-держава. 

Підставою необхідної оборони є незаконне 
посягання на охоронювані законом суспільні ві-
дносини. Акт необхідної оборони полягає у 
спричиненні шкоди особі, яка посягає. Якщо не-
законне посягання вдалось відвернути без запо-
діяння шкоди особі, яка посягає, то такі дії не 
можуть розглядатись як необхідна оборона. 

Ч. 2 вказаної статті регламентує переви-
щення меж необхідної оборони та закріплює, що 
за діяння, вчинені у стані необхідної оборони, 
котрі явно перевищили необхідні межі, що запо-
діяло велику шкоду, повинна наставати криміна-
льна відповідальність. Проте, в таких випадках 
слід призначити покарання нижче нижньої межі 
або взагалі звільнити особу від покарання. До 
недоліків даного формулювання можна віднести 
розмитість поняття «явного перевищення необ-
хідних меж», так як критерії «необхідних меж» 
ніяк не визначено, відсутня відмінність між уми-
сним і необережним спричиненням шкоди при 
перевищенні меж необхідної оборони, а також 
незрозуміло в яких саме випадках можливе 
пом’якшення покарання, а в яких звільнення від 
нього [4, с. 88]. Так само не конкретизовано роз-
мір великої шкоди також [13, с. 90]. 

В ч. 3 ст. 20 китайського КК перераховані 
посягання, для відвернення яких заподіяння тіле-

сних ушкоджень чи смерті тому, хто посягає, не є 
перевищенням меж необхідної оборони та не тягне 
за собою настання кримінальної відповідальності 
[4, с. 88-89]. Так, діяння вчинені для попередження 
фізичного насильства, вбивства, розбою, зґвалту-
вання, захоплення заручника й інших насильниць-
ких злочинів, що серйозно загрожували безпеці 
людей, якщо вони спричинили тілесні ушкоджен-
ня, смерть особі, яка вчинила посягання, не є пере-
вищенням меж необхідної оборони та не тягнуть за 
собою настання кримінальної відповідальності. 

Як видно, перелік посягань не є вичерпним, а 
це створює певні складнощі при віднесенні суспі-
льно небезпечного діяння до «іншого насильниць-
кого злочину, що серйозно загрожував безпеці лю-
дей». Помітним є факт наявності оціночних кате-
горій, як при регламентації перевищення меж не-
обхідної оборони, так і при виключеннях із нього. 

Не знайшли свого відображення у китайсь-
кому КК положення про право на необхідну обо-
рону у випадках, коли посягання можна було 
уникнути, чи звернутись за допомогою, а також, 
коли перевищення меж необхідної оборони має 
місце під впливом сильних емоцій, викликаних 
посяганням [4, с. 89].  

Отже, як можна помітити, інститут необ-
хідної оборони в китайському кримінальному 
праві окреслений малою кількістю правових 
норм, тим не менше, увага законодавця приділе-
на поняттю перевищення меж та визначенню ви-
падків, за яких дозволяється заподіювати смерть 
тому, хто посягає. Проте, потрібно наголосити, 
що норми, котрі регулюють необхідну оборону в 
Китаї, містять багато неточностей. 

Дослідивши особливості інституту необ-
хідної оборони за японським і китайським кри-
мінальним законодавством, ми прийшли до на-
ступних висновків. 

1. У КК Японії та Китаю чітко не передба-
чена така ознака необхідної оборони як співроз-
мірність, а норми, котрі регламентують переви-
щення меж необхідної оборони, є доволі розми-
тими, що створює складнощі для кваліфікації 
діянь особи, яка перебуває в умовах захисту прав 
та інтересів. 

2. В японському та китайському криміналь-
ному законодавстві відсутні норми, що регламе-
нтують уявну оборону, стан сильного душевного 
хвилювання при необхідній обороні. 

3. Японським КК взагалі не встановлено 
спеціальних випадків, у яких заподіяння будь-
якої шкоди завжди є правомірним і не тягне на-
стання кримінальної відповідальності, а китайсь-
кий КК хоча і містить перелік таких випадків, 
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проте закріплює оціночну категорію, яка може 
спричинити ускладнення при кваліфікації. 

4.  В кримінально-правових нормах, що регла-
ментують інститут необхідної оборони, як в Японії, 
так і в Китаї, взагалі відсутнє положення, котре прямо 
надає право захищати майно та нерухомість. 

З огляду на вказане вище, КК України навіть 
зі всіма своїми недоліками по відношенню до 
японського та китайського КК є взірцевим, оскіль-
ки в ст. 36 [14] набагато детальніше та чіткіше вре-
гульовано інститут необхідної оборони в цілому, 
так  і питання захисту права власності, зокрема. 
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Аннотация 

Анализируются уголовно-правовые нормы законодательства Японии и Китая, которые регламентируют 
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мой обороны. 
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ  

В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
 

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

1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows). 
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на електронних носіях) по-

ряд з роздрукованим на принтері рукописом. 
1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від 

можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою. 
1.5. На електронному носії просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програ-

мний редактор. 
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же 

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

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

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примір-
нику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжир-
ний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення 
не допускаються! 

1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку. 
 
 
2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 
 

2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-
ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 
автори. Наприклад: 
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 Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 
276с. 
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії 
українською мовою. 
 
3. ДОДАТКИ 
 

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

учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з 
редколегією); 

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

- інформація із зазначенням, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і 
коректуру; 

- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англій-
ською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 
 
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ ТА КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  
 

4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути ред-
колегії в рекомендований термін. 

4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони 
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а) 
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний 
лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-
йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 

4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або публікувалася раніше, автор зо-
бов'язаний попередити про це редакцію. 
 
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

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

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 
 
 
Науковий редактор – доктор юридичних 
наук, професор, декан юридичного фа-
культету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 
Пацурківський Петро Станіславович. 
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