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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА. 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА 

 
УДК 34.06 

© 2011 р. І.І. Онищук 
Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів 

 
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ ЮРИДИЧНОГО ПИСЬМА  

В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ АКТІ 
 

Висвітлюється поняття, особливості та основні правила техніки юридичного письма. Забезпечення дос-
коналості нормативно-правових актів за допомогою сукупності інструментів техніки юридичного письма. Пи-
сьмова організація правового матеріалу й зовнішній виклад. 

Ключові слова: техніка юридичного письма, юридична техніка, правила юридичного письма, юридичний 
текст, нормативно-правовий акт, мова нормативно-правового акту, юридичні конструкції. 

 
Постановка проблеми. Центральне місце 

серед засобів гарантування якості нормативно-
правових актів посідають правила та прийоми 
техніки юридичного письма, метою яких є забез-
печення оформлення змісту і форми нормативно-
правових актів в процесі їх розробки й прийнят-
тя. Юридичний текст, як письмовий носій право-
вої інформації – одна з найважливіших життєвих 
форм виразу права. Залежно від функціональної 
мети, юридичним текстам притаманна певна ор-
ганізація, принципи й правила виконання, стиль 
написання тощо. Правила юридичного письма 
спонтанно складаються у нашій країні, не маючи, 
по-суті, традиції в минулому. 

Юридичне письмо – це інструментарій, ви-
користовуваний при створенні нормативно-
правових актів, офіційних та інших юридичних 
документів. Техніка юридичного письма неза-
мінна в якості ідеальної і матеріальної основи 
професійної компетентності парламентаріїв, 
службовців апарату держави, юристів. Це майс-
терність вдосконалення форми права (мовні, 
стилістичні, графічні правила складання докуме-
нтів, способи підвищення ефективності юридич-
них процедур, засоби забезпечення зрозумілості 
та доступності права). 

Стан дослідження. Вчення про техніку 
юридичного письма можна без перебільшення 
назвати terra incognita (з лат. –  “невідома зем-
ля”) сучасної української правової науки. До те-
перішнього часу комплексні загальнотеоретичні 
дослідження, присвячені даній проблематиці, не 
робилися. Разом з тим, деякі аспекти юридично-
го письма отримали висвітлення у фундамента-
льних працях з юридичної техніки представни-
ками як галузевих юридичних наук, так і фахів-
ців з теорії права:  С.С. Алєксєєва, В.К. Бабаєва, 
В.М. Баранова, Е.В. Благова, Н.А. Власенко, 
М.Л. Давидової, В.Н. Карташова, Д.А. Керімова, 

Д.Е. Пономарьова, А.Ф. Черданцева, О.А. Хазо-
вої, Є.С. Шугріної, І.Д. Шутака та ін. 

Тому ми поставили мету – дотримуючись 
загальних принципів наукового пізнання, висвіт-
лити поняття, структурно-функціональні аспекти 
та основні правила техніки юридичного письма; 
здійснити структурний аналіз техніки юридично-
го письма і показати її взаємозв’язок з якістю 
нормативно-правових актів (далі – НПА). 

Виклад основних положень. Слово “пи-
сьмо” багатозначне. По-перше, письмо – уміння 
писати, зображувати графічні знаки; спосіб тако-
го зображення, писання; зовнішній вигляд напи-
саного; стиль і манера написання [3, с. 759]. По-
друге, письмо – система зорових або дотикових 
знаків, яка служить засобом фіксації мови і до-
зволяє за допомогою графічних елементів пере-
давати мовленнєву інформацію на відстань і за-
кріплювати її в часі. Також термін “письмо” 
вживається в значеннях “написаний текст” та 
“офіційний документ” [16, с. 21; 2]. 

Письмо – це особлива графічна форма мо-
ви, писемне мислення. Як відомо, мовлення – це 
мова в дії. Письмо немов би зупиняє мовленнє-
вий потік, дає можливість “слухати, чути” (тобто 
читати) сказане (тобто написане) в будь-який час. 
На цій основі письмо розглядається як графічна 
фіксація мовлення, тексту мовлення. Написання – 
процес такої фіксації, письмовий текст – її резуль-
тат. Письмо можна порівнювати з мовою. Мова – 
це система засобів спілкування та правил їх вжи-
вання, а письмо є системою письмових засобів та 
правил їх використання [8, с. 285].  

Термін “юридичне письмо” (від англ.  legal 
writing) – вид техніки написання, який викорис-
товуються адвокатами, суддями, законодавцями 
для письмового вираження змісту НПА, оформ-
лення юридичних документів, вираження право-
вого аналізу юридичних прав і обов’язків. Ши-
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роковживаний в правовій доктрині Європейсько-
го Союзу, США, Великобританії, Австралії [22].  

В більшості правових шкіл США студенти 
вивчають техніку юридичного письма. Даний 
курс зосереджений на інтелектуальному аналізі, 
тобто на результатах прогнозування юридичного 
тексту (позитивний чи негативний) та перекон-
ливості, наприклад, емоційність і лаконічність 
тексту. Юридичне письмо складається з двох ка-
тегорій: юридичного аналізу і юридичного прое-
ктування. Юридична редакція включає ухвален-
ня законів, статутів, правил та положень; догово-
рів (приватних і державних); особистих правових 
документів, публічно-правових документів [22]. 

Термін “юридичне письмо” ще не набув 
широкого застосування в українській правовій 
літературі. На даному етапі розвитку українська 
правова наука послуговується лише терміном “мо-
ва права”, який включає в себе зміст “юридичного 
письма”. Однак, російські науковці протягом 
останнього десятиліття активно вживають термін 
“юридичне письмо” як у загальнотеоретичному так 
і галузевому аспектах. У теоретико-правовому на-
прямку проведено наукові дослідження Є. Шугрі-
ною, Н. Краснослободцевою та О. Хазовою. 

Відповідного до нашого визначення, техні-
ка юридичного письма – професійне вміння та 
майстерність написання пов’язана зі стилем, ма-
нерою та способом документального вираження 
змісту офіційних та інших юридичних докумен-
тів. Виступає як вчення про структуру і методи 
побудови, засоби і прийоми, які використову-
ються для забезпечення досконалості та система-
тизації НПА. Техніка юридичного письма – соці-
ально-правовий феномен і науково-правова кате-
горія, яка має тісний історичний зв’язок з правом 
і проблемами праворозуміння. 

Специфіка наукової методології техніки 
юридичного письма як різновиду юридичної те-
хніки полягає, ймовірно, в меншій частці абстра-
ктності, теоретизування. У порівнянні із загаль-
ною теорією права технікою юридичного письма 
ширше застосовуються конкретно-соціо-логічні 
методи, частіше використовуються методи моде-
лювання, експерименту, а також спеціальні ме-
тоди, розроблені іншими науками: логічні, мовні 
тощо [5, с. 47]. 

Розуміння техніки юридичного письма ото-
тожнюється з юридично-догматичним методом. 
У рамках догматичної традиції, розуміння юри-
дичної техніки по суті було прямою екстраполя-
цією поняття “техніка” в сферу “юридичного”. 
Достовірно простежити цей зв’язок можна, якщо 
звернутися до філософського розуміння “техні-

ки”. Значення техніки побудоване на основі зміс-
ту давньогрецького слова “τεχνη”, що означає – 
“майстерність”, “техніка”, “мистецтво”. Це зна-
чення, по суті, було покладено в основу традиції, 
що йде від античної філософії, де поняття техні-
ки розкривалося через дію, побудовану на знан-
нях й уміннях, і протиставлялося природі (від. 
грец. “φύσης” – природа) [13, с. 132]. 

Загальне культурне розуміння техніки ЮП 
як юридичного мистецтва базується на онтологі-
чній схемі. Позитивне право при такому розу-
мінні являє собою, фактично, не що інше, як 
“стихію”, існуючу за своїми внутрішніми зако-
нами. Ця “стихія” неминуче виражається в пос-
тійному кількісному зростанні масиву ситуатив-
них юридичних норм, який з часом стає фактич-
но незастосовним через свою “непорушність”. 
Неможливі постанови розбиваються об свою 
власну нездійсненність, а закони, що суперечать 
духові часу можуть розраховувати на впертий 
опір. Придатність права, яку має своїм завданням 
створити техніка права – суто формального роду. 
Вона вичерпується питанням: яким чином право 
має бути влаштоване і утворене, незалежно від 
його змісту, щоб воно могло, завдяки своєму ме-
ханізму, спростити, полегшити та забезпечити 
застосування правових норм до конкретного ви-
падку? Вся теорія техніки є не що інше, як пізна-
на і застосована доцільність в інтересах вирі-
шення зазначеного вище завдання [13, с. 135]. 

До сфери проблематики ЮП відносяться 
такі техніко-юридичні інструменти як: мова пра-
ва; юридичні конструкції; правові застереження; 
законодавча стилістика та лінгвістична структу-
ра письма; терміни, нормативні  дефініції і сим-
волічні прийоми; юридична аргументація, логіка 
викладу правового матеріалу тощо. 

Структурний аналіз розкриває внутрішню 
будову техніки юридичного письма в НПА, яка 
охоплює такі аспекти як: структура НПА: назва, 
преамбула, основна частина, перехідні та прикі-
нцеві положення, додатки до законів; позначення 
складових частин тексту НПА; логіка викладен-
ня правових норм; вимоги до мови та стилю за-
кону; термінологія, нормативні дефініції тощо. 

Правила ЮП в різних правових сім’ях до-
помагають відповісти на такі питання, як форму-
вання судового прецеденту, використання закону 
в романо-германській правовій сім’ї тощо. Пра-
вила ЮП спочатку вироблялися виключно у 
практичній діяльності. Розуміння того, що являє 
собою ЮП, формувалося поступово, в міру 
ускладнення юридичної дійсності. У процесі 
еволюції правил ЮП змінилася якісна характе-
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ристика прийомів, способів, методів ведення 
юридичної роботи, що увійшли в арсенал ЮП.  

Основними правилами ЮП дотримання 
яких дозволяє забезпечити офіційно-діловий 
стиль, ясність (точність, однозначність), просто-
ту та стислість мови НПА є наступні.  

1. Відсутність емоційного забарвлення. 
Текст документа повинен мати рівний і спокій-
ний стиль, що не викликає додаткових асоціацій, 
зайвих емоцій і не відволікає від суті документа. 
Слід зазначити, що для деяких юридичних доку-
ментів, таких, як позовні заяви, скарги і т.п., пев-
ний елемент емоційності необхідний. Однак у 
НПА, договорах і актах правозастосування не-
припустимі художня краса, пишномовність фраз, 
лозунговість або публіцистичність. Нейтральний 
виклад юридичних норм підвищує ефективність 
правового регулювання. 

2. Зв’язність і послідовність викладу ма-
теріалу. Якщо текст позбавлений певної логіч-
ної послідовності, написаний незв’язними фра-
зами, то дуже важко вловити його зміст. Не до-
пускається лексична і смислова абсурдність, пе-
рескакування і розрив думок. 

3. Точність, ясність і простота викладу 
матеріалу. Якість тексту певним чином впливає 
на ефективність правозастосування, ступінь рег-
ламентації конкретних стосунків. Причому висо-
ка точність передбачає повторюваність окремих 
фраз (слів, словосполучень, термінів і т.п.) на 
певних ділянках тексту документа. Безумовно, це 
впливає на естетичне сприйняття тексту, але 
практичний критерій повинен брати гору над 
загальнолітературними стандартами [17, с. 50; 5]. 

В першу чергу і головним чином функція 
техніки ЮП виявляється в такому вигляді юри-
дичної практики, як правотворчість. У результаті 
вдосконалення техніки ЮП масив позитивного 
права втрачає стихійний характер і стає вира-
женням певної заздалегідь осмисленої структури, 
підпорядкованої логіці внутрішньої будови.  

При створенні закону законодавцю доціль-
но мислити не стільки нормами, скільки наявни-
ми юридичними конструкціями як поняттями. 
Законодавець, створюючи новий закон, повинен 
виходити з того, що на момент проектування за-
кону вже існує цілісна система взаємозалежних 
понять (конструкцій), так чи інакше виражених в 
чинному законодавстві. Тому для того, щоб зно-
ву створюваний закон став структурним елемен-
том цієї системи і за рахунок цього знайшов ефе-
ктивність, він повинен у необхідній мірі вислов-
лювати вже наявні конструкції. Спочатку спів-
відноситися з ними та відповідним чином розта-

шовуватися в системі конструкцій. Юридичними 
конструкціями, наприклад, є склад правопору-
шення, юридична особа, склад договору. Не є 
конструкціями поняття чи визначення правопо-
рушення або правовідносин, бо в них не відо-
бражається структурно-системна побудова цих 
явищ [19, с. 12]. 

Базовими конструкціями правової інфор-
мації є постановка цілей, до котрих актуально 
стремить законодавець та потенційно керовані 
суб’єкти, які отримують засоби досягнення цих 
цілей. Надзвичайно важливим, з точки зору мак-
симальної оптимізації процесу правового регу-
лювання є техніко-юридичні аспекти, які відо-
бражають параметри формалізації телеологічної 
(цільової) та інструментальної інформації в мові 
НПА. Специфіка відображення цілей правового 
регулювання в законодавстві виражається в осо-
бливих логіко-нормативних конструкціях побу-
дови відповідних правових положень [12, с. 129].  

Якість і ефективність дії права визначаєть-
ся не тільки предметом регулювання, не тільки 
ступенем його “опору”, але й тими юридичними 
прийомами, які обрані для переведення реалій 
життя на мову права. Правові застереження як 
конкретний прийом юридичної техніки виступа-
ють повноправним елементом системи забезпе-
чення дії права [15, с. 7]. 

Правове застереження – соціально обу-
мовлена умова, яка має спеціальну нормативно-
лексичну форму (заява, положення), частково 
змінює зміст або об’єм дії норми права, створює 
новий правовий режим, виступає формою пого-
дження інтересів і породжує певні юридичні на-
слідки. Форми нормативного вираження право-
вих застережень – словосполучення терміни і 
логіко-мовні конструкції, за допомогою яких в 
НПА виражаються правові застереження. До ос-
новних форм нормативного вираження правових 
застережень відносяться наступні: “як правило”, 
“крім випадків”, “за винятком”, “маючи на ува-
зі”, “в порядку, передбаченому процесуальним 
законом”, “незалежно від”, в деяких випадках”, 
“при необхідності”, “як мінімум”, “в необхідних 
межах” та ін. [19, с. 39]. 

Згідно вимог техніки ЮП, створювані нор-
ми повинні бути виразом вже наявних конструк-
цій (понять), інакше ці норми будуть за межами 
системи і стануть абсолютно неефективними. 
Іґнорування вимоги “понятійного вираження” 
(не термінологічного, а саме понятійного) приз-
веде до того, що замість єдиної системи констру-
кцій і похідної від неї настільки ж єдиної систе-
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ми норм, буде існувати безліч розрізнених НПА 
[7, с. 141]. 

Юридичний текст – одна з найважливі-
ших життєвих форм виразу права. Юридичний 
документ, інший письмовий носій юридичної 
інформації мають текстові особливості, своєрід-
ний мовний вираз. Незважаючи на наявні супе-
речності в поглядах вчених-лінгвістів та юристів, 
більшість погоджуються в тому, що будь-який 
текст має лексичну (мовну), логічну і граматичну 
основи. Певним чином письмово організований з 
метою передачі інформації. Немає сумніву, що 
юридичні тексти, незалежно від їх функціонально-
го призначення і прагматичної ролі, мають такі ж 
основи. Залежно від функціональної мети юридич-
ні тексти розрізняються певною організацією, 
принципами й правилами виконання [4, с. 15].  

Змістовна частина НПА – виражене у 
письмовому вигляді мовне, знакове, графічне, 
словесно-термінологічне закріплення норм права 
чи індивідуальних приписів, а також інших по-
ложень. В тому числі й тих, що роз’яснюють цілі 
та мотиви його прийняття. Техніка ЮП включає 
також вимоги до мовностилістичного оформлен-
ня НПА. Тобто забезпечення їх офіційно-
ділового, документального стилю, мовної досту-
пності, стислості. Через належне використання 
відповідних засобів, серед яких найбільш важли-
вими є граматичні речення, слова та терміни, ле-
ксичні групи, абревіатури, досягається дотри-
мання даних вимог [1, с, 41].  

Чітке структурування тексту – необхідна 
умова його формалізації, тому що правильна пе-
редача висловлених у ньому думок неможлива 
без виділення різних структурних частин форма-
льної сторони юридичного тексту, які відповіда-
ють структурній побудові змісту [10, с. 9]. 

Мова НПА як інструмент техніки юридич-
ного письма, володіє рядом особливостей. Най-
більш суттєвим в характеристиці мови НПА є 
насамперед те, що вона володіє усіма особливос-
тями офіційно-ділового стилю словесного викла-
дення. Однією з основних особливостей мови 
НПА є її офіційний, документальний характер. 
Мова нормативних актів – це мова офіційного до-
кумента, який носить державно-владний характер, 
в якому виражається воля суспільства, який має 
офіційно-обов’язкову форму. Мова НПА виконує 
функцію не тільки повідомлення, але і впливу на 
свідомість і поведінку індивіда [10, с. 10]. 

В юридичному документі мовна форма є 
нормативною і формально закріпленою. Вона не 
може бути самостійно змінена. Не допускаються 
заміна слів, зміна порядку слів, речень і частин 

тексту. Для мови НПА характерні лексичні, син-
таксичні та композиційні особливості. При ви-
кладенні змісту НПА використовуються як зага-
льні мовні засоби, так і ті, що вироблені в юри-
дичній сфері або виключно в сфері нормотворчої 
діяльності. Особливою є функціональна характе-
ристика НПА [20, с. 8]. 

Правотворча лінгвістика – найважливі-
ший структурний елемент техніки юридичного 
письма. Надає уявлення про мовні правила з пра-
вотворчого стилю, використання слів як основ-
них одиниць правової мови, а також правових 
штампів (сталих словосполучень), нормативних 
речень, правових абревіатур тощо. Навряд чи в 
якомусь іншому виді писемного мовлення зов-
нішня форма висловлення має таке велике, а ча-
сом і доленосне значення (у житті окремої люди-
ни і держави в цілому), як у юриспруденції. Не-
точне або помилкове вживання термінів, логічні 
та граматичні помилки, змістові неточності у 
формулюванні правових норм, що призводить до 
розпливчастого або багатозначного їх тлумачен-
ня – неприпустимі явища у мові права [9, с. 41]. 

Юридичній мові властива системність. Не-
обхідно цінувати і підтримувати системність юри-
дичної мови. Дбайливо зберігати сформовану сис-
тему понять і мову від поспішних невиправданих 
новацій, що руйнують якість системності [6]. 

Мова НПА характеризується формалізаці-
єю, уніфікацією засобів вираження, орієнтована 
на ясність та однозначність. У мові НПА розкри-
вається думка суб’єкта законотворчої діяльності, 
засобами мови він не тільки сповіщає адресата 
про свій замисел, але й схиляє його до певної 
поведінки, впливаючи таким чином на його во-
лю. Однією з найважливіших є комунікативна 
функція мови НПА. Завдання комунікації поля-
гає у впливі на волю і свідомість людей, щоб 
створити спонукальні мотиви вести себе право-
мірно, у відповідності з вимогами правових при-
писів, використовуючи повноваження і викону-
ючи юридичні обов’язки [15, с. 36; 20, с. 8]. 

Доцільно виділити наступні правила-
вимоги техніки юридичного письма, пов’язані з  
мовностилістичним вираженням змісту НПА. 

1. Текст НПА в цілому має відповідати ор-
фографічним, лексичним, морфологічним, син-
таксичним, стилістичним тощо нормам українсь-
кої мови. 

2. При викладенні змісту НПА слід забез-
печувати властивості офіційно-ділового стилю: 
експресивну нейтральність, неупередженість, 
безособовість мови нормативних правових актів. 
НПА є засобом регулювання суспільних відно-
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син, владного впливу на людську поведінку, він 
звернений не до почуттів й уяви людей, на що в 
першу чергу спрямований художній літератур-
ний твір, а до їх волі і розуму.  

Нормативне речення – основна мовна оди-
ниця тексту НПА. Будується зі слів, словосполу-
чень і підпорядковується внутрішнім закономірно-
стям організації тексту НПА. При досягненні сту-
пеня адекватності волі та інтересів законодавця, 
необхідно дотримуватися наступних вимог.  

1. Адекватність граматичної форми. 
2. Відсутність перевантаження простих ре-

чень однорідними членами, які ускладнюють 
сприйняття думки законодавця. З ціллю полег-
шення сприйняття так звану “довготу” можна 
подолати за допомогою простої цифрової графі-
ки – 1), 2), 3) або букв – а), б), в), додатків – “і т. 
д.”, “і т. п.”, “та ін.”. 

3. Недопустимість використання невласти-
вих, нехарактерних природі правових норм спо-
лучників “а”, “але”, “щоб”, “так”, “а також”, “хо-
ча” та ін. [6, с. 148]. 

Експресивна нейтральність текстів НПА 
досягається через дотримання таких правил: ні-
коли не можна використовувати окличні та пита-
льні речення; обмежене вживання слів у перено-
сному значенні, використання синонімів; як пра-
вило, не можна вживати риторичних фігур, порі-
внянь (метафор), гіпербол (перебільшень); ніко-
ли не вживаються літоти (зменшення). Літота 
(від гр. litotes – простота) – один із засобів підк-
реслення виразності мови, побудований голов-
ним чином на применшенні якої-небудь ознаки 
предмета, протилежне – гіпербола [14, с. 396]. 

Неупередженість тексту НПА полягає в то-
му, що для них є характерним рівний, спокійний 
тон викладення, який не залежить від характеру 
предмету, що трактується, не забарвлений суб’єк-
тивним переживанням, пишною урочистістю, нер-
вовою схвильованістю, романтичною піднесеністю 
чи побутовою приземленістю [21, с. 29].  

Але в деяких випадках, в текст НПА мо-
жуть вноситися емоційні елементи, вирази, що 
носять літературно-художній окрас. Йдеться про 
преамбули конституцій, значних міжнародних 
нормативно-правових документів, законів тощо.  

Безособовий характер НПА в композицій-
но-синтаксичному відношенні пов’язаний з їх 
традиційним членуванням; в лексичному відно-
шенні тягне за собою повне відмовлення від 
вживання особових займенників і особових форм 
дієслів, наказового нахилу тощо. Безособовий 
стиль викладення також досягається вживанням 
дієслів пасивної форми (“забороняється”, 

“сплачуються”, “надається” тощо) і слів з осо-
бово-невизначеним значенням (“кожний”, “ні-
хто” і т.д.) [1, с. 37]. 

Одним з аспектів техніки юридичного пи-
сьма в НПА є використання текстових поправок 
в якості механізму зміни або скасування існую-
чих законів [23, с. 54].  

Особливою групою інструментів техніки 
юридичного письма є правові цитати, за допомо-
гою котрих  виражаються твердження і постано-
ви. Це досягається за рахунок унікальної і склад-
ної системи цитат, на відміну від будь-якого ін-
шого жанру письма. В різних країнах використо-
вуються різні методи цитування [21, с. 3].  “Ци-
тата” відноситься до конкретних правових орга-
нів або іншого джерел. Правова цитата містить 
різні слова, абревіатури та цифри, представлені в 
певному форматі, що дозволяє читачеві знайти 
цитований матеріал. Типова інформація в цитаті 
включає автора цитованого матеріалу, назву ор-
гану або джерела, інформацію про те, де відпові-
дну інформацію можна знайти в джерелі (напри-
клад, номер тому або сторінки), видавець,  дата. 
Правові цитати служать різним цілям. По-перше, 
цитата повинна розповісти читачам, де знайти ци-
товане джерело. Читачеві часто потрібно перегля-
нути цитоване джерело, або перевірити про що 
джерело говорить, або дізнатися додаткову інфор-
мацію з джерела. Тому, важливо, щоб цитата нада-
вала всю необхідну інформацію [21, с. 3]. 

Головне завдання юридичного письма по-
лягає в навчанні майбутнього юриста навичкам 
виконання юридичної роботи. Сукупність при-
йомів, які використовуються при створенні до-
кументів, називається юридичною технікою. Во-
на дає можливість наблизити теорію права до 
практики, набути практичних навичок виконання 
юридичної роботи, визначитися з практичним 
нахилом в юридичній освіті. Знання юридичної 
техніки дає можливість підвищити якість юри-
дичної роботи [11]. Юридична техніка – профе-
сійне мистецтво юриста та інструментальна час-
тина юридичної практики [5, с. 11]. 

Висновки. Техніка юридичного письма 
знаходить своє застосування в усіх сферах юри-
дичної практики. Безпосереднім її предметом 
виступають зовнішні форми останньої, якими 
виступають нормативно-правові акти. Техніка 
юридичного письма лежить в основі створення 
юридичних документів, охоплюючи юридичну 
мову, стиль та манеру написання. У результаті 
вдосконалення техніки юридичного письма ма-
сив позитивного права втрачає стихійний харак-
тер і стає вираженням певної заздалегідь осмис-



І.І. Онищук 

10 Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 559. Правознавство. 

леної структури, підпорядкованої логіці внутрі-
шньої будови.  

Ясність, простота і безпосередність юриди-
чного матеріалу в нормативно-правових актах – 
ціль техніки юридичного письма. Технічна скла-
дність і формальність права призводять до засто-
сування шаблонності та архаїчності в стилі ви-
кладення, а це ускладнює розуміння змісту нор-
мативно-правового акту.  

З “мови права” слід виокремити термін 
“юридичне письмо”. Адже “юридичне письмо” 
за змістом і значенням є самостійним поняттям, 
яке тісно взаємопов’язане з “мовою права”. Зміст 
техніки юридичного письма полягає в організації 
та структуруванні правового матеріалу, його пи-
сьмового викладу і зовнішнього виразу. Техніка 
ЮП пов’язана не лише з оформленням НПА, а й 
з усією багатогранною юридичною діяльністю в 
цілому.  

Для втілення техніки юридичного письма в 
практику нормотворення необхідна, по-перше, 
уніфікація її правил і засобів, а по-друге – стан-
дартизація, тобто санкціонування у встановле-
ному порядку комплексу уніфікованих правил і 
засобів, які повинні застосовуватися при вира-
женні змісту НПА в обов’язковому порядку. 

Формальність поступиться місцем чіткій 
законодавчій комунікації тільки через вдоскона-
лення техніки юридичного письма. Проблемати-
ка техніки юридичного письма потребує пода-
льшого ґрунтовного дослідження з метою вдос-
коналення системи теоретичних знань про юри-
дичну техніку, її місце й роль у юридичній науці 
та практиці. 
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CONCEPT AND FEATURES OF LEGAL WRITING TECHNIQUES IN LEGAL ACT 

 
Summary 

In the scientific article highlights the concept, features and basic rules of legal writing techniques. 
Thoroughness regulations set by the legal instruments of writing techniques. Written organization of legal 
material and external presentation. 

Keywords: legal writing technique, legal technique, legal writing rules, legal text, legal act, the 
language of legal act, legal constructions. 
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ПИСЬМА  
В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМ АКТЕ 

 
Аннотация 

Освещается понятие, особенности и основные правила техники юридического письма. Обеспе-
чение совершенства нормативно-правовых актов с помощью совокупности инструментов техники 
юридического письма. Письменная организация правового материала и внешний изложение. 

Ключевые слова: техника юридического письма, юридическая техника, правила юридического 
письма, юридический текст, нормативно-правовой акт, язык нормативно-правового акта, юридичес-
кие конструкции.  
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 

Досліджуються проблеми рівного доступу до якісної загальної середньої освіти в Україні на основі чин-
ного законодавства України. 

Ключові слова: нормативно-правовий акт, рівний доступ, якість загальної середньої освіти, загальноосві-
тній середній заклад. 

 
Постановка проблеми. Якісна освіта розг-

лядається сьогодні як один з індикаторів високої 
якості життя, інструмент соціальної та культур-
ної злагоди й економічного зростання. Міжнаро-
дне співтовариство хвилюють питання якісної 
освіти з проекцією на набуття молоддю життєвих 
компетентностей, її успішне входження у сучас-
не суспільство. 

Україна також приділяє велику увагу про-
блемі якості освіти, проголошуючи її “націона-
льним пріоритетом і передумовою національної 
безпеки держави, додержання міжнародних норм 
і вимог законодавства України щодо реалізації 
права громадян на освіту” [1]. 

Шлях до європейської та світової інтегра-
ції, обраний Україною, зумовлює необхідність 
інтенсивних змін в усіх галузях суспільного жит-
тя. Поза сумнівом, це стосується і сфери загаль-
ної середньої освіті. Роль школи набуває особли-
вої значущості у становленні та розвитку особис-
тості, визначенні її життєвих пріоритетів та 
окресленні планів на майбутнє. Шкільна освіта 
повинна перетворитися на новий стратегічний 
напрямок демократичної держави. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання законодавчої регламентації рівного дос-
тупу до якісної загальної середньої освіти розк-
риваються у працях М. В. Ворона, О. І. Локши-
ної, Т. О. Лукіної, Ю. М. Найди та ін. Однак не-
має комплексних монографічних досліджень з 
даної проблематики. 

Метою статті є дослідження проблеми рівно-
го доступу до якісної загальної середньої освіти в 
Україні на основі чинного законодавства України. 

Виклад основного матеріалу. Від почат-
кової та середньої освіти, які закладають фунда-
мент для успішного розвитку особистості та роз-
криття її потенціалу, значною мірою залежить 
ефективність функціонування і старшої школи, 
та, врешті-решт, результат, що його має проду-
кувати освітня система – висококваліфікована 
особистість з активною життєвою позицією.  

Завдання забезпечення громадянам умов 
для рівного доступу до освіти, насамперед шкі-

льної, стало одним з головних у політиці більшо-
сті держав світу. З середини минулого століття 
дії окремих країн щодо забезпечення рівного до-
ступу до якісної освіти активізувались і набули 
характеру чітко визначеної загальносвітової тен-
денції. В Україні одним з пріоритетних напрямів 
державної політики в освітній галузі є гаранту-
вання права на здобуття безкоштовної якісної 
загальної середньої освіти, як конституційного 
права людини, та реалізація принципу наступно-
сті в освіті. Проте, рівень охоплення дітей і під-
літків загальною середньою освітою в Україні не 
відповідає законодавчо затвердженим нормам. 

Проблема незабезпечення рівного доступу 
до якісної шкільної освіти в Україні є сукупним 
результатом негативної дії різноманітних зовні-
шніх і внутрішніх чинників. Одним із найваго-
міших факторів впливу виступає недосконалість 
чинного освітянського законодавства та недіє-
вість механізму його реалізації. 

Доступність загальної середньої освіти є 
однією з необхідних умов забезпечення держа-
вою її якості. Оскільки загальна середня освіта в 
Законі України “Про загальну середню освіту” 
визначається як обов’язкова, то низький рівень 
охоплення нею дітей відповідної вікової катего-
рії можна вважати як один з показників її недо-
статньої якості [2]. 

Рівень доступності освіти прийнято визна-
чати за двома показниками: фінансовою доступ-
ністю освітніх послуг та фізичною доступністю 
закладів освіти для більшості громадян [8, с. 10]. 

Конституція України гарантує безкоштовне 
надання загальної середньої освіти. З цього ви-
пливає, що фінансова доступність освітніх пос-
луг має визначатися не платоспроможністю на-
селення, а обсягами бюджетних асигнувань на 
потреби шкільної освіти. Саме тому рівень еко-
номічного розвитку країни стає необхідною умо-
вою забезпечення фінансової доступності освіт-
ніх послуг у цілому. 

На жаль, в останні роки намітилася тенде-
нція щодо фізичного та фінансового обмеження 
доступності загальної середньої освіти, у першу 
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чергу, для дітей з малозабезпечених родин та з 
сільської місцевості. Така ситуація призводить 
до порушення конституційного права людини на 
здобуття якісної освіти, у тому числі загальної 
середньої, окремих положень Конвенції про пра-
ва дитини, а також принципів наступності та не-
перервності освіти. 

Перебування економіки України протягом 
останнього десятиліття у кризовому стані обумо-
вило зміни в перерозподілі коштів державного 
бюджету між окремими напрямами, що прояви-
лося в недостатньому рівні бюджетного фінансу-
вання освіти загалом, і загальної середньої осві-
ти, зокрема. Абсолютні значення видатків на по-
треби загальної середньої освіти зростали з року 
в рік, причому темпи їх щорічного приросту пе-
ревищували 10% [21-27]. Проте тривале падіння 
ВВП призвело до того, що протягом 1990-2001 
років на загальну середню освіту у середньому 
виділялось 4,7% ВВП, а на потреби загальноосві-
тніх навчальних закладів – лише 2,2% ВВП. 

Наведені дані свідчать про те, що протягом 
цих років не виконувалась законодавчо затвер-
джена норма щодо бюджетного фінансування 
освітньої галузі (ст. 61 Закону України “Про 
освіту”) [3]. Крім того, прийняття у 1993 році 
Національної програми “Освіта” потребувало 
додаткових бюджетних асигнувань у розмірі 25% 
від цієї суми. Проте, за даними аналітичних ма-
теріалів, підготовлених Міністерством освіти 
України у 1994 р. передбачалося виділити на всю 
освітню галузь 9,7% валового національного до-
ходу, але фактично ці витрати становили лише 
6,6%: “фінансувалися фактично лише витрати на 
заробітну плату, причому із запізненням на 2-3 
місяця. Інші статті витрат фінансувались у не-
значних розмірах, через що значно скоротився 
обсяг будівництва та капітального ремонту, 
майже зовсім припинилося оновлення лаборато-
рної бази, практично припинилася комп’ютери-
зація навчального процесу” [10, с. 36]. 

Отже, попри те, що в Україні величина бю-
джетного фінансування знаходиться приблизно 
на рівні середнього значення постсоціалістичних 
країн Центральної, Східної Європи та Балтії, во-
на продовжує залишатись значно нижчою від 
законодавчої норми та не задовольняє потреби 
системи загальної середньої освіти. 

Щодо рівня фізичної доступності загальної 
середньої освіти, то одним із перших чинників, 
що негативно впливає на рівень її доступності є 
низький рівень заробітної плати вчителів. Почи-
наючи з 1997 р., приріст середньої заробітної 
плати в освіті значно зменшився порівняно з ро-

стом середнього рівня зарплат в Україні та зар-
плат держслужбовців. Наприклад, у 2000 р. при-
ріст зарплати у всіх галузях економіки сягнув 
29,2%, в освіті – 9,9%, а в системі державного 
управління – 45,9 % [21-27]. Щоправда, з 2001 р. 
ситуація почала виправлятись на краще – станом 
на початок 2002/2003р. зарплата вчителів держа-
вних шкіл майже досягла прожиткового мініму-
му (99,4 %) [29, с. 218 ].  

Отже, всупереч спробам уряду України за 
останні роки поліпшити ситуацію щодо збіль-
шення рівня матеріального забезпечення вчите-
лів, намітилася тенденція до збільшення розриву 
між середніми зарплатами вчителів і працівни-
ками промислової сфери та структури органів 
державного управління. 

Президент України у своєму Посланні до 
Верховної Ради України в 2002 році основною 
причиною виникнення кадрового дефіциту в на-
вчальних закладах назвав невідповідність заробі-
тної плати вчителів прожитковому мінімуму [11, 
с. 54]. Головна причина цієї проблеми криється 
не в тому, що вищі навчальні заклади готують 
недостатню кількість педагогів, а в тому, що ви-
пускники не йдуть працювати до школи, а старі 
кадри лишають викладацьку діяльність у пошу-
ках оплачуванішої роботи. 

Іншим чинником обмеження фізичної дос-
тупності до загальної середньої освіти є відсут-
ність навчальних закладів в окремих населених 
пунктах. Попри те, що Україна має досить розга-
лужену мережу загальноосвітніх навчальних за-
кладів, проблема їх доступності на селі сьогодні 
дуже актуальна [17-20]. Так, станом на початок 
2011 року мережа сільських загальноосвітніх шкіл 
включала лише 13,3 тисячі одиниць. З них – школи 
І ступеня становлять 12,2%, І-ІІ – 36,2% і І-ІІІ – 
50,8%. Загалом у них навчається 1,4 млн. учнів.  

Загальна забезпеченість сільських поселень 
школами становить 46,7%; у т.ч. у 36,6% населених 
пунктах, що не мають шкіл, чисельність дітей та 
молоді віком 7-17 років становить 20-50 і більше 
осіб. Крім цього, 224,1 тис. дітей шкільного віку 
проживають за межами пішохідної (на відстані бі-
льше 3-х км) доступності і потребують підвезення. 

За даними Державної служби статистики 
станом на початок навчального року 2010/2011 в 
Україні налічувалося 20,3 тис. загальноосвітніх 
навчальних закладів; при цьому станом на 1990/ 
1991 в Україні налічувалося 21,8 тис. загальноосві-
тніх навчальних закладів, а найбільшу кількість за 
роки незалежності було зафіксовано станом на по-
чаток навчального року 1995/1996 – 22,3 тис.  
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За даними Міністерства освіти і науки 
України в 2009 році кількість загальноосвітніх 
середніх шкіл скоротилася майже на 400, а в 
2010 році – на 115, у тому числі було закрито 
більше 80 сільських шкіл. Щоправда, словом 
“закриття” високопосадовці намагалися не опе-
рувати – його замінили на “призупинення діяль-
ності” (у селах, де учнів замало).  

Річ у тім, що до кінця 2009-го року на за-
криття сільських шкіл діяв “мораторій” Верхов-
ної Ради України. І закривати школу – місцева 
влада не мала права, формально її просто “зами-
кали”, а дітей – починали возити в села з біль-
шими школами.  

У квітні 2011 року Верховна Рада України 
не підтримала законопроект про встановлення 
мораторію на закриття державних і комунальних 
загальноосвітніх навчальних закладів у сільській 
місцевості на період до 1 липня 2012 року. Від-
повідно, констатуємо той факт, що і по сьогод-
нішній день місцеві органи влади, які утримують 
навчальні заклади за рахунок власних бюджетів, 
приймають рішення про закриття шкіл. Так, 
першого вересня 2011 року не розпочали свою 
діяльність школа № 3 у м. Макіївка, школа № 3 у 
м. Лисичанськ, школа № 111 у м. Донецьк. Од-
нак перелік цим, на жаль, не обмежується.  

Отже, на сьогодні для значної кількості ді-
тей шкільного віку з сільської місцевості фізична 
доступність загальної середньої освіти є обмеже-
ною, що в майбутньому призведе до обмеженого 
доступу до вищої освіти. 

Актуальним питанням сьогодення є і за-
безпечення доступності до якісної загальної се-
редньої освіти дітей з особливими потребами, до 
яких належать: діти з проблемами фізичного та 
розумового розвитку, з психоневрологічними 
захворюваннями, захворюваннями серцево-
судинної системи, з малими і затухаючими фор-
мами туберкульозу, а також діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування. 

Для забезпечення права на якісну освіту 
цих дітей міжнародна практика пропонує дітям з 
особливими потребами широкий вибір доступ-
них форм здобуття освіти: індивідуальну, диста-
нційну, екстернатну, “школи консультаційних 
класів”, “школи другого шансу”, “вечірні шко-
ли”, а також “включені” (“інклюзивні”) форми 
навчання. Останні дають змогу дітям із особли-
вими потребами навчатися спільно зі своїми здо-
ровими ровесниками, що ефективно впливає на 
рівень їхньої соціалізації.  

В Україні спеціальна освіта має складну, 
розгалужену й диференційовану систему навча-

льно-виховних (корекційних) закладів, реабілі-
таційних і медико-педагогічних центрів, навча-
льно-виховних комплексів, спеціальних (корек-
ційних) класів при середніх закладах освіти то-
що. Розвиток системи спеціальної освіти спря-
мований на подальшу диференціацію і вдоскона-
лення діючої мережі корекційних закладів, відк-
риття нових типів закладів, у яких надаватиметь-
ся комплексна допомога й підтримка дітям із 
особливими потребами, а також із залученням їх 
до загальноосвітніх шкіл [4].  

Закони України “Про освіту” та “Про зага-
льну середню освіту” надають можливість бать-
кам дітей з особливими потребами обирати різні 
форми навчання (в спеціальній школі, школі-
інтернаті, навчально-реабілітаційному центрі, у 
корекційних класах при загальноосвітній школі, 
дитсадку-школі, надомного навчання, у формі 
екстернату тощо).  

Питання освіти дітей з особливими потре-
бами регулюється також законодавством про ін-
валідів, зокрема, Законом України “Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні”, 
“Про реабілітацію інвалідів в Україні”, нормати-
вними документами у цій сфері та міжнародними 
договорами з питань прав інвалідів. Норми щодо 
освіти дітей-інвалідів містить і Закон України 
“Про охорону дитинства”.  

Проте, як свідчить практика, в нашій державі 
немає необхідної кількості спеціальних (корекцій-
них) закладів, кваліфікованих кадрів тощо. Назріла 
потреба проведення якісних змін існуючої системи 
спеціальної освіти. І, в першу чергу, це стосується 
змін у законодавстві. Норми вищезгаданих законів 
з питань освіти дітей з особливими потребами не 
узгоджені між собою. Законодавчо не введений 
навіть термін “діти з особливими потребами” (діти 
з особливими освітніми потребами), зустрічаються 
терміни діти-інваліди; діти, які потребують корек-
ції фізичного та (або) розумового розвитку; особи, 
які мають вади у фізичному чи розумовому розви-
тку і не можуть навчатися в масових навчальних 
закладах; діти-інваліди та діти з вадами розумового 
або фізичного розвитку.  

Правове регулювання питань інклюзивної 
освіти знаходиться практично в зародковому 
стані. Відсутнє спеціальне законодавство з пи-
тань освіти дітей з особливими потребами. 

Конвенція ООН про права дитини як доку-
мент міжнародного рівня автоматично висуває ви-
моги до кожної держави щодо приведення націо-
нального законодавства у відповідність з цією “все-
світньою конституцією прав дитини”. Наша дер-
жава на цьому шляху робить свої прогресивні кро-
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ки. За останні роки набуває інтенсивного розвитку 
державна підтримка дітей з особливостями психо-
фізичного розвитку, сприяння втіленню прогреси-
вних ідей у практику. Однак цього недостатньо. 

Певні категорії дітей в Україні позбавлені 
рівного доступу до якісної освіти. У 2004 році в 
Україні було зареєстровано 135773 дитини з осо-
бливими потребами віком до 16 років, що стано-
вить 1,8 процентів від загальної кількості дітей в 
Україні. За даними Міністерства освіти і науки 
України у 2005/2006 навчальному році освіту у 
спеціально організованих умовах здобувають 
54,1 тис. дітей, які потребують корекції фізично-
го або інтелектуального розвитку у 396-ти спеці-
альних загальноосвітніх навчальних закладах. За 
даними Міністерства праці та соціальної політи-
ки України у системі соціального захисту діють 
(на кінець 2004 р.) 56 будинків-інтернатів для 
дітей з різними психофізичними проблемами, де 
перебуває 7716 дітей [1]. А це, у свою чергу, за-
довольняє освітні потреби лише 30 % дітей з 
особливими потребами. 

Однією із форм навчання дітей з особли-
вими освітніми потребами є нова, але визнана у 
багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти, 
яка забезпечує безумовне право кожної дитини 
навчатися у загальноосвітньому закладі за міс-
цем проживання із забезпеченням усіх необхід-
них для цього умов. В Україні модель інклюзив-
ної освіти почала набувати значення переважно 
за ініціативи громадських організацій. 

Інклюзивна освіта – це процес, у якому 
школа намагається відповідати на потреби усіх 
учнів, вносячи необхідні зміни до навчальної 
програми та ресурсів, щоб забезпечити рівність 
можливостей. Створення та розвиток умов для 
отримання якісної освіти в загальноосвітньому 
закладі для дітей з особливими навчальними по-
требами – одне з основних завдань Всеукраїнсь-
кого фонду “Крок за кроком”, який було засно-
вано в 1999 році Міжнародним фондом “Відро-
дження” (м.Київ) та Міжнародним центром роз-
витку дитини (Вашингтон, США).  

Місією фонду є забезпечення рівного досту-
пу до якісної освіти усіх дітей з активним залучен-
ням сімей та місцевих громад в освітній процес. 
Місія Всеукраїнського фонду “Крок за кроком” 
базується на цінностях відкритого демократичного 
суспільства, які включають в себе індивідуальний 
підхід до навчання до кожної дитини, включаючи 
дітей з особливими потребами, дітей національних 
меншин, дітей сиріт; рівний доступ та забезпечен-
ня умов для отримання якісної освіти для усіх ді-
тей; активне залучення сімей та громади до освіт-

нього процесу; розширення ролі школи як осеред-
ку розвитку місцевих громад. Реалізація місії фон-
ду сприяє процесам демократизації та гуманізації 
системи освіти України. 

З метою виконання місії щодо втілення де-
мократичних цінностей у системі освіти України, 
Фонд ініціює освітні проекти і програми спільно 
з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 
України, Інститутом спеціальної педагогіки АПН 
України, іншими державними та громадськими 
організаціями [1]. В основу програм Фонду пок-
ладено демократичні цінності відкритого суспі-
льства як передумова інтеграції України в Євро-
пейську спільноту. 

У рамках програми “Інклюзивна освіта” 
Фондом було реалізовано проекти: “Реалізація 
прав людини через рівний доступ до якісної осві-
ти” (2001-2002 рр.), “Змінимо світ для дітей з 
особливими потребами – кроки до партнерства” 
(2002 р.), “Адвокатство батьків – обстоювання 
права на інклюзивну освіту для дітей з особли-
вими потребами” (2003р.), “Розвиток модельних 
центрів інклюзивної освіти для дітей з особли-
вими потребами” (2003-2005 рр.), “Створення 
ресурсних центрів для батьків дітей з особливи-
ми потребами” (2005-2007 рр.) та ін. 

За підтримки Фонду прав інвалідів з 1 ве-
ресня 2010 по 31 серпня 2011 року реалізовував-
ся проект “Громадянське суспільство – за захист 
прав дітей з особливими потребами на рівний 
доступ до якісної освіти” [5].  

Проект присвячений проблемам дітей-інва-
лідів щодо отримання можливості вчитися зі свої-
ми однолітками і отримувати такий важливий дос-
від комунікації у міні-суспільстві, яким є школа.  

Незважаючи на позитивні кроки з боку 
держави щодо забезпечення рівного доступу до 
якісної загальної середньої освіти, нестача дер-
жавних коштів для підтримки нормального фун-
кціонування загальноосвітніх закладів, малодо-
ступність навчання для дітей з особливими пот-
ребами та зниження доходів населення є найва-
гомішими причинами, що призвели до зменшен-
ня в Україні показника охоплення дітей загаль-
ною середньою освітою як первинної ланки сис-
теми освіти та порушення проголошених у зако-
нодавчих документах основних стратегічних лі-
ній і принципів державної освітньої політики. 

Для спроби виходу з такої ситуації доціль-
но було б оновити чинне освітянське законодав-
ство України, привести його у відповідність до 
міжнародних документів та прийняти ряд нових 
нормативно-правових актів у сфері загальної се-
редньої освіти. 
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На думку Т. Лукіної, для розв’язання бага-
тьох освітніх і соціальних проблем, у тому числі 
й проблеми підвищення рівня доступності зага-
льної середньої освіти в Україні, бачиться доці-
льним запровадження механізму державно-
громадського управління якістю освіти [8, с. 18].  

Цей механізм має формуватись з урахуван-
ням ієрархічності чинної нині системи держано-
го управління освітою, бути заснований на дер-
жавно-громадській формі управління та забезпе-
чувати управлінський вплив на різноманітні 
чинники, які безпосередньо чи опосередковано 
визначають рівень доступності загальної серед-
ньої освіти, а отже, і її якість. 

Для ефективного функціонування механіз-
му державно-громадського управління освітою, 
Т. Лукіна виділяє декілька умов його створення. 
До них належать: 1) забезпечення прозорості 
прийняття рішень та ієрархічність структури, 
тобто створення відповідних об’єднань (піклуваль-
ні ради загальноосвітніх навчальних закладів, уч-
нівські ради та батьківські комітети, міського і, 
особливо, обласного та національного рівнів, гро-
мадські організації, спілки педагогів та інші утво-
рення); 2) активність так званого “людського чин-
ника”, тобто ініціативи та потенціалу членів цих 
об’єднань та громадськості; 3) затвердження відпо-
відних нормативних документів, які встановлюва-
тимуть коло завдань, права, обов’язки та повнова-
ження цих організацій на всіх рівнях державно-
громадського управління освітою; організація пос-
тійного незалежного (зовнішнього) спостереження, 
стеження за станом і процесами, що відбуваються 
у системі загальної середньої освіти на всіх рівнях, 
оцінювання результативності управлінської діяль-
ності та громадського впливу [8, с. 18-19].  

Це означає, що одним з головних елементів 
запропонованої моделі є створення на законода-
вчому рівні та у реальному суспільному житті 
мережі регіональних центрів моніторингу якості 
загальної середньої освіти, які займатимуться 
одержанням, узагальненням та інтерпретацією 
інформації про діяльність освітньої системи на 
всіх етапах і рівнях її функціонування.  

Висновки. Від рівня доступності загальної 
середньої освіти, а також її якості, значною мірою 
залежить і доступність, якість функціонування ви-
щої та професійно-технічної освіти, а значить і ре-
алізація принципу наступності в освіті.  

Отже, забезпечення рівного доступу та ре-
алізація принципу обов’язковості шкільної осві-
ти вплине не лише на поліпшення якості загаль-
ної середньої освіти як першої освітньої ланки, а 
й удосконалить механізми державного управлін-

ня освітою та зміцнить інтелектуальний потенці-
ал вищої освіти в особі абітурієнтів. Належна і 
своєчасна модернізація освітянської законодав-
чої бази буде сприяти розбудові високоякісної 
системи загальної середньої освіти, що відпові-
датиме найкращим світовим тенденціям, забез-
печувати рівний доступ до якісної освіти. 

 
Список літератури 

 
1. Ворон М.В., Найда Ю.М. Інклюзивна 

освіта: українські реалії. [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://www.ussf.kiev.ua/ 
index.php?go=Inklus&id=19 

2. Закон України “Про загальну середню 
освіту” від 13.05.1999р., № 651-ХІV // Освіта 
України. Нормативно-правові документи. – К.: 
Міленіум, 2001. – С. 103 – 126 

3. Закон України “Про освіту” від 
23.05.1991р. № 1060-ХІІ // Освіта України. Нор-
мативно-правові документи. – К.: Міленіум, 
2001. – С. 11 – 38. 

4. Законодавство України у сфері загаль-
ної освіти на відповідність до міжнародних до-
кументів у галузі прав людини. [Електронний 
ресурс] – Режим доступу: http://ussf.kiev.ua 
/index.php?go=Inklus&id=44 

5. Захист прав дітей з особливими потре-
бами на рівний доступ до якісної освіти. [Елект-
ронний ресурс] – Режим доступу: 
http://gurt.org.ua/partnerships/7489/ 

6. Лукіна Т.О. Доступність здобуття осві-
ти: аналіз результатів міжнародного дослідження 
// Шкільний світ. – 2000. – № 24 (80). – С. 1 – 16. 

7. Лукіна Т.О. Реалізація освітньої держав-
ної політики України: аспект доступності освіти // 
Статистика України. – 2003. – № 4. – С. 30 – 33. 

8. Моніторинг якості освіти: становлення 
та розвиток в Україні: Рекомендації з освітньої 
політики / Під заг. ред. О.І.Локшиної – К.: К.І.С., 
2004. – 160 с. 

9. Національна доктрина розвитку освіти 
України / ІІ Всеукраїнський з’їзд працівників 
освіти. – К., 2002. –С.143. 

10. Освіта в Україні 1992 – 1994 рр. (інфор-
маційно-аналітичний матеріал до розгляду на ІІІ 
сесії Верховної Ради України). – К., 1995. – 65 с. 

11. Послання Президента України до Верхо-
вної Ради України: про внутрішнє і зовнішнє ста-
новище України у 2002 році. – К., 2003. – 473 с. 

12. Про додаткові заходи щодо забезпе-
чення розвитку освіти в Україні / Указ Президен-
та України від 09.10.2001р. № 941 // http://www. 
kuchma.gov.ua/. 



Правові аспекти проблеми якості загальної середньої освіти в Україні 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 559. Правознавство. 17 

13. Про заходи щодо поліпшення функціо-
нування та розвитку загальної середньої освіти / 
Указ Президента України від 02.06.1998 р., № 
580 зі змінами 15.02.1999 р., № 174 // Освіта 
України. Нормативно-правові документи. – К.: 
Міленіум, 2001. – С. 95 – 96. 

14. Про Національну доктрину розвитку 
освіти / Указ Президента України від 17.04.2002 р., 
№ 347 // Освіта України. – 2002. – № 33. – С. 4 – 6. 

15. Про підсумки роботи загальноосвітніх та 
професійно-технічних закладів у 2000/2001 навча-
льному році та основні завдання на новий навчаль-
ний рік / Рішення колегії Міністерства освіти і нау-
ки України від 16.08.01, №9/1 – 3 // Інформ. зб. 
МОН України. – 2001. – № 20. – С. 3 – 12. 

16. Система освіти в Україні: стан та перс-
пективи розвитку // Національна безпека і обо-
рона. – 2002. – № 4. – С. 1 – 35. 

17. Статистичний збірник. Загальноосвітні, 
позашкільні, дошкільні та професійно-технічні 
навчальні заклади (1996 – 2000 р.р.). – К.: Ком-
пас, 2001. – 136 с. 

18. Статистичний збірник. Загальноосвітні, 
позашкільні, дошкільні та професійно-технічні 
навчальні заклади (2000 – 2001 р.р.). – К.: Ком-
пас, 2002. – 112 с. 

19. Статистичний збірник. Загальноосвітні, 
позашкільні, дошкільні та професійно-технічні 
навчальні заклади (2001 – 2002 р.р.). – К.: Ком-
пас, 2003. – 112 с. 

20.  Статистичний щорічник України за 
1995 рік: Довідкове видання / Міністерство ста-
тистики України. – К.: Техніка, 1996. – 576 с. 

21. Статистичний збірник. Загальноосвітні, 
позашкільні, дошкільні та професійно-технічні 

навчальні заклади (2002-2003 р.р.). – К.: Компас, 
2004. – 112 с. 

22. Статистичний щорічник України за 
1996 рік: Довідкове видання / Міністерство ста-
тистики України / Відп. за вип. О.Г. Осауленко. – 
К.: Українська енциклопедія, 1997. – 618 с. 

23. Статистичний щорічник України за 
1997 рік: Довідкове видання / Міністерство ста-
тистики України / Відп. за вип. О.Г. Осауленко. – 
К.: Українська енциклопедія, 1998.– 623 с. 

24. Статистичний щорічник України за 
1998 рік: Довідкове видання / Міністерство ста-
тистики України / За ред. О.Г. Осауленка; відп. 
за вип. В.А. Головко. – К.: Техніка, 1999. – 576 с. 

25. Статистичний щорічник України за 
1999 рік: Довідкове видання / Міністерство ста-
тистики України / За ред. О.Г.Осауленка; відп. за 
вип. В.А. Головко. – К.: Техніка, 2000. – 645 с. 

26. Статистичний щорічник України за 
2000 рік: Довідкове видання / Міністерство ста-
тистики України / За ред. О.Г. Осауленка; відп. 
за вип. В.А. Головко. – К.: Техніка, 2001. – 598 с. 

27. Статистичний щорічник України за 
2001 рік: Довідкове видання / Міністерство ста-
тистики України / За ред. О.Г. Осауленка; відп. 
за вип. В.А. Головко. – К.: Техніка, 2002. – 644 с. 

28. Статистичний щорічник України за 
2009 рік: Довідкове видання / Міністерство ста-
тистики України / За ред. О.Г. Осауленка; відп. 
за вип. В.А. Головко. – К.: Техніка, 2010. – 567 с. 

29. Україна у цифрах у 2003 році: Корот-
кий статистичний збірник / Державний комітет 
статистики України / Відпов. за вип. В.А. Голов-
ко; За ред. О.Г. Осауленка. – К.: Держкомстат 
України, 2004. – 272 с. 

 
Стаття надійшла до редколегії 17 березня 2011 року. 
Рекомендована до опублікування у “Віснику” членом редколегії М.В. Никифораком. 

R.L. Kovalchuk 
LEGAL ASPECTS OF PROBLEM OF THE QUALITY OF SECONDARY EDUCATION  

IN UKRAINE 
Summary 

The problems of a level of access to quality secondary education in Ukraine on the basis of current 
legislation of Ukraine. 

Key words: legal act, even access, quality of secondary education, general secondary institution. 
 

Р.Л. Ковальчук 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УКРАИНЕ  
Аннотация 

Исследуются проблемы ровного доступа к качеству общего среднего образования в Украине на 
основе действующего законодательства Украины. 

Ключевые слова: нормативно-правовой акт, ровный доступ, качество общего среднего образо-
вания, общеобразовательное среднее учреждение.  



 

18 Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 559. Правознавство. 

УДК 34.01 
© 2011 р. С.Г. Меленко 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

ПРОЕКЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРИРОДНИЧИХ  
УЯВЛЕНЬ АНАКСІМАНДРА МІЛЕТСЬКОГО  

НА ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 
 

Досліджуються філософсько-природничі уявлення Анаксімандра Мілетського (біля 610 – 546 рр. до н.е.) 
та проекція впливу його основних ідей на процеси державотворення. 

Ключові слова: Анаксімандр Мілетський, давньогрецька філософія, «апейрон», закон єдності та боротьби 
протилежностей, процес державотворення, повноваження органів державної влади. 

 
Постановка проблеми. Другим серед мі-

летських філософів прийнято вважати Анаксіма-
ндра, учня Фалеса [8, с.15-19]. Біля 546 р. до н.е. 
він опублікував першу прозову науково-
філософську працю Давньої Греції – трактат 
«Про природу», який заклав основи іоністичної 
природничої історії або «фізіології». Вона стояла 
біля витоків фізики, географії, астрономії, геоло-
гії, метеорології та біології. В цьому трактаті 
Анаксімандром було подано всезагальну історію 
космосу від моменту його виникнення із первин-
ної матерії до походження живих істот та люди-
ни, а також вперше запропоновано геоцентричну 
модель світу, яка була основною в астрономії на 
протязі усього періоду Античності та Середньо-
віччя до Коперника [2, c.116]. 

Звичайно, вчення філософа переважно но-
сить філософський та природничий характер, але 
опосередковано можна провести паралелі між 
його світобаченням та державно-правовими і со-
ціальними процесами, які є невід’ємною части-
ною буття. Тому в даній статті ми спробуємо на-
класти основні ідеї мислителя на матрицю дер-
жавно-правових та соціальних процесів та оціни-
ти вплив наріжних постулатів філософа на роз-
виток правової думки, а, відтак, і на процеси 
державотворення. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
До проблем дослідження творчої спадщини Ана-
ксімандра зверталося не одне покоління вчених-
філософів, але у правознавців проблематика, ви-
кладена у творчості Анаксімандра, не викликала 
великої зацікавленості, що і пояснює лише доти-
чний підхід вчених-юристів до філософських 
ідей, сформульованих філософом. Але в той же 
час аналізом ідей  мислителя займались такі вче-
ні як В.Г.Анішкін [1], М.Вундт [2], О.А.Донскіх 
[4], А.М.Кочергін [4], М.Кошкарян [5], С.Я.Лур’є 
[6], С.А.Мальцева [7], Б.Рассел [10], С.М.Тру-
бецький [11], К.Форклендер [12] та ін. 

Метою статті є дослідження філософсько-
природничих уявлень Анаксімандра Мілетського 

та аналіз впливу його основних філософських 
ідей на процеси державотворення. 

Виклад основного матеріалу. Наступним 
після Фалеса Мілетського представником Мілет-
ської філософської школи був його учень Анак-
сімандр із Мілета (біля 610 – 546 рр. до н.е.). 
Мислитель є одним із перших в історії, хто ви-
словив припущення, що земля – це не острів, що 
лежить на воді, а тіло, що вільно витає у просто-
рі. За формулювання припущення про те, що лю-
дина походить від живих істот, які виникли у 
водному середовищі, цього філософа можна та-
кож вважати батьком еволюціонізму [9, c.93]. 
Його творчість в основному носила пізнавально-
природничий характер і проблем державного, 
політичного та правового характеру торкалася 
опосередковано. Основною метою його науково-
го пошуку виступає проблема походження Всес-
віту, визначення першооснови світу. На жаль, із 
змісту його праці «Про природу», на даний час 
не залишилося жодної цілої складової частини. 
До наших днів дійшло лише кілька рядків, що 
належали перу філософа, але проаналізувавши 
навіть такий незначний обсяг матеріалу, ми мо-
жемо зазначити, що проблема походження всес-
віту в Анаксімандра, є більш дослідженою та 
з’ясованою, ніж у його попередника – Фалеса із 
Мілета. Значний крок вперед у творчій спадщині 
філософа, порівняно з Фалесом, криється в тому, 
що Анаксімандр бере за першооснову, «архе», не 
визначений, так би мовити «відчутний», елемент, 
як це робить Фалес (мається на увазі вода), а не-
визначену, уявну, до деякої міри абстрактну ма-
терію. Першоосновою всіх речей для нього ви-
ступає «апейрон» – нескінченне (або не визначе-
не), якому він надалі надає предикати безсмертя 
та незнищення, нестворення та невичерпності 
[12, c.20]. Апейрон – це те, що залишається в ре-
зультаті уявного абстрагування від усіх якісних 
та кількісних ознак речей. Це безмежна, напов-
нююча увесь простір субстанція, яка не знає ані 
ділення, ані форм і утворень та одночасно є не-
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визначеною, яка не набула жодних чуттєвих яко-
стей. Це вища абстракція, до якої могла сягнути 
тогочасна думка, це перше дійсне відсторонення 
від усякого чуттєвого сприйняття [3, c.8]. Зазна-
чена первинна речовина, матерія, за Анаксіманд-
ром, знаходиться у вічному русі, в процесі якого 
з її складу постійно виділяються протилежності 
(тепле та холодне, сухе та вологе), які, існуючи 
як окремі сутності, набувають антагоністичних 
ознак і, як наслідок, вступають у боротьбу одна з 
одною, і в результаті даного процесу ці протиле-
жності знову повертаються до стану первинної 
речовини [1, c.18]. Можна припустити, що за 
Анаксімандром всесвітня гармонія та рівновага 
настають тільки тоді, коли з «апейрону» не виді-
ляється жоден елемент, в момент перебування 
цих частин у його структурі в рівновазі та гармо-
нії. Коли ж з вихідної речовини виділяється хоча 
б один з її структурних елементів, будь то вода, 
земля, вогонь чи повітря – одразу ж настає дис-
гармонія, яка проявляється в боротьбі протилеж-
ностей, адже вказані елементи поза «апейроном», 
як нами вже зазначалося, набувають антагоністич-
них якостей. В наслідок цього процесу між складо-
вими елементами вихідної матерії одразу ж вини-
кає конкуренція, боротьба, але в результаті цього 
протистояння виникають інші складові частини 
«апейрону», що, в свою чергу, є позитивним яви-
щем, яке підтверджує істинність припущень Анак-
сімандра про структуру «апейрона» та його скла-
дові елементи. І дійсно, після вогню – залишається 
попіл, тобто земля, в результаті взаємодії вогню і 
води – виникає пара, газ, а значить, за уявленнями 
давніх греків – повітря; в свою чергу без повітря – 
неможливий процес горіння і т. ін.  

Рухаючись у руслі даної проблематики,  
С.М.Трубецькой зазначав, що всі речі, будь-яке 
індивідуальне існування, передбачають взаємне 
розділення та ворожнечу, суперечливість із зага-
льною єдністю субстанції; будь-яке індивідуаль-
не існування є несправедливістю, яка засуджу-
ється загальним законом, природою сущого як 
порушення єдності та спокою у вічній першоос-
нові. Всезагальне, єдине є дійсним та абсолют-
ним, знищуючи та поглинаючи у собі все прива-
тне, будь-яку індивідуальність, яка від нього ві-
докремлюється [11, c.149]. 

Звичайно, Анаксімандр не міг пояснити, 
яким чином різноманітні речовини виникають із 
якогось абстрактного «апейрону», але його за-
слуга полягає якраз в тому, що він вперше в яко-
сті джерела та основи світу увів абстрактне, тео-
ретичне поняття [5, c.8]. На доказ наших припу-
щень наведемо твердження Анаксімандра про те, 

що причина виникнення речей – це свого роду 
несправедливість, а причина їх розпаду – спокута 
цієї несправедливості. Можливо, він мав на увазі 
те, що світ складається із серії протилежностей, 
наприклад холодного та гарячого, сухого та воло-
гого і таке ін. Несправедливість полягає в антагоні-
змі, в тому, що одне прагне усунути інше. В дано-
му випадку можна простежити вплив релігійного 
орфізму на творчість філософа, у якій присутня 
ідея первісної вини та її спокути, необхідності від-
новлення справедливої рівноваги [7, c.22]. 

Аналізуючи наведені ідеї Анаксімандра, 
слід зауважити, що у своїй творчості мислитель 
досить близько підійшов до проблематики, яку 
пізніше було сформульовано у законі єдності та 
боротьби протилежностей, який фактично є од-
ним із фундаментальних законів діалектики та 
визначає внутрішнє джерело руху і розвитку в 
природі, суспільстві та пізнанні. Згідно його по-
ложень причини руху і розвитку криються у вну-
трішніх суперечностях, притаманних процесам і 
явищам об’єктивної дійсності – боротьбі проти-
лежностей. Кожний предмет, явище, процес є 
суперечливою єдністю протилежностей, які вза-
ємно переходять одна в одну, перебувають в ста-
ні єдності та боротьби. Єдність, збіг протилеж-
ностей означає, що вони взаємопороджують і 
взаємозумовлюють одна одну, одна без одної не 
існують. Боротьба протилежностей означає, що 
вони не лише взаємозумовлюють, а й взаємови-
ключають одна одну, і, взаємодіючи, стикаються 
між собою, вступають у взаємну боротьбу, яка 
може набувати різних форм. Боротьба протиле-
жностей веде, зрештою, до розв`язання супереч-
ностей, що, в свою чергу, є переходом до нового 
якісного стану. Цей процес призводить до розви-
тку, під яким ми розуміємо зміни, пов`язані з 
оновленням системи, її внутрішніми структур-
ними і функціональними змінами, перетворення 
їх в дещо інше, нове, у векторі ускладнення. 

Дійсно, виходячи з аналізу творчості мис-
лителя, можна помітити цікаву стійку тенденцію: 
світ перебуває у повній гармонії тільки тоді, ко-
ли він знаходиться в «апейроні»; утворення будь-
якого елемента, шляхом виділення з вихідної ма-
терії її структурних елементів, філософом розці-
нюється як порушення світової гармонії і, як на-
слідок, виникнення несправедливості, утворення 
дисбалансу. Коли ж складова частина «апейро-
ну» повертається до його структури, знову від-
новлюється гармонія, праведність, баланс, симе-
трія та й сам процес відновлення цілісності вихі-
дної матерії, мислителем позиціонується як спо-
кута за попереднє її порушення. Тобто заро-
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дження, виникнення чогось нового, тягне за со-
бою порушення цілісності «апейрону», що, в 
свою чергу, призводить до дисбалансу. В той же 
час знищення, смерть виступають причиною по-
новлення цілісності вихідної матерії, повернення 
до її структури складових елементів, що сприй-
мається як відновлення гармонії та подолання 
дисбалансу, а саме знищення, смерть – як споку-
та, покарання за порушення балансу, симетрії, за 
втручання до структури «апейрону». 

Зазначимо, що ідея рівноваги проходить 
через усю творчість Анаксімандра. Концентрую-
чи свою увагу в процесі розробки наукових кон-
цепцій побудови Всесвіту на природних явищах 
та властивостях предметів навколишнього світу, 
філософ вдається до прямої проекції основних 
принципів своїх бачень та уявлень на навколиш-
ній світ, на Всесвіт, і, в той же час, опосередко-
вано на державу, право та суспільство, як на не-
від’ємні складові частини Всесвіту. І дійсно, 
принципи справедливості, рівноваги, противаг та 
стримування є одними із основних в процесі фо-
рмування та розвитку суспільства, побудови 
держави, створення її системи права. 

Загалом можна зазначити, що ідея косміч-
ної та людської справедливості відіграє таку 
роль у грецькій релігії та філософії, яку досить 
важко повністю зрозуміти нашому сучасникові. 
Дійсно, сама сучасна словесна конструкція 
«справедливість» навряд чи виражає її вичерпне 
значення, але досить важко знайти якийсь інший 
термін, котрому можна б було надати перевагу. З 
усього випливає, що Анаксімандр висловлює на-
ступну думку: вода, повітря, вогонь та земля по-
винні перебувати в навколишньому середовищі у 
визначеній пропорції, але кожен з цих елементів 
(у розумінні філософа як бог) постійно прагне 
розширити свої володіння. Тому існує своєрідна 
необхідність, або природний закон, який постій-
но встановлює рівновагу. Зокрема, там де був, 
наприклад, вогонь, залишається попіл, тобто зе-
мля. Саме це поняття справедливості – не пору-
шувати встановлених первинних меж – було од-
ним з глибинних грецьких переконань. Як і лю-
ди, боги підпорядковані справедливості, але ця 
вища сила сама не була особливим явищем, не 
була якимось вищим Богом [10, c.50].  

На нашу думку, Анаксімандр проводить 
паралелі між поняттям «справедливості» та ви-
значенням «пропорції», «рівноваги», «симетрії», 
які, в свою чергу, виступають синонімами гар-
монії. Якщо ж спроеціювати ці принципи на 
сферу суспільних відносин, можна визначити 
шляхи досягнення гармонії та рівноваги у сфері 

соціального буття. Наприклад насилля з боку 
порушника норми діючого законодавства висту-
пає фактором дисбалансу в соціальній сфері. Для 
його усунення, та подолання негативних наслід-
ків необхідним є застосування насилля з боку 
держави, наслідком якого буде подолання дисба-
лансу та відновлення гармонії у сфері соціально-
го співжиття, шляхом притягнення порушника 
до відповідальності та настання щодо нього не-
сприятливих наслідків, як результату його про-
типравних дій. Тобто ми можемо констатувати 
факт існування негативного насилля (з боку по-
рушення нормативних приписів) та позитивного 
насилля (з боку державних органів примусу), та 
факт урівноваження, знешкодження негативного 
насилля, несправедливості, позитивним насил-
лям, яке вчиняється на законних підставах в ін-
тересах суспільства, спеціально створеними 
державними органами. Тобто держава на проти-
вагу проявам негативного насилля та порушення 
нормативних приписів, створює спеціальні орга-
ни примусу, до сфери діяльності яких також вхо-
дить застосування насилля з боку держави, але 
винятково в інтересах суспільства. В даному ви-
падку ми можемо стверджувати, що протиправна 
дія, в обов’язковому порядку викликає законну 
протидію, результатом якої є відновлення спра-
ведливості, гармонії. У вигляді формули це може 
виглядати так: Н(-) + Н(+) = Г,С, де Н(-) – насилля 
негативне, Н(+) – насилля позитивне, Г та С – га-
рмонія та справедливість. Але в даному випадку 
сила позитивного насилля повинна бути сумір-
ною з силою негативного та спрямованою ви-
ключно відносно винної особи, інакше гармонії 
та справедливості знову досягнуто не буде. Звід-
си ж випливає наступна формула: Н(-) = Н(+), тоб-
то позитивне насилля, як реакція на негативне, 
повинне за своєю силою бути йому рівним. 

Наведене формулярне вираження досить 
чітко перекликається з третім законом Ньютона, 
згідно якого перше тіло може діяти на друге з 
певною силою   , а друге – на перше з си-
лою . Третій закон Ньютона стверджує: си-
ла дії рівна за модулем та протилежна за напря-
мом силі протидії, тобто  В дано-
му випадку ми можемо спостерігати збіг філософ-
ських принципів вчення Анаксімандра з принци-
пами домірності покарання за вчинення протипра-
вного діяння, а також із визначенням третього за-
кону Ньютона, який є одним із основних законів 
фізики, та лежить в основі розробки та дії всіх 
принципів механіки. З наведеного можна побачити 
чіткий збіг філософських, державно-правових та 
фізичних, тобто природничих законів та аксіом, а 
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тому вчення Анаксімандра є не лише філософсь-
ким, а своїм сутнісним змістом проникає до держа-
вно-правової сфери буття соціуму. 

На підтвердження цього припущення на-
ведемо думку С.Я.Лур’є, який вказував на те, що 
фактично в основі філософських поглядів Анак-
сімандра лежить «закон єдності та збереження 
кількості матерії» (частини міняються, ціле ж 
незмінне). Але також він, скоріш за все вперше, 
сформулював закон симетрії, який, в свою чергу, 
з часом склав основу усієї філософії Демокрита 
[6, c.40]. І дійсно у вченні Анаксімандра первин-
на матерія є спільною для всього сущого у Всес-
віті. Її кількість – стала, не збільшується і не 
зменшується, а лише набуває різноманітних 
форм, які припиняючи своє існування знову по-
вертаються до складу праматерії, тобто «апейро-
ну». В даному випадку вчення філософа перек-
ликається також із біблійними постулатами, про 
те, що все походить із праху та в прах й перетво-
рюється (Буття, 3, 19). Сама ж вихідна матерія 
для всього сущого – єдина, її кількість – незмін-
на, не дивлячись на те, що вона, в залежності від 
певних обставин, набуває різноманітних форм. В 
даному випадку знову ж таки підтверджується 
природничість філософських поглядів давньог-
рецького мислителя, який у власній творчій спа-
дщині значно випередив свій час у сфері розроб-
ки основних природничих законів та основопо-
ложних філософських принципів. 

Анаксімандр обґрунтовував доказ своєї 
теорії, згідно якої первинна субстанція не може 
бути ані водою, ані будь-яким іншим відомим 
елементом, наступним чином: якщо б один із них 
був основним, то він поглинув б усі інші. Арис-
тотель вказує, що Анаксімандр розглядав ці ві-
домі йому елементи як стихії, що знаходяться у 
протистоянні одна до іншої: «Повітря холодне, во-
да волога, вогонь гарячий». А тому, «якщо один із 
цих елементів був би нескінченним, то інші б дав-
но загинули». Відповідно, первинна субстанція 
повинна бути нейтральною у цій космічній бороть-
бі [10, c.50]. Цікавою з цього приводу є думка 
С.Я.Лур’є, який зазначав, що якщо всі чотири еле-
менти – є тільки різноманітними станами єдиної та 
вічної матерії, то зовсім довільним є (і лише пере-
житком первісних релігійних уявлень) надання пе-
реваги одному з цих елементів, роблячи його осно-
вним та первісним [6, c.40]. 

Знаходячись в «апейроні» його складові 
частини перебувають у цілковитій гармонії, урі-
вноважуючи та взаємодоповнюючи одна одну. 
Поза первинною матерією між цими стихіями 
розпочинається боротьба, яка спричинюється, на 

нашу думку, порушенням рівноваги, пропорції, у 
якій ці елементи перебували у складі «апейро-
ну». Цим філософ, на наш погляд, хотів вказати 
на хиткість систем стримувань та противаг між 
стихіями та на непостійність грані, за якою на-
стає дисбаланс. Проекціюючи вказані ідеї мисли-
теля на суспільну та державно-правову сфери 
буття, можна провести паралелі між станом еле-
ментів у складі первісної матерії та системою 
стримувань і противаг в процесі діяльності дер-
жавного організму. Відомо, що незначне пору-
шення балансу сил та повноважень у сфері дія-
льності держаних органів, може призвести до 
збоїв в роботі всієї системи в цілому, до виник-
нення авторитаризму і навіть до зміни державно-
го ладу. Тому налагодження та балансування си-
стеми завдань та повноважень державних органів 
є досить важкою та відповідальною проблемою, 
яка потребує якісного вирішення в процесі роз-
будови правової держави. 

На нашу думку слід досить виважено підхо-
дити до проблеми визначення завдань та повнова-
жень того чи іншого державного органу, намагати-
ся найбільш повно та детально вирішити це за-
вдання, проаналізувавши можливі наслідки, з ме-
тою недопущення дисбалансу в системі органів 
державної влади та управління, взявши за основу, 
так би мовити, принципи побудови «апейрону». 

Висновки. Звичайно, багато проведених 
нами паралелей є лише ідеями, що побудовані на 
принципах, сформульованих Анаксімандром. Ми 
не можемо стверджувати той факт, що цей мис-
литель був видатним державним чи політичним 
діячем, що він пропонував своє бачення побудо-
ви чи розвитку державного чи правового органі-
змів. Своєю творчістю філософ прагнув пізнати 
таємниці світобудови, світоутворення і до дер-
жавно-правових процесів мав тільки опосередко-
ване відношення. Але його філософська спадщи-
на, в той же час, відіграє значну роль в процесі 
становлення та розвитку державно-правових ін-
ституцій та визначення обсягу їх повноважень. А 
тому творчість філософа потребує ґрунтовного 
філософсько-правового дослідження. 
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ЛОГІЧНІСТЬ ТА ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІСТЬ ІСТИНИ ЯК  

КОНСТАНТА СУДДІВСЬКОГО ПІЗНАННЯ 
 

Досліджується логіко-екзистенціальна, онтологічно-гносеологічна природа істини, рольове значення 
суб’єкта у процесі її пізнання.  

Ключові слова: істина, екзистенція, суддівське пізнання, істинність, логічність. 
 
Постановка проблеми. Сучасні трансфо-

рмаційні процеси вимагають розв’язання бага-
тьох проблем теорії пізнання, серед яких однією 
з нагальних є проблема істини. Останню ще з 
античних часів розглядають не лише як найвищу 
цінність цивілізованого суспільства, а й як поча-
тковий орієнтир, до якого звернені провідні сфе-
ри наукової думки, у тому числі й правової. Про-
блема встановлення істини наскрізь пронизує 
правову дійсність, вона є метою і стержнем юри-
дичної діяльності у різних її вимірах: правотвор-
чій, правозастосовчій, інтерпретаційній. Шлях до 
істини – це шлях від ймовірних знань до достові-
рних висновків, він пов’язаний зі складними ра-
ціональними й ірраціональними, інтелектуаль-
ними й психологічними механізмами формуван-
ня внутрішнього переконання дослідника, а то-
му, передусім, потребує вивчення як логічних, 
так й екзистенціальних умов розвитку.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Важливий внесок у дослідження юридичних і 
філософських питань, які безпосередньо стосу-
ються метафізичної природи істини, визначення 
меж раціонального й інтуїтивного, абсолютного 
й відносного у процесі її пізнання, осягнення фо-
рмули істинного знання та його діалектичного 
взаємозв’язку із дійсністю, здійснили, насампе-
ред: С.Алексєєв, О.Бандура, А.Бернюков, 
М.Бєлов, В.Баранов, В.Бачинін, О.Волкова, Г.-Г. 
Гадамер, К.Жоль, Д.Керімов, А.Козловський, 
Г.Лєвін, О.Лісюткін, В.Лякін, О.Овчинніков, 
В.Нерсесянц, Л.Петрова, С.Сливка, В.Шкода, 
А.Фірстов, К.Ясперс та ін. 

Однак, не применшуючи ролі та значення 
доробків попередньо зазначених науковців, про-
блема істини у праві поставала переважно як 
проблема об’єктивності, ніж адекватності. Нато-
мість вихідною позицією та масштабом для ана-
лізу останньої не може бути виключно об’єкт. 
Характеристику адекватної відповідності можна 
розкрити лише з урахуванням ролі суб’єкта пі-
знання, визначення його у пізнавальному процесі 
як особливого суб’єкта культури, який включає 

об’єкт у своє екзистенціально-особисте поле, а 
не лише у систему соціальних відносин. 

Мета статті полягає у дослідженні логіко-
екзистенціальної, онтологічно-гносеологічної 
природи істини, визначення рольового значення 
суб’єкта у процесі її пізнання.  

Виклад основного матеріалу. У філософ-
сько-правовій літературі класичною є постановка 
проблеми істини, що розв’язується крізь призму 
об’єктивності й абсолютності результату та до-
сягається через відповідність із дійсністю. На 
такому онтологічному рівні, через відповідність 
знань із дійсністю, істина розуміється як власти-
вість буття, справжнє буття, сутність, до якої 
можна звести все емпіричне. Істина визначає ха-
рактеристику знання як вірного та правильного. 
Вона знаходиться «за» видимістю й зумовлює її, 
а тому – нескінченна, невичерпна, вічна, володі-
ючи, по суті, всіма абсолютними онтологічними 
характеристиками. Яскравим прикладом цього є 
онтологічна природа суддівського пізнання: ін-
терпретації судді будуть істинними, якщо факт 
насправді має місце, й навпаки, – хибні, якщо 
такий факт відсутній. Наприклад, за умови іс-
тинності судження «цей предмет є знаряддям 
злочину», саме судження істинне, якщо ж ні, то 
воно хибне. У світлі вищезазначених позицій, 
істина виявляється незалежною від того, наскі-
льки вона доступна, а також від можливості її 
вираження та розуміння. Основне те, що вона 
постає своєрідним трансцендентальним понят-
тям, що існує поза часом і простором; фактом, 
зміст якого зумовлений лише природою відо-
браженого в ньому об’єкта.  

Проте в дійсності це не так просто й одноз-
начно. Справа у тому, що концепція визначення 
істини, яка ґрунтується на принципі кореспонде-
нції як відповідності знання об’єктивному стану 
речей, вимагає роз’яснення щодо поняття відпо-
відності та, зокрема, того, що мислення про реа-
льність адекватне. У зв’язку із цим постає інте-
рес до поняття об’єктивної істини, що вказує на 
таке знання, зміст якого не залежить від людини. 
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Незалежність істини від суб’єкта пізнання озна-
чає, що істина визначається самим пізнавальним 
об’єктом; вона постає як певний стан, в якому 
досягнуто вичерпне відображення об’єкта. Істина 
існує завжди, живе незалежно від дослідника, 
незалежно від того, осягнута вона ним чи ні. Од-
нак при аналізі вищезазначеного положення ви-
никає запитання: чи можна за відсутності людсь-
кого пізнавального апарату визнавати сприйнят-
ність цього положення? Крім того, поєднуючи 
істину виключно з предметами об’єктивної реа-
льності, ми ризикуємо зіштовхнутися з нескін-
ченною розмитістю – одна і та ж сама ситуація з 
часом та у співвідношенні із різними предметами 
вже не буде тотожною сама собі у попередньому 
моменті [6, с. 9]. Істина може по-різному тлума-
читися, але вона завжди актуалізується лише ти-
ми, хто її виявляє, інакше – залишається для нас 
безкорисною, хоча і може існувати потенційно.  

За таких умов набуває значення роль 
суб’єкта пізнавального процесу при конструю-
ванні об’єктивної реальності та пошуку об’єк-
тивної істини. Суб’єкт пізнання постає у такому 
разі таким, що розуміє, інтерпретує глибинний і 
поверхневий смисл правової дійсності. До якої 
міри обґрунтована істинність того чи іншого су-
дження, доведено воно як достовірне або як ймо-
вірне – це вже залежить не стільки від дійсності, 
скільки від суб’єкта пізнання. У зв’язку із цим 
ставлення до одержаного знання суб’єктивне, а 
ступінь розкриття істини – результат раціональ-
но-інтуїтивного пізнання, що задає контекст ін-
терпретації. У суддівському пізнанні останнє 
проявляється у наступному: істина на осягнення 
якої спрямований весь судовий процес, не ле-
жить на поверхні, вона виявляється поступово. Її 
можна віднайти, лише за умови виконання 
об’ємної роботи при встановленні всіх обставин, 
що мають відношення до правового конфлікту. 

Есенціальність істини визначається розвит-
ком, відображається через формування і зміну. 
Наявні всередині справжнього (або варіативного 
знання) фрагменти істини формують шлях пізна-
вального прогресу. У судовому процесі, особли-
во у справах за нововиявленими обставинами, 
завжди присутній процес зростання істинного 
знання. Основою такого феномену є постійна 
еволюція й розвиток гносеологічної активності 
мислення судді. У зв’язку із цим заслуговує на 
увагу теорія критичного реалізму, за якою попри 
те, що в нас немає жодних способів для однозна-
чного осягнення істинності деякого опису речей, 
ми все ж таки вважаємо її найкращою на даний 
момент і весь час прагнемо до найкращого опису 

речей, тобто в нашому пізнанні ми постійно орі-
єнтуємось на істину.  Істина є тим горизонтом 
знання, який весь час віддаляється у процесі пі-
знання, і який повинен завжди існувати, оскільки 
без нього саме дослідження стає безглуздим. Фі-
ксація якогось моменту пізнавального процесу як 
абсолютно істинного призупиняє сам процес і 
перетворює істину у статику. На фоні тотальної 
змагальності й розвитку судового процесу зупи-
нка пошуку, стагнація пізнання і статична істина 
неминуче перетворяться на хибу через невідпо-
відність новим умовам і обставинам, а тому не 
зможуть слугувати основою справедливого рі-
шення суду. У такій реальності результат суддівсь-
кого пізнання постає не таким, що «знає» істину, а 
таким, що шукає її, що наближається до неї, не від-
даляючись при цьому від реальності. Інакше кажу-
чи, результату суддівського пізнання, щоб бути 
істинним, треба бути перш за все істиннісним. На 
такому факті наголошував у своєму дослідженні й 
Г. Жилін: «якби були дотримані всі передбачені 
законом правила при дослідженні та оцінці нада-
них сторонами юридичних доказів, що мають зна-
чення для справи, все одно ... досяжна та існує ли-
ше презумпція істинності» [3, с. 64]. 

Аналізуючи вищесказане, можна констату-
вати той факт, що рішення суду може бути лише 
істиннісним, наближеним до істини, але не мож-
на завжди гарантувати, що це істина в абсолюті. 
Водночас вищесказане наштовхує на думку про 
суперечність у сфері буття істини та істинності, 
інакше буття істинності обмежується тільки 
суб’єктивною реальністю, тоді як категорія істи-
ни поширюється й на об’єктивну дійсність. 

Істинне – це властивість, притаманна не 
тільки правді, але й усьому створеному на її ос-
нові, похідному від істини. Істинне є конкрет-
ним, досліджуваним у даний момент проявом 
істини, таким, що переносить її властивості на 
конкретну річ, предмет, явище дійсності. Істин-
ність – це перманентний пошук, наближення до 
істини. У процесі доказування «істина у собі» 
стає «істиннісною для нас», при цьому «істин-
ність для нас» – це вже достовірність. Проте вся-
ке достовірне знання істинне, але не всяке істин-
не знання достовірне. Істинність характеризує 
відношення знань судді до об’єкта дослідження, 
їхню відповідність одне одному, а достовірність 
– обґрунтованість знань та усвідомлення цієї об-
ґрунтованості. На відміну від істинного, достові-
рне знання передбачає наявність обґрунтування 
своєї істинності, що, на думку С. Корнакової, має 
рольове значення для судочинства, в умовах ко-
ли фактичні дані доступні для перевірки. Згідно 
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із переконанням Нейрат, істинність знання поля-
гає не в тому, що знання відповідає дійсності в 
абсолюті, а в тому, що всі знання, отримані у 
зв’язку з пошуком істини, являють собою самоу-
згоджену систему. Іншими словами, самодостат-
німи ознаками істинного знання є внутрішня уз-
годженість його елементів, їхня несуперечли-
вість, повнота та виводимість. Такий підхід акту-
алізує чіткість системи інтерпретації подій, пе-
реносить акценти не на процедуру відповідності, 
а на самоузгодженість елементів системи знання. 
У такому разі критеріями істинності в судовому 
процесі є не загальність та необхідність, а повно-
та, несуперечність і незалежність. Істина може 
бути осягнена лише тоді, коли всі зібрані матері-
али, докази складають логічну, цілісну систему й 
не суперечать один одному. Спосіб, яким суддя 
запевняється в істинності своїх знань, зводиться 
до наступного: спочатку він розглядає доказ сам 
по собі і характеризує його на предмет допустимо-
сті, після чого переходить до другого етапу – порі-
вняння з іншими доказами. У разі переконання в їх 
когерентності, суддя приходить до висновку про 
істинність. На думку І. Овсяннікова, якщо два до-
кази суперечать один одному, логічно несумісні, 
але суд не прийшов до переконання, що один із 
них поза сумнівом хибний, то обидва ці докази 
можуть бути визнані достовірними. Проте, якщо 
дотримуватися правил логіки, то несумісні докази, 
жоден з яких не був підтверджений у процесі дока-
зування, мають бути визнані однаково недостовір-
ними, але вірогідними». 

Порядок та зв’язок ідей, що утворюють іс-
тинне знання, відповідає, з одного боку, порядку 
і зв’язку речей, а, з іншого – писаним законам 
логіки. Останні безпосередньо відбивають від-
ношення між ідеями, а опосередковано – між ре-
чами.  Дотримуючись логічного закону тотожно-
сті, ми приводимо наші міркування не лише в їх 
внутрішню відповідність, але й у відповідність із 
чинними в об’єктивному світі законами. Відпо-
відність писаним законам – компонент достовір-
ності, відповідність об’єктивним – істинності.  
Останнє визначається як логічність [5, с. 1093]. 

Отже, «істинність» відноситься до «логіч-
ності» як видове поняття до родового. Логічність 
існує не поряд з істинністю, а всередині неї, як її 
субстанціональний рід. У результаті суб’єкту, 
щоб осягнути істинність опису минулих подій, 
необхідно «проанатомувати» його логічність. 

При цьому слід пам’ятати, що логічність – 
перший, але не єдиний елемент істинності. Іс-
тинне є цілим, будь-яке окреме є простим моме-
нтом у певному цілому. Завдання логічного мис-

лення полягає якраз у тому, щоб піднятися зі скі-
нченного до нескінченного, крім того, усе осяга-
ється як простий момент у певному цілому. Це 
ціле нескінченне, але замкнуте коло і рух мис-
лення в разі необхідності переходить від момен-
ту до моменту, щоб у межах цілого кола оволоді-
вати й бути нескінченним цілим істини. Ціле ж, 
однак, є суттєвістю, що вичерпується лише через 
свій розвиток. 

Істина завжди містить у собі момент недо-
пізнаності, а тому потребує постійного подаль-
шого осмислення та осягнення. Водночас остан-
нє не може бути вичерпане логічними засобами, 
тому передбачає пізнавально-оціночні форми 
усвідомлення, в яких  концентровано реалізуєть-
ся соціально-культурна і духовно-екзистенціаль-
на природа суб’єкта. З цього приводу слушно 
зазначає А. Козловський: «істина постає не тіль-
ки тому, що вона сама собою гносеологічно зав-
жди відносна і не може бути виявлена остаточно 
в абсолютному значенні, а й тому, що вона ... є 
наслідком особистісного духовно-пізнавального 
освоєння і творення реальності як певної смисло-
значущої цінності» [4, с. 229-230]. За таких об-
ставин істина своїм змістом має не суто 
об’єктивно-суб’єктивістську природу, а екзисте-
нціальну й постає як створена людиною цінність. 
Важливою вихідною позицією і масштабом для 
аналізу істини має бути не лише суб’єкт як та-
кий, а суб’єкт, який включає об’єкт у своє екзис-
тенціально-особове поле. Суб’єкт, що пізнає, не 
абстрактна істота; він знаходиться в межах пев-
ної пізнавальної позиції, від якої невід’ємний, а 
остання у свою чергу складає конкретну частину 
описуваної реальності. Згідно з Гумбольтом, у 
зв’язку з тим, що «сукупність пізнаваного - це 
процес внутрішнього сприйняття і творчість, то 
очевидно, що об’єктивна істина виникає від пов-
ноти сил суб’єктивно індивідуального» [2, с. 
320]. Апелюючи до вільної та активної духовно-
сті, К. Ясперс наголошує: «окремі форми усвідо-
млення є лише окремими «моментами» станов-
лення духу, моментами, які навіть розвиваються, 
і з’являються як власні форми в дійсності, однак 
фактично лише ним, духом, здійснюється існу-
вання та реальність, проте (моменти) мають свою 
істину такою мірою, якою вони перебувають і 
залишаються в ньому. Ізолювання моментів має 
сам дух як передумову або ж воно екзистує лише 
в ньому, що є екзистенцією. Їхня видимість є та-
кою мірою екзистенцією, немовби вони, як такі, 
існували; але якою мірою вони є лише момента-
ми або ж величинами, що зникають, показує їхнє 
подальше обертання і повернення до причини та 
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сутності; і ця сутність так само є цим рухом і 
розв’язанням цих моментів» [10, с. 338].  Наяв-
ність людських, духовних, особистісних, індиві-
дуальних чинників ще гостріше ставить питання 
про природу судового рішення та природу вста-
новлення суддею юридичних фактів, які завжди 
екзистенціально насичені. З усієї нескінченної 
безлічі сторін і зв’язків того або іншого соціаль-
ного явища (в процесі встановлення істини) суд-
дя виділяє передусім те, що для нього є істотним 
та суттєвим. Останнє цілком не піддається раці-
ональному контролю і визначається «неявним 
знанням», сформованим попереднім правовим і 
життєвим досвідом і задаючим контекст інтерп-
ретації тих або інших соціальних дій. У резуль-
таті осягнення правової ситуації суддя здійснює 
не з позицій об’єктивного спостерігача, а завжди 
з ангажованих позицій, попри те, усвідомлює він 
це чи ні. Досліджуючи всі обставини справи суд-
дя, дає власну інтерпретацію процесів із точки 
зору техніко-юридичних традицій, рівня його 
правової культури. Останній, будучи базисом 
інтерпретації, не піддається повній об’єктивації, 
тому що включений у підсвідомість судді. Крім 
того, проблема інтерпретації, під якою слід ро-
зуміти те, що суб’єкт у процесі своєї інтерпрета-
ції реальності непомітно для себе займається ви-
правданням вихідних позицій за допомогою ви-
бору вигідного методологічного інструментарію, 
має особливий сенс, оскільки означає, що суддя 
у процесі пізнання юридично значущих подій 
займається обґрунтуванням рішення, вже прийн-
ятого (ухваленого) на рівні правосвідомості. З 
цього приводу Е. Мурадьян зазначає: «досить 
часто, розпочинаючи розгляд спору, суддя вже 
під час свого першого ознайомлення з матеріа-
лами починає перебувати під тиском відповідних 
уявлень та вражень, які вже заздалегідь існують 
у його свідомості, сформовані під впливом влас-
ного досвіду. Цей прояв підсвідомого буде зав-
жди виявляти себе, так чи інакше керуючи діями 
судді під час осягнення справи та встановлення 
істини. Інакше кажучи, пережита ситуація, яка 
знайшла своє відображення у підсвідомості, про-
ектується на досліджувані матеріали: відбуваєть-
ся моделювання у формі порівняння двох випад-
ків – «сьогоднішнього» та «колишнього» власно-
го» [7]. У цьому вимірі істина виступає у вигляді 
продукту рефлексійної діяльності свідомості, яка 
добувається суб’єктом вільно і самостійно за ра-
хунок власних набутих, інтелектуально-світог-
лядних зусиль. Істина постає не певним особли-
вим об’єктом мислення (споглядання, відчуття), 
а деяким станом (переживанням) самої свідомос-

ті, що має безпосередню досвідчену достовір-
ність – істинність. Істина – це не абсолютизація 
відповідності наших знань, це завжди результат 
індивідуального прориву до світу, вона завжди 
суб’єктивна. На думку Хайдеггера, істина може 
відкритися кожному, але навіть коли це відбува-
ється, ми не можемо передати своє розуміння 
іншій людині, оскільки істина має бути пережи-
та, а не викладена [9, с. 19]. Так, реконструюван-
ня минулої події, вибудовування у свідомості 
досліджуваних обставин у їх взаємозв’язках 
здійснюється, насамперед, за допомогою «пере-
живання» у формі внутрішнього осмислення, що 
дає змогу судді отримати первинну чисту даність 
досліджуваного. Тоді проблема істини перено-
ситься в саме діяльне суддівське буття, через 
свідомість, будучи мірою суддівського розумін-
ня. Істина не дається в жодному універсальному 
її визначенні, вона постає як результат роботи 
«чистої свідомості» судді, причому не застиглий 
результат, а власне сам цей процес.  Емпіричне 
суще – не чистий феномен, отже, не є предметом 
чистого (феноменологічного) сприйняття, тобто 
сприйняття адекватного. Воно дається через сис-
тему зв’язків, опосредовано і не є чимось безпо-
середньо очевидним. Очевидність – безпосеред-
нє переживання істини як згоди, збігу інтенціо-
нального змісту акту свідомості з предметною 
даністю – станом речей. 

Згідно з вищевикладеним підходом, осяг-
нення суддею фактів, які мають певне концепту-
альне навантаження, залежить від його мислення 
і служить передумовою істини; якщо судження 
судді істинні, то вони повинні відповідати цим 
фактам. Констатуючи це, логічно постає запи-
тання: чи правомірно стверджувати, що судження 
судді, які впливають на прийняття ним рішення, 
відповідають об’єктивній дійсності, якщо той пос-
тійно стикається не з дійсністю «в собі», а зі 
сприйнятим за допомогою почуттів і потім концеп-
туалізованим об’єктом пізнання? У таких пошуках 
об’єктивно єдине за своєю природою завжди пос-
тає неоднозначним при інтерпретації різними інди-
відами. Практично, кожний із суб’єктів з обґрунту-
ванням вказуватиме на істинність саме власного 
бачення. І те, що, з одного боку, є правильним, бу-
де протизаконним з інших позицій. 

Останнє, як одна з передумов,  сприяло то-
му, що деякі вчені, прибічники дифляційнної 
концепції істини, почали заперечувати можли-
вість її встановлення у судовому процесі, вважа-
ючи, що сама по собі істина не надає ніякого до-
даткового значення нашим висловлюванням, 
пропозиціям; вона усього лише додаткова, але 
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необов’язкова характеристика, що відіграє допо-
міжну, а не вирішальну роль [9]. При цьому не-
зважаючи на розбіжність позицій учених із при-
воду поняття істини, її характеру в судовій пі-
знавально-ціннісній діяльності, істина має зали-
шатися фундаментальною основою судового рі-
шення. Залежачи від людських інтересів та пот-
реб, істина завжди існує лише в одному «примі-
рнику», однак проявляється в кількісно безмеж-
них варіантах тлумачення індивіда – її інтерпре-
тацій багато. Суб’єкт зупиняється на певній мит-
тєвості з нескінченності, тобто перед ним розк-
ривається лише одна з граней багатоманітності 
пізнавального явища [1, с. 156]. На практиці про-
блема зумовлює необхідність формування однієї 
або кількох гіпотез. Ядро гіпотези складає певна 
ідея. Кожна окрема гіпотеза спрямована на отри-
мання нового істинного знання. Отже, й істиною 
стає сам пошук істини, здатність досягти її і при-
йняти. Лише за такої умови, прагнучи до встанов-
лення істини, судовий процес набуває своєї приро-
дної суті і відрізняється від формального вирішен-
ня справи, тоді як судова пізнавальна спрямова-
ність поза істиною призводить до зневіри, нігілізму 
та рівнозначна відмові від правосуддя.  
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Постановка проблеми. Міжвоєнний пері-
од для Чернівецького університету – це період 
його румунізації, час досить радикальних органі-
заційно-правових перетворень в умовах світової 
економічної кризи. Тому увага до соціальних 
проблем студентів університету була одним із 
найважливіших завдань його керівництва. Тоді 
часто цитувався вислів короля Румунії Кароля ІІ, 
що думки студентів повинні бути спрямовані “на 
здобуття трьох елементів: знань, сили духу та 
здорового тіла, які роблять з кожного індивіда та 
достойного громадянина своєї країни” [7, р. 291].  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Соціальний захист студентів юридичного факу-
льтету Чернівецького університету у міжвоєнний 
період (1918-1940 рр.) – малодосліджена тема. 
Вітчизняні дослідники історії розвитку Черніве-
цького університету висвітлюють лише окремі 
аспекти соціального захисту студентів-юристів 
[2; 3; 4].  У монографії румунського історика 
М. Ґріґоровіце зроблено тільки узагальнення про 
виховну та культурну місію Чернівецького уні-
верситету [14]. Окремі згадки про медичне об-
слуговування та розвиток спорту і туризму міс-
тяться в університетських щорічниках того часу 
[5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Залишаються поза увагою 
дослідників нормативні документи, якими рег-
ламентувався соціальний статус студентів Черні-
вецького університету [12]. 

Метою статті є історико-правове дослі-
дження соціального захисту студентів юридич-
ного факультету Чернівецького університету у 
міжвоєнний період його історії (1918-1940 рр.). 

Виклад основного матеріалу. Соціальний 
захист студентів університету у міжвоєнний пе-
ріод здійснювався шляхом надання стипендій, 
безкоштовних місць для проживання у гуртожи-
тках, медичної допомоги та сприяння фізичному 
розвитку. Згідно із Законом “Про організацію 
університетського навчання” від 9 грудня 1933 
року було передбачено створення так званого 
“Університетського правління”, яке почало фун-
кціонувати 19 лютого 1934 року. Університетсь-

ке правління складалося з 4-х відділів: 1) відділ 
соціальної допомоги, що дбав про утримання 
гуртожитків та їдальні; 2) відділ медичної допо-
моги, який, у разі необхідності, забезпечував 
студентів стаціонарним лікуванням; 3) відділ 
спорту, що піклувався про фізичний розвиток 
студентської молоді (з 1935 року – відділ війсь-
кової справи та спорту); 4) інформаційний відділ 
професійної орієнтації університетської молоді, 
іншими словами – бюро (біржа) праці [7, р. 30].  

До моменту створення університетського 
правління за окремі напрями соціального захисту 
студентів відповідали університетські та факуль-
тетські комісії, наприклад: бюджетна комісія 
(розглядала питання надання стипендій), комісія 
з питань гуртожитків та їдальні, комісія з питань 
медичного обслуговування студентів і т.д.   

Студенти юридичного факультету румун-
ської національності, які були матеріально неза-
безпеченими та здавали екзамени регулярно, ма-
ли право на отримання стипендій чи неповних 
стипендій (50% стипендії). Стипендії надавалися 
лише на основі конкурсу. Відповідно до універ-
ситетського Регламенту про надання стипендій 
(ст. 112) розмір стипендії не міг бути меншим від 
100 лей на місяць. 

Кількість стипендій та неповних стипендій ви-
значалася кожного року бюджетом країни. На юри-
дичному факультеті рада факультету визначала кіль-
кість стипендій та неповних стипендій, які признача-
лися для студентів першого курсу та надавалися сту-
дентам наступних курсів тільки на один рік. 

Конкурс на отримання стипендії проводив-
ся щороку з 1 по 15 жовтня і складався з усного 
та письмового екзаменів з румунської мови та 
літератури, історії та географії Румунії, а також 
із предметів, які кандидат вивчав на останньому 
році навчання у ліцеї – для першокурсників; пи-
сьмового та усного екзаменів з предметів, які 
кандидат пройшов у попередньому році навчан-
ня на факультеті – для студентів інших курсів 
[12, art. 5, art. 9]. 
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Міністерство освіти та релігії призначало 
комісію у складі університетських викладачів 
для розгляду заяв кандидатів на отримання сти-
пендій. Для першокурсників комісія складалася з 
трьох викладачів: по одному від юридичного фа-
культету, факультету мов та факультету природ-
ничих наук. Для студентів, які бажали отримува-
ти стипендію у наступному році навчання, комі-
сія складалася з трьох професорів факультету. 

Студенти, які витримали випробування пе-
ред стипендіальною комісією та здобули право 
на отримання стипендії, мали право отримувати 
її і в наступні роки, якщо вони регулярно відві-
дували заняття, не гірше, ніж на 4 бали складали 
екзамени (за десятибальною шкалою), не пору-
шували дисципліни в університеті. У цьому ви-
падку рада факультету пропонувала Міністерст-
ву освіти та релігії до 15 липня кожного року 
подальше надання стипендій цим студентам. 

У 1921 році з нагоди урочистої інавгурації 
король Фердінанд І пожертвував 200 000 лей Че-
рнівецькому університету. Ці кошти універси-
тетський сенат повинен був розподілити між ма-
теріально незабезпеченими студентами незалеж-
но від національності та віросповідання. Так, бу-
ло створено “Фонд-Кароль-Фердінанд” [1]. З ко-
штів даного фонду передбачалися 10 стипендій 
по 1000 лей щорічно протягом 4 років (серед них 
– 3 стипендії для студентів юридичного факуль-
тету). Для отримання даної стипендії студенти 
повинні були подати до 15 квітня 1921 року ряд 
документів. Це і свідоцтво про безробітність, і 
довідки, що вони є студентами Чернівецького 
університету, і документи про належність до ру-
мунського громадянства. 

У 1923-1924 навчальному році на юридич-
ному факультеті лише 11 студентів отримували 
стипендії, що складало 4,64 % від загальної кіль-
кості студентів факультету (всього на факультеті 
того року навчалося 237 студентів). У наступно-
му навчальному році кількість стипендіатів зме-
ншилася до 10 (вони отримували по 600 лей на 
місяць), хоча чисельність студентів юридичного 
факультету зросла майже на третину і складала 
378 студентів. 

Протягом 1938-1939 навчального року 
держава надала 180 стипендій по 1500 лей для 
Чернівецького університету. Серед них 40 сти-
пендій для студентів юридичного факультету. 
Окрім державних стипендій, студенти Каролін-
ського (Чернівецького) університету отримали і 
8 стипендій по 1500 лей від буковинського мит-
рополита за рахунок Церковного фонду (2 з них 
– для студентів-юристів); 5 стипендій по 6000 

лей, виданих муніципалітетом м. Чернівців (1 – 
для студентів юридичного факультету); 5 стипе-
ндій по 1000 лей від фонду “Кароль-Фердінанд” 
(1 – для студентів-юристів); 18 стипендій від 
університету для студентів-сиріт, що втратили 
батьків у Першій світовій війні.  

Цієї підтримки, однак, було мало. У різні 
роки румунського періоду історії юридичного 
факультету державними стипендіями забезпечу-
валися не більше як 10 % студентів. Так, у 1937 
році, коли кількість студентів юридичного факу-
льтету досягла 936, стипендію отримували 42 
студенти-юристи.  

За невідвідування навчальних курсів та 
практичних занять без поважних причин, за неу-
спішне складання екзаменів у встановлені строки 
стипендіат втрачав стипендію [12, art. 11]. 

Малозабезпечені студенти мали право на 
безплатне поселення в університетські гуртожи-
тки, при цьому не сплачуючи ні за проживання, 
ні за опалення, ні за освітлення.  

У 1923-1924 рр. за підтримки Міністерства 
освіти та релігії було придбано дві будівлі для 
студентських гуртожитків по вул. 11 листопада 
(сучасна – 28 червня) та  по вул. Ксенопол (су-
часна – вул. Вавілова), в якому була відкрита 
їдальня; відновлено старий гуртожиток по 
вул. Г. Лазара (на сьогодні – вул. Братів Русна-
ків), у якому на той час проживало 120 студентів 
[10, р. 6]. На утримання цих об’єктів міністерст-
во виділило 1 500 000 лей.  

У 1924-1925 навчальному році за клопо-
танням міністра Ангелеску було виділено 2 млн. 
лей для побудови нового гуртожитку для студен-
ток університету, оскільки їх чисельність щоріч-
но зростала (з 18 у 1919-1920 рр. до 53 у 1937-
1938 рр. лише на юридичному факультеті). Ви-
рішуючи питання щодо проживання студенток, 
церковний православний румунський фонд Бу-
ковини подарував університетові стару будівлю, 
яка була непристосованою для гуртожитку. Тому 
університетський сенат прийняв рішення про 
зміну планування та добудову ще одного повер-
ху над старою спорудою. Після такого “подарун-
ка” Міністерство культури відразу ж висунуло 
умову про поселення студенток у гуртожиток: 
пріоритет мали доньки священиків і студентки 
православної (румуно-ортодоксальної) віри. Інші 
поселялись за наявності вільних місць. Міністер-
ство освіти підтримало цю “пропозицію”.  

Загалом, у 1924-1925 рр. у студентських гур-
тожитках проживали 195 студентів, із них 53 сту-
денти юридичного факультету [11, р. 7]. У 1937-
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1938 навчальному році кількість студентів-юрис-
тів, поселених у гуртожитки, зросла до 63.    

У 1934-1936 рр. сума на утримання гуртожи-
тків та їдальні становила 506 200 лей. Уся ця сума 
не була передбачена у бюджеті країни, тому біль-
шу її частину сплачував університет. У зв’язку з 
цим погляди відносно необхідності гуртожитків 
розділилися на прямопротилежні. Однак більша 
частина професорсько-викладацького складу й ад-
міністрація університету все ж схилилися до думки 
про важливість існування гуртожитків як складової 
частини університету. 

Незважаючи на щорічне збільшення студент-
ського контингенту, забезпеченість місцями про-
живання у гуртожитках була низькою. Так, у 1938-
1939 навчальному році місця у гуртожитках отри-
мали 160 студентів та 45 студенток. Кількість сту-
дентів, що проживали у гуртожитках цього року, 
складала лише 10,4% від загальної кількості студе-
нтів Чернівецького університету.  

У Чернівецькому університеті діяла комісія з 
питань гуртожитків та їдальні. Комісія складалася з 
голови (президента) та представників від факуль-
тетів. У 1923-1925 рр. дану комісію очолював рек-
тор університету Валеріан Шесан. Представником 
від юридичного факультету в ній був Константін 
Редулеску, професор криміналістики [11, р. 15, р. 
25]. За поселення у гуртожитки студентів-юристів 
у 1938-1939 рр. відповідали Максиміліан Гакман, 
тогорічний декан юридичного факультету, та Кріс-
тофор Короаме, професор кафедри політичної та 
національної економіки. 

Важливою складовою соціального захисту 
студентів Чернівецького університету було й 
утримання їдальні. Через брак фінансування діяль-
ність студентської їдальні не задовольняла потреби 
щорічно зростаючої кількості студентів. Тому сту-
дентство заохочувалося до самостійного господа-
рювання на прикладі студентського товариства 
“Молодь”, яке утримувало власне приміщення їда-
льні для своїх членів [7, р. 305]. 

29 липня 1921 року під керівництвом буковин-
ського митрополита Нектаріє було відновлене меди-
чне товариство, яке діяло ще за Австро-Угорщини, 
але вже з румунською назвою: “Медична допомога 
для студентів університету з Чернівців”.  

З 1923 року університетський сенат узяв на 
себе керівництво медичним товариством, а його 
утримання здійснювалося за рахунок держави [10, 
р. 8]. Цього ж року був створений комітет з питань 
медичного обслуговування студентів університету, 
до якого входили представники і від професорсько-
викладацького складу, і від студентства усіх факу-
льтетів Чернівецького університету. Представни-

ками університетського комітету з питань меди-
чного обслуговування студентів від юридичного 
факультету були у 1924-1925 рр. Геор-
ге Дрегенеску, професор публічного права, та у 
1937-1938 навчальному році – М. Гакман [11, р. 
16, 17]. У 1938-1939 рр. головою комісії медич-
ного, санітарного і соціального захисту був про-
фесор К. Короаме. 

Основна мета товариства полягала у наданні 
грошової та медичної допомоги хворим студентам. 
Консультації та лікування студентів здійснювалися 
кваліфікованими лікарями та були безкоштовними, 
платити доводилось лише за ліки.   

3 лютого 1936 року в новому приміщенні 
університету, збудованому 1935 року (сьогодні – 
це університетський корпус № 3 по вул. Ле-
сі Українки) відкрито студентську академічну 
поліклініку, головою якої з моменту відкриття 
став лікар Веспасіан Павлюк-Бурле. Статистика 
зареєстрованих медичних процедур, уколів, пе-
рев’язок, відвідувань вдома свідчить, що майже 
50 % студентів потребували безкоштовної меди-
чної допомоги [7, р. 305].  

1935-1936 навчальний рік виділяється се-
ред інших стрімким розвитком у галузі соціаль-
ної медицини. Окрім відкриття академічної полі-
клініки, 5 грудня 1936 року відбулося відкриття 
антропологічного музею ортогенетики. З метою 
ознайомлення студентства з новим напрямком 
був заснований журнал ортогенетики, з яким 
співпрацювали і студенти. Тут висвітлювалися 
медико-соціальні проблеми та новинки санітар-
ної авіації, навчання пілотів, психологічна підго-
товка молоді [7, р. 408].  

Важливою подією в університеті міжвоєн-
ного періоду стало відкриття будинків відпочин-
ку та оздоровчих таборів. Так, 1934 року в пе-
редмісті Чернівців університет організував для 
хворих студентів табір. Однак через його мало-
місткість наступного року табір реорганізовано в 
оздоровчий центр. У місті Гура-Гуморулуй після 
переговорів з міською радою університет отри-
мав земельну ділянку, де з 1 червня 1936 року 
розпочалось будівництво диспансеру для ліку-
вання студентів. І вже на літніх канікулах 1938-
1939 навчального року (липень-серпень) тут 
пройшли курс лікування майже 60 студентів.  

Місцем студентського дозвілля було і село 
Чернаука (сьогодні – територія м. Чернівці). На 
березі озера університет збудував два великих 
будинки для відпочинку викладачів і студентів. 
Дана місцевість з часом перетворилася на парк 
відпочинку, а територія навкруг – у студентське 
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господарство (сьогодні дослідне університетське 
господарство). 

Керівництво університету було зацікавлене 
у спортивному розвитку молоді, яка навчалася.   
З відкриттям спортивного відділу у 1934 році 
університет почав дбати і про придбання спорти-
вного інвентаря, необхідного для різних спорти-
вних секцій. Однак лише 27 квітня 1936 року 
університетський сенат узаконив спортивну під-
готовку в університеті, прийнявши акт про утво-
рення секції фізичної культури [7, р. 425]. Одра-
зу ж була створена комісія фізичного виховання, 
до якої увійшли представники від усіх факульте-
тів університету. Від юридичного факультету 
призначено Г. Дрегенеску (з 22 жовтня 1937 р.) 
[8, р. 172]. У 1938-1939 навчальному році комі-
сію фізичного виховання та туризму очолював 
Ераст Діді Тарангул, професор кафедри адмініс-
тративного права. 

У 1938 році зусиллями президента спортив-
ного гуртка Іона Гіцеску, професора фінансового 
права та статистики, було створено футбольну ко-
манду. Восени цього ж року команда Чернівецько-
го університету виборола першість серед команд 2-
ї ліги та отримала право в наступному навчальному 
році виступати серед команд 1-ї ліги. 

З 1935 року в Чернівецькому університеті 
відкрито довійськову підготовку студентів. Мета 
відділу довійськової підготовки – посилення мо-
ральних якостей студентів, національної свідо-
мості, відчуття відповідальності та дисципліно-
ваності. Довійськова підготовка була обов’язко-
вою для студентів 17-20 років. Протягом 1935-
1936 навчального року довійськову підготовку 
пройшли 398 студентів, окрім студентів-теологів, 
звільнених від її проходження. Та вже з наступ-
ного року довійськова підготовка стала обов’яз-
ковою для всіх студентів Чернівецького універ-
ситету. Заняття проводилися щосуботи з 14 до 18 
год [7, р. 302]. 

Варто згадати і про школу підготовки піло-
тів, яка почала активно працювати з 1935 року 
(до цього часу школа існувала лише теоретично). 
Мета цієї школи – пропагування цивільного за-
хисту проти авіахімічних і аеротоксичних напа-
дів [7, р. 407]. Цього ж року школа випустила 17 
пілотів та 19 пілотів другого класу. 

Туризм, за браком коштів, розвивався дуже 
повільно та був малодоступним. Лише окремі 
студенти, які відзначилися перед університетом, 
мали змогу подорожувати світом. Так, у 1934 
році під керівництвом І. Гіцеску, тогорічного де-
кана юридичного факультету, для 23 талановитих 
студентів-юристів під керівництвом професорів 

факультету на час різдвяних канікул була організо-
вана екскурсія, у ході якої вони відвідали міста Ті-
мішоару, Речіцу, Трієст, Мілан, Париж, Ніццу, 
Монако, Монте-Карло, Рим і Венецію.   

Висновки. Соціальний захист студентів 
був важливою проблемою Чернівецького юриди-
куму у міжвоєнний період його історії. Адмініс-
трація університету, декани факультетів були 
зацікавлені у культурному, духовному та фізич-
ному розвитку студентства. Однак через складні 
економічні умови соціальний захист студентів 
залишався вкрай незадовільним. Незначні суми 
стипендій та їх мізерна кількість, маломісткість 
гуртожитків та їдальні, малодоступність безкош-
товного медичного лікування і таборів оздоров-
лення – це неповний перелік соціальних проблем 
чернівецького студентства. 
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on the unknown documents, such as reports of that time principles of the university and the deans the faculty 
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Аннотация 

Исследуется социальная защита студентов юридического факультета Черновицкого универси-
тета в междувоенный период его истории (1918-1940 гг.) на основе малоизвестных документов, в пе-
рвую очередь отчетов  ректоров и деканов юридического факультета того времени.  
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ФОРМА ПРАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ 

 
Досліджуються й аналізуються  думки відомих мислителів, вчених-державознавців та філософів про  фо-

рму правління держави, починаючи із античних часів і завершуючи сьогоденням. Робиться висновок про те, що 
форма правління має засадниче значення для вивчення конституційно-правового регулювання організації та 
функціонування держави. Традиційний зміст поняття “форма правління”, що визначає поділ держав на респуб-
ліки та монархії, прийнятний і для аналізу сучасних політичних інститутів і процесів. 

Ключові слова: форма правління, система правління, система влади, монархія, республіка. 
 

Постановка проблеми. З-поміж різнома-
нітних форм людського спілкування найперше 
значення повинно бути, беззаперечно, визнано за 
державою. Ще за античних часів вона охоплюва-
ла усі без винятку аспекти людського життя. І в 
наш час, хоча поряд із державою існує чимало 
інших форм суспільного єднання людей, держава 
усе-таки, так чи інакше, розповсюджує свій 
вплив на всі сторони суспільного життя. Тому, 
досліджуючи будь-яке суспільне явище, постійно 
доводиться мати справу із питанням про форми 
організації та діяльності держави. Російський 
релігійний філософ і правознавець І. О. Ільїн пі-
дкреслював, що держава - це союз людей, органі-
зований на засадах права, об’єднаний пануван-
ням над єдиною територією та підпорядкуванням 
єдиній владі [8, с. 98]. Для науки конституційно-
го права проблематика визначення сутності фор-
ми правління держави відноситься до таких, що 
викликають найбільший інтерес.  

Ступінь розробленості проблеми. Аналіз 
вітчизняної наукової літератури новітнього пері-
оду з даної проблеми можна підрозділити на два 
періоди: радянський, який базувався на маркси-
стсько-ленінській методології, і сучасний, що 
бере свій початок з кінця 80-х років XX ст. Зага-
льні та спеціальні праці з конституційного права 
про взаємовідносини вищих органів державної 
влади, про поняття та зміст форми держави, на-
писані за радянських  часів, правознавцями  Л. 
М. Ентіним [30], І. П. Ільїнським [9], І. С.  Кри-
ловим [10], А. О. Мішиним [11] та ін. відобража-
ли дійсність, проте принципові висновки, особ-
ливо ті, що висловлювали ставлення авторів до 
соціальних аспектів державного ладу, давали 
оцінки ролі тих чи інших владних інституцій, 
були, через надмірну заполітизованість та ідео-
логізацію. З початку 80-х у 90-х рр. минулого 
століття зявляються праці, що серйозно аналі-
зують проблеми взаємовідносин вищих органів 

державної влади залежно від форми правління в 
зарубіжних країнах. Серед спеціальних праць 
цього періоду можна назвати дослідження  С. А.  
Єгорова [6], Н. Р. Нижник [12], В. Ф.  Погорілка 
[13; 14],  Н. А. Сахарова [15; 16],  Ю. П.Урьяса 
[20], М.В. Цвіка  [22; 23], В. Є. Чиркіна [26],  В. 
М. Шаповала [28; 29] та ін. Водночас маємо від-
значити, що все ж у науці конституційного права 
існує вакуум, відсутнє спеціальне дослідження 
про проблеми визначення сутності поняття «фо-
рма правління» у сучасних реаліях, хоча пробле-
мами визначення ідеальної моделі організації 
держави займалися ще стародавні філософи.  

Мета статті полягає у дослідженні та ана-
лізі змісту поняття «форма правління». 

Виклад основного матеріалу. Форма пра-
вління має засадниче значення для вивчення 
конституційно-правового регулювання організа-
ції та функціонування держави. Вона є тим клю-
чем, за допомогою якого тільки і можна розібра-
тися у сутності тієї чи іншої системи органів 
державної влади, встановленої конституцією ві-
дповідної держави. Вже в античній державознав-
чій науці однією з найбільш геніальних ідей була 
визнана думка, що форми держави тотожні з фо-
рмами державного устрою. Антична теорія вихо-
дила з кількості осіб, які здійснюють панування. 
З юридичного погляду припускалася можливість 
існування двох альтернатив. Верховна воля, що 
надає дух державі, утворюється в силу конститу-
ції, або чисто психологічно і, отже, природним, 
або юридичним і тому штучним шляхом. У пер-
шому випадку процес утворення волі закінчуєть-
ся у межах однієї фізичної особи, утворена таким 
чином воля держави є водночас фізичною, інди-
відуальною певною волею. В іншому випадку 
воля держави пізнається на основі будь-якої 
юридичної події, із вольових актів багатьох фі-
зичних осіб, а тому вона є не волею індивідуаль-
но-певної живої особи, а винятково тільки волею 
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колегії, яка має лише єдине буття. Воля фізична і 
воля юридична, що дедуціюється з фізичних воль 
у вказаному конституцією порядку, за допомо-
гою застосування правових норм, такими є дві 
єдино можливими підставами загальної класифі-
кації держав [7, с. 633]. 

Цікаві міркування з даного питання можна 
виявити у вченні про зразковий лад, змішану фо-
рму правління М.Т.Цицерона (106-43 рр. до н.е.). 
Цей давньоримський державний діяч і мисли-
тель, один із фундаторів юридизації поняття 
“держава”, зокрема, стверджував: “Будь-яка гро-
мадянська спільнота… будь-яка держава…, щоб 
бути довгочесними, повинні управлятися… ра-
дою, а рада ця повинна виходити… з тієї причи-
ни, що породила громадянську спільноту. Далі 
здійснення їх належить доручати або одній лю-
дині, або декільком обраним, або ж його повинно 
взяти на себе безліч людей, тобто всі громадяни” 
[24, с. ]. У першому випадку маємо справу з цар-
ською владою; у другому – з владою оптиматів 
(аристократією - від лат. optimus - найліпший, 
найчесніший); у третьому – з владою народу. На 
думку Цицерона, кожна з названих форм не мо-
же бути досконалою, але допустимою за певних 
умов (якщо їх не спотворюють несправедливі 
вчинки або пристрасті). 

У подальшому доктринальне оформлення 
уявлень про організацію влади знайшло своє від-
творення у політичних ученнях Середньовіччя 
(VI-XI ст.ст.). Найбільш повно виявилися основ-
ні тенденції та особливості середньовічного сві-
тогляду і політичної теорії в концепції Т.Ак-
вінського, який репрезентує собою вершину ду-
мки цієї епохи. За Аквінським [1, с. 233-244], за-
собом досягнення суспільного блага є влада як 
організуюче і спрямовуюче до цього блага вер-
ховенство (свого роду “голова”, носій загально-
го й об’єднуючого безліч розуму); саме тому 
єдиновладне правління визнається ним (потен-
ційно) найліпшим. Аквінський писав: “… якщо 
для людини природно, що вона живе у спільноті 
багатьох, то людям потрібно, щоб було у людей 
те, чим суспільством управляють”; “…з-поміж 
безліч частин існує одна, що рухає всім, а саме 
серце, і посеред частин душі переважно верхо-
венствує одна сила, а саме розум. Адже і у бджіл 
один цар, і у всьому Всесвіті єдиний Бог, творець 
усього і правитель. І це розумно. Справді будь-
яка безліч походить від одного. А тому, якщо… 
твір мистецтва тим ліпший, чим більше набли-
жається до того, що існує у природі, то з цього 
неминуче випливає, що найкращим способом 
управляється та людська безліч, яка управляється 

одним” [1, с. 243]. Можливі, одначе, різні форми 
правління, котрі мислитель класифікує на прямі 
і справедливі, або непрямі, несправедливі. По-
серед несправедливих, непрямих Аквінський ро-
зрізняв: 1) тиранію як правління одного, коли 
він намагається добути з правління свій інтерес, 
а не благо підлеглої йому безлічі; 2) олігархію як 
верховенство небагатьох, які придушують плебс 
задля збагачування, відрізняючись від тирана 
тільки кількістю; 3) демократію – засилля прос-
того народу, який придушує багатих, коли увесь 
народ виступає як один тиран. Отже, характер-
ними ознаками несправедливих форм є звужу-
вання обсягу блага та його принципове спотво-
рення в результаті того чи іншого різновиду при-
гноблення (придушення), що суперечить свободі. 
Відповідно справедливі форми не володіють та-
кими властивостями. До справедливих Аквінсь-
кий відносить: 1) політію, коли управління здій-
снюється будь-якою безліччю (н-д, правління без-
лічі вояків у місті-державі); 2) аристократію – 
правління небагатьох, які відрізняються чудовими 
якостями людей; 3) царське правління. Автор 
робить висновок: якщо необхідно обирати одну з 
двох небезпек, треба обрати ту, від якої настане 
менше лиха. Від монархії, одначе, якщо вона пере-
твориться в тиранію, станеться менше лихо як від 
правління багатьох оптиматів, якщо це правління 
перекрутиться… тиранія… найчастіше виникає з 
правління багатьох, ніж одного [25, с. 175-177]. 

Наприкінці Середньовіччя теоретична дум-
ка про організацію влади у державі була пред-
ставлена працями таких видатних тогочасних 
мислителів, як В.Оккам, А.Донте, М.Падуансь-
кий та інших. У їх творах, зокрема, вводиться 
ідея виокремлення світської влади від духовної 
(В.Оккам), обґрунтовувалася необхідністю мона-
рхії як форми об’єднання людства (А.Донте), 
уперше вводиться у науковий обіг ідеї народного 
суверенітету і держави, побудованої на земному 
законі (М.Падуанський) [25, с. 186-198].  

В епоху Відродження та ранніх буржуаз-
них революцій проблема організації державної 
влади висунулася на одне з провідних місць у 
політико-правових дослідженнях тогочасних ми-
слителів. Серед найпомітніших фігур виділялася, 
насамперед, постать італійського державного 
діяча, політичного мислителя, історика Н.Макіа-
веллі (1469-1527 рр.). У творі “Державець” (“Во-
лодар”) він намагався дослідити загальні закони 
політичного буття, головним з яких вважав пос-
тійне зміцнення і зміну форм правління. За Макі-
авеллі, держава перебуває у русі та розвитку, а 
конкретний її стан визначається співвідношенням 
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політичних сил, що прагнуть влади. Мислитель 
розрізняв три форми держави: одновладдя, прав-
ління небагатьох, правління всього народу і кон-
ституційні види влади – монархію, аристократію та 
демократію. Найкращою вважав “змішану владу”, 
яка втілила б у собі найкращі риси кожного виду 
влади. Така організація влади забезпечила б інте-
реси різних суспільних груп [18, с. 556-557]. 

У сучасній науковій літературі існують не-
однакові підходи до трактування поняття форми 
правління. Відповідно до поглядів, що переважа-
ли в науці державного (тобто конституційного) 
права, форма правління розумілася як структура, 
правове становище і співвідношення вищих ор-
ганів державної влади [19, с. 79]. В одному з 
останніх за часом підручників буржуазного дер-
жавного права форма правління визначалася як 
“організація верховної влади в державі, що хара-
ктеризується джерелом влади і принципами вза-
ємовідносин органів влади між собою і населен-
ням” [4, с. 170]. Зазначимо, що дане визначення 
додає до розглядуваного поняття відносини ор-
ганів влади з населенням.  

Один із зарубіжних дослідників цієї про-
блеми – І.Благож убачав, що є всі підстави відне-
сти до поняття форми правління в капіталістич-
них країнах “відносини між вищими державними 
органами, між цими органами і центрами еконо-
мічної та політичної влади, політичне середови-
ще, в якому реалізуються всі ці відносини” [3, с. 
194]. При такому широкому підході до визна-
чення “форма правління” втрачається первісне 
значення цієї наукової категорії, воно стає сино-
німічним таким поняттям, як “правління”, “ме-
ханізм державної влади”, “система державного 
правління” тощо.  

Уже в наші дні спостерігається повернення 
до первісного трактування цього поняття. 
О.Ф.Скакун, наприклад, визначає термін “форма 
правління” як “порядок утворення й організації 
вищих органів влади в державі” [17, с. 109].  

Тривалий час наука конституційного права 
(вітчизняна і зарубіжна) виходила з того, що по-
няття монархії або республіки, залежно від засад 
їх формування (виборність чи спадковість) не-
суть певну інформацію про те, де знаходиться 
центр державної влади, тобто про монархію і про 
республіку можна було говорити як про форми 
правління. При цьому вчені обґрунтовували не-
обхідність заміни монархії республікою, вважа-
ючи більш демократичною останню, то у XX ст. 
значна частина монархій, особливо в європейсь-
ких країнах, еволюціонувала так, що монарх став 
номінальним центром влади, його наявність пе-

рестала бути головною характеристикою того, 
як, у яких формах правлять у державі. З іншого 
боку, з’явилася значна кількість автократичних 
республік, правління в яких здійснювалося дале-
ко не як “справа народу”. Інакше кажучи, якщо 
раніше “форма правління”, тобто форма влади, 
визначалася тим, хто стоїть на чолі держави, тому 
характеристика “монархія” або “республіка” відра-
зу давали уявлення про державу, то у XX ст. ці по-
няття, за словами американського дослідника цієї 
конституційної проблеми К.Левен-штейна, “нічого 
не говорять про його сутність, про те, в якій формі 
здійснюється урядування” [2, с. 323]. У цих умо-
вах, робить висновок російський учений Г.М.Анд-
рєєв, якщо і можна говорити про форму правління, 
то не у зв’язку з монархією або республікою, а, 
найімовірніше, у зв’язку з методами здійснення 
державної влади та розподілом політичних центрів 
влади [2, с. 323]. 

Традиційно розрізняють дві основні форми 
правління: монархію і республіку. Як відомо, 
державознавча наука виходить з того, що держа-
ва, керована фізичною волею, є монархією, тоб-
то такою формою правління, при якій верховна 
влада зосереджена (повністю або частково) в ру-
ках однієї особи. Ця воля юридично повинна бу-
ти вищою, не похідною від будь-якої іншої волі. 
З погляду теорії суттєво, щоб монарху із самого 
початку було дано право на панування. З такої 
конструкції держави розрізняли три види стано-
вища монарха: а) монарх як Божество або як 
намісник Божества. Монарх або сам розгляда-
ється як Божество, або намісник Божий, або ви-
знається посвяченим безпосередньо Божеством. 
Обожнювання монарха набуває в історії різні 
форми і зустрічається вже на нижчих ступенях 
культурного розвитку. Найбільш розвинений цей 
вид панування у більшості давніх східних дер-
жав. Звідси, він проникає на Захід. І в Середньо-
віччі імператорська влада розглядається як уста-
новлення божественне. Запозичене у євреїв по-
мазання символізує ту ідею, що на короля схо-
дить вища влада, безпосереднім джерелом якої є 
Божество [7, с. 637-638]; б) монарх як власник 
держави. На Сході цей вид у своїх розвинених 
формах внутрішньо пов’язаний з теократичним 
типом панування. На Заході він рецепціюється 
наприкінці імператорського періоду в Римі (27 р. 
до н.е. – 193 р. н.е.). Принцепси стають тут 
dominus,  власниками держави [21, с. 125-126]. У 
Середньовічній Німеччині король розглядався як 
власник землі. У Франції Людовік XIV розглядав 
усю державу як королівську вотчину [7, с. 639]; 
в) монарх як член держави і державний орган. У 
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перших двох видах (типах), розглянутих вище, 
монарх не зливається, не складає оду правову 
єдність з державою, а, навпаки, протистоїть їй. 
Тільки у тому випадку, коли держава розуміється 
як цілісна, внутрішня єдність, монарх є членом 
держави. Так, вже в античному вченні про дер-
жаву, що уперше розглядає державу як суспіль-
ний союз, справжня монархія протиставляється 
тиранії. В середні віки ми знаходимо зародки цієї 
ідеї у державно-правових уявленнях про права 
короля, що належать йому в силу його сану, так 
само і у вченні про становище імператора, які 
мислителі намагалися пояснити у зв’язку з хара-
ктером імперії як союзу осіб. У вченнях Новіт-
нього часу про державу висувається теорія пред-
ставництва монарха, котра поглинає державу. 
Таким шляхом держава і монарх зливаються в 
єдине цілісне, причому вся сукупність громадян, 
яка ототожнювалася, за прикладом оптичних ми-
слителів із державою, втілюється в особі князя, 
котрий є її представником. Якщо для Гоббса 
держава є Левіафаном (велика морська потвора, 
згадувана в Біблії), то монарх є душею цієї вели-
чезної істоти, яка без нього була б мертвою ма-
сою. Друга спроба об’єднання монарха і держави 
походить із теорії народного суверенітету та ро-
зподілу влад, які вбачають у монархові наділе-
ний обмеженою владою орган народу, котрий, 
незважаючи на відчуження ним влади, юридично 
є, тим не менше, первісним суб’єктом державної 
влади. У сучасній розвиненій державі, що об’єд-
нує усю сукупність громадян, є єдине цілісне, 
монарх може бути зрозумілим тільки із сутності 
держави і може бути розгляненим тільки як її 
орган [7, с. 640-645]. Н-д, у сучасній Великобри-
танії вся державна влада зосереджена в парламе-
нті: парламент видає закони, яким монарх протя-
гом багатьох століть ні разу не відмовляв у своїй 
санкції; кабінет, виконавчий орган парламентсь-
кої більшості хоча і призначається формально 
монархом, але в реальності визначається парла-
ментом, - монарх призначає прем’єр-міністра 
лідера більшості Палати громад, кабінет фактич-
но призначає всіх посадових осіб і здійснює інші 
прерогативи корони. Але вище керівництво дер-
жавою зосереджено в руках монарха. Тільки він 
надає рух діяльності парламенту, який не має 
права збиратися за власною ініціативою; вищу 
правову владу має монарх [7, с. 646-647].  

Монархія може бути абсолютною, дуаліс-
тичною, парламентарною. Але при будь-якому 
різновиду монархічного правління правове ста-
новище глави держави характеризується трьома 
основними рисами: 1) династичний спосіб отри-

мання влади в порядку престолонаслідування; 2) 
незмінюваність, тобто його неможливо усунути з 
посади юридичним шляхом; 3) відсутність юри-
дичної відповідальності монарха [27, с. 304]. Як 
відомо, до Лютневої революції 1917 р. Росія за 
формою правління була монархією: верховна 
самодержавна влада належала імператору всеро-
сійському, а імператорський престол успадкову-
вався по чоловічій лінії у порядку престолоспад-
кування [5, с. 5-17]. 

У XX столітті широкого розповсюдження 
отримала інша форма правління – республіка, 
яка може бути президентською, парламентар-
ною, “змішаною” (або гібридною). Незалежно 
від різновиду республіканської форми правління 
главою держави найчастіше виступає президент. 
Реальний обсяг повноважень президента, його 
роль і місце в політичній системі тієї чи іншої 
країни був зумовлений специфічними історич-
ними передумовами, співвідношенням політич-
них сил і конкретною політичною ситуацією. 
Так, якщо у США, країнах Латинської Америки, 
Африки та Азії, де переважав тип президентської 
республіки, провідні суспільно-політичні сили 
цих країн розглядали надання президенту широ-
ких владних повноважень як необхідну умову 
для зміцнення ефективності не тільки виконавчої 
влади, але й зміцнення всієї державності в ціло-
му, то в низці європейських країн президент  
став переважно лише конституційним главою 
держави з обмеженими повноваженнями, замі-
нивши на цьому вищому посту інститут монарха. 
Можна констатувати, що у країнах Західної Єв-
ропи, де парламентаризм досяг найбільшого роз-
витку, не вкоренився президентський тип респу-
бліки. Бурхливі події XX ст., які пережили євро-
пейські держави, примусили їх модернізувати 
відносини парламенту, уряду та глави держави. 
Зокрема, республіки “радянського типу” пішли 
власним шляхом, трансформувавши західний 
досвід. У результаті на сьогодні з’явилося багато 
держав зі своєрідною розстановкою політичних 
сил і взаємодією влад. За останні роки у вітчиз-
няних наукових колах, політичній практиці та 
засобах масової інформації широкого розповсю-
дження отримали поняття “президентська (або 
напівпрезидентська) форма правління” та “пар-
ламентарна (парламентська) форма правління”. 
Зустрічаються і такі понятійні комбінації, як 
“парламентська республіка з президентською 
формою правління” [5, с. 8-32]. 

Відомий російський дослідник інституту 
президента у сучасному світі М.А.Сахаров із по-
силанням на те, що при республіканській формі 
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правління можливі різні системи правління (на-
приклад, президентська, напівпрезидентська або 
парламентарна системи), обґрунтував необхід-
ність введення в обіг державознавчої науки кате-
горії «система правління» [16, с. 13]. Стосовно 
наукового змісту терміну “система правління” 
(або більш менш тотожного йому терміну “сис-
тема влади”), то цей термін позначає передусім 
той чи інший тип співвідношення прерогатив 
між виконавчими і законодавчими органами 
державної влади [16, с. 14]. У своїй сукупності ці 
взаємовідносини характеризують ту чи іншу сис-
тему правління. У разі, коли вся повнота вищої 
виконавчої влади належить президенту і він же 
формує уряд, а парламент не може відправити 
уряд у відставку шляхом вотуму недовіри, - це 
президентська система влади. Якщо ж президент 
поділяє прерогативи вищої виконавчої влади з 
прем’єр-міністром, який очолює уряд, а сам уряд є 
відповідальним не перед президентом, а перед пар-
ламентом, то таку систему влади потрібно позна-
чити як напівпрезидентську (або президентсько-
парламентську) систему. Натомість, тоді, коли пре-
зидент є  лише конституційним главою держави і 
його повноваження в системі вищої виконавчої 
влади жорстко обмежені прерогативами прем’єр-
міністра, який визначає курс уряду (який, у свою 
чергу, є підзвітним парламенту), то така система 
позначається як парламентарна система влади. 

Висновок. Отже, на наш погляд, традицій-
ний зміст поняття “форма правління”, що визна-
чає поділ держав на республіки та монархії, є 
прийнятним і для аналізу сучасних політичних 
інститутів і процесів. Водночас термінологічно 
некоректно змішувати поняття “форма правлін-
ня” і “система правління”, оскільки перше по-
няття визначає способи формування вищої дер-
жавної влади, а друге – певний тип співвідно-
шення повноважень і взаємовідносин між вищи-
ми виконавчими та законодавчими органами. 
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O.T. Voloschuk  
FORM OF GOVERNMENT: CONCEPT AND NATURE 

 
Summary 

In this article opinions of famous philosophers, scientists and philosophers about the state form of 
government are investigated and analyzed, beginning with ancient times and ending with the present. The 
conclusion is that government has the crucial significance for the study of constitutional and legal regulation 
of the organization and functioning of the state. The traditional concept of "government" that determines the 
division of the monarchy to republic and is acceptable for the analysis of modern political institutions and 
processes.  

Keys: government, the system board, power system, monarchy, republic. 
  

О.Т. Волощук 
ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

 
Аннотация 

Исследуются и анализируются  мысли известных мыслителей, ученых-государствоведов и фи-
лософов о  форме правления государства, начиная из античных времен и завершая настоящим. Делае-
тся вывод о том, что форма правления имеет засадническое значение для изучения конституционно-
правового регулирования организации и функционирования государства. Традиционное содержание 
понятия "форма правления", что определяет деления государств на республики и монархии, есть при-
емлемым и для анализа современных политических институтов и процессов. 

Ключевые слова: форма правления, система правления, система власти, монархия, республика. 
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ПРЕДМЕТ РЕГУЛЮВАННЯ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ 
 
Досліджується предмет сучасної постсоціалістичної конституції. Акцентується увага на поступовій зміні 

сутності постсоціалістичної конституції. Автор стверджує, що сучасна постсоціалістична конституція закладає 
основи правового регулювання не тільки політичних владовідносин, але і деяких найважливіших соціально-
економічних правовідносин. 

Автор дійшов висновку, що постсоціалістична конституція поступово перетворюється із акту оформлен-
ня та закріплення механізму владарювання в державі в правовий документ, що містить поряд із численними 
нормами, що по суті відносяться до конституційного права, також ряд норм і принципів, що визначають існу-
вання інших галузей права. 

Ключові слова: конституція, предмет конституційного регулювання, політичні владовідносини, соціаль-
но-економічні правовідносини, конституційне право та інші галузі права. 

 
Постановка проблеми. У кінці 80-х років 

XX ст. в наслідок ліквідації тоталітарних і авто-
ритарних режимів у соціалістичних країнах роз-
починається новий етап конституційного розвит-
ку. У цей час фактично припинила своє існуван-
ня соціалістична конституційна модель [5, с. 59], 
адже в колишніх державах, так званого, “соціалі-
стичного табору” були прийняті принципово но-
ві конституції (у деяких країнах – двічі).              
У зв’язку з цим у сучасній юридичній літературі 
піднімається питання щодо оцінки ролі постсоці-
алістичних конституцій в розвитку світового 
конституційного процесу [12, с. 49].  

Постсоціалістичні конституції є унікаль-
ним явищем у світовому конституціоналізмі. Во-
ни відображають плюси і мінуси перехідного 
періоду, містять цілий ряд положень, які 
об’єктивно мають перехідний характер [8, с. 30]. 
Закріпивши загальнолюдські цінності, вироблені 
віковим досвідом людства (різноманіття форм 
власності; свободу підприємницької діяльності; 
демократію; принципи народовладдя; розподіл 
влад тощо), вони водночас зберегли деякі елементи 
старого (надмірно сильна регулююча роль держа-
ви, аж до авторитарних елементів; недостатні гара-
нтії прав та свобод людини і громадянина; бюрок-
ратизм; слабкість судової системи; недостатнє фі-
нансування місцевого самоврядування тощо). Таке 
поєднання “нового” зі “старим” надало окремим 
конституційним інститутам своєрідного змісту і 
гібридних форм [16, с. 29-30]. Унікальність змісту 
постсоціалістичної конституції і зумовлює актуа-
льність дослідження її предмету.  

Ступінь наукової розробки. Дослідженню 
предмета сучасної постсоціалістичної конститу-
ції присвячені праці українських і зарубіжних 
науковців. Серед них, зокрема, варто виділити 
праці І.А. Кравця, А.В. Петрової, Т.М. Пряхіної, 

Т.Я. Хабрієвої, В.Є Чіркіна, Ю.А. Тихомирова, 
Б.С. Ебзеєва, В.В. Кравченка, В.М. Шаповала, 
Ю.Н. Тодики, Є.В. Супрунюк та деяких інших.  

Мета статті полягає у спробі з’ясувати 
суть предмета сучасної постсоціалістичної кон-
ституції, дослідити його характерні особливості. 

Виклад основного матеріалу. Перед пост-
соціалістичними конституціями, які задеклару-
вали намір побудувати суверенну та незалежну, 
демократичну, соціальну, правову державу, сфо-
рмувати повноцінне громадянське суспільство, 
постає основне найважливіше завдання: виріши-
ти принципово важливі проблеми постсоціаліс-
тичного суспільства, закладаючи основні напря-
мки розвитку суспільства та держави.  

У порівнянні з попереднім (соціалістич-
ним) етапом, у постсоціалістичних суспільствах 
в нових умовах соціально-економічного розвитку 
змінилося саме поняття конституції, збагатився 
його зміст [12, с. 72]. Сучасна постсоціалістична 
конституція (на відміну від тої ж соціалістичної) 
почала розглядатися як нормативно-правовий акт 
найвищої юридичної сили, який закріплює влас-
тиві “всьому суспільству цінності та інтереси, що 
мають спільне значення для всіх соціальних 
верств” [20, с. 19]. Місія сучасної постсоціаліс-
тичної конституції полягає, перш за все, в тому, 
щоб закріпити на найвищому конституційному 
рівні ідеї та принципи, завдання та стратегічні цілі 
державної політики в різних сферах громадянсько-
го життя. Адже, як зазначають Ю.Н. Тодика та Є.В. 
Супрунюк, в умовах формування громадянського 
суспільства саме в Основному Законі необхідно 
закріпити демократичну спрямованість розвитку 
суспільства і держави, сприяти за допомогою кон-
ституційних засобів становленню нових демокра-
тичних інститутів [14, с. 40]. 
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На сьогодні можна однозначно стверджу-
вати, що однією із тенденцій сучасного постсоці-
алістичного конституціоналізму є зростання ролі 
конституції у правовій системі держави, розши-
рення предмета і меж конституційного регулю-
вання. Ця тенденція зумовлена визнанням за 
конституцією статусу основного джерела права 
та фундаменту правової системи.  

Предмет сучасної постсоціалістичної кон-
ституції не може обмежуватися мінімальним 
стандартом традиційних об’єктів конституційно-
го регулювання, тим ідейним мінімумом [8], з 
якого виходила конституційна теорія на момент 
становлення конституційного ладу в передових 
країнах світу (встановлення системи органів 
державної влади та їх компетенції, закріплення 
статусу особистості, головним чином її особис-
тих та політичних прав і свобод), а повинен, зва-
жаючи на істотну зміну відносин між особою, дер-
жавою та суспільством, у результаті чого істотно 
зросла економічна та соціальна роль держави, та-
кож містити комплекс суспільних відносин, що 
визначають основи організації суспільства, еконо-
мічні, соціальні та культурні права індивіда тощо 
[12, с. 90]. Постсоціалістична конституція в сучас-
ному розумінні повинна бути свого роду продума-
ною моделлю організації всіх сфер життя соціуму 
[20, с. 29]. Вона повинна бути цілісним докумен-
том, який “в інтегрованому вигляді представляє 
“каркас” суспільства” [12, с. 326], встановлюючи 
відправні начала нормативної регламентації всіх 
основних соціальних процесів. Вона повинна за-
кладати основи правового регулювання всіх тих 
сфер суспільних відносин, які “визначають її [дер-
жави] конституційну природу” [11]. 

За твердженням В.Є. Чіркіна, “творці кон-
ституції в кожній країні мають право самі вирі-
шувати, які питання для них конституційно зна-
чимі та заслуговують введення в текст основного 
закону” [12, с. 132-133]. Однак, на нашу думку, 
конституційний законодавець не абсолютно ві-
льний у питанні формування предмета конститу-
ційного регулювання. Останній формується 
об’єктивно, тобто його визначають об’єктивні 
потреби суспільного розвитку. Предмет консти-
туційного регулювання може розширюватися або 
звужуватися залежно від об’єктивних умов і спе-
цифіки розвитку держави на конкретному істо-
ричному етапі. Тобто конституційний законода-
вець, приймаючи конституцію, повинен врахову-
вати, зважаючи на значущість окремих суспіль-
них відносин, об’єктивну потребу в їх конститу-
ційному регулюванні. Як відзначав свого часу 
один з видатних теоретиків ХІХ ст. К. Маркс, 

“правова природа речей… не може пристосову-
ватися до закону – закон, навпаки, повинен прис-
тосуватися до неї” [6, с. 122]; законодавець “по-
винен дивитися на себе як на природознавця. Він 
не робить законів, він не створює їх, а тільки фо-
рмулює…” [6, с. 162]. Отже, конституція, будучи 
результатом суб’єктивної діяльності людей, по-
винна бути об’єктивною за своїм змістом. 

Окрім того, предмет сучасних постсоціалі-
стичних конституцій, зважаючи на намагання 
постсоціалістичних суспільств побудувати пра-
вову систему за західноєвропейським зразком, 
повинен формуватися з обов’язковим урахуван-
ням європейського конституційного досвіду. Без 
цього, як зазначає Г.З. Щербаковський, російське 
право, як і право інших постсоціалістичних дер-
жав, “не можна вважати повноцінним членом 
континентально-європейської правової родини 
або західно-правової традиції”. Щоб досягти 
цього, постсоціалістичному праву необхідне ши-
рокомасштабне реформування, особливо в на-
прямку його “очищення” від залишків правової 
ідеології соціалістичного права, наближення 
права до сучасного континентально-європейсь-
кого стандарту [19, с. 13], до європейського кон-
ституційного рівня. 

На думку Б.С. Ебзеєва, сучасне постсоціа-
лістичне суспільство потребує того, щоб у його 
конституції з урахуванням її відносної стабіль-
ності та стимулюючого впливу на прогресивні 
суспільні відносини були закріплені основні за-
кономірності не тільки політичного, але й еко-
номічного, соціального та культурного розвитку 
суспільства, взаємодії його структур [20, с. 29]. 
Для того, щоб конституція могла вважатися су-
часною (не хронологічно, а за своїм змістом і 
предметом правового регулювання), вона повин-
на закладати основи правового регулювання всіх 
“основних” сфер суспільних відносин та систем: 
економічної, соціальної та політичної систем су-
спільства, його духовного життя, правового ста-
тусу людини і громадянина, основи “прямих і 
зворотних взаємозв’язків” між особою, держа-
вою та суспільством шляхом застосування дер-
жавної влади, яка використовується в кінцевому 
підсумку для створення і розподілу соціальних 
благ та цінностей [16, с. 74].  

Отже, до предмета конституційного регу-
лювання сучасної постсоціалістичної конститу-
ції, поряд з політичними владовідносинами, пот-
рапляють окремі соціально-економічні правовід-
носини [12, с. 72]. Проте рівень конституційного 
регулювання цих суспільних відносин і ступінь 
конкретизації соціально-економічної та політич-
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ної сфер у конституційному регулюванні різна: 
від детального врегулювання політичних владо-
відносин до закріплення лише окремих найваж-
ливіших конституційних основ соціально-еконо-
мічного розвитку суспільства.  

Так, сучасні постсоціалістичні конституції 
здійснюють досить детальне правове регулювання 
політичних владовідносин, визначаючи організа-
цію публічної влади, порядок формування вищих 
органів державної влади, їх компетенцію тощо. Як 
зазначає Т.М. Ряхіна, “матеріальність конституції 
вимагає визнати, що владовідносини є об’єктивна 
реальність, що існує поза і незалежно від суб’єк-
тивної волі укладача конституції…” [10, с. 48].  

Однак, на думку Т.Я. Хабрієвої та В.Є. Чі-
ркіна, таке детальне конституційне регулювання 
політичних владовідносин є істотним недоліком 
сучасної конституції (в тому числі постсоціаліс-
тичної). Адже, якщо раніше, коли панував вузь-
кий підхід до предмета конституційного регулю-
вання, така структура конституційного тексту 
була зрозуміла, то в сучасних умовах, коли домі-
нує інший (широкий) підхід до змісту конститу-
ції, навряд чи варто практично весь конституцій-
ний текст присвячувати правовому регулюванню 
відносин організації державної влади (політич-
ним владовідносинам). Більшість процедурних 
моментів, що стосуються парламенту, глави 
держави, уряду не представляють для широких 
верств населення особливої важливості, вони 
мало зачіпають їх інтереси. Для населення наба-
гато важливіші положення, що відносяться не до 
структури державних органів, порядку їх діяль-
ності, а ті, що стосуються регулювання взає-
мозв’язків “людина-держава-суспільство”, гара-
нтій реалізації прав та свобод людини і громадя-
нина [16, с. 120] тощо.  

Питання фінансової системи, оподаткуван-
ня, основних напрямків (пріоритетів) розподілу 
публічних грошових фондів, грошової політики 
держави, системи соціального забезпечення на-
селення набагато важливіші для звичайного гро-
мадянина, ніж порядок діяльності парламенту 
або терміни інавгурації президента. При новій 
концепції постсоціалістичної конституції як до-
кументу, що встановлює передусім взаємозв’язок 
“людина-держава-суспільство”, саме ці пробле-
ми мають первинне значення в змісті конститу-
ції, є пріоритетними. 

Як свідчить сучасна конституційна практи-
ка (в тому числі постсоціалістична) в нових кон-
ституціях усе більше місця займають норми, що 
відображають економічну та соціальну діяль-
ність держави [13, с. 27]. Професор Г.А. Гаджиєв 

відзначає, що конституція як документ найвищої 
юридичної сили, що визначає основи взаємовід-
носин між особою, державою та суспільством, 
обов’язково здійснює регулювання суспільних 
відносин в сфері економіки. Усі конституційні 
норми, які в тій чи іншій мірі здійснюють право-
ве регулювання економічних відносин, в юриди-
чній термінології досить часто об’єднують єди-
ним поняттям – “економічна конституція”, яка, 
по суті, являє собою економічні основи консти-
туційного ладу сучасної держави [4, с. 115]. 

На думку В.Є. Чіркіна, необхідною перед-
умовою переходу постсоціалістичного суспільс-
тва до “нормально функціонуючого громадянсь-
кого суспільства” є закріплення “в основному 
законі основних принципів та елементів еконо-
мічної структури громадянського суспільства” 
[12, с. 88], що повинно сприяти економічному 
розвитку, розвитку торгівлі та промисловості [2, 
с. 9]. Тобто постсоціалістична конституція по-
винна закладати основи правового регулювання 
всіх тих основних галузей права, які здійснюють 
регулювання найважливіших за своєю природою 
економічних відносин (фінансових, цивільних, 
господарських та ін.). Постсоціалістична консти-
туція повинна перетворитися із акта оформлення 
та закріплення механізму владарювання в держа-
ві у правовий документ найвищої юридичної си-
ли, що містить поряд із численними нормами, що 
по суті відносяться до конституційного права 
(основи конституційного ладу, форми правління, 
системи розподілу влад, прав та свобод людини і 
громадянина тощо), також ряд норм і принципів, 
що визначають існування інших галузей права 
[4, с. 55]. Вона повинна стати актом, на основі 
якого базується і розвивається (повинен базува-
тися і розвиватися) весь правовий масив держа-
ви. Тому не випадково, що із прийняттям кон-
ституції в будь-якої держави з’являється якась 
нова точка відліку її існування [15, с. 13]. 

“Висуваючи в загальній формі певні вимо-
ги до окремих галузей права, їх змісту, консти-
туція створює умови для збалансованого та не-
суперечливого розвитку цілісної правової систе-
ми країни, її стабільності” [1, с. 144]. З огляду на 
те, що на конституційних положеннях базуються 
різні нормативно-правові акти, конституція має 
системоутворююче значення і є основним дже-
релом не тільки для конституційного, але і для 
інших галузей права [9, с. 136]. Вона не обмежу-
ється встановленням державного ладу [20, с. 14] 
і, виступаючи головним правовим актом у сис-
темі законодавства країни, закріплює вихідні на-
чала функціонування всієї правової системи, всіх 
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галузей права, всього поточного законодавства 
[9, с. 136; 14, 35].  

Установлюючи межі дозволеної поведінки 
різних соціальних структур, визначаючи межі 
компетенції органів державної влади та місцевого 
самоврядування, закладаючи основи правового 
регулювання найважливіших суспільних відносин, 
зокрема відносин власності, оподаткування, соціа-
льного забезпечення, розподілу національного 
продукту тощо, вона тим самим встановлює юри-
дичні основи організації громадського життя в цих 
найважливіших його сферах [20, с. 14].  

Водночас варто враховувати, що сучасна 
конституція (в тому числі постсоціалістична) не 
повинна детально регулювати всі аспекти прояву 
державної та соціальної політики [15, с. 14]. 
Конституція повинна лише закладати основи 
правового регулювання “найбільш загальних за 
характером” суспільних відносин [7, с. 27; 12], ре-
гулювати найбільш значимі суспільні відносини, 
що складаються у сфері взаємодії державних і еко-
номічних інститутів [17], закладаючи основні на-
прямки економічного розвитку суспільства та дер-
жави. Конституція покликана визначати саме ос-
нови правового регулювання соціально-економіч-
них відносин [8, с. 50], які характеризують сутнісні 
сторони її соціально-економічної системи.  

Вважається, що конституція не повинна 
опускатися до рівня поточного законодавства і 
здійснювати детальне правове регулювання соці-
ально-економічних правовідносин [20, с. 82]. 
Вона покликана регулювати не всі, а лише най-
важливіші соціально-економічні відносини, які у 
свою чергу визначають похідні від них відноси-
ни [1, с. 136]. При конституційному регулюванні 
немає необхідності, та й практично неможливо, 
детально врегульовувати ці відносини. Адже 
надто деталізоване конституційне регулювання 
суспільних відносин призводить до стирання від-
мітностей між конституцією як основним законом, 
що встановлює вихідні начала всіх основних пра-
вових інститутів, і поточним законодавством, яке 
покликане конкретизувати основні конституційні 
положення [12, с. 92]. Іншими словами, соціально-
економічна сфера потрапляє “в орбіту конститу-
ційного регулювання, але не в повному обсязі, а 
окремими істотними гранями” [3, с. 12]. 

Висновок. Сучасна постсоціалістична кон-
ституція розглядається як нормативно-правовий 
акт найвищої юридичної сили, який закріплює 
властиві всьому суспільству цінності та інтереси, 
що мають загальне значення для всіх соціальних 
верств. Вона поступово перетворюється із акта 
оформлення та закріплення механізму владарю-

вання в державі у правовий документ найвищої 
юридичної сили, що містить поряд із численни-
ми нормами, які по суті відносяться до консти-
туційного права, також ряд норм і принципів, які 
визначають існування інших галузей права.  

До предмету конституційного регулювання 
сучасної постсоціалістичної конституції, поряд з 
політичними владовідносинами, входять окремі 
найважливіші соціально-економічні правовідно-
сини. Закріплення в постсоціалістичній консти-
туції основних принципів та елементів економіч-
ної структури громадянського суспільства пок-
ликано сприяти економічному розвитку, розвит-
ку торгівлі та промисловості. 

 
Список літератури 

 
1. Каратеева М.Н. Гарантирующая функция 

Конституции Российской Федерации. Дис. ... 
канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2005. – 183 с. 

2. Конституционная экономика / Баренбойм 
П.Д.; Лафитский В.И.; Мау В.А.; Захаров А.В.; Ки-
селева И.М.; Кириченко Д.А.; Куприянова Ю.В.; 
Челмодеева Е.В., Лафитский Д.В. М., 2003.  

3. Конституционное регулирование в разви-
том социалистическом обществе / Миронов О.О.; 
Под ред.: Поляков В.Л. - Саратов: Изд-во Сарат. 
ун-та, 1982. – 126 c. 

4. Кравец И.А. Формирование российского 
конституционализма (Проблемы теории и прак-
тики). Дис. ... д-ра юрид. наук. - Екатеринбург, 
2002. – 584 c.  

5. Кравченко В.В. Конституційне право 
України: Навчальний посібник. – Вид. 3-тє, ви-
правл. та доповн.– К.: Атіка, 2004. – 512 с. 

6. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. 
7. Морозова Л.А. Конституционное регули-

рование в СССР. – М.: Юрид. лит. 1985. – 144 с. 
8. Общие начала теории социалистической 

конституции / Отв. ред.: Топорнин Б.Н. – М.: На-
ука, 1986. – 239 c. 

9. Петрова А.В. Основные функции Кон-
ституции Российской Федерации (Вопросы тео-
рии). Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. – 232 c. 

10. Пряхина Т.М. Конституционная доктри-
на современной России. Дис. ... д-ра юрид. наук. 
- Саратов, 2004. – 510 c. 

11. Румянцев О.Г. Основы конституционного 
строя России: понятие, содержание, вопросы 
становления. М.: Юрист, 1994. – с. 285 / текст 
книги приводится с сайта автора – к.ю.н. Румян-
цева О.Г. – www.rumiantsev.ru 

12. Сравнительное конституционное право / 
Абросимова Е.Б., Васильева Т.А., Владимирова 



Предмет регулювання постсоціалістичної конституції 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 559. Правознавство. 43 

Л.Д., Крылова Н.С., и др.; Редкол.: Ковлер А.И., 
Чиркин В.Е. (Отв. ред.), Юдин Ю.А. – М.: Ману-
скрипт, 1996. – 730 c. 

13. Тихомиров Ю.А. Конституция, закон, 
подзаконный акт. – М.: Юридическая литерату-
ра, 1994. – 136 с. 

14. Тодыка Ю.Н., Супрунюк Е.В. Конститу-
ция Украины – основа стабильности конститу-
ционного строя и реформированя общества / 
Отв. ред. М.В. Цвик. – Симферополь: Таврия, 
1997. – 312 с. 

15. Туляй А.Н. Конституционные основы фи-
нансовой деятельности в Российской Федерации. 
Дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 1999. – 201 с. 

16. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория совре-
менной конституции. – М.: Норма, 2005. – 320 с. 

17. Чернышов В.В. Конституционно-право-
вая модель взаимосвязи государства и экономики 
и юридические средства ее реализации в Россий-
ской Федерации. Дис. ... канд. юрид. наук. - 
СПб., 2006. – 237 с. 

18. Шаповал В.М. Конституційне право за-
рубіжних країн. – К.: АртЕк, 1997. – 262 с. 

19. Щербаковский Г.З. Государство и эконо-
мическая система общества: теоретико-правовые 
и праксиологические основания соотношения и 
взаимодействия. Дис. ... д-ра юрид. наук. - Санкт-
Петербург, 2006. – 310 с. 

20. Эбзеев Б.С. Конституция. Правовое госу-
дарство. Конституционный суд: Учебное посо-
бие для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 
1996. – 349 с. 

 
Стаття надійшла до редколегії 10 березня 2011 року. 
Рекомендована до опублікування у «Віснику» відповідальним секретарем Р.О. Гаврилюк. 

 
А.М. Khudyk  

The subject of post-socialist constitutional regulation 
 

Summary 
The article examines the subject of contemporary post-socialist constitution. Focuses on the gradual 

change of nature in post-socialist constitution. The author argues that contemporary post-socialist 
constitution lays the foundations for the legal regulation of not only political power relations, but also some 
important social and economic relations. 

The author concluded that the post-socialist constitution gradually transformed from an act of 
consolidation and registration mechanism of dominion in the state in the legal document that contains close 
to numerous rules, which essentially relate to constitutional law, as a number of rules and principles that 
determine the existence of other branches of law. 

Keywords: constitution, the subject of constitutional regulation, political power relations, socio-
economic relationship, constitutional law and other branches of law. 
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Предмет регулирования постсоциалистической конституции 
 

Аннотация 
Исследуется предмет современной постсоциалистической конституции. Акцентируется внима-

ние на постепенном изменении сущности постсоциалистической конституции. Автор утверждает, что 
современная постсоциалистическая конституция закладывает основы правового регулирования не 
только политических властеотношений, но и некоторых важнейших социально-экономических пра-
воотношений. 

Автор сделал вывод, что постсоциалистическая конституция постепенно превращается из акта 
оформления и закрепление механизма властвование в государстве в правовой документ, который со-
держит рядом с многочисленными нормами, которые по существу относятся к конституционному 
праву, также ряд норм и принципов, которые определяют существования других отраслей права. 

Ключевые слова: конституция, предмет конституционного регулирования, политические властеот-
ношения, социально-экономические правоотношения, конституционное право и другие отрасли права.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ 
 

Стаття присвячена класифікації громадських об’єднань в Україні. Автор наводить приклади існуючих в 
сучасній науковій думці класифікацій залежно від різноманітних критеріїв поділу. Також в статті наведені за-
конодавча класифікація неурядових організацій в Україні та Російській Федерації. 

 
Постановка проблеми. Широке коло мо-

жливих форм громадських організацій найкра-
щим чином відображає функціональну різнома-
нітність у їх функціонуванні. Хоча, на відміну 
від Російської Федерації, законодавчо форми 
громадських організацій в Україні не встановле-
ні, проте  теоретична класифікація їх наводиться 
у працях вітчизняних і зарубіжних вчених. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Розглядувана проблема є предметом дослідження 
вітчизняних учених-конституціоналістів. Най-
більш ґрунтовно тема конституційно-правового 
статусу об’єднань громадян в Україні вивчається 
Т. М. Слінько,  О. Г. Кушніренком, Ж. М. Пусто-
віт. Окремі аспекти висвітлені Г. Л. Ковальовою, 
С. Ю. Лукашем, В. Німченко та Н. Картавцевою.  

Мета статті. Розглянути і проаналізування 
основні погляди на класифікацію громадських 
об’єднань в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Класифіка-
ція громадських організацій може бути найріз-
номанітнішою залежно від критеріїв, взятих за 
основу. Так сучасні юристи, політологи виділя-
ють наступні їхні види [3,49]: за способом утво-
рення та формами діяльності розрізняють: фрон-
ти, асоціації, спілки, фонди; за умовами членства 
можна згрупувати громадські організації на дві 
великі групи - з формально фіксованим та фор-
мально нефіксованим членством; за кількістю 
членів громадські організації бувають масові та 
елітарні; за способом формування і ступенем 
охоплення мас - стихійні та свідомо організовані; 
за складом - професійні, жіночі, молодіжні, етні-
чні тощо; за внутрішньою структурою – центра-
лізовані, нецентралізовані; за масштабом діяль-
ності – місцеві (поширюються на відповідні ад-
міністративно-територіальні одиниці), загально-
державні (або всеукраїнські - діють на всій тери-
торії України), міжнародні (діяльність поширю-
ється на територію України і хоча б ще однієї 
держави); за соціально-правовим статусом – ле-
гальні, нелегальні; за способом досягнення мети 
- реформаторські, консервативні; за соціальною 
значущістю для існування і розвитку суспільства 
- прогресивні, консервативні, реакційні. 

Т. Слінько та О. Кушніренко запропонува-
ли об’єднати всі громадські організації у такі 
групи: екологічні, соціально-екологічні, приро-
доохоронні; правозахисні групи та об’єднання; 
борці за справедливість; робітничий рух; громад-
сько-культурні, творчі, спортивні (здорового 
способу життя); жіночі рухи; миротворницькі 
рухи; історико-патріотичні [4, с.27-28].  

Л. Лойко у своїй монографії дає детальні-
ший розподіл громадських організацій за спря-
мованістю на такі групи [5, c.165]: професійні 
(профспілки, асоціації фермерів тощо); економі-
чні (об’єднання підприємців, банкірів, роботода-
вців та ін.); соціально-демографічні (ветеранські, 
жіночі, молодіжні); конфесійні (церкви, релігійні 
общини, об’єднання мирян); культурологічні та 
просвітницькі; творчі (об’єднання артистів, пись-
менників, художників); спортивно-туристичні та 
оздоровчі; наукові та науково-технічні; оборонні; 
національно-культурні; екологічні. 

На думку Кравчук В.М. більш доцільною є 
класифікація громадських організацій за напрям-
ками їх діяльності. За цим критерієм вчена гру-
пує всі громадські організації та благодійні фон-
ди України у сім блоків: 1) права людини; 
2) професійна діяльність; 3) поліпшення соціаль-
но-економічного становища країни; 4) сім’я та 
діти; 5) захист здоров’я населення та навколиш-
нього середовища; 6) освіта; 7) культура. 

До першого блоку відносяться організації, 
зусилля яких спрямовані на відстоювання грома-
дянських прав і свобод першої необхідності – 
права на життя, здоров’я, недоторканність влас-
ності тощо, а також інших прав, свобод та закон-
них інтересів різноманітних суспільних груп. 
Так, до цього блоку відносяться, правозахисні 
організації, організації сприяння розвитку демо-
кратії та становлення громадянського суспільст-
ва, організації сприяння розвитку місцевого са-
моврядування, громадські організації захисту 
прав та інтересів громадян, релігійні організації, 
молодіжні та студентські об’єднання, об’єднання 
ветеранів та інвалідів військових дій, репресова-
них і колишніх в’язнів, об’єднання учасників лі-
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квідації аварії на Чорнобильській АЕС, об’єднан-
ня осіб зі спільними захворюваннями тощо. 

Другий блок охоплює громадські організа-
ції, що створюються для підтримки й оптимізації 
професійної діяльності людей. Це насамперед 
професійні спілки, асоціації адвокатів, спілки 
промисловців та підприємців, а також інші орга-
нізації сприяння розвитку підприємництва та 
професійні об’єднання.  

Третій блок: благодійні фонди сприяння 
здійсненню програм поліпшення соціально-еко-
номічного становища у країні, організації і доб-
родійні фонди соціального захисту та поліпшен-
ня матеріального становища малозабезпечених 
верств населення, благодійні фонди надання до-
помоги багатодітним родинам, благодійні фонди 
надання допомоги талановитій молоді, громадсь-
кі організації та благодійні фонди, що надають 
допомогу біженцям і мігрантам, організації та 
благодійні фонди надання допомоги громадянам, 
що постраждали внаслідок екологічних, техно-
генних та інших катастроф, доброчинні фонди 
сприяння здійсненню догляду за хворими, інва-
лідами, людьми похилого віку та соціальної реа-
білітації інвалідів й осіб, які потребують ліку-
вання, благодійні фонди надання допомоги вчи-
телям, вченим, студентам, учням тощо. 

Четвертий блок громадських організацій 
охоплює жіночі громадські організації, об’єднан-
ня багатодітних сімей, дитячі громадські органі-
зації, благодійні фонди сприяння захисту мате-
ринства та дитинства тощо. 

П’ятий блок становлять екологічні громад-
ські організації і благодійні фонди сприяння розви-
тку природно-заповідного фонду та природоохо-
ронної справи, громадські організації і благодійні 
фонди пропагування здорового способу життя, 
оздоровчо-спортивні організації, доброчинні фон-
ди сприяння розвитку охорони здоров’я. 

Шостий блок об’єднує освітні та науково-
освітні організації, благодійні фонди сприяння 
розвитку науки й освіти. 

Сьомий блок утворюють культурно-
просвітницькі об’єднання, благодійні організації 
та фонди сприяння розвитку культури, націона-
льно-культурні товариства [6, с.85-88]. 

На нашу думку, законодавець, у спробі 
зробити поділ між об’єднаннями громадян в За-
коні України «Про об'єднання громадян» провів 
лише поверхневу межу, виділивши в масиві 
об’єднань громадян лише політичні партії та 
громадські організації [1, с.504]. Більш конкрети-
зованим є погляд російських законодавців на пи-
тання класифікації громадських об'єднань. Так, 

Федеральний Закон Російської Федерації «Про 
громадські об'єднання»  від 19 травня 1998 р. № 
82-ФЗ [2, с.82] із наступними змінами виділяє 
такі організаційно-правові форми громадських  
об'єднань:  а) громадська організація, б) громад-
ський рух, в) громадський фонд, г) громадська 
установа, д) орган громадської самодіяльності. 
Організаційно-правовими формами політичних 
громадських об'єднань є громадські організації 
(для політичних організацій, у тому числі полі-
тичні партії)  і громадський рух (для політичного 
руху) (доповнено Федеральним законом від 
19.07.98 № 112-ФЗ). Федеральний Закон Росій-
ської Федерації під громадською організацією 
розуміє “засноване на членстві громадське об'єд-
нання, яке створено на основі спільної діяльності 
для захисту спільних інтересів і досягнення ста-
тутних цілей громадян”. Згідно з Федеральним 
Законом громадським рухом є складене з учас-
ників масове громадське об'єднання, яке не має 
членства і переслідує соціальні, політичні та інші 
суспільно-корисні цілі, підтримувані учасниками 
громадського руху. Громадським фондом за Фе-
деральним Законом є один із видів некомерцій-
них фондів, що являє собою громадське об'єд-
нання, яке не має членства, мета якого полягає у 
формуванні майна на основі добровільних внес-
ків, інших не заборонених законом надходжень і 
використання даного майна на суспільно-корисні 
цілі. Громадською установою є громадське об'є-
днання, яке не має членства, та ставить за мету 
надання конкретного виду послуг, що відповіда-
ють інтересам учасників громадського об'єднан-
ня. Органом громадської самодіяльності за Фе-
деральним Законом є громадське об'єднання, що 
не має членства, мета якого є спільне вирішення  
різноманітних соціальних проблем, що виника-
ють у громадян за місцем проживання, роботи і 
навчання, діяльність якого спрямована на задо-
волення потреб необмеженого кола осіб, чиї ін-
тереси пов'язані з досягненням статутних цілей і 
реалізацією програм органу громадської самоді-
яльності за місцем його створення. Політичним 
громадським об'єднанням є громадське об'єднан-
ня, у статуті якого в числі головних цілей повин-
на бути закріплена участь у політичному житті 
суспільства за допомогою впливу на формування 
політичної волі громадян, участь у виборах в ор-
гани державної влади і місцевого самоврядуван-
ня, участь в організації і діяльності зазначених 
органів. Незалежно від їхньої організаційно-
правової форми  громадські об'єднання мають 
право створювати спілки (асоціації). 
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Підсумовуючи питання про класифікацію 
громадських об'єднань слід привести класифіка-
цію надану В.М. Кравчук.  

По-перше, на основі територіального 
принципу виокремлюється три види громадських 
організацій, правовий статус яких визначено за-
конодавчо: міжнародні (всесвітні, регіональні) 
неурядові організації, головною метою яких є 
об’єднання зусиль приватних осіб та організацій, 
котрі працюють у сфері захисту прав та свобод 
особистості, охорони навколишнього середови-
ща, заради вирішення різноманітних питань; все-
українські громадські організації, які поширю-
ють свою діяльність на територію всієї України, 
причому для одержання статусу всеукраїнської 
громадської організації потрібна наявність осе-
редків чи представництв у більшості областей 
України; громадські організації з місцевим ста-
тусом, котрі виявляються більш успішними, ніж 
загальнодержавні, завдяки своїй доступності і 
близькості до громадян. 

По-друге, за сферами діяльності в Україні 
діють такі громадські організації (хоча цей пере-
лік не є вичерпним): політичні - ОУН, молодіжні 
структури партій (“Молодий Народний Рух”, На-
родно-демократична ліга молоді, Молодіжне 
об’єднання демократів, Українська соціал-
демократична молодь тощо); економічні - Това-
риство винахідників і раціоналізаторів, Асоціація 
молодих підприємців, Всеукраїнська асоціація 
“Укрмолодьжитло”; екологічні - Українська еко-
логічна асоціація “Зелений світ”, “Зелена плане-
та”, Екологічний клуб “Каскад” та інші; антиво-
єнні - Фонд миру; профспілкові - Федерація 
профспілок України, Національна конфедерація 
профспілок України, Всеукраїнське об’єднання 
солідарності трудівників, профспілка “Єднання”; 
культурно-просвітницькі - Всеукраїнське това-
риство “Просвіта” ім. Т. Шевченка, Літературно-
просвітницьке об’єднання “Галицько-Волинське 
братство”, Історико-просвітницьке товариство 
“Меморіал” ім. В. Стуса, Українське товариство 
пам’яток історії та культури, Товариство “Знання 
України”; конфесійні - Комітет захисту Українсь-
кої Греко-Католицької Церкви, Братство Святого 
Андрія Первозванного, Українська Молодь Хрис-
това; етнічні - Польське культурно-освітнє товари-
ство, Міжнародна асоціація німців “Відергебурт” 
(“Відродження”), “Руський рух України”, Всеукра-
їнська асоціація кримських караїмів “Кримкарай-
лар”, Суспільно-культурне товариство “Холмщи-
на”, Тернопільське товариство “Лемківщина”. 

По-третє, важливою є класифікація україн-
ських громадських організацій за складом: про-

фесійні - Спілка юристів України, Спілка офіце-
рів України, Спілка архітекторів України, Феде-
рація волейболу України, Асоціація спортивного 
танцю, Національна Ліга композиторів України 
тощо; жіночі - Союз українок, Союз жінок Укра-
їни, Ліга українських жінок, Всеукраїнське жіно-
че народно-демократичне об’єднання “Дія”, Все-
українська асоціація жінок “Славія”, Організація 
солдатських матерів України, Жіноча громада, 
“Жіноче товариство імені О. Теліги”; молодіжні - 
Молодіжна організація “Сокіл”, Українська ска-
утська організація “ПЛАСТ”, Спілка української 
молоді (СУМ), “Молодий Народний Рух”, На-
родно-демократична ліга молоді, Молодіжне 
об’єднання демократів, “Альянс молоді Тернопі-
льщини”, Лицарська школа козацької січової бо-
ротьби “Хрест”, студентські братства при вищих 
навчальних закладах тощо. 

По-четверте, залежно від походження ідеї 
створення громадські організації в Україні мо-
жемо розділити на дві групи: ті, що мають бага-
торічну історію та власні традиції, які зберігали-
ся навіть за часів тоталітарного та авторитарного 
режиму, особливо у середовищі української діа-
спори, а після проголошення Україною незалеж-
ності більшість з таких організацій повернулася 
на українські терени. До цієї групи належать 
СУМ, “ПЛАСТ” та інші; відносно нові організації, 
ідея створення яких виникла завдяки впливові За-
ходу, запозиченню зарубіжного досвіду і які успа-
дкували західні традиції. Так були організовані, 
центри довіри, анонімного обстеження на СНІД [6, 
с.88-91]. На нашу думку, вагомим недоліком наве-
деної вище класифікції є те, що одні й ті самі орга-
нізації входять в різні групи залежно від критерію 
поділу. Вирішенням цього може бути перегляд і 
зміна критеріїв поділу організацій на види. 

Висновки. В сучасній науковій думці існує ці-
лий ряд способів класифікації громадських об’єднань 
залежно від взятих критеріїв. Проте на законодавчо-
му рівні типологія об’єднань громадян зроблено не-
досконало. Більш конкретно дане питання повинно 
бути врегульоване на законодавчому рівні, шляхом 
внесення змін до діючого Закону України «Про об'є-
днання громадян», або при прийнятті Закону України 
«Про громадські організації». 
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Аннотация 
Статья посвящена классификации общественных объединений в Украине. Автор приводит 

примеры существующих в современной научной мысли классификаций в зависимости от различных 
критериев. Также в статье приведены законодательная классификация неправительственных органи-
заций в Украине и Российской Федерации. 
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ЗАХИСТ ПРАВА НА ЖИТТЯ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ 
 

Розглядається проблема взаємозв'язку права людини на життя і права на працю, а також захисту права на 
життя у сфері зайнятості населення, як одному з інститутів трудового права. Проаналізовані норми міжнарод-
них і національних актів у сфері зайнятості, спрямовані на забезпечення права людини на працевлаштування, 
тобто на захист права людини на життя у сфері зайнятості.  

Ключові слова: право на життя, право на працю, зайнятість, політика у сфері зайнятості, гарантії зайнятості. 
 

Постановка проблеми. Стаття 3 Консти-
туції України встановлює, що життя людини є 
найвищою соціальною цінністю, а утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави [3, с. 4]. Враховуючи винят-
кове місце права на життя з-поміж інших прав і 
проголошення життя людини найвищою соціа-
льною цінністю, можна дійти висновку, що за-
безпечення саме цього права є першочерговим 
завданням держави. 

Право на життя утворює першооснову всіх 
інших прав і свобод. Воно є абсолютною цінніс-
тю світової цивілізації, оскільки всі інші права 
втрачають свій зміст і значення без нього. По 
суті, всі інші права так чи інакше об’єднуються 
навколо цього стержневого права [12, с.7]. Зок-
рема, можна відзначити, що й право людини на 
працю нерозривно пов’язане із правом на життя. 
Життя людини протікає в сім’ї, праці, творчості, 
бізнесі. Питання полягає не тільки в збереженні 
життя як такого, але й у якості життя, задоволен-
ні людини життям [13, с.5].  

Ведучи мову про життя людини, а також 
право на нього, поряд з біологічним його аспек-
том ніколи не потрібно забувати і про соціаль-
ний, оскільки життя є насамперед життям у сус-
пільстві, серед інших людей. Основною формою 
самореалізації індивіда в суспільстві є праця. Від 
праці людини та її результатів залежить те місце, 
яке займає особа в соціумі, працею визначається 
соціальне її життя. Саме тому між правом люди-
ни на життя і правом на працю можна простежи-
ти тісний та нерозривний зв'язок. Така «близь-
кість» права на життя до права на працю призво-
дить до особливої ролі останнього в системі со-
ціальних прав людини. З огляду на це актуаль-
ним вбачається дослідження питання захисту 
права людини на життя у сфері зайнятості. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблема захисту права людини на життя у сфе-
рі праці малодосліджена як у вітчизняній, так і в 
зарубіжній літературі. У цій сфері можна виділи-
ти наукове напрацювання С.Ю. Головіної, Л.Є. 

Кузнєцової, Г.С. Скачкової, І.О. Снігірьової, К.К. 
Уржинського, О.В. Чесаліної, Л.Д. Чушнякової, 
А.О. Шепельової.  

Мета статті полягає в тому, щоб на основі 
аналізу нормативного та наукових підходів до 
поняття зайнятості, ролі держави та її політики в 
даній сфері, встановити місце зайнятості в меха-
нізмі захисту права людини на життя. 

Виклад основного матеріалу.  У контексті 
взаємозв’язку права людини на життя а також її пра-
ва на працю варто погодитися з думкою В.А. Абал-
дуєва про те, що для громадян право жити зумовлене 
можливістю працювати. Право на життя працездат-
ної людини – це, перш за все, право на гарантовану 
законодавством трудову зайнятість, а також право на 
захист від звільнення [9, с.149]. 

Перш ніж перейти до дослідження питання 
захисту права на життя у сфері зайнятості у віт-
чизняному правовому полі, приділимо увагу ре-
гулюванню даної проблеми на міжнародному 
рівні. Основним міжнародним актом у цій сфері 
можна назвати Конвенцію Міжнародної органі-
зації праці про політику в галузі зайнятості 1964 
року №122 [2]. Даний документ визначає основні 
напрямки політики у сфері зайнятості населення, 
які повинні дотримуватися усіма державами, що 
ратифікували конвенцію. З огляду на те, що 
Україна ратифікувала її ще 19.06.1968 р., будучи 
членом СРСР і залишається членом Конвенції 
дотепер, положення відповідного акта повинні 
бути враховані при ознайомленні з питаннями, 
пов’язаними із зайнятістю населення. 

Уже з преамбули Конвенції випливає, що 
Міжнародна  організація  праці зобов’язується 
сприяти ухваленню  серед  країн  світу  програм, 
котрі мають   на меті досягнення цілковитої за-
йнятості та піднесення життєвого рівня, і що  в 
Преамбулі до Статуту Міжнародної організації 
праці передбачається боротьба з безробіттям і 
гарантування заробітної плати, яка забезпечує 
задовільні умови життя [2]. Як видно, метою як 
відповідного документа, так і Міжнародної орга-
нізації праці є піднесення життєвого рівня а та-
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кож забезпечення достатніх умов життя грома-
дян. Оскільки подальші положення Конвенції 
спрямовані на реалізацію постулатів, закріпле-
них у її преамбулі, можна дійти висновку, що 
даний акт Міжнародної організації праці спря-
мований на захист права на життя на міжнарод-
ному рівні. Адже, як уже зазначалося вище, в 
наш час питання вже не просто в захисті життя 
як такого, а в забезпеченні належної його якості 
для кожної людини. Виходячи із зазначених по-
ложень, основною метою Конвенції та політики 
у сфері зайнятості є забезпечення відповідної 
якості життя особи в суспільстві. У статті 1 Кон-
венції розкривається зміст політики у сфері за-
йнятості, яка повинна забезпечувати: 1) наяв-
ність роботи для всіх,  хто готовий стати до ро-
боти і шукає роботу; 2) така робота повинна бути 
якомога продуктивнішою; 3) наявність свободи 
вибору зайнятості та можливостей  для кожного  
працівника  здобути  підготовку  та  використову-
вати свої навички та здібності для виконання робо-
ти,  до якої він  придатний, незалежно  від раси,  
кольору шкіри,  статі,  релігії,  політичних погля-
дів, іноземного чи соціального походження [1]. 

Реалізація даних принципів і буде механіз-
мом захисту права людини на життя у сфері за-
йнятості. Безпосередньо ж загальні умови реалі-
зації політики, закріпленої в Конвенції № 122, 
встановлюються  в іншому акті Міжнародної ор-
ганізації праці – Рекомендації щодо політики в 
галузі зайнятості №122 від 26.06.1984 року [2].  
У даному документі визначаються засоби, за до-
помогою яких кожен учасник Конвенції  повинен 
здійснювати відповідну політику, а отже, хоч і 
опосередковано, але діяти з метою захисту права 
на життя окремих громадян. 

Що ж до вітчизняного законодавства, то 
основним нормативним актом у сфері забезпе-
чення зайнятості населення традиційно є Закон 
України від 1.03.1991 року «Про зайнятість насе-
лення». У статті 1 Закону дається визначення 
зайнятості як діяльності  громадян,  пов'язаної із 
задоволенням  особистих і суспільних потреб і 
такої, що, як правило, приносить їм доход у грошо-
вій або іншій формі [4]. Як видно, норма прямо не 
закріплює спрямування зайнятості на захист відпо-
відної якості умов життя людини, що, безперечно, 
є законодавчим недоліком. Однак, виходячи в ви-
щевказаного положення, зайнятість є діяльністю, 
спрямованою насамперед на задоволення особис-
тих потреб громадян. Основною ж соціальною по-
требою будь-якої особи є її самореалізація та за-
безпечення належного життя в суспільстві. 

Крім того, варто звернути увагу на те, що 
відповідно до преамбули Закон визначає соціа-
льні гарантії з боку держави в реалізації грома-
дянами права на працю [4]. У контексті нерозри-
вного взаємозв’язку даного права з правом на 
життя, а також розгляду права на працю як умо-
ви життя людини, можна зробити висновок, що 
Закон України «Про зайнятість населення» ви-
значаючи гарантії реалізації права на працю, 
опосередковано визначає гарантії реалізації та 
захисту права на життя. 

Відповідний законодавчий акт визначає 
основні принципи державної політики зайнятості 
населення, гарантії у відповідній сфері, а також 
закріплює право громадян на зайнятість та розк-
риває його зміст. У Законі передбачається систе-
ма заходів, спрямованих на боротьбу з безробіт-
тям і забезпечення зайнятості населення, встано-
влюється система органів, що реалізовують дер-
жавну політику в даній сфері. 

Питанню державної політики у сфері за-
йнятості варто приділити більш детальну увагу. 
Як указує І.О. Снігірьова, за життя людини від-
повідальні суспільство, держава. Вони зо-
бов’язані забезпечити необхідні умови життя і 
праці для його збереження [13, с.5]. У забезпе-
ченні права на життя у сфері праці зацікавлена 
держава [13, с.6]. Саме на таке забезпечення і 
спрямовується відповідна державна політика. 

Як уже було зазначено вище, Україна рати-
фікувала Конвенцію Міжнародної організації праці 
№122 про політику в галузі зайнятості, а отже, акти 
національного законодавства в цій сфері повинні 
відповідати положенням міжнародного акта. 

Основні принципи державної політики за-
йнятості населення закріплені в ст.3 Закону 
України «Про зайнятість населення». Відповідно 
до даної статті, державна політика базується на 
таких принципах: 1) забезпечення рівних можли-
востей усім громадянам, незалежно від похо-
дження, соціального і майнового стану, расової 
та національної належності,  статі,  віку,  полі-
тичних  переконань,  ставлення  до релігії,  в  ре-
алізації  права  на  вільний  вибір виду діяльності 
відповідно до здібностей та професійної підгото-
вки  з  урахуванням особистих інтересів і суспі-
льних потреб; 2) сприяння забезпеченню ефекти-
вної зайнятості, запобіганню безробіттю, ство-
ренню нових робочих місць  та  умов  для  розви-
тку підприємництва; 3) координації діяльності у 
сфері зайнятості з іншими напрямами економіч-
ної і соціальної політики на основі державної та 
регіональних програм зайнятості; 4) співробіт-
ництва  професійних спілок, асоціацій (спілок) 
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підприємців,  власників підприємств, установ, 
організацій або уповноважених ними  органів у 
взаємодії з органами державного управління в 
розробці,  реалізації та контролі за виконанням 
заходів щодо забезпечення зайнятості населення; 
5) міжнародного співробітництва у вирішенні 
проблем зайнятості населення, включаючи  пра-
цю  громадян України за кордоном та іноземних 
громадян в Україні [4]. 

Як видно, Закон багато в чому дублює по-
ложення Конвенції Міжнародної організації пра-
ці №122, а отже, відповідно до нього державна 
політика у сфері зайнятості в Україні має ті ж 
завдання, що передбачаються на міжнародному 
рівні – тобто забезпечення якісної реалізації пра-
ва на працю і, отже, права на життя. 

 Важливим напрямком державної політи-
ки у сфері зайнятості є передбачена у ст.9 Закону 
можливість безплатної професійної орієнтації, 
консультації, підготовки, перепідготовки, одер-
жання відповідної інформації з метою вибору 
виду діяльності, професії, місця роботи, режиму 
праці. Звичайно ж, для захисту права людини на 
належне життя в суспільстві недостатньо лише 
загальних державних гарантій у сфері зайнятості. 
Насамперед, кожен, щоб самореалізуватися, по-
винен мати певні здібності. З огляду на це, дода-
тковою гарантією зайнятості, а також засобом 
захисту права на життя в даній сфері, є забезпечен-
ня права на професійну підготовку та навчання. Як 
указує М.В. Лушнікова, в наш час право працівни-
ків на професійне навчання відноситься до міжна-
родно-правових стандартів трудових прав. У між-
народних актах, зокрема документах Міжнародної 
організації праці, міститься широкий комплекс 
норм, спрямованих на формування розвинених на-
ціональних систем професійної орієнтації та про-
фесійного навчання населення [11, с. 68]. 

Крім того, Постановою Кабінету міністрів 
України від 8 вересня 2010 року затверджено 
Основні напрямки державної політики зайнятості 
на 2010-2011 роки [6]. Даний акт прийнятий від-
повідно до Закону України «Про зайнятість на-
селення» та враховує сучасні соціально-еконо-
мічні умови в державі. Заслуговує на увагу такий 
напрям державної політики, як розширення сфе-
ри  застосування  праці  за  рахунок  створення 
робочих місць з належними умовами праці. Як 
видно, акцент робиться на забезпеченні належ-
них умов праці для громадян. Закріплення такого 
положення як одного з основних напрямків дер-
жавної політики є безпосереднім проявом держа-
вного забезпечення права на життя у сфері за-
йнятості населення. 

Окрім державного регулювання зайнятості, 
важливе місце посідає і договірне регулювання 
даного питання, в межах якого також здійсню-
ється захист права громадян на життя. Прикла-
дом такого регулювання є Генеральна угода що-
до основних принципів і норм реалізації соціаль-
но-економічної політики і трудових відносин в 
Україні на 2010-2012 роки, підписана 9 листопа-
да 2010 року [7]. Даний акт укладений Кабінетом 
міністрів України та Спільним представницьким 
органом зі сторони роботодавців, з одного боку, та 
Стороною профспілок –  з другого. Угодою, зокре-
ма, передбачено, що її сторони спрямовують свої 
дії на забезпечення людського розвитку та сприян-
ня підвищенню зайнятості. Важливо, що в Угоді 
окремим розділом визначені обов’язки сторін у 
сфері забезпечення продуктивної зайнятості [7, 
с.5], чим підкреслюється особливо важлива роль 
даного питання в державній політиці. 

Також окремо треба зупинитися на ролі 
держави в забезпеченні зайнятості населення. 
Проаналізувавши положення нормативно-право-
вих актів, можна зробити висновок, що така роль 
зводиться в основному до гарантування прав 
громадян, пов’язаних з їх працевлаштуванням, і 
створенням умов для зайнятості. Тобто держава 
ніби створює певне правове поле, в межах якого 
громадяни самостійно реалізовують свої здібнос-
ті у процесі зайнятості. 

Так, згідно зі ст..2 Кодексу законів про 
працю України, право громадян на працю забез-
печується державою. Держава створює умови 
для ефективної зайнятості населення [5, с.6]. Ві-
дповідно ж до ст..4 Закону України «Про зайня-
тість населення» держава виступає в ролі гаранта 
у сфері зайнятості. Вона гарантує добровільність 
праці, вибір або зміну професії; захист від необ-
ґрунтованої відмови в прийнятті на роботу; 
сприяння в підборі підходящої роботи і т.д. [5, 
с.6]. В останньому ж на сьогодні проекті Трудо-
вого кодексу і взагалі відсутні положення про 
роль держави у сфері забезпечення зайнятості. 
Хоча глава 4 книги 1 Проекту й присвячена пра-
цевлаштуванню громадян, однак про місце держа-
ви в даних відносинах мова не йде [8]. Виходячи з 
вищевказаного, можна зробити висновок, що дер-
жава виступає в ролі гаранта зайнятості, суб’єкта, 
покликаного забезпечити можливість зайнятості. 
Сама можливість влаштування особи на роботу, а 
отже, й первинний захист її права на життя у сфері 
зайнятості, є справою цієї особи. 

Важливе також питання забезпечення за-
йнятості окремих категорій громадян, що потре-
бують підвищеного соціального захисту. Спри-
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яння зайнятості саме цих осіб виступає як засіб 
захисту їх права на життя. 

Основною гарантією зайнятості таких осіб, 
згідно зі ст.5 Закону України «Про зайнятість 
населення», є встановлення квот на підприємст-
вах, у межах яких інваліди, жінки, що мають ді-
тей до 6 років, самотні матері, деякі категорії мо-
лоді, особи передпенсійного віку, особи звільне-
ні після відбуття покарання, повинні бути 
обов’язково влаштовані на роботу [4]. У силу тих 
чи інших особливостей їх самостійне працевлаш-
тування ускладнене, а отже, існують перепони в 
самостійному захисті ними свого права на життя. 
Установлюючи квоти, держава здійснює захист 
такого права. Як указує Е.С. Бондарева, такі квоти 
є ефективним правовим механізмом, що викорис-
товується для розв’язання соціально-економічної 
проблеми зайнятості окремих категорій громадян, 
що мають складнощі в пошуку роботи [10, с.398]. 

Висновки. Життя людини в широкому ро-
зумінні являє собою як функціонування біологі-
чне, так і життя в суспільстві. Право на життя, з 
огляду на дану обставину, полягає не тільки в 
збереженні його як такого, а й у наявності нале-
жних умов, відповідної якості такого життя, мо-
жливості ефективної реалізації людиною своїх 
здібностей. Така самореалізація здійснюється, в 
основному, шляхом праці. Отже, право на життя 
та право на працю – нерозривно пов’язані між 
собою категорії. 

Важливим аспектом захисту права на пра-
цю, а отже, й права на життя є зайнятість. Осно-
вні принципи забезпечення зайнятості закріп-
люються в міжнародно-правових актах, зокрема, 
в документах Міжнародної організації праці. Да-
ні акти встановлюють основні засади політики в 
сфері зайнятості. 

Основним вітчизняним законодавчим ак-
том у відповідній сфері є Закон України «Про 
зайнятість населення», який встановлює основні 
соціальні гарантії з боку держави в реалізації 
громадянами права на працю, чим опосередкова-
но гарантує право на життя. 

Важлива в ґрунтовному дослідженні дано-
го питання державна політика у сфері зайнятості, 
оскільки в реалізації особою права на працю, за-
хисті права на життя в даній галузі, зацікавлені 
держава та суспільство. Така політика полягає у 
забезпеченні рівних можливостей усім громадя-
нам у реалізації права на працю, у сприянні за-
йнятості та запобіганні безробіттю. При цьому 
держава в основному виступає в ролі гаранта, 
координатора відносин зайнятості, залишаючи 

реалізацію права на працю та захист права на 
життя у сфері праці самим громадянам. 

Особливо яскраво проявляється роль за-
йнятості в захисті права на життя при встанов-
ленні додаткових державних гарантій працевла-
штування для осіб, які потребують підвищеного 
соціального захисту. 
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SECURING OF RIGHT FOR LIFE IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT 
 

Summary 
The article lays emphasis on the problem of securing of right to live in the sphere of employment. The 

norms of international and Ukrainian legal acts directed on providing of human right on employment, and 
thus – on securing of human right for life in this sphere are analysed. 
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ЗАЩИТА ПРАВА НА ЖИЗНЬ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ 
 

Аннотация 
Рассматривается проблема взаимосвязи права человека на жизнь и права на труд, а также защи-

ты права на жизнь в сфере занятости населения, как одного из институтов трудового права. Проана-
лизированы нормы международных и национальных актов в сфере занятости, направленные на обес-
печение права человека на трудоустройство, и таким образом – на защиту права человека на жизнь в 
сфере занятости. 
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МІЖНАРОДНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
Досліджуються проблеми правового статусу та міжнародної правосуб'єктності Європейського Союзу пі-

сля набуття чинності Лісабонської угоди, після чого Європейський Союз розглядається міжнародною  організа-
цією особливого роду. 
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Постановка проблеми. Проблема міжна-
родної правосуб’єктності Європейського Союзу з 
моменту його створення в 1992 році привертає 
увагу дослідників як у самому ЄС, так і в усьому 
світі. Обговорення правосуб'єктності ЄС виник-
ло, по-перше, у зв’язку з відсутністю відповідних 
положень в Маастрихтському договорі та, по-
друге, з формуванням правової системи sui 
generis у його межах. Унікальність Європейсько-
го Союзу та його правової системи спонукають 
учених до наукового аналізу його правосуб’єкт-
ності в тому числі й міжнародної.  

Багато вчених не ставили під сумнів наяв-
ність у ЄС фактичної міжнародної правосуб’єкт-
ності. Така правосуб’єктність безспірна, оскільки 
ґрунтується на потребах держав-членів у досяг-
ненні спільних цілей при створенні організації. 
Рішення про створення державами Європейсько-
го Союзу передбачало можливість ЄС ефективно 
діяти для досягнення визначених цілей, що було 
б неможливим без наявності правосуб’єктності.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Серед дослідників, які вивчали проблеми міжна-
родної правосуб’єктності, правосуб’єктності мі-
жнародних організацій та ЄС, варто назвати 
Д.Найман, Р.Портмана, A.Джонса, С. Ендора, Д. 
Клаберса, Н.Вайла, Р. Фрайд, Д.Вервея, Ф. Сейє-
рстеда, С.Кашкіна, М.Ентіна, Б.Топорніна, 
С.Малініна, М.Микієвича, І.Білоруса, Ю.Хоббі  
та багатьох інших.  

З набуттям чинності Лісабонської угоди в До-
говорі про Європейський Союз закріплено, що ЄС 
замінює Європейське Співтовариство і стає його пра-
вонаступником (ст.1), суб’єктом права (ст.47).  

Зміни, які відбулись у статусі Європейсь-
кого Союзу, означають продовження наукової 
дискусії, втім, навряд чи її завершення. Самобу-
тність сучасного Європейського Союзу засвідчує 
неадекватність сучасного міжнародного права в 
повній мірі відобразити особливості право-

суб’єктності ЄС і спонукають до теоретичних 
пошуків у цій сфері.  

Мета дослідження. Саме дослідженню 
міжнародної правосуб’єктності Європейського 
Союзу після набуття чинності Лісабонської угоди 
присвячена дана стаття. У статті не аналізуються 
підходи, поширені у спеціальній літературі до пра-
вової природи ЄС. Європейський Союз розгляда-
ється особливою міжнародною організацією над-
національного характеру, яка виникла в результаті 
інтеграційних процесів у Європі.  

Виклад основного матеріалу. На відміну 
від дослідників, які порівнювали ЄС з неіденти-
фікованим об’єктом, що рухається на великій 
швидкості, вважаємо, що об’єктивний факт існу-
вання ЄС, його договірна практика та зовнішні 
зносини підтверджували наявність міжнародної 
правосуб’єктності. Формальна відсутність поло-
жень про правосуб’єктність ЄС в установчих до-
говорах ніколи не зупиняло держави – нечлени 
ЄС, зокрема, від укладання договорів з ЄС. Пра-
восуб’єктність реалізовувала здійснення всіх по-
вноважень, необхідних для досягнення визначе-
них цілей ЄС. Саме таку позицію щодо право-
суб’єктності висловив у 1949 р. Міжнародний суд. 
Організація не зможе відповідати намірам своїх 
засновників, якщо не буде володіти міжнародною 
правосуб’єктністю [1]. Такий функціональний під-
хід до правосуб’єктності  продемонстрував Євро-
пейський Союз, який, за влучним висловом 
С.Ю.Кашкіна, є найамбітнішою з погляду цілей та 
найефективнішою з погляду досягнених результа-
тів інтеграційною організацією [2, с.15]. 

Порівняно з іншими міжнародними органі-
заціями, Європейський Союз унікальний з огля-
ду на здатність створювати ефективні правові 
норми для забезпечення досягнення визначених 
цілей та ще ефективніші механізми забезпечення 
їх виконання, причому не тільки державами-
членами, а й іншими суб’єктами [3].  
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Отже, з моменту створення ЄС об’єктивно мав 
правосуб’єктність, необхідну для досягнення визна-
чених установчими договорами цілей. З набуттям 
чинності Лісабонською угодою правосуб’єк-тність 
ЄС набула нормативного закріплення.  

Під міжнародною правосуб’єктністю су-
часного ЄС належить розуміти юридичну влас-
тивість, яку ЄС має на основі установчого дого-
вору – Договору про Європейський Союз, а та-
кож Договору про функціонування ЄС. Оформ-
лення міжнародної правосуб’єктності de jure 
обумовлено поглибленням інтеграційних проце-
сів у Європі і висловленою згодою держав-членів 
ЄС. ЄС має власну, відмітну від держав-членів 
«волю», яка дозволяє ЄС, відповідно до визначе-
них в установчих договорах цілей, самостійно 
діяти на міжнародній арені, реалізовуючи власні 
права й обов’язки, створювати правові норми та 
забезпечувати їх виконання.  

Проаналізуємо загальні положення Дого-
вору про Європейський Союз (далі -ДЄС) і Дого-
вору про функціонування ЄС, які розкривають 
риси міжнародної правосуб’єктності Європейсь-
кого Союзу.  

Європейський Союз наділений державами-
членами право- та дієздатністю в обсязі, необхід-
ному для досягнення спільних цілей (ст. 1 ДЄС), 
які Союз досягає належними засобами, відповідно 
до наданих Договором повноважень (ст.5 ДЄС). 
Повноваження, ненадані державами Союзу, зали-
шаються за державами-членами. Держави-члени 
сприяють виконанню завдань Союзу й утримують-
ся від будь-яких дій, що можуть загрожувати дося-
гненню цілей Союзу (ст. 4 ДЄС).   

Подібно до більшості міжнародних органі-
зацій, ЄС ґрунтується на принципі “наданих по-
вноважень”. Разом з цим Cоюз діє на основі кон-
кретних повноважень, які необов’язково випли-
вають з конкретних положень договорів, але та-
кож можуть «матися на увазі» («домислювані 
повноваження»). Підтвердженням наявності 
«домислюваних повноважень» ЄС є як судова 
практика[4], так і ст.352 ДФЄС, в якій зазначено, 
що “якщо дія Союзу виявиться необхідною в ра-
мках політик, визначених Договорами, для дося-
гнення однієї з цілей, установлених Договорами, 
а Договори не визначають необхідних повнова-
жень, Рада… ухвалює належні заходи.  

ЄС отримав у кожній державі-члені Союз 
найширшу право-та дієздатність, надану юриди-
чним особам згідно з законодавством держав-
членів. Союз, зокрема, може набувати у влас-
ність рухоме та нерухоме майно та розпоряджа-
тися ним, а також може бути стороною в судо-

вому провадженні (ст.335 ДФЄС). 
ЄС виступає єдиним суб’єктом компетен-

ції, наданої державами-членами, яку він реалізує 
через систему інститутів та органів. Стаття 13 
Договору про ЄС визначає інституційну систему 
Європейського Союзу, до якої введені Європей-
ський Парламент, Європейська Рада, Рада, Євро-
пейська Комісія, Суд ЄС, Європейський Центра-
льний Банк, Суд Аудиторів. Функції та повнова-
ження інституцій ЄС розкрито в ДФЄС.  

Для виконання наданих повноважень ін-
ституції ЄС ухвалюють правові акти (ст.288-289 
ДФЄС) у межах звичайної та спеціальної законо-
давчої процедури. Правові акти інституцій ЄС 
суттєво відрізняються від актів, які приймаються 
іншими міжнародними організаціями, оскільки 
обов’язкові не тільки для держав-членів, але й 
для фізичних та юридичних осіб, мають пряму 
дію в державах-членах, і верховенство над наці-
ональним правом держав-членів. Саме тому важ-
ко їх порівнювати з внутрішнім правом міжнаро-
дних організацій. 

Договірна правосуб’єктність – чи не голо-
вний критерій міжнародної правосуб’єктності, 
яка характеризує здатність створювати норми 
міжнародного права. Сьогодні ЄС de jure наділе-
ний договірною правосуб’єктністю , яка сприяє 
досягненню цілей Союзу.  

Європейський Союз широко використовував 
фактичну правосуб’єктність насамперед у сфері 
укладення міжнародних договорів. ЄС укладав різ-
ні види договорів: угоди про участь третьою сто-
роною у військовій операції ЄС, про статус військ 
ЄС, про обмін інформацією та багато інших. Поряд 
з класичними договорами, ЄС укладав угоди в фо-
рмі обміну листами, декларацій тощо.  

Європейський Союз може укладати угоди з 
однією або кількома державами або міжнарод-
ними організаціями (ст. 37 ДЄС, ст. 216 ДФЄС), 
які є обов’язковими для установ Союзу та дер-
жав-членів. За ст. 216 ДФЄС Союз може уклада-
ти угоди: 1) якщо це передбачено Договорами; 2) 
якщо укладання угоди є необхідним для досяг-
нення в рамках політик Союзу однієї з цілей, за-
значених у Договорах; 3) якщо це передбачено 
юридично обов’язковим актом Союзу; 4) якщо 
це може вплинути на спільні правила або зміни-
ти їхню сферу застосування. У третьому та чет-
вертому випадках компетенція ЄС укладати мі-
жнародні договори має винятковий характер, 
відповідно, держави-члени не можуть від свого 
імені укладати угоди такого змісту.  

Угоди між Союзом і третіми країнами або мі-
жнародними організаціями укладаються за встанов-
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леною процедурою, визначеною в ст.218 ДФЄС.  
Ще у травні 2004 року при підписанні 

Протоколу №14 до Європейської конвенції про 
захист прав людини і основних свобод у ст. 17 
передбачені зміни до Конвенції в частині можли-
вості приєднання до Конвенції Європейського 
Союзу (ст.59). Відповідно, у ст.6 ДЄС з’явилося 
положення про приєднання Союзу до Конвенції. 
Мета приєднання – посилення захисту прав лю-
дини в Союзі, правова система якого перебува-
тиме під незалежним зовнішнім контролем Єв-
ропейського Суду з права людини [5]. Після при-
єднання до Конвенції Союз матиме суддю в Єв-
ропейському Суді з прав людини.  

Наміри ЄС приєднатися до Європейської 
конвенції про захист прав людини і основних 
свобод висуває на порядок денний ряд правових 
питань. Рада вже уповноважила Комісію вести 
переговори про приєднання до Конвенції.  Після 
завершення процесу розробки угоди про приєд-
нання остання має бути укладена Комітетом мі-
ністрів Ради Європи і, одноголосно, Радою ЄС.  
Ст. 218 ДФЄС визначає, що рішення про укла-
дення такої угоди набуде чинності після його 
затвердження державами членами відповідно до 
їх конституційних процедур. Європейський пар-
ламент також має надати свою згоду. Після укла-
дення Угоди вона має бути ратифікована всіма 47 
Сторонами Конвенції у відповідності з їх консти-
туційними процедурами, в тому числі  й тими дер-
жавами, які є членами ЄС. У такий складний спосіб 
будуть дотримані формальні вимоги приєднання. 
Не виключено, що процес приєднання до Конвен-
ції може затягнутися.  

Поряд з цим виникає питання, чи достат-
ньо положення ДЄС про приєднання Союзу до 
Конвенції для того, щоб власне Союз узяв на се-
бе зобов’язання як за актом приєднання, так і 
зобов’язання на основі Конвенції. У протилеж-
ному випадку Європейська конвенція може бути 
кваліфікована для ЄС як змішана угода. 

Змішаними є міжнародні угоди, в яких од-
ночасно беруть участь і ЄС, і держави-члени. 
Потреба в них виникає, якщо окремо ні ЄС, ні 
держави-члени не мають повноважень, які потрі-
бні для їх узгодження і дотримання. Їх предмет – 
відносини, регламентація яких виходить за рамки 
повноважень, як наданих ЄС, так і тих, що зали-
шилися у держав-членів ЄС. Типовими змішаними 
угодами, зокрема, вважаються угоди про асоціа-
цію, стабілізацію, партнерство і співробітництво. 
Саме таку змішану угоду про асоціацію планує 
підписати з Європейським Союзом Україна. 

Змішані угоди потребують ратифікації в 

усіх державах-членах ЄС.  
У межах реформованого Лісабонською 

угодою Європейського Союзу питання міжнаро-
дної відповідальності набувають нового звучан-
ня з огляду на сформульовану деліктоздатність.  

Стаття 340 ДФЄС установлює договірну 
відповідальність Союзу. У разі позадоговірної 
відповідальності Союз, згідно із загальними 
принципами, що є спільними для законодавств 
держав-членів, відшкодовує всі збитки, завдані 
його установами або службовцями під час вико-
нання їхніх обов’язків. 

Становленню інституту відповідальності 
ЄС сприяла практика Суду ЄС, який визначив, 
що «Суди ЄС мають виключну юрисдикцію для 
розгляду та прийняття рішень у справах про від-
шкодування шкоди, завданої Співтовариством» 
[6]. Суд неодноразово відзначав, що питання ві-
дповідальності ЄС лежить насамперед у площині 
визначення компетенції ЄС [7].  

У межах ЄС відносини відповідальності за 
зобов’язаннями, зокрема в рамках СОТ, реалізу-
ються у такий спосіб: Комісія уповноважена 
оскаржувати дії держав-членів, які суперечать 
актам ЄС, що спрямовані на реалізацію зо-
бов’язань на підставі участі ЄС у СОТ. Причому 
за державами можливість оскаржувати акти ЄС 
на підставі невідповідності зобов’язаннями СОТ 
не закріплено. 

У рамках СОТ держави часто подають по-
зови не проти ЄС у цілому, як інтеграційного 
об’єднання, відповідального за своїх держав-
членів, а й проти самих держав-членів [8]. Тому 
доцільна розробка механізмів відповідальності 
саме ЄС у цілому за неналежне виконання між-
народних зобов’язань. 

По-новому буде звучати питання відповідаль-
ності ЄС у разі приєднання до Європейської конвен-
ції про захист прав людини й основних свобод.  

За загальним для міжнародних організацій 
правилом, ЄС користується на територіях дер-
жав-членів привілеями та імунітетами, необхід-
ними для виконання його завдань (ст. 343 
ДФЄС). У протоколі «Про привілеї та імунітети 
ЄС», зокрема закріплено, що приміщення і буди-
нки Союзу недоторканні. Вони не підлягають 
обшуку, реквізиції, конфіскації або експропріа-
ції. Власність і активи Союзу не підлягають жо-
дним адміністративним або судовим обмежува-
льним заходам без дозволу Суду (ст.1). Архіви 
Союзу недоторканні (cт. 2). Союз, його активи, 
доходи та інше майно звільняються від усіх пря-
мих податків. Союз також звільняється від усіх 
мит, обмежень і заборон на імпорт і експорт його 
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публікацій (ст.3). Установи Союзу користуються 
на території держав-членів таким режимом щодо 
своїх офіційних засобів зв’язку та передачі усіх 
своїх документів, який ці держави надають дип-
ломатичним місіям. Офіційна кореспонденція та 
інші офіційні повідомлення установ Союзу не 
піддаються цензурі (ст.5). Дипломатичні привілеї 
та імунітети надаються місіям третіх країн, акре-
дитованим при Союзі на території держав-членів  
ЄС(ст.16). 

Важливою новацією Лісабонського договору 
стало реформування спільної зовнішньої та безпе-
кової політики (СЗППБ), яка перестала бути “опо-
рою” Союзу. Втім, до спільної зовнішньої політики 
будуть застосовуватись спеціальні правила та про-
цедури (ст. 24 ДЄС), зокрема: Європейська і Рада 
реалізують СЗППБ, діючи одностайно; прийняття 
законодавчих актів в її межах виключається; Суд 
ЄС не має юрисдикції у сфері СЗППБ.  

Договір запроваджує посаду Верховного 
представника ЄС із закордонних справ і політики 
безпеки, який здійснює СЗППБ (ст.24 ДЄС).  До-
помагати Верховному представнику уповнова-
жена Європейська служба з питань зовнішньої 
діяльності (ст.27 ДЄС), яка мала розпочати робо-
ту наприкінці 2010р. Верховний представник 
представляє Союз у питаннях, пов’язаних зі 
СЗППБ, проводить політичний діалог з третіми 
сторонами від імені Союзу та висловлює пози-
цію Союзу в міжнародних організаціях і на між-
народних конференціях (ст.27 ДЄС). Союз у тре-
тіх країнах і міжнародних організаціях представ-
ляють Місії Союзу (ст.221 ДФЄС). Місії Союзу 
знаходяться під керівництвом Верховного пред-
ставника Союзу.  

Держави-глави Ради вже не є офіційними 
представниками ЄС у зовнішніх зносинах. Разом 
з цим зовнішнє представництво Союзу з питань 
СЗППБ без шкоди повноваженням Верховного 
представника здійснює постійний Президент Єв-
ропейської Ради (ст.15 ДЄС). За ст.17 ДЄС, Ко-
місія також забезпечує представництво ЄС у зо-
внішніх зносинах, за винятком обумовлених в 
установчих договорах випадків. 

Невід’ємною складовою СЗППБ є безпеко-
ва й оборонна політика ЄС, яка ґрунтується на 
цивільних та військових засобах (ст.42 ДЄС).  
Союз може направляти місії за межі ЄС з метою 
підтримання миру, запобігання конфліктам, змі-
цнення безпеки (ст.42ДЄС). У Договорі про фун-
кціонування ЄС йдеться про операції у сфері гу-
манітарної допомоги (ст.214), які проводяться 
згідно з принципами міжнародного права, прин-
ципами неупередженості, нейтральності та неди-

скримінації. ЄС компетентний укладати з треті-
ми державами і міжнародними організаціями 
будь-які угоди для реалізації операцій у сфері 
гуманітарної допомоги.  

Союз широко використовував практику 
укладення угод і направлення місій і до Лісабон-
ської угоди. Зокрема, загальновідомі місії ЄС у 
Македонії (2003), Боснії та Герцеговині (2004), 
Конго (2006) та ін. Найпотужнішою місією ЄС бу-
ла місія в Косово, розгорнута в грудні 2008р. Най-
відомішою військово-морською операцією ЄС за 
участю ВМС держав-членів ЄС є операція «Атлан-
та», спрямована на боротьбу з піратством. 

Варто відзначити також, що в межах спі-
льної безпекової й оборонної політики вперше 
закріплено принцип колективної самооборони 
держав-членів ЄС. Зокрема, ст. 42 ДФЄС містить 
положення про обов’язок  держав-членів ЄС у 
разі агресії проти держави-члена всіма можли-
вими засобами підтримувати її згідно зі ст. 51 
Статуту ООН (ст.42 ДЄС).  

Висновки. Аналіз положень Установчих 
договорів ЄС у редакції Лісабонської угоди за-
свідчує, що правовий статус Європейського Со-
юзу отримав формальне визначення шляхом за-
кріплення його правосуб’єктності, в тому числі й 
міжнародної, яку, на наш погляд, Європейський 
Союз об’єктивно мав і використовував до відпо-
відних змін установчих договорів. Підтверджен-
ням правосуб’єктності, зокрема, можна вважати 
значну договірну практику,  участь у міжнарод-
них організаціях тощо.  

Європейський Союз як суб’єкт права ком-
петентний укладати угоди, мати відповідні права 
й обов’язки, нести відповідальність за зо-
бов’язаннями.  

Європейський Союз є особливим суб’єк-
том міжнародного права  - міжнародною органі-
зацією інтеграційного типу, наділеною держава-
ми-членами відповідною компетенцією і повно-
важеннями.  

«Господарями» договорів, на основі яких 
функціонує Європейський Союз, залишаються 27 
держав-членів організації. Уряд будь-якої держа-
ви-члена, Європейський Парламент або Комісія 
можуть подати до Ради пропозиції про внесення 
змін до Договорів. Ці пропозиції можуть inter 
alia передбачати розширення або звуження пов-
новажень, покладених на Союз Договорами.  

Європейський Союз є міжнародною орга-
нізацією закритого типу, оскільки членство в 
ньому за умов формальної відповідності критері-
ям членства можливе за згодою всіх держав-
членів. Разом з цим у разі наявності явного ризи-
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ку порушення державою-членом цінностей, на 
яких засновано Союз, права такої держави мо-
жуть бути призупинені. Будь-яка держава-член 
може вийти з Союзу. 

Нормативне закріплення правосуб’єктності 
ЄС не змінило його статус особливого об’єд-
нання, яке й далі важко характеризувати тради-
ційними категоріями міжнародного права. Гро-
мадянство, бюджет, що формується за рахунок 
власних джерел, інституційна система, порядок 
прийняття рішень і, врешті-решт, правова систе-
ма sui generis у межах ЄС відрізняють Європей-
ський Союз від інших міжнародних організацій 
сучасного світу, що й спонукає науковців до пос-
тійних досліджень його феномену.  
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ПОНЯТТЯ СУВЕРЕНІТЕТУ У СУЧАСНОМУ  МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 
    

Досліджуються поняття та зміст суверенітету, особливості зміни поняття суверенітету в контексті обго-
ворення проблем глобалізації і нового суспільного ладу. 

 
Постановка проблеми. У кінці XX і поча-

тку XXI ст. в сфері суверенітету з'явилися нові 
аспекти, особливо в контексті обговорення про-
блем глобалізації і нового суспільного ладу. Все 
активніше стала обговорюватися тема зміни, "ро-
змивання", "зникнення" суверенітету. Останнім 
часом все більше йдеться про посилення взаєм-
них зв'язків і взаємозалежності між державами, 
що веде, з одного боку, до посилення ролі надна-
ціональних органів, яким держави частково деле-
гують свої суверенні права (приклад - Європей-
ський союз), з іншої - до визнання низки проблем 
(наприклад, права людини), що виходять за рам-
ки виняткового ведення окремих держав і підля-
гають міжнародному регулюванню (принцип 
"порушення прав людини не є внутрішньою 
справою"). У юридичній науці до певної міри 
усвідомлюється, що потрібні "комплексне пере-
осмислення і переоцінка поняття "суверенітет" 
як у зв'язку з виникненням світової політичної спі-
льноти, так і у зв'язку з уточненням меж приватних 
суверенітетів, принципів їх поєднання один з од-
ним і побудови їх ієрархії"  [1, с. 202]. Глобалізація 
в цілому сприяє зміні і скороченню суверенних 
повноважень держав, і при цьому процес є двосто-
роннім: з одного боку, посилюються чинники, що 
об'єктивно зменшують суверенітет країн, а з іншо-
го - більшість держав добровільно і свідомо йде на 
його обмеження [2, с. 22]. 

Сутність наукової розробки проблеми. 
Серед вітчизняних теоретиків міжнародного 
права, які зробили значний внесок у розвиток 
вчення про суверенітет,  слід відзначити таких 
науковців як Є.А. Шибаєва, В.С. Шевцов, Г.І. 
Тункін, В.А. Василенко, А.І. Дмитрієв та ін. Ці та 
інші вчені вивели визнані в міжнародно-правовій 
думці тлумачення поняття суверенітету, які в 
свою чергу, є результатом розвитку вчення про 
суверенітет, основою якого є праця Жана Бодена 
«Шість книг про республіку» [3 , с.  39]. 

 Метою даної статті є вивчення концепції 
суверенітету в межах сучасного міжнародного 
права, а також тих проблем, з якими стикаються 
держави і міжнародне співтовариство при визна-
ченні меж державного суверенітету в межах про-
цесу глобалізації. Процес європейської інтеграції, 

що почався після Другої світової війни, створив 
новий правопорядок, який є неможливим без пере-
осмислення класичного поняття суверенітету. 

Виклад основного матеріалу. Розробка 
теорії державного суверенітету є найвагомішим 
внеском Ж. Бодена у розвиток політичної думки. 
Суверенітет він розуміє як абсолютну, постійну 
й неподільну владу [4, с.184]. Абсолютність су-
веренітету буде тоді, коли суверенна влада не 
знатиме ніяких обмежень для виявів своєї могут-
ності. Постійність суверенітету буде тоді, коли су-
веренна влада існуватиме незмінно, тривалий час. 
Неподільність суверенної влади проявляється в 
тому, що вона ні з ким не ділить своїх прерогатив, 
не може бути ніяких органів, які стояли б над або 
поряд з нею. Ж. Боден виокремлює п'ять основних 
ознак суверенітету: видання законів, обов'язкових 
для всіх; вирішення питань війни і миру; призна-
чення посадових осіб; дія як суду в останній інста-
нції; помилування [5, с. 243]. 

Боден розробляє концептуальну структуру 
держави або ж республіки, ґрунтуючись на ідеї 
суверенітету світської влади над усіма іншими 
владами. Поява цієї теорії пов'язана з цілком 
конкретними історичними обставинами - боро-
тьбою королів проти зазіхань великих феодалів 
на самостійність у межах однієї держави (феода-
ли діяли за принципом «кожен барон суверен у 
своїй баронії») та спроб Папи Римського стати 
«над королями» і управляти ними. Саме тоді і 
склалося вчення про суверенітет як суверенітет 
внутрішній і зовнішній [6, с.26]. 

Н. Макиавеллі як  і Ж. Боден пов'язував 
державу з монархом — носієм (суб'єктом) суве-
ренітету, який ототожнювався з самою держа-
вою. Розмежовувавши ці поняття, Г. Гроцій ввів 
в політико-правову науку категорії «загальний 
суб'єкт» суверенітету (держава) і «власний су-
б'єкт», під яким розуміється безпосередній носій 
суверенітету. Дії верховної влади, підкреслював 
Г. Гроцій, не підпорядковані жодній іншій владі 
«і не можуть бути скасовані чужою владою за її 
розсудом». Мислитель вважав, що «загальним 
носієм» верховної влади є держава, а «носієм 
влади у власному сенсі» — «або одна особа, або 
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ж декілька осіб, згідно із законами або звичаями 
того чи іншого народу» [7 , с. 246]. 

Так,  Г. Еллінек писав, що суверенна дер-
жавна влада означає владу, що «не знає над со-
бою жодної вищої влади; вона є в той же час не-
залежною і верховною владою. Перша ознака 
виявляється переважно зовні, в стосунках суве-
ренної держави з іншими державами, друга — у 
внутрішніх стосунках» [8, с.363]. 

Отже, класичне поняття суверенітету, впе-
рше розкрите Ж.Боденом, визначає суверенітет 
як постійну і абсолютну, найвищу і невідчужу-
вану владу в державі, яка здійснюється як в сере-
дині країни, так і за її межами.  

Класичне розуміння суверенітету стало 
об’єктом активної критики з боку представників 
теорій «обмеженого», або «розмитого» суверені-
тету. Адже за минулі століття багато що зміни-
лося в світі, проте зміни наразі не вплинули на 
сутність і значення суверенітету в практиці кон-
ституційно-правового будівництва. При цьому су-
веренітет держави в умовах поступової глобалізації 
стрімко набув нових контурів та змістовних харак-
теристик. Для вирішення багатьох глобальних про-
блем державам доводиться об’єдну-ватися, ство-
рювати союзи, співтовариства, регіональні струк-
тури колективної безпеки тощо. Спостерігаючи 
такі явища, чимало вчених стали піддавати крити-
ці, в кращому разі перегляду, значення сувереніте-
ту в сучасному світі. Відтак юридична наука пере-
живає методологічну кризу в розумінні сучасної 
природи державного суверенітету. 

Передусім критика стосується концепції 
«абсолютного» суверенітету», відповідно до якої 
суверенітет держави базується на принципах за-
гального міжнародного права [9, с. 232]. Так, Г.І. 
Тункін твердить, що «абсолютного суверенітету 
не може бути взагалі, а сам суверенітет не озна-
чає необмежену свободу дій» [10, с.47]. На дум-
ку В. А. Василенка, «у своєму прояві суверенітет 
існує лише як відносна категорія, яка обмежена 
внутрішнім та міжнародним правом» [11, с.23]. 
Цілком категорично, на нашу думку, в деякій 
літературі зазначається, що «ми є свідками на-
стання доби обмеженого суверенітету, неповного 
суверенітету, нерівного суверенітету» [12, с.88]. 

Класичні погляди на поняття та зміст дер-
жавного суверенітету зустрічаються в багатьох 
вітчизняних й зарубіжних працях і нині. Криза 
класичного розуміння категорії суверенітету 
безпосередньо пов’язана із процесом самозбере-
ження суверенних держав і розвитком міждер-
жавних відносин, які вимагали нових форм взає-
модії та міждержавного співробітництва як дода-

ткового інструменту забезпечення конституцій-
ного ладу держав, внутрішньодержавного розви-
тку й національної безпеки. 

Чимало дослідників вважають, що в умовах 
сучасного взаємозалежного світу, інтеграції, гло-
балізації була визнана допустимість самообме-
ження державного суверенітету на засадах взає-
мності при вступі до міждержавних союзів і 
створенні наднаціональних органів [13, с. 180]. 

Аналіз досліджень різних шкіл і течій — 
французької школи (Карре де Мальбер, М. Оріу), 
німецької школи (П. Лабанд, Р. Еллінек, Р. Прейс), 
англійської школи (В. Блекстон, Дж. Остін) — до-
зволяє  сформулювати думку про те, що принцип 
суверенітету розвивався під впливом соціально-
політичних умов, які постійно змінюються. 

Так, історично він виник у зв'язку з розвит-
ком абсолютизму, далі, трансформуючись в на-
родний суверенітет, він обгрунтовував розвиток 
капіталістичного типу держави. Становлення 
монополістичного капіталу, утворення держав 
імперського типу, зародження загального еконо-
мічного порядку стимулювали ідеї розмитого, 
обмеженого суверенітету і відмови від нього. Із 
затвердженням Вестфальської системи міжнаро-
дних відносин принцип суверенності держав 
отримав загальноєвропейське визнання. 

Необхідно відзначити, що ідеї заперечення 
суверенітету постійно звучать в політико-право-
вій полеміці. Фішер-Уїльяме, звертаючись до 
проблеми суверенітету з точки зору міжнародно-
го права, стверджував, що: «суверенітет як юри-
дичний принцип не має жодного позитивного 
значення для міжнародного права. Це обмежую-
чий чинник» [14, с. 52]. 

Водночас багато авторів вважають, що в 
сучасних умовах суверенітет здійснюється в пе-
вних межах. Не можна не погодитися з Е.Л. Ку-
зьміним, який зазначає, що можна говорити про 
характер обмеження суверенітету, про його при-
роду, але сам факт залишається фактом – ми до-
сить часто зустрічаємося з обмеженням суверені-
тету тією чи іншою мірою [15, с. 51]. Адже біль-
шість держав світу, формально маючи суверені-
тет, не володіють ним у повному обсязі, оскільки 
на них поширюється політична,  економічна, а 
іноді й військова воля або навіть експансія з боку 
більш розвинених держав. У цьому аспекті дер-
жавний суверенітет є фактичним аспектом яви-
ща, а не визначає його формально-юридичний 
або доктринальний зміст. 

Зарубіжні наукові школи другої половини 
XX століття також приділяли увагу поняттю су-
веренітету. Так, наприклад, в США багаточисе-
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льні роботи на дану тематику прийшли до єдино-
го розуміння даної категорії, яка в даний час ви-
ражена в американському соціологічному слов-
нику і в широко відомому словнику Вебстера. У 
першому випадку державний суверенітет тракту-
ється як «монополія держави» на використання 
державної влади в межах своєї юрисдикції. У 
словнику Вебстера «суверенітет», а точніше «су-
верен», визначається як «той, хто має вищу вла-
ду; верховний правитель; особа, що володіє ви-
щою владою в державі; король, імператор, «мо-
нарх»; і як «група осіб або держава, що володіє 
суверенною владою» [16, с. 1736]. 

Цікаву думку висловлює і Олексій Олекса-
ндрович Мойсеєв у своїй роботі «Співвідношен-
ня суверенітету і наддержавності в сучасному 
міжнародному праві (у контексті глобалізації)». 
Вчений визначає державний суверенітет як не-
відчужувану юридичну ознаку незалежної дер-
жави, яка символізує його політико-правову са-
мостійність, вищу відповідальність і цінність як 
первинного суб'єкта міжнародного права. Спів-
відношення суверенітету і наддержавності необ-
хідне для виняткового верховенства державної 
влади і передбачає непокору владі іншої держа-
ви, що виникає або зникає через добровільну 
зміну статусу незалежної держави як цілісного 
соціального організму й обумовлене правовою 
рівністю незалежних держав і є основою сучас-
ного міжнародного права [17 , с. 68]. 

А ось у доповіді канадської Міжнародної 
комісії з питань втручання і державного сувере-
нітету (ICISS) стверджується, що покладений в 
основу стабільного і мирного світового порядку 
суверенітет держав є, в першу чергу, обов'язок їх 
урядів нести відповідальність за гідність і основ-
ні права і свободи людини, як і за збереження 
суспільного надбання міжнародного співтовари-
ства. Заборона, що міститься в Статуті ООН, на 
втручання, повинна служити не лише міжнарод-
ному світу і безпеці, але і зміцненню права кож-
ного державно-організованого, політичного суб'єк-
та вирішувати свою долю в умовах свободи і неза-
лежності. Зовнішний, направлений зовні, в цілях 
самооборони, суверенітет держави охороняє внут-
рішній суверенітет народу, направлений на само-
визначення. Пов'язані з ним владні повноваження 
по запобіганню втручання визнаються міжнарод-
но-правовим співтовариством не самі по собі, а як 
необхідна умова міжнародного світу і безпеки. З 
цього визнання витікають взаємні обов'язки між 
окремими державами і їх співтовариствами.  

Суверенітет означає, на нашу думку, осно-
воположну відповідальність кожної окремої 

держави за забезпечення мінімальних правових 
стандартів як усередині, так і поза країною.  

У міжнародних відносинах все частіше по-
силаються на внутрішні справи держави. Міжна-
родний характер гарантій прав людини означає 
відповідальність співтовариства держав за міні-
мальний цивілізаційний стандарт в державах. 
Через це внутрішні справи країн стають міжна-
родними і глобальними в тій мірі, в якій вони не 
забезпечують мінімальних умов державності, 
визначених правами людини. Існують зрозумілі 
побоювання, що державам, які не забезпечують 
мінімальних стандартів, буде відмовлено у ви-
знанні суверенітету. Це позбавить їх прав, що може 
виявитися більшою загрозою для міжнародної без-
пеки, чим збереження ними статусу члена міжна-
родного правового співтовариства. З цієї причини і 
відповідно до чинного міжнародного права,  забо-
рона на вторгнення, тобто зовнішний суверенітет 
окремої держави втрачає силу, якщо його правите-
лі не можуть запобігти злочину проти прав людини 
(геноцид або обширні етнічні чистки). І тоді є логі-
чним, що ICISS схвалює в цих випадках так звану 
гуманітарну інтервенцію, вважаючи право на втру-
чання проявом відповідальності співтовариства 
держав за захист людей.   

Якщо суверенітет окремої держави більше 
не наданий державі, а може бути досягнутий за 
допомогою співтовариства держав, то держави 
потрапляють під свого роду опіку міжнародного 
або світового співтовариства,  перед яким вони 
зобов'язані звітувати, але від якого вони, у свою 
чергу, можуть зажадати підтримки.  

Висновки. Суверенна держава залишається 
суверенною лише до тих пір, поки інші суверенні 
держави дозволяють їй бути такою. Ця система не 
має якоїсь постійної логіки, кодексу або інститу-
ційної підстави, її єдина умова - це прагнення всіх 
держав зберегти свій суверенітет, і, якщо не мож-
ливо, зробити його більш гарантованим. Не дивля-
чись на традиційність, простоту і повсякденність 
даної тематики, вона має важливе теоретичне і 
практичне значення. Чимало питань, що стосу-
ються суверенітету, залишаються протягом бага-
тьох століть, аж до теперішнього часу, спірними 
і невирішеними, а тому викликають численні 
дискусії. Фактично це стосується всіх сторін су-
веренітету, але найбільше - його поняття і змісту. 
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A CONCEPT OF SOVEREIGNTY  IN MODERN INTERNATIONAL LAW 
 

Summary 
Sovereignty, though its meanings have varied across history, also has a core meaning, supreme 

authority within a territory. It is a modern notion of political authority. Historical variants can be understood 
along three dimensions — the holder of sovereignty, the absoluteness of sovereignty, and the internal and 
external dimensions of sovereignty. The state is the political institution in which sovereignty is embodied. 
An assemblage of states forms a sovereign states system. 
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ПОНЯТИЕ СУВЕРЕНИТЕТА В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация 

На международном уровне суверенитет не может быть абсолютным. Международное право 
представляет собой систему обязательств, посредством которого государства соглашаются на огра-
ничение свободы своих действий, тем самым, признавая возможность его влияния на внутреннюю 
политическую автономию. В то же время необходимо признать что, если юридические критерии су-
веренитета относительно определены, то политические – обладают меньшей ясностью. В реальности, 
концепция суверенитета определяет юридическое равенство и политическую независимость госу-
дарств, остающимися довольно таки формальностью, тем более что соблюдение норм международ-
ного права является делом добровольным, а также, что нарушение данных положений не всегда сан-
кционируются международным сообществом.  
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Автор розглядає нову парадигму в міжнародному екологічному праві, яка полягає в переході від захисту 

окремих об’єктів до захисту екосистем. На прикладі Альпійської конвенції 1995 р. розглядаються можливі ме-
ханізми реалізації цього підходу. 

Ключові слова: міжнародне екологічне право, захист довкілля, екосистемний підхід, Альпійська конвен-
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Якщо ми хочемо, щоб наше суспільство  перейшло до цілісного 
вирішення проблем, які виникають на рівні біомів та біосфери, 
то повинні перш за все вивчати  екосистемний рівень організації. 

Ю.Одум [15, с.24] 
 

Постановка проблеми. З конференції ООН 
1992 року розпочався новий етап розвитку приро-
доохоронного законодавства в світі [1]. Адже на 
цій конференції була прийнята конвенція, яка фак-
тично започаткувала нову парадигму охорони до-
вкілля – від захисту окремих об’єктів (видів) до 
захисту всієї екосистемної біорізноманітності.    

З погляду сучасної екології, екосистема – 
головна структурно-функціональна одиниця, 
єдиний природний комплекс, утворений живими 
організмами та середовищем існування, у якому 
живі та неживі компоненти пов'язані між собою 
обміном речовин, енергією та інформацією [10, 
с.33]. За сучасним підходом ефективно охороня-
ти види рослин, які перебувають під загрозою, 
можна лише зберігаючи їхні оселища (англ. — 
habitats). Природоохоронні пріоритети останніми 
роками щоразу більше переорієнтовуються з ви-
дової охорони [13, с.10] на користь оселищної 
концепції збереження біорізноманітності. Пору-
шення оселищ є головною причиною зниження 
чисельності вразливих популяцій та їх вимиран-
ня. Конвенція 1992 року вперше звернула увагу 
на збереження оселищ, які є особливо цінними 
осередками біорізноманітності, і визначила осе-
лище як «місце або тип ділянки, де природно 
трапляється організм чи популяція» [37, с.29]. 
Того ж року задіяно «Директиву Ради Європей-
ської економічної спільноти від 21 травня 1992 р. 
про збереження природних оселищ дикої фауни і 
флори» [3], яку скорочено називають «Директи-
вою щодо оселищ» («Habitats Directive»). Згідно 
з цим документом «природні оселища — це су-
ходільні чи водні ділянки, як природні, так і на-
півприродні, виділені на підставі географічних, 
абіотичних і біотичних рис» [39, с.4]. 

Так, поступово у міжнародному природоо-
хоронному законодавстві сформувалась екосис-

темна парадигма, яка захисту окремих живих орга-
нізмів протиставила захист екосистем, як комплек-
сів цих організмів з середовищем їх існування. При 
цьому головна увага в такому підході спрямована 
на захист саме середовища існування. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Правовий феномен екосистемної парадигми мі-
жнародного екологічного права є одним з важли-
вих і актуальних у загальнотеоретичній науці. 
Між тим, сутність концепції екосистемного ана-
лізу найбільш повно розкрита в екологічній нау-
ці такими авторами, як: Ю.Одум, П.Гнатів, 
В.Добровольський, М.Голубець, Ю.Кобів, а нато-
мість в правовій науці дана наукова категорія розк-
рита мимобіжно. Немає достатньої кількості її реа-
лізації і в практичному праві. У зв’язку з цим, ав-
тором зроблена спроба дослідити цей феномен на 
прикладі такого досконалого взірця реалізації да-
ного підходу, як Альпійська конвенція. 

Метою статті є розкриття суті та механіз-
мів реалізації екосистемного підходу як нової 
парадигми міжнародного екологічного права. 

Виклад основного матеріалу. Серед ве-
ликого різноманіття екосистем на нашій планеті 
особливої уваги з боку спеціалістів міжнародно-
го екологічного права потребують екосистеми  
гірських регіонів.  

Особливістю гірських регіонів є той факт, 
що гори на сьогодні залишаються чи не єдиним 
осередком суцільних природних територій. Це 
зумовлено меншою доступністю їх для людини 
порівняно з іншими територіями. Зазначена осо-
бливість гірських екосистем зумовлює, в свою 
чергу, ще одну їх особливість – зосередження тут 
багатьох зникаючих видів рослин і тварин. Адже 
гори слугують тими «острівцями», де види зна-
ходять схованку від посиленого антропогенного 
пресингу. Ось чому забезпечити розвиток гірсь-
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кого регіону – вкрай важлива задача. Такий роз-
виток може бути гарантовано лише шляхом ук-
ладання міжнародних угод між усіма державами 
цього регіону, оскільки реалізація проектів в од-
ній гірській країні буде безпосередньо впливати 
на екологічну ситуацію в інших. 

Не випадково Генеральна Асамблея Орга-
нізації Об’єднаних Націй проголосила 2002 рік 
міжнародним роком гір.  

Взірцем практичної реалізації екосистемної 
природоохоронної парадигми на прикладі гірсько-
го регіону може слугувати Альпійська Конвенція, 
яка вступила в силу в березні 1995 року.   

Альпи – найвища гірська система Західної 
Європи, яка простягається дугою від берегів Се-
редземного моря до Середньо-Дунайської низови-
ни і розміщена на території семи держав. Через це 
у 1991 році Австрія, Франція, Німеччина, Італія, 
Ліхтенштейн, Словенія та Швейцарія підписали з 
Європейським Союзом Альпійську Конвенцію, 
головною метою якої стало проведення узгодженої 
політики щодо збереження та захисту Альп.  

Розробникам Альпійської Конвенції не од-
разу вдалося знайти компроміс між економічни-
ми та екологічними інтересами. Так, швейцарсь-
кий уряд наштовхнувся на стіну нерозуміння з 
боку гірських кантонів. На самому початку пере-
говорів вони відхилили попередній проект конвен-
ції, обґрунтувавши це тим, що, з одного боку, ра-
тифікація угоди призведе до втрати контролю над 
власною територією, а з іншого – може загрожува-
ти самому існуванню кантонів. Згідно Швейцарсь-
кої Конституції, кантони суверенні і є державами в 
складі федерації. Ігнорування рішення гірських 
кантонів означало б проведення референдуму на 
рівні держави. Щоб уникнути цього, уряд інтенси-
вно вів переговори з представниками гірських кан-
тонів і разом з ними розробляв додаткові парагра-
фи (охорона природи, лісові ресурси, туризм, роз-
виток транспорту, шляхи розв’язання конфліктів, 
аспекти використання землі тощо). Завдяки тісно-
му співробітництву проект був остаточно обгово-
рений і одностайно прийнятий.  

Альпійської конвенція є рамковою, тобто 
вона визначає основні принципи діяльності і за-
гальні заходи для сталого розвитку в альпійсь-
кому регіоні. 

У преамбулі Альпійської конвенції зазна-
чається, що Альпи є однією з найбільших незай-
маних неперервних природних територій Європи 
і тому слугують основним природним середови-
щем та останнім притулком для багатьох зника-
ючих видів рослин і тварин. Отже, уже вступна 
частина Конвеції націлює на охорону середови-

ща проживання усього комплексу видів рослин і 
тварин, при цьому підкреслюється неперервність 
та незайманість території їх проживання. В цьо-
му положенні екосистемність виступає як теоре-
тичне підгрунтя всієї Конвенції. 

 У п.1 ст.2 Альпійської конвенції визна-
чені три основоположних принципи, які повинні 
бути покладені в основу комплексної політики 
щодо збереження і захисту Альп:  профілактика, 
оплата забруднювачем ("забруднювач платить") 
та співробітництво.  

 Дуже важливо, що на першій позиції зна-
ходиться саме профілактика, тобто недопущення 
подальших негативних впливів людини на гірсь-
ку екосистему, а не боротьба з їх наслідками. 
Можна провести паралель із альтернативами у 
медицині: пропаганда здорового способу життя 
населення та лікування хворих.  

На другій позиції серед принципів компле-
ксної політики збереження Альп – плата за за-
бруднення. Безумовно, високі штрафи за забруд-
нення довкілля – механізм, який, на відміну від 
України, вже давно став традиційним у Європі. 

Нарешті, транскордонне співробітництво – 
принцип, який згідно конвенції повинен бути 
посилений і розширений як з точки зору терито-
рії, так і кількості охоплюваних об’єктів. 

   Зазначені політичні принципи реалізу-
ються через впровадження низки екологічних 
заходів. Сукупність цих заходів об’єднує одна 
особливість – їх екосистемний характер. Так, 
щоб  попередити стихійні лиха розробники кон-
венції наголошують на необхідності запобігання  
(п.2 ст.2) надмірному використанню природного 
середовища шляхом ретельного уточнення вимог 
щодо оцінки землекористування, далекоглядного 
інтегрального планування та координації заходів.   

Екосистемність у даному випадку  виявля-
ється в прагненні поєднати якісну діагностику гір-
ської екосистеми на вході з передбаченням її змін 
на виході. Тобто керування процесом подальшого 
використання природного середовища Альп по-
винно здійснюватись на основі системного підходу 
та системного аналізу. На думку П.С.Гнатіва, тра-
гічні наслідки природних, екологічних і техноген-
них катастроф значною мірою зумовлені не просто 
нерозумінням системності будови природи і суспі-
льства, а нездатністю втілити ідеї в такі дії, які не 
порушували б системні закони функціонування 
природно-антропогенних комплексів [9, с.6]. 

Екосистемний характер положень Альпій-
ської Конвенції полягає також в намаганні її роз-
робників запобігти антропогенній трансформації 
усіх трьох компонентів абіотичного (неживого) 
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блоку альпійських екосистем: атмосферного по-
вітря,  ґрунтів та  водних ресурсів.  

Так, для запобігання забрудненню повітря 
передбачено скоротити викиди забруднюючих 
речовин, разом із надходженням шкідливих ре-
човин з-за меж регіону до рівня, який не є шкід-
ливим для людини, тварин і рослин (2с).  

Збереження ґрунтів має на меті скорочення 
кількісного та якісного пошкодження ґрунту, 
зокрема шляхом ведення сільського і лісового 
господарства методами, які не завдають шкоди 
ґрунтам, а також завдяки контролю за процесами 
ерозії і обмеження замулення ґрунтів (2d).  

 Управління водними ресурсами передба-
чає збереження або відновлення здров’я водних 
систем, зокрема, захист озер та річок від забруд-
нення із застосуванням гідравлічної інженерії та 
з використанням енергії води, що слугуватиме 
інтересам як корінного населення, так і  навко-
лишнього середовища (2е). 

Ще одним аспектом екосистемної спрямо-
ваності Альпійської конвенції є дотримання ідеї 
екологічної мережі як основи збереження ланд-
шафтної і біотичної різноманітності в умовах ан-
тропогенно трансформованих ландшафтів і домі-
нування вторинних екосистем у біогеоценотично-
му покриві. Екомережа як інтегральна система те-
риторіальної організації збереження біотичного й 
ландшафтного різноманіття передбачає охоплення 
як територій традиційного збереження (об’єкти 
природно-заповідного фонду), так і територій тою 
чи іншою мірою трансформованих людиною і, на-
віть, техногенних, котрі мають певне значення для 
збереження умов існування визначених видових 
комплексів або угруповань [13, с.8].  

За М.Голубцем, оскільки території, на яких 
формується екомережа, є регіонами давнього го-
сподарського використання, здебільшого достат-
ньо густозаселеними, зі значним ступенем ан-
тропогенної трансформованості екосистем і 
ландшафту, загалом, до них є правомірним за-
стосування концепції геосоціосистеми як склад-
ної за будовою, організованої суспільством і ке-
рованої інтелектом людини системи, де природ-
не середовище зі всіма його складовими є струк-
турним компонентом [10, с.33]. 

В світлі сказаного, дуже важливо, що в 
Альпійській конвенції наголошується на необ-
хідності збереження не лише заповідних ділянок, 
але й сільської місцевості загалом (2f). Для цього 
намічені шляхи екологізації тих галузей, які іс-
торично сформувались в сільській місцевості 
Альпійського регіону: туризму, транспорту, ви-
робництва енергії. 

Звертається увага на необхідність поси-
лення безпеки туристичної індустрії для Альпій-
ського регіону шляхом введення більш суворих 
екологічних та соціальних вимог.  

Екологізація транспортної галузі поляга-
тиме в докорінній зміні її структури та переоріє-
нтації на залізничний траспорт. 

В енергетичній галузі намічено стимулю-
вати впровадження методів виробництва, розпо-
ділу та використання енергії, які зберігають сіль-
ську місцевість і є екологічно безпечними, а та-
кож сприяти енергозберігаючим заходам.  

Включення в екомережу трансформованих 
людиною селітебних територій сприятиме  збе-
реженню умов існування видових комплексів та 
угруповань, оскільки справжня екомережа по-
винна містити наступні компоненти: природні 
ядра або осередки (ключові райони) для збере-
ження екосистем, середовищ існування, видів і 
ландшафтів європейського значення; екокоридо-
ри або перехідні зони для забезпечення взає-
мозв’язків між природними екосистемами – еле-
менти дефрагментації природних масивів і міг-
раційні шляхи водночас; відновлювальні райони, 
де є потреба відновлення порушених елементів 
екосистем, середовищ існування і ландшафтів 
європейського значення або повне відновлення 
деяких районів; буферні зони, які сприяють змі-
цненню мережі та її захисту від впливу негатив-
них зовнішніх чинників.  

Нарешті, практичному втіленню екосисте-
мної парадигми в охорону гірської системи Альп 
сприятимуть закладені в ст.3 положення про 
співпрацю сторін у наукових дослідженнях та 
оцінках, які носитимуть характер системного 
моніторингу. 

Висновки. Альпійська конвенція слугує 
прикладом для майбутніх ініціатив із збереження 
гірських регіонів і дає своєрідний урок розробки 
правових інструментів реалізації нового виклику 
часу – екосистемного підходу у міжнародному 
праві навколишнього середовища. Серед них 
можна виділити три головних: спрямування 
стратегії на захист оселищ, охоплення захистом 
усіх сфер довкілля, формування екомережі за 
участю антропогенно трансформованих ділянок 
та запровадження системного моніторингу.  
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Summary 
The author discusses a new paradigm in international environmental law, the main point of which is 

the movement from the protection of individual objects to the protection of ecosystems. On the example of 
the Alpine Convention of 1995, possible mechanisms of this approach are considered. 
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АЛЬПИЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ – ОБРАЗЕЦ ЭКОСИСТЕМНОЙ ПАРАДИГМЫ  
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 

Автор рассматривает новую парадигму в международном экологическом праве, которая заклю-
чается в переходе от защиты отдельных объектов к защите экосистем. На примере Альпийской кон-
венции 1995 рассматриваются возможные механизмы реализации этого подхода. 

Ключевые слова: международное экологическое право, защита окружающей среды, экосистем-
ный поход, Альпийская конвенція, горный регион. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК  ЗАКОННИХ  ІНТЕРЕСІВ  ГРОМАДЯН  У СФЕРІ  ВЛАСНОСТІ 
 

Розглянено діалектичний взаємозв’язок різних рівнів прояву законних інтересів громадян у сфері влас-
ності, що проявляється у єдності та суперечності цих інтересів, та їх логіку поєднання.  

Ключові слова: інтерес, законний інтерес, законний інтерес громадян у сфері власності, захист законних 
інтересів громадян у сфері власності. 

 
Постановка проблеми. Забезпечення на-

лежного захисту законних інтересів громадян 
України у сфері власності правовими засобами 
належить до найважливіших завдань нашої дер-
жави на даний час. Законний інтерес громадян у 
сфері власності є складним філософсько-право-
вим феноменом і рушійною силою, яка стимулює 
соціально-економічний розвиток усього суспіль-
ства. Незважаючи на всю актуальність, у вітчиз-
няній правовій літературі недостатня увага при-
ділена дослідженню різних рівнів прояву та логі-
ці поєднання законних інтересів громадян Украї-
ни у сфері власності.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблема поєднання та взаємозв’язку законних 
інтересів громадян у сфері власності надзвичайно 
актуальна та мало досліджена. Окремі питання за-
хисту законних інтересів громадян у сфері власно-
сті досліджували З.М. Рахлін, В.Д. Резвих, Т.К. 
Зарубицька, Д.Н. Бахрах, Г.В. Корчевний, І.Г. За-
порожець, В. В. Галунько  та інші. Однак спеціаль-
них праць, які б торкалися діалектичного взає-
мозв’язку та логіки поєднання законних інтересів 
громадян у сфері власності, на даний час немає. 

Мета статті полягає у здійсненні аналізу іс-
нуючих наукових позицій щодо взаємозв’язку за-
конних інтересів громадян України у сфері власно-
сті, визначенні особливостей поєднання цих закон-
них інтересів, пошуку основних засад ефективного 
узгодження інтересів власників у державі. 

Виклад основного матеріалу. Процес 
присвоєння засобів виробництва та продуктів 
праці протягом століть зазнає постійних змін. 
Виникнення різних форм власності слугує умо-
вою перетворення об’єктів права власності на 
засоби розвитку як окремих індивідів, так і сус-
пільства в цілому.  

Оскільки власність виступає мірою саморе-
алізації та розвитку людини, розвиток відносин 
власності неминуче зумовлює появу її різномані-
тних законних інтересів.  

Категорія законного інтересу громадян у 
сфері власності – специфічний філософсько-

правовий феномен, що породжує складні за сво-
їм характером правові відносини.  

Складність правових відносин, які виника-
ють під впливом законних інтересів громадян у 
сфері власності, зумовлена різноманіттям суб’єк-
тів, які є носіями цих законних інтересів. Діалек-
тика взаємозв’язку законних інтересів громадян 
у сфері власності проявляється у специфічному 
характері взаємодії різнорівневих інтересів [1, с. 
46], їх здатності як вступати у суперечність між 
собою, так і поєднуватися та виражатися у формі 
законних інтересів колективних суб’єктів 
(об’єднань громадян, територіальної громади, 
тощо) та загальнодержавних інтересів.  

Як слушно зазначив В.В. Субочев, закон-
ний інтерес є завжди суб’єктивною за своєю 
природою категорією. Законний інтерес скеровує 
свого носія на пошук конкретного в кожному 
визначеному випадку блага для задоволення іс-
нуючої потреби. Специфіка потреб у кожного 
носія своя, відповідно благо, яке їх задовольняє, 
теж специфічне [2, с. 3]. 

За носіями (суб’єктами) законні інтереси у 
сфері власності можуть бути поділені на індиві-
дуальні (особисті), які властиві конкретним осо-
бам, групові (колективні), які притаманні соціа-
льним групам і виражають потреби у володінні, 
користуванні та розпорядженні майном осіб, які 
складають ці групи та загальносуспільні (держа-
вні), які формуються як поєднання індивідуаль-
них і групових інтересів представників суспільс-
тва у сфері власності. 

Діалектичний взаємозв’язок різних рівнів 
прояву законних інтересів громадян у сфері вла-
сності породжує специфічну систему законних 
інтересів, яка проявляється у єдності та супереч-
ності цих інтересів.  

Законні інтереси громадян у сфері власно-
сті обумовлені різними моральними та економі-
ко-соціальними детермінантами: майновим ста-
новищем, вихованням, моральними якостями, 
психофізичними особливостями організму та 
іншим. Під впливом цих детермінант кожна лю-
дина визначає власну систему потреб і на їх ос-
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нові формує індивідуальний законний інтерес у 
сфері власності.  

Варто підтримати думку про доцільність 
виокремлення у такому законному інтересі осно-
вного та формально-забезпечуючого елементів 
[3, с. 98]. Найважливішим законним інтересом 
громадянина у сфері власності є інтерес щодо на-
буття та збереження набутого матеріального блага 
(основний елемент законного інтересу громадян у 
сфері власності) та інтерес, який проявляється у 
потребі задовольнити прагнення звертатися до 
компетентних органів за захистом інтересу щодо 
набуття та збереження набутого матеріального 
блага (формально-забезпечуючий елемент).  

Прагнення звертатися у необхідних випад-
ках за захистом - другий, але не менш важливий 
елемент у структурі законного інтересу громадя-
нина у сфері власності. Він вступає в дію тоді, 
коли неповно здійснюється, ущемляється пер-
ший. Другий елемент виступає ніби доповнен-
ням, важелем реалізації першого, знаходячись до 
пори до часу в «резерві».  Завдяки йому інтерес і 
набуває характеру охоронюваного законом (за-
конного) [3, с. 99]. 

Інтереси окремих громадян можуть реалі-
зовуватися лише в суспільстві.  

Законні інтереси громадян у сфері власно-
сті постають першоосновою формування колек-
тивних і державних законних інтересів у сфері 
власності.  

Законні інтереси колективних суб’єктів у 
сфері власності відображають потреби окремих 
груп громадян, громадських об’єднань, сформо-
ваних на основі громадської ініціативи, органів 
місцевого самоврядування тощо. 

Для прикладу доцільно згадати норматив-
но закріплену у статті 20  Закону України «Про 
об’єднання громадян» можливість об’єднань 
громадян представляти і захищати свої законні 
інтереси та законні інтереси своїх членів (учас-
ників) у державних і громадських органах. 

Специфічні за своєю природою державні (за-
гальносуспільні) законні інтереси у сфері власнос-
ті. Державні інтереси є похідними від інтересів 
окремих громадян. Як зазначав В.М. Шумилов, 
«держава – це результат не лише майнового роз-
шарування суспільства, але і результат породження 
боротьби інтересів» [4, с. 4]. 

Перебуваючи у постійному діалектичному 
зв’язку, законні інтереси громадян у сфері влас-
ності трансформуються у якісно новий вид за-
конних інтересів – державні інтереси. Основною 
особливістю цих законних інтересів у правовій 
державі є те, що вони охоплюють інтереси всіх і 

кожного, визнають пріоритет інтересів окремого 
громадянина, постають в якості загальносуспіль-
них інтересів. 

У правовій державі під впливом державної 
волі найбільш вагомі законні інтереси громадян 
у сфері власності, які відображають головні пот-
реби суспільства, здатні трансформуватися у 
державні законні інтереси. 

Такі державні законні інтереси у сфері вла-
сності відображають волю суспільства, акуму-
люють у собі сукупність законних інтересів 
окремих громадян, забезпечені системою право-
вих засобів, є проявом державної законодавчо 
оформленої волі. 

Доцільно згадати про існуючі критичні за-
уваження щодо ототожнення державних і суспі-
льних інтересів і можливості взаємопідпорядку-
вання інтересів окремих громадян і державних 
інтересів.  

Окремі вчені зазначають, що державні, сус-
пільні та законні інтереси громадян не можна ото-
тожнювати у багатьох випадках. Дана позиція ар-
гументована через можливість виникненням конф-
лікту інтересів держави, груп осіб чи окремих гро-
мадян, існування системи заходів примусу, які по-
кликані врегульовувати ці конфлікти [5, с. 223]. 

Недоцільно заперечувати існуючі пробле-
ми щодо погодження законних інтересів різних 
суб’єктів у сфері власності та можливість виник-
нення конфліктних ситуацій.  

Формування загальносуспільного (держав-
ного) інтересу є діалектичним процесом. У про-
цесі оформлення загальносуспільного (держав-
ного) інтересу проявляється специфіка взає-
мозв’язку, взаємозалежності особистостей, які 
характеризуються наявністю різноманітних, ча-
сом навіть протилежних, взаємовиключних інте-
ресів. Такий взаємозв’язок є наслідком органіч-
ної цілісності процесів розвитку та функціону-
вання як окремої особи, так і суспільства зага-
лом. 

Разом з тим формування загальносуспіль-
ного (державного) інтересу є діяльністю суб’єк-
тів з розв’язання протиріч щодо володіння, кори-
стування та розпорядження власністю. По-
перше, протиріч суб’єкта із самим собою під 
впливом власної свідомості в процесі формуван-
ня особистого законного інтересу. По-друге, 
протиріч між членами суспільства, які породжені 
їх антагоністичними атрибутивними властивос-
тями (цінностями, потребами, цілями діяльності), 
які суперечать одна одній. По-третє, протиріч, 
які виникають між членами суспільства щодо 
пріоритетності інтересів одних громадян щодо 
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володіння, користування та розпорядження май-
ном над інтересами інших та необхідності їх 
правового захисту.  

Категорія законного інтересу відображає 
складні моральні та економіко-соціальні харак-
теристики індивіда, тому в процесі визначення  
пріоритетних, типових, найбільш значимих інте-
ресів, які потребують правового захисту, державі 
доводиться долати соціальні протиріччя. 

Розв’язання цих протиріч залежить від 
форм і методів, які держава використовує в про-
цесі формування та забезпечення загальносуспі-
льного (державного) інтересу. Ідеться про зага-
льнонауковий рівень методологічного апарату, 
який використовується у процесі визначення 
пріоритетних (найбільш значимих для держави і 
суспільства) інтересів через порівняння, аналіз, 
синтез [6], так і про використання специфічних 
економічних, політичних, правових заходів, 
спрямованих на забезпечення  загальносуспіль-
ного (державного) інтересу. 

У зв’язку з цим варто наголосити, що при-
мус як метод державного управління є крайнім 
правовим заходом, коли виявляються неефекти-
вними інші методи [7, с. 176]. У демократичній 
та правовій державі застосування даного заходу 
не може свідчити про домінування в державі 
державного інтересу, який не підкріплений зага-
льносуспільною позицією. З цього приводу А.Н. 
Гончарова зазначала, що «держава є формою уз-
годження інтересів у рамках суспільства, підт-
римання його цілісності» [8, с. 7].  

Свого часу  Г.В.Ф. Гегелем була виведена 
формула взаємозв’язку особи та держави, в якій 
філософ розглядав державу як результат поєд-
нання інтересів цілого суспільства та окремих 
громадян. Він писав, що вони «існують лише 
один для одного і один завдяки одному, перехо-
дять один в одного» [9, с. 312]. 

У зв’язку з цим розмежування державного 
та суспільного законного інтересу в науковій лі-
тературі хибне та руйнує логіку поєднання за-
конних інтересів громадян, нівелює значні філо-
софсько-правові напрацювання у цій сфері.  

Спірне також твердження окремих авторів 
[10, с. 224] про можливості виникнення суперечно-
сті законних інтересів різних органів державної 
влади. З цього приводу доцільно згадати положен-
ня Концепції адміністративної реформи в Україні, 
в яких зазначено, що жодний орган виконавчої 
влади не повинен реалізовувати ті функції, між 
якими можливий конфлікт інтересів [11].  

Державі властивий специфічний правовий 
статус, який зумовлений двояким характером 

законних інтересів. Подвійна природа законних 
інтересів зумовлена наявністю інтересів як самої 
держави, так і інтересів членів суспільства, які 
держава захищає в силу своєї основної функції, 
головної  мети існування [12, с. 15]. 

Такий дуалізм породжений існуванням пос-
тійного конфлікту інтересів окремих суб’єктів у 
середині держави. Державний інтерес може в 
окремих випадках суперечити інтересам особи, 
відстоюючи загальносуспільні потреби й одночас-
но суперечити інтересам усього суспільства, гаран-
туючи право кожного [2, с. 6-7]. 

У процесі дослідження специфіки законних 
інтересів О.Ю. Ільїна прийшла до висновку, що 
правові інтереси можуть проявлятися як законні 
публічні інтереси та юридично значимі інтереси 
[13, с. 8]. 

Беручи до уваги цю тезу, на наш погляд, 
доцільний поділ державних інтересів на публічні 
та юридично значимі законні інтереси у сфері 
власності.  

Як правильно зазначає Н.Ю. Пришва, пуб-
лічний інтерес – це концентрований вираз зага-
льносоціальних потреб та устремлінь; це визна-
ний державою і забезпечений правом інтерес со-
ціальної спільноти, задоволення якого є умовою 
та гарантією її існування і розвитку [14, с. 71].  

Законний публічний інтерес у сфері влас-
ності пов'язаний зі створенням державою загаль-
ноприйнятих моделей правових відносин щодо 
володіння, користування та розпорядження май-
ном з метою задоволення потреб суспільного 
характеру, підтримання державної форми влас-
ності, уникнення можливості заподіяння шкоди 
законним інтересам громадян за рахунок викори-
стання об’єктів права власності, формування си-
стеми органів держави, які забезпечуватимуть 
правопорядок у сфері власності та виконувати-
муть правоохоронну функцію у цій сфері.  

Юридично значимий законний інтерес 
громадян у сфері власності проявляється як інте-
рес окремих громадян (приватний інтерес) щодо 
володіння, користування та розпорядження май-
новими благами, який визнається та підтриму-
ється в державі правовими засобами та захища-
ється державними органами. 

Приватний інтерес стає юридично значи-
мим лише тоді, коли, доцільність забезпечення 
індивідуальних потреб відповідає доцільності 
забезпечення потреб усього суспільства. Він пос-
тає в якості «еталону», відображає найважливіші 
типові потреби всіх членів суспільства та визна-
ється в якості юридично-значимого за допомо-
гою нормативно-правового закріплення, ство-
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рення правових засобів захисту. Беручи під свій 
захист такий приватний інтерес, держава в пода-
льшому розглядає його в якості власного «дер-
жавного інтересу».  

Дане твердження знаходить обґрунтування 
у працях ряду науковців. 

Зважаючи на те, що на конституційному 
рівні одержало закріплення положення про те, 
що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю, О.В. Агеєв при-
йшов до висновку, що приватні законні інтереси 
громадян, по суті, «являють собою вираження і 
державних інтересів. Права і свободи людини та 
їхні гарантії визначають зміст і спрямованість дія-
льності держави, а сама держава відповідає перед 
людиною за свою діяльність. Утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є головним обов'яз-
ком держави. І з цих позицій порушення прав 
окремого громадянина чи групи громадян виступає 
як порушення інтересів держави» [15, с. 146-147]. 

А.С. Рабінович зазначає, що «більшість ін-
тересів, які, здавалося б, є суто індивідуальними 
(«приватними»), водночас є і соціальними як за 
історичними передумовами їх формування, так і 
за засобами, інструментарієм їх задоволення, а 
сам процес реалізації (та захисту) «приватних» 
інтересів зачіпає, так чи інакше, й інтереси, пот-
реби інших учасників соціального життя, а отже, 
є, зазвичай, процесом соціальним – «публічним» 
[16, с. 62]. 

Отже, публічні законні інтереси та приват-
ні законні інтереси громадян у сфері власності 
перебувають у діалектичному зв’язку, визнача-
ють зміст один одного, взаємоперетинаються, 
впливають на засоби та способи їх захисту. 

В умовах ринкової трансформації, глобалі-
заційних та інтеграційних процесів в Україні ві-
дбуваються правова, адміністративна та інші ре-
форми [17, с. 170].  

На шляху реформування відносин власнос-
ті особливого значення набуває переосмислення 
концептуальних положень чинного законодавст-
ва у сфері власності. Його основою повинно ста-
ти розуміння антропоцентричного характеру пу-
блічного інтересу та визнання законного інтересу 
громадян у сфері власності як першооснови пуб-
лічного інтересу у цій сфері. 

Законодавець повинен знайти таку модель 
правового регулювання, яка б могла максимально 
врахувати інтереси всіх громадян та їх об’єднань, 
знайти рівновагу між ринковими механізмами са-
морегуляції у сфері власності та заходами держав-

ного впливу з метою захисту законних інтересів 
власників від можливих порушень.  

У процесі узгодження та підтримання за-
конних інтересів власників держава  повинна 
виходити з таких положень: по-перше, задово-
лення потреб суспільного характеру у сфері вла-
сності не може відбуватися за рахунок заподіян-
ня шкоди законним інтересам окремих громадян 
у цій сфері; по-друге, вжиття заходів, які 
пов’язані з обмеженням інтересів власників може 
мати місце лише на добровільних засадах і ком-
пенсаційній основі; по-третє, охорона законних 
інтересів власників повинна забезпечувати рівні 
можливості для збереження державної, приват-
ної та комунальної власності; по-четверте, вико-
ристання об’єктів права власності, які можуть 
завдати шкоду екології, життю, здоров’ю насе-
лення повинно супроводжуватися постійним 
державним та громадським контролем; по-п’яте, 
діяльність державних органів щодо захисту інте-
ресів власників повинна базуватися на принципі 
рівності їх законних інтересів незалежно від 
форм власності. 

Висновки. Формування основних перспек-
тив реформування законодавства у сфері власно-
сті вимагає врахування діалектичних зв’язків, які 
виникають між законними інтересами громадян, 
колективів і груп, що існують у суспільстві, та 
державними законними інтересами. Гармонізація 
цих законних інтересів вимагає створення такої 
моделі їх узгодження, яка базувалася б на прин-
ципах добровільності, взаємозацікавленості, па-
ритетності; відображала б реальну економіко-
правову ситуацію в суспільстві та була схвалена 
соціальною спільнотою як найбільш оптимальна. 
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The relationship between the citizens legal interests in the field of property 
Summary 

The article is devoted to the analysis of dialectical relationship between different levels of citizens 
legal interests defence in the field of property that is manifested in the unity and conflict of interests and their 
logic combination. 
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Взаимосвязь законных интересов граждан в сфере собственности 

Аннотация 
Рассмотрено диалектическая взаимосвязь разных уровней проявления законных интересов гра-

ждан в сфере собственности, которая проявляется в единстве и противоречии этих интересов, и их 
логика сочетания. 

Ключевые слова: интерес, законный интерес, законный интерес граждан в сфере собственности, 
защита законных интересов граждан в сфере собственности. 
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ЗМІСТ ПРЕДМЕТА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА:  
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ СУЧАСНИХ ДОКТРИН 

 
Розглядаються питання про поняття предмета цивільного процесуального права та його змісту в контекс-

ті історичного процесу виникнення та формування різних концепцій щодо їх розуміння в науці цивільного про-
цесуального права. Зокрема, здійснено науковий аналіз різних поглядів процесуалістів на поняття цивільного 
процесу як судової частини предмета цивільного процесуального права, зроблено аналіз про співвідношення 
його складових елементів. 

Ключові слова: цивільне процесуальне право, цивільний процес, цивільне судочинство, цивільні процесу-
альні відносини, цивільна процесуальна діяльність. 

 
Постановка проблеми. Цивільне процесу-

альне право є фундаментальною галуззю в сис-
темі права України, а її значення полягає в об'єк-
тивній потребі правового регулювання суспіль-
них відносин в такій важливій сфері життя дер-
жави як відправлення правосуддя в цивільних 
справах. Пройшовши достатньо тривалий істо-
ричний шлях становлення і розвитку цивільне 
процесуальне право як галузь, і як наука, створи-
ли  ефективний механізм судового захисту циві-
льних прав та інтересів, а також сформували по-
тужний науково-теоретичний та пізнавальний 
потенціал з основних актуальних напрямків нау-
ки цивільного процесуального права. 

Сама по собі категорія «цивільне процесу-
альне право» загальновизначаюча для всіх інсти-
тутів галузі та науки цивільного процесуального 
права, розуміння якої необхідне для розробки 
методології праворозуміння та наукового дослі-
дження. Сучасний розвиток суспільних відносин 
і права характеризується тісним зв'язком теорії 
та практики. Системне тлумачення і застосуван-
ня закону стає неможливим без доброї теоретич-
ної і методологічної підготовки. Ускладнення 
суспільних відносин, підданих правовому регу-
люванню вимагає творчого підходу до вирішен-
ня негайних проблем [27, с. ІV]. У зв'язку з цим 
вимагають науково-теоретичного дослідження 
такі питання щодо поняття цивільного процесуа-
льного права, як галузі права та змісту  предмета 
цієї галузі. Це дасть можливість чіткіше провести 
розмежування між такими категоріями, як «циві-
льне процесуальне право», «цивільний процес», 
«цивільне судочинство» та в загальному охарак-
теризувати сутність цивільного процесуального 
права як галузі. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Наука цивільного процесуального права до ра-
дянського, в радянський і пострадянський періо-
ди, безперечно, має достатньо ґрунтовні та фун-

даментальні напрацювання питань поняття циві-
льного процесуального права як самостійної га-
лузі права, змісту її предмета, складових елемен-
тів предмета галузі. Майже кожен дослідник на-
уки цивільного процесуального права, які б про-
блемні питання він не вивчав, так чи інакше ви-
світлюючи існуючу проблему, пов'язує її з пред-
метом цивільного процесуального права. Мето-
дологічно це цілком виправдано, оскільки без 
вирішення таких важливих питань, як мета і за-
вдання цивільного судочинства, сфера та межі 
впливу норм цивільного процесуального права, 
процесуальне становище  учасників цивільного 
судочинства, реалізація принципів цивільного 
процесуального права, джерела (форми) цивіль-
ного процесуального права, цивільна юрисдик-
ція, цивільна процесуальна форма тощо, немож-
ливо побудувати відповідне концептуальне по-
ложення, запропонувати практичні рекомендації 
для судової практики. 

Основний період дослідження поняття та 
предмета цивільного процесуального права при-
падає на 50-60-ті роки минулого століття. Саме в 
цей період сформулювалися різні наукові напря-
мки, які і досі мають своїх послідовників. Але, на 
жаль, за останні двадцять років у сучасній науці 
цивільного процесуального права такі важливі 
концептуальні питання, як поняття цивільного 
процесуального права, предмет і його структура 
не отримали належного комплексного та систем-
ного дослідження. 

Мета статті – дослідження процесу стано-
влення та подальшого розвитку концепцій щодо 
поняття предмета цивільного процесуального 
права та його складових елементів і додаткове 
обґрунтування власної позиції щодо змісту пре-
дмета цивільного процесуального права. 

Виклад основного матеріалу. Вже доста-
тньо відомим у науці цивільного процесуального 
права є факт формування цієї галузі в якості са-



О.В. Гетманцев 

72 Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 559. Правознавство. 

мостійної та фундаментальної, який датується 
другою половиною XIX століття, у так званий 
дорадянський, або досоціалістичний період. Пе-
рші наукові дослідження теоретико-прикладних 
питань, насамперед, здійснювалися основополо-
жниками цієї науки, відомими процесуалістами, 
такими, як Є.В. Васьковський, Ю.С. Гамбаров, 
А.Х. Гольмстен, В.М. Гордон, Є.Ф. Нефедьєв, 
Т.М. Яблочков та інші, праці яких стали загаль-
новизнаною основою для подальших наукових 
досліджень, у тому числі і в сучасний період. 
Уже в період становлення науки і галузі були 
започатковані одні із перших спроб дати наукові 
відповіді про те, що собою являє цивільний про-
цес, яку сферу відносин регулює його законодав-
ство. Разом з тим, питання поняття цивільного 
процесуального права та його предмета дослі-
джувалися провідними процесуалістами, як: С.И. 
Абрамовим, М.І. Авдеенко, Є.В. Васьковським, 
М.А Вікут, А.Х. Гольмстеном, В.М. Гордоном, 
М.А. Гурвічем, І.А. Жеруолісом, М.Б. Зейдером, 
П.Ф. Єлісейкіним, Г.Л. Осокіною, Т.В. Сахно-
вою, М.К. Треушніковим, В.В. Комаровим, А.Ф. 
Клейнманом, А.А. Мельніковим, В.П. Мозолі-
ним, Е.А. Нефедьєвим, М.П. Рінгом, С.Я. Фур-
сою, Н.А. Чечіною, М.С. Шакарян, М.И. Штефа-
ном, В.Н. Щегловим, К.С. Юдельсоном, Т.М. 
Яблочковим, В.В. Ярковим та іншими. 

Питання про предмет цивільного процесуа-
льного права, його зміст і структуру стало об’єктом 
наукового дослідження представниками науки ци-
вільного процесуального права з середини двадця-
того століття, коли теоретиками права було запро-
поваджено сам термін «предмет галузі», як крите-
рій розмежування галузей у системі права. 

Так, з кінця 40-х років ХХ століття активі-
зуються науково-теоретичні розробки важливих 
загальнотеоретичних проблем науки цивільного 
процесуального права. Досліджуючи розвиток 
науки цивільного процесуального права у після-
воєнний період (кінець 40-х – початок 50-х ро-
ків), відомий російський процесуаліст Н.А. Чечі-
на зазначає, що в цей період розв’язувалася про-
блема створення єдиного загальносоюзного 
ЦПК, розроблявся його проект і вирішувалися 
пов’язані з цією діяльністю питання [34, с.17-18]. 
Хоча надалі союзного ЦПК не було створено, але 
на його основі були підготовлені і прийняті Ос-
нови цивільного судочинства СРСР і, відповідно, 
ЦПК союзних республік. Поряд із законотвор-
чою діяльністю одночасно в науці цивільного 
процесуального права досліджувалися і вирішу-
валися такі питання, які були пов’язані з понят-
тям цивільного процесуального права, виділяли-

ся його особливості, визначенням місця в системі 
права. У науці цивільного процесуального права, 
як стверджує Н.А. Чечіна, “утворився самостій-
ний науковий напрямок у дослідженні предмета 
цивільного процесуального права” [34, с.18]. 

 Загалом наука цивільного процесуального 
права почала розвиватися у різних напрямках, 
спрямованість яких визначалася, перш за все, 
інститутами цивільного процесуального права, а 
також тими проблемними питаннями, які вини-
кали в судовій практиці. Усе це зумовлювало 
зростання наукових досліджень, підвищувало 
значення цивільного процесуального права в си-
стемі права. «Процесуальна наука вивчає судо-
чинство як діяльність, визначає шляхи його роз-
витку й удосконалення,  шляхи найбільш повно-
го та раціонального служіння суспільству”[34, 
с.19]. Без розвитку науки цивільного процесуа-
льного права неможливо було б визначити ефек-
тивність правосуддя у цивільних справах, 
“...залишаючись наукою, тобто теорією, без 
сприяння якої не можуть бути правильно зрозу-
мілі та реалізовані завдання правосуддя” [34, 
с.18]. Цей висновок, зроблений Н.А. Чечіною для 
характеристики розвитку науки цивільного про-
цесуального права з кінця 40-х років ХХ століт-
тя, беззаперечний. Можна стверджувати, що це 
був період, коли з’являються фундаментальні 
праці [23; 2; 13; 15; 19; 20; 26; 37], в яких робить-
ся глибокий теоретичний аналіз і переосмислен-
ня праць учених процесуалістів дореволюційного 
періоду, враховувалися досягнення загальної те-
орії права, висновки суміжних юридичних наук. 
Активізацію наукових розробок у науці цивіль-
ного процесуального права можна пояснити від-
сутністю тривалий період фундаментальних дос-
ліджень у цій галузі права з одночасним зростан-
ням проблемних ситуацій у судовій практиці, які 
потребували науково-теоретичного обґрунтуван-
ня і вирішення. По-друге, поштовхом слугувала 
також дискусія, яка розгорнулася серед теорети-
ків права з приводу розуміння поняття “соціаліс-
тичного права”, його системи, що не могло не 
вплинути на формування поняття цивільного 
процесуального права й його місця в системі 
права. Розвиток науки цивільного процесуально-
го права, як справедливо зазначає Н.А. Чечіна, 
здійснювався у двох напрямках: 1) задоволення 
потреб практики правотворчих і правозастосов-
чих органів; 2) розробка загальнотеоретичних 
проблем, зумовлених завданнями, закономірнос-
тями і тенденціями розвитку правознавства в ці-
лому [34, с.18], і до цього варто додати ще роз-
робку окремих інститутів цивільного процесуа-
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льного права: права на позов, докази, принципи, 
предмет і метод цивільного процесуального пра-
ва. Поступово почав формуватися і власний під-
хід у розробці концепції про цивільний процес і 
цивільні процесуальні правовідносини, у процесі 
якого обґрунтовувалися особливості цих право-
вих явищ, уточнювався понятійний аппарат [1; 
14; 19; 36; 29]. У зв’язку з цим наукова думка у 
процесуалістів у першу чергу була сконцентро-
вана на визначені предмета цивільного процесу-
ального права, виділення його особливостей та 
характеристиці його змісту. У науці цивільного 
процесуального права такі категорії, як «цивіль-
не процесуальне право» і «цивільний процес» 
тривалий час розглядалися як синоніми. На сього-
дні багато хто з процесуалістів продовжують до-
тримуватися цієї позиції, при цьому у їх поняття 
вкладають дещо різний зміст. З нашої позиції циві-
льне процесуальне право повинно розглядатися з 
позиції системності: як системи нормативно-
правових актів (які регулюють власне цивільне су-
дочинство і які підлягають правозастосуванню су-
дом) і системи цивільних процесуальних відносин, 
які виникають, змінюються і припиняються у ви-
значеній нормами цивільного процесуального за-
конодавства послідовності. 

Отже, цивільне процесуальне право охоплює 
цивільний процес, який становить частину предме-
та цієї галузі. У зв’язку з цим спірним було і зали-
шається нині питання, яке складає основу цивіль-
ного процесу: діяльність чи відносини? Як ствер-
джує Т.В. Сахнова, «Це  одне із  вічних питань ци-
вілістичного  процесу» [27, с.42]. 

Зазначимо, що проблема співвідношення 
процесуальної діяльності cуду, учасників проце-
су і процесуальних відносин стала лише предме-
том дослідження в теорії цивільного процесуаль-
ного і кримінального процесуального  права.      
У середині 50-х років XX століття сформувалося 
декілька напрямків. Представники першого на-
прямку, серед яких були відомі процесуалісти 
С.Н. Абрамов, А.Ф. Клейнман, Я.Л. Штутін, К.С. 
Юдельсон та інші, вважали, що цивільний про-
цес являє собою процесуальну діяльність суду та 
інших учасників процесу, а також цивільні про-
цесуальні відносини, які виникають між судом і 
учасниками процесу. Тобто основу цивільного 
процесу представники першого напрямку вбача-
ли у діалектичній єдності двох самостійних еле-
ментів, а саме: процесуальної діяльності та про-
цесуальних відносин. Теоретичною основою для 
формування даного напрямку стали розробки 
процесуалістів дореволюційного періоду. На-
самперед це ідеї О. Бюлова про цивільний про-

цесс, як юридичного відношення і як сукупністі 
процесуальних дій, серед яких ним виділялися 
так звані попередні  дії (укладення договору між 
судом і сторонами), реалізація яких веде до ви-
никнення  цивільного процесу, а також напрацю-
вання А.Х. Гольмстена, В.М. Гордона, Е.А Не-
федьєва та інших, про процес як сукупності про-
цесуальних відносин, виникнення і розвиток яко-
го залежав від процесуальної діяльності, або сто-
рони (позивача), або суду. Дана конструкція до-
зволяла дещо інакше підійти до вирішення пи-
тання не лише про цілісність процесу (як в осно-
вному це робили  процесуалісти дореволюційно-
го періоду), а й вирішити питання про зв’язок 
цих елементів, визначити зміст цивільних проце-
суальних відносин, їх суб’єктний склад тощо. 
Свого часу К.С. Юдельсон цивільний процес ви-
значав через процесуальну діяльність, пов’язую-
чи таку діяльність із “здійсненням правосуддя у 
цивільних справах” [38, с.9]. Хоча К.С. Юдель-
сон вважав, що не потрібно у понятті цивільного 
процесу вказувати на такий елемент, як цивільні 
процесуальні відносини, але одночасно називає 
їх “суспільними відносинами, які виникають у 
зв’язку зі здійсненням правосуддя у цивільних 
справах”, оскільки, на його думку, державна дія-
льність (суду) неможлива без виникнення суспі-
льних відносин, які врегульовані нормами права 
[38, с.9]. По суті, акцент К.С. Юдельсон робить 
на такий елемент цивільного процесу, як проце-
суальна діяльність, але не заперечується ним і 
існування цивільних процесуальних відносин. 
Тому позиція К.С. Юдельсона найбільш набли-
жена до першої групи авторів. 

Про необхідність виділяти для характерис-
тики поняття цивільного процесу двох самостій-
них елементів: процесуальної діяльності та про-
цесуальних правовідносин, стверджував також 
С.Н. Абрамов. Цивільний процес автор розглядав, 
як “діяльність і виникаючі на цій основі відносини 
суду, прокуратури, органів виконання судових рі-
шень, сторін та інших осіб, які беруть участь у 
здійсненні судом правосуддя ... у встановленому 
законом порядку ...” [1, с.7 ]. Аналізуючи поняття 
цивільного процессу, запропоноване С.Н. Абрамо-
вим, можна стверджувати, що автор розглядав ци-
вільні процесуальні правовідносини як похідний 
елемент від процесуальної діяльності суду та ін-
ших учасників процесу. 

Подібні погляди на цивільний процес, як 
сукупності цивільних процесуальних дій і циві-
льних процесуальних відносин висловлювали 
також А.Ф. Клейнман і В.М. Семенов, які також 
вважали, що процесуальні дії суб’єктів процесу є 
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юридичними фактами, які ведуть до виникнення, 
розвитку і припинення цивільних процесуальних 
відносин [21, с.6; 28, с.8]. 

На початку 60-х років ХХ століття цей на-
прям отримав подальший розвиток у працях ві-
домого російського процесуаліста Н.А. Чечіної, 
яка вважала, що цивільні процесуальні відносини 
виникають у результаті дій суду і осіб, які беруть 
участь у процесі [34,с.67-68]. Надалі позиція на-
уковця не змінилася, і у своїх пізніх працях Н.А. 
Чечіна до предмета цивільного процесуального 
права відносила: а) діяльність суду як органу 
державної влади у зв’язку зі здійсненням право-
суддя у цивільних справах; б) суспільні відноси-
ни, які виникають у період і в результаті судової 
діяльності. На її думку, ці два умовно відокрем-
лених компоненти взаємопов’язані та нерозривні 
в дійсності, і саме на них в їх взаємозумовленій 
сутності спрямовано регулюючий вплив норм 
цивільного процесуального права [34,с.35]. Ос-
новними аргументами, на які посилається автор, 
були положення про те, що: не може бути діяль-
ності, яка не породжувала б відносини, які вре-
гульовані нормами процесуального права; не 
можуть виникнути відносини поза діяльністю, до 
неї або не внаслідок неї. Залежність цивільних 
процесуальних відносин від процесуальної дія-
льності пояснюється через правове регулювання 
діяльності зі здійсненням правосуддя, зумовле-
ного необхідністю захисту матеріально-правових 
відносин [34, с.37-38]. Оскільки така діяльність 
має правову форму то це дало підстави зробити 
Н.А. Чечіною висновок, про те що вона виступає 
первинним елементом по відношенню до проце-
суальних відносин. 

Наведений напрямок мав багато прихиль-
ників як тоді, так і в сучасний період розвитку 
науки цивільного процесуального права, серед 
яких відомі процесуалісти: Ю.В. Білоусов, М.А. 
Вікут, І.М. Зайцєв, І.В. Решетнікова, Т.В. Сахно-
ва, М.К. Треушніков, М.И. Штефан, В.В. Ярков. 

Отже, представники першого напрямку ро-
зглядали  процесуальні дії та цивільні процесуа-
льні відносини як самостійні, але взаємо-
пов’язані елементи, які знаходяться у діалектич-
ному взаємозв’язку. Але, на жаль, зазначені про-
цесуалісти, які вказували на такий зв’язок, лише 
обмежувалися характеристикою первинності 
процесуальних дій і похідного характеру від них 
цивільних процесуальних відносин. Помилкою у 
даному судженні ми вважаємо неправильне ви-
значення місця діяльності у цивільному процесі, 
підставою реалізації якої є суб’єктивні права та 
юридичні обов’язки, які передбачені у нормах 

цивільного процесуального права. Тому проце-
суальна діяльність не може реалізуватися поза 
цивільними процесуальними відносинами, які 
регулюються нормами цивільного процесуально-
го права. Саме процесуальні права й обов’язки є 
регуляторами поведінки суб’єктів процесу, оскі-
льки саме вони визначають межі дозволеної та 
необхідної поведінки учасників процесу, реалі-
зація яких здійснюється у межах цивільних про-
цесуальних відносин через процесуальні дії. 

За своєю сутністю цивільне процесуальне 
право слід розглядати як одну з форм здійснення 
правосуддя в цивільних справах, форма яка за-
безпечує і гарантує її здійснення [22, с.30]. Тому 
цивільний процес – це врегульована нормами циві-
льного процесуального права процесуальна діяль-
ність суду та інших учасників процесу, яка реалізу-
ється в межах цивільних процесуальних відносин у 
зв’язку із здійсненням правосуддя в цивільних 
справах. Отже, процесуальна діяльність повинна 
розглядатися як елемент цивільних процесуальних 
відносин поряд з цивільними процесуальними пра-
вами й обов’язками учасників процесу. 

Ми погоджуємося лише з тим положенням 
представників першого напрямку, що цивільна 
процесуальна діяльність і цивільні процесуальні 
відносини взаємопов’язані та взаємодіють між 
собою. Це самостійні правові категорії, які взає-
мозумовлюють одна одну, без яких кожна з них 
існувати не може. Щодо їх співвідношення, то 
тут треба виходити з того, що будь-яке суспільні 
відносини пов’язані з поведінкою людей, бо саме 
вони утворюються та існують завдяки такій по-
ведінці. Тобто будь-які суспільні відносини 
утворюються із поведінки людей, а тому можна 
зробити висновок, що останні складають основу 
суспільних відносин. Оскільки цивільні процесу-
альні відносини є видом суспільних відносин, які 
врегульовані нормами цивільного процесуально-
го права, то саме вони визначають межі врегу-
льованої правом поведінки учасників процесу. 
Кожен з учасників цивільного процесу вступає в 
такі відносини для досягнення певної мети і, від-
повідно до цієї мети, планує свою діяльність. 
При цьому він не повинен переступати межі до-
зволеної або необхідної поведінки. Отже, проце-
суальна діяльність може здійснюватися в цивіль-
них процесуальних відносинах завдяки нормі 
права, яка визначає процесуальні права й 
обов’язки учасників процесу та передбачає санк-
ції за їх невиконання або неналежне виконання. 
Приписуючи конкретному учаснику цих відно-
син певну поведінку, норма цивільного процесу-
ального права спонукає його до виконання її ви-
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мог. З одного боку – передбачаючи певний ета-
лон поведінки, а з іншого – спонукає до такої 
поведінки. Саме норма цивільного процесуаль-
ного права є правовою основою виникнення ци-
вільних процесуальних відносин, їх розвитку і 
припинення через визначену поведінку суб’єктів 
цивільних процесуальних відносин в їх межах. 
Тобто діяльність, яка здійснюється за межами 
цивільних процесуальних відносин, не може но-
сити характер процесуально-правової, оскільки 
вона не регулюється нормами цивільного проце-
суального права. Якщо в цивільному процесі ви-
діляти цивільні процесуальні відносини і проце-
суальну діяльність, то тоді потрібно визнати, що 
у процесі існує діяльність, яка не зв’язана з про-
цесуальними правами та обов’язками. Тут про-
стежується відрив процесуальної діяльності від 
процесуальних прав і обов’язків суб’єктів, що, на 
наш погляд, є недоліком теорії про цивільний 
процес як процесуальної діяльності і цивільних 
процесуальних відносин, оскільки виникає пи-
тання про правову природу такої діяльності. Отже, 
поведінка учасників процесу є змістом цивільних 
процесуальних відносин, тобто поведінка, за допо-
могою якої реалізуються процесуальні права та 
процесуальні обов’язки. Функціонування цивіль-
них процесуальних відносин залежить від співвід-
ношення поведінки конкретного учасника процесу 
з поведінкою інших. Гармонічність і співвідно-
шення такої поведінки впливає на досягнення мети 
цивільного процесу залежно від рівня активності 
чи пасивності такої поведінки та відповідності її 
нормам цивільного процесуального права. 

Другим напрямком у науці цивільного 
процесуального права є формування погляду на 
цивільний процес як процесуальної діяльності 
суду та інших учасників цивільного процесу. До 
представників даного напрямку можна віднести 
М.С. Шакарян, Ю.С. Червоного та інших. Основ-
ним аргументом цього напрямку є положення про 
те, що така діяльність суду і учасників процесу 
спрямована (або пов’язана) зі здійсненням право-
суддя в цивільних справах [12, с.13]. Саме пору-
шення цивільного процесу через звернення особи 
за судовим захистом є тим юридичним фактом, 
який веде до виникнення цивільного процесу. 
Окрім того, М.С. Шакарян вважає, що процесуаль-
на діяльність проявляється не лише в порушенні 
процесу, а й у його розвитку та завершенні [12, 
с.23]. 

Даний напрямок не отримав достатньо ши-
рокої підтримки в науці цивільного процесуаль-
ного права. Достатньо лише зауважити, що біль-
шість положень представників даного напрямку 

все ж таки подібні до першого, оскільки ними не 
виключається існування в цивільному процесі і 
процесуальних відносин. 

Більш обґрунтованим напрямком у визна-
ченні поняття та сутності цивільного процесу є по-
зиція процесуалістів, які вважали, що цивільний 
процес утворюють цивільні процесуальні відноси-
ни. До представників цього напрямку, який сфор-
мувався в середині 50-х років, можна віднести та-
ких відомих процесуалістів, як М.А. Гурвіча, В.П. 
Мозоліна, а в 60-х роках основні положення цієї 
теорії були розвинені В.Н. Щегловим, Н.І. Авдеен-
ком, І.А. Жеруолісом та іншими.  

Серед сучасних послідовників цей напря-
мок підтримується С.С. Бичковою, С.В. Васильє-
вим, В.А. Кройтором, В.В. Комаровим, Г.Л. Осо-
кіною, С.Я. Фурсою та іншими. 

В основу цього напрямку, щодо поняття та 
сутності цивільного процесу, також були покла-
дені науково-теоретичні розробки процесуалістів 
дореволюційного періоду (А.Х. Гольмстена, 
В.М. Гордона, Е. Малишева, Е.А. Нефедьева та 
інших) : про цивільний процес як єдині цивільні 
процесуальні відносини; про характер і зміст ци-
вільних процесуальних відносин; про цивільний 
процес як юридичні відносини; про суб’єктів ци-
вільного процесу тощо. Загалом, цим напрямком 
науково-теоретичне дослідження здійснювалося 
стосовно двох загальних проблем в науці цивіль-
ного процесуального права: 1) характеристика 
сутності процесу через його поняття та структу-
ру (зміст); 2) науково-теоретичний аналіз циві-
льних процесуальних відносин, які його утво-
рюють. “Розглядаючи процесуальні дії у якості 
змісту процесуальних відносин, представники 
другого напрямку, - як стверджував І.А. Жеруо-
ліс, - органічно включили процесуальні право-
відносини в поняття цивільного процесу і цим, 
безумовно, просунули теорію радянського циві-
льного процесуального права вперед” [17,с.15]. 
Основними доводами представників даного на-
прямку було уявлення про процес як єдині циві-
льні процесуальні правовідносини (тобто єди-
ний, цілісний процес) або те, що цивільний про-
цес складається лише з цивільних процесуальних 
відносин (їх системи, сукупності).  

Хоча навіть у своїх твердженнях деякі нау-
ковці висловлювали певну непослідовність у по-
глядах на цивільний процес, його зміст. Так, В.П. 
Мозолін розглядав цивільний процес як єдині 
процесуальні відносини, але, на його думку, ци-
вільний процес повинен характеризуватися з по-
гляду відсутності у ньому окремих елементів [23, 
с.56], а отже, єдність цивільного процесу автор 
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вбачав у цілісності цивільного процесуального 
відношення, яке виникає у конкретній цивільній 
справі, правову основу якого становить “єдність 
діяльності всіх суб’єктів правовідносин, спрямо-
вуючою основою якого є діяльність суду з відправ-
лення соціалістичного правосуддя”. Він вважав, що 
в цивільному процесі єдність може бути забезпече-
на відсутністю у ньому диференціації, тобто поділу 
на окремі процесуальні правовідносини, тому що 
інакше процес втратить свою цілісність, розриваю-
чись на окремі частини [23, с.56].  

Отже, В.П. Мозолін процесуальну діяль-
ність разом із процесуальними правами й 
обов’язками суб’єктів процесу включав у зміст 
єдиних цивільних процесуальних відносин. При 
цьому до змісту процесуальних відносин проце-
суаліст відносив лише ту діяльність суду і суб’єктів 
процесу, яка виникає між ними у процесі “безпосе-
редніх взаємовідносин”, тобто в межах цивільних 
процесуальних відносин. Діяльність суду, яка 
пов’язана з постановленням судових актів, В.П. 
Мозолін відносив до об’єкта цивільних процесуа-
льних відносин [23, с.54-55].  

Інший науковець, М.А. Гурвіч вважав, що 
всі процесуальні відносини, які відносяться до 
окремого взятого процесу, в певній його стадії, 
утворюють комплексне, процесуальне відношен-
ня [14, с.91]. У структурі цивільного процесу 
М.А. Гурвіч виділяв три види цивільних проце-
суальних відносин: а) це відносини між судом і 
сторонами, третіми особами з самостійними ви-
могами, особами, які порушують процес на за-
хист прав та інтересів інших осіб (основні право-
відносини); б) відносини між судом і прокурором 
(з приводу дачі висновку по справі); органами 
державного управління, третіми особами без само-
стійних вимог (додаткові правовідносини); в) від-
носини між судом і особами, які сприяють здійс-
ненню правосуддя: свідки, експерти, перекладачі 
(службово-допоміжні правовідносини).  У теорії 
цивільного процесу, на думку автора, повинна бути 
використана ідея співвідношення “складного” та 
“елементарних правовідносин”, тобто з певної су-
купності простих процесуальних відносин повинно 
утворюватися складне [13, с.88-92].  

Відносно співвідношення цих двох самостій-
них елементів, які зазначені автори відносили до 
предмета цивільного процесуального права, то по-
гляди їх у цьому питанні мали деякі розбіжності.  

У 60-ті-70-ті роки простежується тенденція 
наукового дослідження питань про поняття та 
зміст цивільного процесу. Пояснювалося це тим, 
що змінилися погляди на поняття цивільного 
процесу, до поняття якого відносили не лише 

діяльність суду, а й  інших учасників процессу 
[21, с.7]. Інша причина - це поява значної кілько-
сті наукових праць, які стимулювали подальший 
науковий пошук у сфері теорії цивільних проце-
суальних правовідносин. Наявність різних теоре-
тичних поглядів науковців з таких питань, як по-
няття, структура, об’єкт цивільних процесуаль-
них правовідносин стало причиною існування 
різноманітних напрямків, серед яких можна ви-
ділити три основних. Представники першого на-
прямку вважають, що в цивільному процесі ви-
никають одні, багатосуб’єктні правовідносини, 
які мають складну структуру [23, с.56; 37, с.56; 38, 
с.9]. Прихильники іншого напрямку стверджують, 
що в процесі розгляду справи виникає ціла система 
самостійних відносин. І, нарешті, представники 
третього напрямку обрали комбінований варіант, 
розглядаючи процес і, як єдині цивільні процесуа-
льні правовідносини, і як систему процесуальних 
відносин [1, с.8; 19, с.11; 34, с.9]. 

Хоча ідею про існування в цивільному 
процесі одних або єдиних процесуальних право-
відносин неодноразово критикували в процесуа-
льній літературі, а саму конструкцію розглядали 
як штучно створену [17, с.20], але з упевненістю 
можна стверджувати, що саме теорія про єдині 
процесуальні правовідносини стала основою для 
розвитку концепції про “систему цивільних проце-
суальних правовідносин” і комбінованої теорії про 
“єдині процесуальні правовідносини як системи 
відносин”. Указані концепції потрібно розглядати 
як взаємодоповнюючі, а не взаємовиключаючі.  

Отже, в цивільному процесі виникає певна 
кількість правовідносин, які утворюють складну 
систему і які не можуть існувати окремо, поза 
цієї системи. Причому така система характеризу-
ється динамікою, постійним рухом процесуаль-
них відносин  від стадії до стадії. Більшість про-
цесуалістів вважають, що у конкретній справі 
виникає система процесуальних відносин за схе-
мою “суд – позивач”, “суд – відповідач”, “суд – 
представник”, “суд – третя особа” тощо. Цивіль-
не процесуальне правовідношення – це взаємодія 
між судом і одним із суб’єктів процесу внаслідок 
реалізації ними своїх процесуальних прав та 
обов’язків через процесуальні дії. 

Розуміння цивільного процесу як врегульо-
ваного нормами цивільного процесуального пра-
ва суспільні відношення (їх система) підтриму-
ються і сучасними представниками науки циві-
льного процесуального права: С.С. Бичковою, 
С.В. Васильєвим, В.А. Кройтором, В.В. Комаро-
вим, Г.Л. Осокіною, С.Я. Фурсою та іншими. 
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Отже, цивільний процес і цивільні проце-
суальні відносини діалектично взаємо пов’язані 
між собою, як ціле і частина цілого. У своєму 
змісті цивільний процес є системою цивільних 
процесуальних відносин, які його утворюють і 
характеризують. 

Висновки. Цивільне процесуальне право 
як галузь права пройшла свій тривалий історич-
ний шлях становлення і розвитку. Розуміння ци-
вільного процесуального права, його предмета – 
одне з актуальних і одночасно проблемних пи-
тань науки цивільного процесуального права. 

У сучасній доктрині, яка сприйняла наукові 
здобутки всього історичного процесу розвитку 
науки цивільного процесуального права, сфор-
мовано три підходи до розуміння змісту цивіль-
ного процесу: 1) це лише процесуальні дії; 2) це 
процесуальні дії та процесуальні відносини; 3) це 
лише процесуальні відносини. Кожен із напрям-
ків характеризують різні сторони одного і того ж 
явища – цивільного процесу. 

Найбільш обґрунтована та позиція, що циві-
льний процес утворює система цивільних процесу-
альних відносин. Процесуальна діяльність (дії) 
складають, разом з процесуальними правами й 
обов’язками , зміст процесуальних відносин. 

Предметом цивільного процесуального 
права є врегульовані нормами цивільного проце-
суального права система суспільних відносин, 
які виникають, змінюються і припиняються у 
визначеній процесуальній формі в процесі здійс-
нення правосуддя  в цивільних справах. 

Цивільне процесуальне право як галузь 
права охоплює нормативно-правові акти (які ре-
гулюють цивільне судочинство і які підлягають 
правозастосуванню судом при здійсненні право-
суддя) і безпосередньо сам цивільний процес, як 
система цивільних процесуальних відносин, які 
існують у процесуальній формі. Отже, цивільний 
процес – це врегульований нормами цивільного 
процесуального права, процесуальний порядок 
виникнення, розвитку та припинення системи 
цивільних процесуальних відносин у процесі 
здійснення правосуддя в цивільних справах. 
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Summary  

The following article is considered at questions about the concept of the subject of civil procedural law 
and its meaning in the context of the historical process of forming different concepts for their understanding 
in science civil procedural law. In particular, the scientific analysis of different views on the notion scientific 
workers civilian judicial process as the subject of civil procedural law, and the analysis of the relationship 
between its components. 
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Аннотация 
Рассматриваются вопросы о понятии предмета гражданского процессуального права и его соде-

ржание в контексте исторического процесса возникновения и формирования различных концепций в 
науке гражданского процесуального права. В частности, осуществлено научный анализ различных 
взглядов процесуалистов на понятие гражданского процесса как составной части предмета гражданс-
кого процессуального права, а также произведен анализ о соотношении  и взаимодействии его соста-
вных элементов. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРИНЦИПУ РІВНОПРАВНОСТІ СТОРІН  
У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 
Досліджено  поняття юридичних гарантій принципу рівноправності сторін у цивільному судочинстві, 

проаналізовано  погляди  вчених-процесуалістів на систему основних засобів та умов, які забезпечують реалі-
зацію даного принципу. 

 
Постановка проблеми.  Принцип рівноп-

равності сторін у цивільному судочинстві –один 
із основоположних принципів цивільного проце-
су, який надає сторонам рівні можливості для 
захисту своїх порушених, невизнаних або оспо-
рюваних прав, свобод чи інтересів у суді. 

Ефективне використання сторонами своїх 
процесуальних прав прямо впливає на розвиток 
судового процесу та його завершення, а в кінце-
вому результаті – на виконання основних завдань 
цивільного судочинства. 

Тому належний захист стороною своїх 
суб’єктивних матеріальних прав та інтересів за-
лежить від дотримання принципу рівноправності 
сторін у цивільному судочинстві. 

Засобами й умовами, які забезпечують реа-
лізацію даного принципу, є гарантії принципу 
рівноправності сторін у цивільному судочинстві. 
Проте в науковій літературі дослідженню даного 
питання не приділялося належної уваги. Тому 
важливого теоретичного та практичного значен-
ня має визначення поняття та системи процесуа-
льних гарантій принципу рівноправності сторін у 
цивільному судочинстві.  

Мета статті – дослідження поняття проце-
суальних гарантій принципу рівноправності сто-
рін у цивільному судочинстві й аналіз поглядів 
учених-процесуалістів на систему основних за-
собів та умов, які забезпечують реалізацію дано-
го принципу.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженням принципу рівноправності сторін у 
цивільному судочинстві займалися багато росій-
ських та українських учених –  С.Н. Абрамов, 
М.Г. Авдюков, О.Т. Боннер, М.А. Вікут, О.Ф. 
Воронов, А.О. Власов, М.Л. Гурвіч, І.М. Зайцев, 
О.Ф. Клейнман, В.А. Кройтор, Т.В. Сахнова, 
В.М. Семенов, В.І Тертишніков, М.К. Треушні-
ков, Л.В. Туманова, А.А. Ференс-Сороцький, 
С.Я. Фурса, М.Й. Штефан, К.С. Юдельсон  та ін. 

Проте, незважаючи на увагу науковців до 
даного принципу, питання його гарантій залиша-
ється недостатньо вивченим.  

Виклад основного матеріалу. Судова фо-
рма захисту прав осіб є пріоритетною формою 
захисту прав людини та громадянина, яка забез-
печується державою, шляхом її детальної регла-
ментації нормативно-правовими актами.  

Основні принципи та гарантії здійснення 
правосуддя закріплені у міжнародних актах - За-
гальній декларації прав людини прийнятої Гене-
ральною Асамблеєю ООН  10.12.1948. [1], Між-
народному пакті про громадянські та політичні 
права прийнятому Генеральною Асамблеєю 
ООН 16.12.1966. [3] та Європейській Конвенції 
про захист прав людини і основоположних сво-
бод 1950 р. [2]. Дані акти в загальному вигляді 
закріплюють основні засади здійснення правосу-
ддя і в цивільних справах. 

Норми міжнародного права стали основою для 
закріплення та деталізації принципів і гарантій здійс-
нення правосуддя в національному законодавстві – 
Конституції України та Цивільному процесуальному 
кодексі України (далі ЦПК України).  

Проте в українському законодавстві відсу-
тнє визначення терміна гарантій, у правовій док-
трині воно найчастіше вживається у взає-
мозв’язку з поняттям  реалізації  прав і свобод  
людини та громадянина. 

У науковій  літературі існують такі підходи 
до розуміння поняття «юридичних гарантій»: по-
перше, юридичні гарантії є сукупністю спеціаль-
них правових засобів, умов, які забезпечують 
реалізацію прав, свобод і обов’язків людини та 
громадянина [7, с. 236; 8, с. 149]; по-друге, під 
юридичними гарантіями розуміють принципи та 
норми, які забезпечують здійснення прав і свобод 
шляхом належної регламентації порядку їх здійс-
нення, а також їх охорони і захисту [10, с. 249]; по-
третє, юридичні гарантії є специфічним правовим 
засобом забезпечення, реалізації, охорони та захис-
ту прав людини і громадянина, першочергового 
значення вони набувають при практичній реалізації 
суб’єктивних прав громадян [9, с. 40]. 

Різновидом юридичних гарантій є процесу-
альні гарантії.  
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З урахуванням вищезазначеного можна да-
ти таке визначення процесуальних гарантій, як 
сукупності процесуальних правових засобів і 
умов забезпечення, реалізації,  охорони та захис-
ту прав і свобод людини та громадянина, шляхом 
належної їх регламентації в цивільному процесу-
альному законодавстві. Також варто зазначити, 
що процесуальні гарантії не виступають єдиним 
однорідним засобом, який забезпечує реалізацію 
прав і свобод осіб, це різнорівневий механізм, 
який може складатися з норм-гарантій, гарантій 
– принципів, а також гарантіями можуть висту-
пати окремі правові інститути. 

Щодо процесуальних гарантій принципів 
цивільного процесу, то найбільш детально їх ви-
значення дав учений-процесуаліст О.Ф. Воронов. 
Він зазначив, що гарантіями принципів цивіль-
ного процесу є, перш за все:  

1. Несприятливі (негативні) наслідки для 
учасників процесуальних правовідносин, у випа-
дку порушення принципу, зокрема для осіб, які 
беруть участь у справі, – це ухвалення рішення 
на користь іншої сторони, скасування рішення, 
процесуальні штрафи або інші процесуальні сан-
кції, а у випадках наявності у діянні чи бездіяль-
ності особи складу злочину чи адміністративного 
проступку, притягнення до кримінальної чи ад-
міністративної відповідальності; а для суду – 
скасування ухваленого рішення, дисциплінарна 
відповідальність, а у випадках наявності у діянні 
чи бездіяльності складу злочину чи адміністра-
тивного проступку, притягнення до кримінальної 
чи адміністративної відповідальності; 

2. Сприятливі (позитивні) наслідки для за-
значених вище осіб у разі дотримання принципів 
[6, с. 174]. 

Проте, на наш погляд, дане визначення бі-
льше розкриває поняття не процесуальних гаран-
тій, а юридичної відповідальності, яка може на-
ступати для учасників процесу у випадку пору-
шення норм-гарантій.  

Наприклад, гарантією принципу рівності 
сторін у цивільному судочинстві є положення ч.2 
ст.7 ЦПК України,  відповідно до якого особа, 
яка бере участь у справі і не володіє або не дос-
татньо володіє державною мовою, має право ро-
бити заяви, давати пояснення, виступати в суді і 
заявляти клопотання рідною мовою або мовою, 
якою вона володіє, користуючись при цьому пос-
лугами перекладача, в порядку, встановленому за-
конодавством. Саме участь у процесі перекладача 
урівноважує можливості для захисту прав та інте-
ресів особи, яка володіє мовою судочинства, та, яка 
не володіє нею. І лише за порушення даної норми-

гарантії для особи можуть наступати несприятливі 
наслідки – скасування чи зміна рішення, ухвали,  
які були ухвалені на її користь вищестоящим су-
дом в порядку перегляду. А сама норма-гарантія 
несприятливим наслідком не виступає. 

Враховуючи різні підходи до розуміння 
поняття гарантій, можна виділити такі ознаки 
процесуальних гарантій принципу рівноправнос-
ті сторін у цивільному судочинстві: 

1. Це заходи, які забезпечують ефективну 
реалізацію сторонами своїх процесуальних прав 
та обов’язків так, що позивач та відповідач ма-
ють рівні можливості для захисту своїх 
суб’єктивних прав та обов’язків. 

2. Це умови, які сприяють реалізації прин-
ципу рівноправності сторін у цивільному судо-
чинстві. 

3. Процесуальні гарантії є правовим яви-
щем, тому обов’язково повинні мати нормативне 
закріплення. 

4. За структурою вони неоднорідним яви-
щем, тому гарантіями можуть виступати правові 
норми, принципи чи окремі правові інститути. 

Отже, з урахуванням характерних ознак 
принципу рівноправності сторін у цивільному 
судочинстві можна дати таке визначення процесу-
альних гарантій даного принципу, як сукупності 
процесуальних засобів та умов, які шляхом їх на-
лежної  регламентації в законодавчому порядку 
забезпечують реалізацію сторонами своїх процесу-
альних прав та обов’язків так, що позивач і відпо-
відач мають рівні можливості для захисту своїх 
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 
свобод чи інтересів у суді. 

У науці цивільного процесуального права 
відсутня єдина думка щодо системи процесуаль-
них гарантій принципу рівноправності сторін у 
цивільному судочинстві. Так, Т.В. Сахнова, ана-
лізуючи форми реалізації вказаного принципу, 
зазначає, що рівноправність сторін у процесі за-
безпечується безсторонністю суду, процесуаль-
ними правилами оцінки доказів, наданням рівних 
процесуальних гарантій реалізації сторонами їх 
прав та обов’язків, рівним сприянням суду при 
рівних процесуальних обставинах. До гарантій 
принципу рівноправності сторін вона також від-
носить інститут зупинення провадження у спра-
ві, контролюючу та координуючу діяльність суду 
в цивільному процесі [11, с. 135-136]. 

За твердженням М.К. Треушнікова, рів-
ність процесуальних прав та обов’язків забезпе-
чується рівними процесуальними гарантіями  їх 
реалізації. До таких спеціальних процесуальних 
гарантій учений-процесуаліст відносить, перш за 
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все, інститут судового представництва. Окрім 
того, зупинення провадження у справі при наяв-
ності для цього підстав, на його думку, також 
виступає в якості процесуальної гарантії реаліза-
ції цивільних процесуальних прав. Та найбільше 
значення при здійсненні правосуддя  М.К. Треу-
шніков приділяє праву сторін користуватися рід-
ною мовою та послугами перекладача при розг-
ляді цивільних справ у суді, як гарантії принципу 
рівноправності сторін [12, с. 133-135]. 

Найбільш детально систему процесуальних 
гарантій принципу рівноправності сторін у циві-
льному судочинстві визначив російський уче-
ний-процесуаліст О.Ф. Воронов. Усі засоби та 
способи забезпечення реалізації принципу рівно-
правності сторін у цивільному судочинстві О.Ф. 
Воронов поділив на дві групи: це норми-гарантії 
та норми, які сприяють виконанню принципу. 

Так, норми-гарантії – це норми, які забез-
печують виконання норм, що розкривають зміст 
принципу, так і норм – винятків з принципу, в 
деяких випадках під загрозою настання несприя-
тливих процесуальних наслідків, у тому числі 
застосування процесуальних санкцій. Норми, які 
сприяють виконанню принципів, – це норми, за-
стосування яких сприяє більш ефективному та 
правильному застосуванню норм, що розкрива-
ють зміст принципу [6, с. 375-378]. 

Тому до норм-гарантій принципу рівнопра-
вності сторін він відносить норми про: незалеж-
ність суддів; про мову судочинства; про відвід 
суддів; про законне представництво; про звер-
нення до суду прокурора та інших державних 
органів за захистом прав інших осіб, у частині, 
що стосується неповнолітніх і недієздатних; про 
зміст позовної заяви, апеляційної та касаційної 
скарги; норми про судові виклики та повідом-
лення та наслідки неявки в суд осіб, які беруть 
участь у справі; про залишення позовної заяви 
без руху, та її повернення; про порядок ухвален-
ня рішення, зокрема про таємницю нарадчої кім-
нати; про підстави скасування судових рішень в 
апеляційному та касаційному порядку. 

До норм, які сприяють дотриманню прин-
ципу рівноправності сторін учений-процесуаліст 
відносить: норми про гласність судового розгля-
ду; норми про рівність усіх перед законом і су-
дом; норму, що зобов’язує суд обґрунтовувати 
рішення тими доказами, які були досліджені в 
судовому засіданні [6, с. 465-466]. 

Проте О.Ф. Воронов, досліджуючи поділ 
процесуальних гарантій на види не вказує на під-
ставу їх поділу, що, на наш погляд, ускладнює 

розуміння сутності та змісту вказаних видів про-
цесуальних гарантій.  

Аналізуючи систему гарантій принципу рі-
вноправності сторін у цивільному судочинстві 
залежно від об’єкта гарантій, їх можна поділити 
на такі групи: 

1. Гарантії принципу рівноправності сто-
рін, які стосуються діяльності суду в  процесі 
розгляду справи: принцип незалежності суду 
(ст.ст. 126, 129 Конституції України); норми про 
відвід судді у випадках встановлених законодав-
ством (ст.ст. 20, 21 ЦПК України); норма про 
обов’язок головуючого на початку розгляду 
справи роз’яснити сторонам їх права та 
обов’язки (ст. 167 ЦПК України); норми про ух-
валення рішення у нарадчій кімнаті (ст.ст. 196, 
209 ЦПК України). 

2. Гарантії принципу рівноправності сто-
рін, що стосуються  їх участі у процесі : принцип 
рівності всіх учасників судового процесу перед 
законом і судом (ст. 129 Конституції України); 
принцип державної мови судочинства (ст. 7 ЦПК 
України); норми про судові виклики та повідом-
лення (ст.ст. 74-78 ЦПК України); норми про 
право сторони брати участь у процесі через 
представника (ст.ст. 38, 39 ЦПК України); норми 
про зупинення провадження у справі (ст.ст. 201, 
202 ЦПК України); норми про можливість апе-
ляційного та касаційного оскарження судових 
рішень (ст. 13 ЦПК України). 

3. Гарантії принципу рівноправності сторін 
у процесі доказування: однакові для обох сторін 
процесуальні правила оцінки доказів; норми про 
право сторін виступати та давати пояснення рів-
ну кількість разів (ст.ст. 176, 193 ЦПК України); 
норми про право сторін клопотати перед судом 
про витребування доказів, якщо у них виникли 
складнощі в їх отриманні (ст. 137 ЦПК України). 

4. Гарантії принципу рівноправності сто-
рін, що стосуються форми цивільного  процесу: 
принцип законності (ст. 129 Конституції Украї-
ни); принцип гласності та відкритості судового 
розгляду (ст. 6 ЦПК України); принцип змагаль-
ності (ст. 10 ЦПК України); принцип диспозити-
вності (ст. 11 ЦПК України). 

Висновки. Отже, процесуальні гарантії 
принципу рівноправності сторін у цивільному 
судочинстві – це сукупність процесуальних засо-
бів та умов, які шляхом їх належної  регламента-
ції в законодавчому порядку забезпечують реалі-
зацію сторонами своїх процесуальних прав та 
обов’язків так, що позивач і відповідач мають 
рівні можливості для захисту своїх порушених, 
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невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів у суді. 

Гарантії принципу рівноправності сторін у 
цивільному судочинстві залежно від їх об’єкта 
можна поділити на такі групи: 

1. Гарантії принципу рівноправності сто-
рін, які стосуються діяльності суду в  процесі 
розгляду справи. 

2. Гарантії принципу рівноправності сто-
рін, що стосуються  їх участі у процесі. 

3. Гарантії принципу рівноправності сторін 
у процесі доказування. 

4. Гарантії принципу рівноправності сто-
рін, що стосуються форми цивільного  процесу. 
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Summary 

In this article author probed  the concept of legal guarantees of principle of equality of sides in the civil 
legal proceeding and analyzed  the  views of scientists  about the system of the fixed assets and terms which 
provide realization of this principle. 
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Аннотация 

Исследовано понятие юридических гарантий принципа равноправия сторон в гражданском су-
допроизводстве и проанализированы взгляды ученых-процессуалистов на систему основных средств 
и условий, обеспечивающих реализацию данного принципа. 
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ПОНЯТТЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ЯК ЮРИДИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 

 
Висвітлюється природа виникнення такого терміна, як рекультивація у науковому, технічному, сільсько-

господарському та юридичному аспектах. Подається визначення даного терміна, яке є юридично грамотним і 
пропонується у подальшому внести зміни до чинного земельного законодавства, що стосується охорони та ра-
ціонального використання земель. 

Ключові слова: рекультивація, чине земельне законодавство, науковий, технічний, сільськогосподарський 
та юридичний аспект. 

 
Рекультивація земель, які пошкоджені 

промисловою діяльністю, у практичному та тео-
ретичному напрямках, поняття відносно нове і 
виникло як протидія наступу промисловості на 
природні ландшафти. Зазначимо, що за статис-
тичними даними станом на 01.01.1997 р. на тери-
торії України порушено промисловими об’єкта-
ми – 342,1 тис. га земельних угідь, відкритими 
розробками, шахтами, кар’єрами, териконами, 
відвалами – 136,8 тис. га і торфорозробками – 
26,5 тис. га. земель [1, с.218]. Звідси і виникає 
потреба у юридичному закріплені поняття та 
процедури здійснення рекультивації пошкодже-
них земель. Зазначена проблематика описується 
у наукових працях таких учених, як 
О.А.Вівчаренко, П.Ф.Кулинич, Р.М.Панас, А.І. 
Голованов, Н.М.Буєвський, Л.Ф.Зорін, Ю.Г.Жа-
ріков, Л.В.Моторіна. 

Постановка проблеми. Для з’ясування за-
значеного питання потрібно проаналізувати різні 
наукові підходи до самого визначення рекульти-
вації земель і дослідити саму суть здійснення 
даного процесу. У ході висвітлення означеної 
проблематики є можливість визначити поняття 
рекультивації земель як юридичної категорії.  

Ступінь наукової розробки. На сучасному 
етапі Української держави існують прогалини 
щодо юридичного регулювання земельних пра-
вовідносин у сфері охорони та раціонального 
використання земель. Особливо це стосується 
рекультивації земельних ділянок, оскільки на 
сьогодні у державі не має нормативно-правового 
акта, який би врегульовував дану сферу право-
відносин. 

Мета статі – аналіз теоретичних і практич-
них підходів щодо визначення самої юридичної 
суті рекультивації земель, основуючись при цьому 
на міжнародному та вітчизняному законодавстві.  

Виклад основного матеріалу. У багатьох 
країнах вона розглядається як комплексна між-
дисциплінарна проблема реконструкції ландша-
фтів і відновлення їх продуктивності, екологічної 
збалансованості, господарської та естетичної 
цінності [2, с.6]. 

У вітчизняній літературі термін «рекульти-
вація територій» уперше зустрічається у праці 
І.В.Лазаревої, яка проаналізувала зарубіжний 
досвід рекультивації та розглядала дану пробле-
му як використання порушених промисловістю 
територій для цілей містобудування [3, с.10]. 

Сам термін «рекультивація» утворився від 
латинських слів «re» (назад, знову ) і «kultus» – 
культивувати (обробляти, вирощувати, розводи-
ти, розвивати, насаджувати). Однак у процесі 
вивчення земельних правовідносин щодо охоро-
ни та раціонального використання земель прихо-
димо до висновку, що значення у цього слова 
ширше та глибше. Рекультивація – це комплекс 
заходів щодо відновлення родючості ґрунтів, по-
вернення народному господарству земельних 
ділянок, які були порушені гірничими, будівель-
ними та іншими видами робіт, вітровою та вод-
ною ерозією. За оцінкою Н.М.Буєвського, реку-
льтивація (відновлення) територій, порушених 
відкритими чи підземними гірничодобувними 
роботами, дозволяє відновити земельні ресурси, 
які вибули з сільськогосподарського викорис-
тання та поліпшити санітарно-гігієнічні умови 
життя й діяльності людини у гірничопромисло-
вих районах [4, с.5-7]. Г.О.Зайцев і Л.В.Моторіна 
розглядали рекультивацію земель як складний, 
комплексний процес, який має декілька етапів і 
ряд напрямків залежно від виду цільового вико-
ристання земель [5, с.3]. 

Зазначимо, що з погляду технічно-вироб-
ничого напрямку рекультивації підлягають пору-
шені земельні ділянки усіх категорій, а також при-



А.Л. Місінкевич 

84 Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 559. Правознавство. 

леглі території, які повністю або частково втратили 
свою продуктивність у результаті негативного 
впливу порушених земель [6, с.342]. 

У гірничій справі під поняттям рекульти-
вації порушених гірничими роботами земель ро-
зуміють комплекс гірничотехнічних, меліорати-
вних, сільськогосподарських, лісогосподарських 
та інженерно-будівельних робіт, спрямованих на 
відновлення родючості ґрунтів, створення на зві-
льнених територіях після закінчення видобуван-
ня корисних копалин відкритим або підземним 
способом сільськогосподарських чи лісових 
угідь, водоймищ різноманітного призначення, 
зон відпочинку, використання відпрацьованих 
площ земель під будівництво [7, с.350]. 

З позиції сільськогосподарської науки реку-
льтивація розглядається, як проведення різномані-
тних заходів, основна мета яких не лише часткове 
перетворення природних територіальних комплек-
сів, порушених промисловістю, але й створення на 
їх місці ще більш продуктивних і раціонально ор-
ганізованих елементів культурних, антропогенних 
ландшафтів, поліпшення умов навколишнього 
природного середовища [1, с.213]. 

Аналіз наукового аспекту процесу рекуль-
тивації порушених земель дає можливість виді-
лити два основні етапи: гірничотехнічний та біо-
логічний. Проте серед науковців існують погля-
ди, які вважають більш виправданим підходом у 
реалізації рекультиваційних заходів виділення 
трьох етапів: підготовчого, гірничотехнічного та 
біологічного. 

Звертаючись до міжнародного досвіду що-
до охорони та раціонального використання земе-
льних ресурсів, зазначимо, що російській юри-
дичній літературі рекультивацію земель розгля-
дають, як відновлення земель і родючого шару 
ґрунту юридичними та фізичними особами у 
процесі проведення добування корисних копалин 
і торфу, проведення всіх видів будівельних, ме-
ліоративних, проектно-пошукових та інших ро-
біт, які безпосередньо пов’язані з порушенням 
поверхневого ґрунтового покриву, а також у 
процесі складування, захоронення промислових, 
побутових та інших відходів, що призводить до 
забруднення земельних ділянок, якщо за віднов-
лення даних земель вимагається знімання родю-
чого шару ґрунту [8, с.476]. 

За радянським законодавством, а саме Мі-
ждержавним стандартам 17.5.1.01 – 83 «Охорона 
природи. Рекультивація земель. Терміни та ви-
значення» поняття рекультивації трактується, як 
комплекс робіт, спрямованих на відновлення 
продуктивності та господарської цінності пору-

шених земель, а також на поліпшення умов до-
вкілля відповідно до інтересів суспільства [9]. 

Трактування рекультивації порушених зе-
мель промисловістю міститься у ст. 166 Земель-
ному кодексі України. Але, на нашу думку, воно 
неповне та не висвітлює юридичний аспект здій-
снення земельних правовідносин щодо раціона-
льного використання й охорони пошкоджених 
земель після проведення промислових та гірни-
чодобувних робіт. Тому у даній статті ми спро-
буємо сформувати своє юридично грамотне ви-
значення цього поняття. 

Сам комплекс рекультиваційних заходів 
визначається складною та взаємопов’язаною сис-
темою робіт, які відповідно проводяться залежно 
від рівня виконання поставлених завдань і тех-
нології їх виконання.  

Відновлювальні роботи залежно від стану 
пошкоджених земель, пов’язаних з розширенням 
видів і масштабів суспільної діяльності та їх ці-
льового подальшого використання, можуть три-
вати від одного до декількох років. Рекультива-
ційні заходи не закінчуються терміном завер-
шення відновлюваних робіт через те, що на си-
льно пошкоджених і зруйнованих землях здійс-
нюється довготривалий процес повернення до 
фізико-хімічного та біологічного стану з викори-
станням інженерно-екологічних систем.  У кін-
цевому аспекті дана багатоступенева процедура 
рекультиваційних заходів повинна бути юридич-
но забезпечена, оформлена та зафіксована відпо-
відними документами та нормативно-правовими 
актами. Відновлення пошкоджених земель по-
винно обов’язково передбачатися планами підп-
риємств, які придбали землю, відповідно до до-
говірних умов щодо здійснення відповідних ви-
дів робіт і планам компетентних державних або 
господарських органів, рівноцінно, як і планами 
територіального розвитку регіону. Правова прак-
тика рекультиваційних робіт засвідчує, що упов-
новажені органи зобов’язані включати у баланс 
землі, які підлягають рекультивації, а також усі 
необхідні дії та відповідні матеріальні і фінансові 
ресурси для проведення рекультивації, при цьо-
му юридично закріплюючи зазначені роботи у 
відповідну документацію. Забезпечуючи заходи 
рекультиваційного характеру державні установи 
надають допомогу виробничого, фінансового й 
організаційного плану відповідним промисловим 
чи гірничодобувним підприємствам. До органів, 
уповноважених здійснювати компетентні дії у 
сфері охорони та раціонального використання 
земель, за чинним законодавством України на-
лежать Державна інспекція з контролю за вико-
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ристанням і охороною земель [10], місцеві дер-
жавні адміністрації [11] та міські, селищні, сіль-
ські ради [12]. 

Отже, важливу роль на даному етапі відіграє 
розробка юридично кваліфікаційного оформлення 
робочого проекту рекультивації, тобто створення 
такого проекту, який би був економічно вигідний 
для інвестора та відповідав усім вимогам природо-
охоронного законодавства [13, с.41]. 

Залежно від масштабів і наслідків пошко-
джених земель проектування рекультивації може 
складатися з передпроектної та проектної стадії. 
На цих двох стадіях розробляється відповідна 
концепція (схема) обґрунтування вкладення ін-
вестиційних коштів, інженерне забезпечення за-
провадження даної процедури стосовно віднов-
лення стану пошкоджених земельних територій, 
тобто підготовка відповідних проектів і робочих 
документів. 

Для великих пошкоджених територій пе-
редпроектну документацію розробляють за кон-
кретною концепцією (схемою) для рекультивації 
пошкоджених земельних ділянок.  

Така концепція перш за все визначає пода-
льше можливе використання та функціонування 
даної землі, тобто встановлюється, для яких ці-
лей буде використовуватися відповідна земельна 
ділянка, виходячи із сільськогосподарських, лі-
согосподарських, водогосподарських, рекреацій-
них, будівельних, рибогосподарських чи саніта-
рно-естетичних (санітарно-гігієнічних) потреб. 

На стадії формування передпроектної до-
кументації обов’язково зазначається обґрунту-
вання вкладених інвестицій у здійснення рекуль-
тивації конкретного об’єкта. Як правило, докумен-
тація відображає варіанти проектних рішень, що 
дозволяє обрати оптимальний варіант, оформлення 
попередніх даних щодо земельних відносин (акт 
вибору земельної ділянки), екологічну оцінку те-
риторії, кошторисні розрахунки на будівництво та 
інвестиційну привабливість проекту.  

Окремим пунктом у даній документації ви-
носяться питання про вибір напряму викорис-
тання земель у подальшому. Це проводиться на 
основі ретельно обґрунтованих і досліджених 
матеріалів, прогнозів зміни природного середо-
вища й оцінки придатності земель для цілей ре-
культивації [13, с.42]. 

На підставі викладеного можемо стверджу-
вати, що підготовчий етап відіграє важливу юри-
дичну роль при організації та проведенні рекуль-
тиваційних заходів при подальшому ефективно-
му здійсненні технічного та біологічного етапів 
відновлення пошкоджених земель. 

Під гірничотехнічним етапом здійснення 
рекультивації розуміється комплекс робіт, який 
проводиться з метою підготовки пошкоджених 
земель до біологічної рекультивації або для ін-
ших цілей. Усі процеси, що здійснюються на да-
ному етапі, повинні бути юридично оформлені та 
закріплені на законодавчому рівні задля того, 
щоб дані земельні правовідносини носили нор-
мативно закріплений характер. 

До комплексу даних робіт входять два ос-
новних технологічних процеси: створення зруч-
ного рельєфу з мінімальним об’ємом плануваль-
них робіт та нанесення родючого шару ґрунту.  

Перший процес обов’язковий для всіх ви-
падків рекультивації, а другий може бути здійс-
нений за допомогою наявності запасів гумусного 
покриву ґрунту та залежить від виду подальшого 
цільового призначення відновлених рекультива-
цією земельних масивів [3, с.28]. 

Вибір використання рекультивованих зе-
мель відбувається з урахуванням самої цінності 
пошкодженої землі, прилеглих до неї територій, 
агрохімічних властивостей ґрунтів і земних по-
рід. Залежно від типу пошкоджених земельних 
порід і характеру наступного їх використання 
створюють відповідний комплекс відновлюваль-
них робіт. 

До комплексу відновлювальних робіт вхо-
дять: планування поверхні, терасування бортів 
кар’єрів і відкосів, відвалів і покриття їх родю-
чим ґрунтовим покривом, також обов’язково по-
трібно виконувати відповідні меліоративні робо-
ти, будівництво підземних і землевозних доріг. 
Зазначимо, що при створенні нових кар’єрів пот-
рібно здійснювати знімання, складування, збері-
гання родючого шару ґрунту, здійснювати виїм-
ку мінерального ґрунту та порід з необхідною 
потужністю [3, с.28]. Від якості проведення да-
них робіт залежить в подальшому ефективність 
біологічної рекультивації. 

Описуючи сам процес здійснення гірничо-
технічного етапу рекультивації земель, зазначи-
мо, що невід’ємною і важливою його частиною є 
зняття, складування та зберігання родючого по-
верхневого шару ґрунту. Дані роботи здійсню-
ються за рахунок фізичних і юридичних осіб, з 
ініціативи або вини, яких порушено ґрунтовий 
покрив, а роботи з нанесення знятої ґрунтової 
маси на малопродуктивні землі здійснюється за 
бажанням власників або землекористувачів, у 
тому числі орендарів, цих земельних ділянок за 
їх рахунок [14, с.198]. 

Зауважимо, що власники земельних діля-
нок і землекористувачі, які проводять гірничодо-
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бувні, геологорозвідувальні, будівельні та інші 
роботи, зобов’язані отримати дозвіл на зняття та 
перенесення ґрунтового покриву (родючого ша-
ру ґрунту) земельної ділянки, якщо це призво-
дить до порушення поверхневого (родючого) 
шару ґрунту відповідно до п. 3.1. Порядку видачі 
й анулювання спеціальних дозволів на зняття та 
перенесення ґрунтового покриву (родючого ша-
ру ґрунту) земельних ділянок. Тим же порядком 
(п. 3.3.) передбачено, що дозвіл видається на під-
ставі затвердженого в установленому законом 
порядку проекту землеустрою, у якому повинні 
бути визначені умови зняття, збереження і вико-
ристання родючого шару ґрунту та порядок про-
ведення рекультивації порушених земель [15]. У 
системі даного виду правовідносин правова охо-
рона поверхневого шару ґрунту відіграє важливу 
роль, оскільки це система норм, які зобов’язують 
усіх, без винятку, землекористувачів правильно 
використовувати надану їм землю, не допускаючи 
її погіршення [19, с.79]. Так, при здійснені гірничо-
технічного етапу рекультивації земель, поверхне-
вий ґрунтовий покрив повинен зберігатися у спеці-
ально відведених для цього місцях, з установлени-
ми відповідними строками. Важлива у цьому аспе-
кті потужність зняття самого поверхневого шару, 
але це залежить у першу чергу від самого виду 
ґрунту та відсоткового вмісту у нього гумусу.  

Наступним важливим кроком даної стадії є 
формування рельєфу рекультивованих площ і 
технологія їх планування.  

У технічному аспекті проведення рекуль-
тиваційних робіт застосовують два способи фор-
мування відвалів рельєфу: селективний та вало-
вий. З практичного погляду селективний спосіб 
найбільш ефективний та економічно вигідний, 
оскільки може бути застосований для всіх на-
прямків здійснення рекультивації.  

У наступній стадії відновлення пошкодже-
них земель використовують планування пошко-
джених земель і проведення землювання. Плану-
вання територій, як правило, проводиться залеж-
но від напрямків здійснення рекультивації, яка 
може проводитися по всій рекультиваційній те-
риторії (суцільна) або на окремих земельних 
угіддях (часткова). Суцільне планування викону-
ється при підготовці земель до сільськогосподар-
ського використання та створення лісових маси-
вів, а часткове – при підготовці земель до озеле-
нення, створення захисних або лісових водоохо-
ронних ліній, при благоустрою територій, під 
рекреаційні зони та для надання порушеним зем-
лям естетичного виду. Планування проводиться 
у два етапи: перший – попередній, другий – оста-

точний через 2-3 роки з обов’язковим засіванням 
бобово-злакових трав.  

Завершальним кроком здійснення гірничо-
технічного етапу рекультивації земель є прове-
дення землювання – нанесення ґрунтового покриву 
на заплановану поверхню [13, с.49]. Після цього 
етапу рекультивації наступає завершальний мо-
мент у здійснені відновлення пошкоджених земель 
– біологічний етап рекультивації, який також по-
винен мати своє юридичне обґрунтування і закріп-
лення на законодавчому рівні. 

Під біологічним етапом рекультивації земель 
у науковій літературі розуміється комплекс біоло-
гічних заходів щодо відновлення родючості пору-
шених земель (агротехнічні, фітомеліоративні та 
інші заходи), спрямовані на відтворення флори та 
фауни, навколишнього середовища, яке підлягає 
відновлювальним заходам [1, с. 214]. 

Біологічну рекультивацію здійснюють зем-
лекористувачі, яким передаються землі після тех-
нічної рекультивації, проведеної за рахунок коштів 
підприємств та організацій відповідного міністерс-
тва, що проводили на землях гірничі або інші види 
робіт [1, с.214]. На жаль, дана норма не чітко про-
писана у чинному законодавстві України. Дане 
тлумачення можна зустріти лише у робочих проек-
тах з проведення рекультиваційних робіт. 

Наступним важливим моментом у прове-
дені біологічної рекультивації є визначення на-
прямків подальшого використання рекультиво-
ваних земель. Найпоширеніші такі: сільськогос-
подарський, лісогосподарський, водогосподарсь-
кий, рекреаційний, санітарно-гігієнічний та буді-
вельний [17, с.27]. 

Зауважимо, що у ст. 52 ЗУ «Про охорону 
земель» юридично закріплений тільки один на-
прям рекультивації порушених земель – сільсь-
когосподарського призначення [18, с.372], а інші 
напрями відновлювальних робіт не згадуються у 
чинному законодавстві України. За часів існу-
вання Радянського Союзу постановою Ради Мі-
ністрів УРСР від 14 липня 1976 року «Про реку-
льтивацію земель, збереження і раціональне ви-
користання родючого шару ґрунту при розробці 
родовищ корисних копалин і торфу, проведенні 
геологорозвідувальних, будівельних та інших 
робіт» чітко передбачалися всі вище перелічені 
напрями рекультивації земель [19]. Процес їх 
проведення закріплювався відповідними Міжде-
ржавними стандартами, які і дотепер використо-
вуються у земельному праві України: Міждержа-
вний стандарт 17.5.1.01-83 «Охорона природи. 
Рекультивація земель. Терміни та визначення», 
Міждержавний стандарт 17.5.1.02-85 Охорона 
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природи. Землі. Класифікація пошкоджених зе-
мель для рекультивації.», Міждержавний стан-
дарт 17.5.1.03-86 Охорона природи. Землі. [20]. 

Вибір виду та напряму рекультивації пош-
коджених земель визначається не тільки природ-
ноекономічними умовами а й у більшості випад-
ків диктується тим, які землі були порушені у 
процесі розробки корисних копалин і як вони 
раніше використовувалися. Наприклад, не можна 
однаково підходити до вибору виду рекультива-
ції, якщо розробками родовищ пошкоджені родючі 
чорноземи і малогумусні, безструктурні підзолисті 
або дерново-підзолисті ґрунти. Отже, вже сама 
ґрунтова характеристика значно підказує, які треба 
ухвалювати рішення. Аналогічну допомогу у вибо-
рі виду і напряму рекультивації можуть надати такі 
показники, як ступінь та вид засолення, рівень ґру-
нтових і підґрунтових вод, спосіб розробки родо-
вищ та ін. [17, с.27]. 

Ефективність рекультивації значно зале-
жить від строків і якості її проведення. При цьо-
му треба врахувати, що відповідальність за своє-
часну гірничотехнічну рекультивацію та переда-
чу земель у належному стані, які звільнилися пі-
сля завершення робіт із добування сировини, по-
кладаються на керівників гірничодобувних підп-
риємств, а за своєчасне і раціональне викорис-
тання – на землекористувачів, яким передаються 
рекультивовані землі. 

Наукові дослідження свідчать, що повторне 
використання рекультивованих земель може бу-
ти раціональним і ефективним лише у випадку 
правильного вибору напряму відновлювальних 
робіт на порушених землях. Саме такий підхід 
дозволяє пізніше відтворити порушений ланд-
шафт і частково або цілком відновити флору і 
фауну, втрачену у процесі гірничих розробок. 
При цьому потрібно враховувати, що надання 
порушеним землям стану, придатного для повто-
рного використання, не завжди може збігатися з 
попереднім їх призначенням. 

Залежно від природних і соціально-
економічних умов найчастіше використовують 
такі напрями рекультивації: сільськогосподарсь-
кий, лісовий, водогосподарський і будівельний. 
Правильний вибір напряму рекультивації пови-
нен передбачати єдину мету – раціональне по-
вторне використання пошкоджених земель у на-
родному господарстві. 

Висновок. Рекультивація земель – це юри-
дично закріплений комплекс гірничотехнічних, 
меліоративних, сільськогосподарських, лісогос-
подарських та інженерно-будівельних робіт, що 
спрямовані на відновлення родючості ґрунтів 

юридичними та фізичними особами у процесі 
добування корисних копалин та проведення всіх 
видів будівельних, меліоративних та інших робіт, 
які, безперечно, пов’язані з порушенням поверхне-
вого ґрунтового покриву. Це зумовлює необхід-
ність запровадження на законодавчому рівні вре-
гулювання рекультиваційних заходів. 
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Summary 

In the article nature of origin of such concept is reflected as reclamation is in scientific, technical, 
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legislation which touches a guard and rational use of earths. 
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Аннотация 

Отражена природа возникновения такого понятия как рекультивация в научном, техническом, 
сельскохозяйственном и в юридическом аспектах. Предлагается данное определение внести в даль-
нейшем в действующее земельное законодательство, которое касается охраны и рационального испо-
льзования земель. 
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ЗАХОДИ  ВПЛИВУ НА НЕПОВНОЛІТНІХ  
В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОМУ ПРОЦЕСІ  

Й ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ЇХ НАКЛАДЕННЯ 
 

Гуманізація суспільних відносин у першу чергу зумовлює особливо бережне відношення до дітей і підлі-
тків, навіть у випадку вчинення ними правопорушень. Превентивна роль адміністративної відповідальності не-
повнолітніх спрямована на перевиховання правопорушника, запобігання вчиненню нових правопорушень, фо-
рмування правової свідомості та правової культури. 

Ключові слова: адміністративний деліктний процес; адміністративне правопорушення; адміністративна 
деліктоздатність; адміністративна відповідальність; заходи адміністративного впливу щодо неповнолітніх. 

  
Постановка проблеми. На сьогодні досить 

актуальна проблема регулювання адміністративної 
відповідальності неповнолітніх. У даному питанні, 
з одного боку, законодавство повинно бути макси-
мально гуманним щодо неповнолітніх правопору-
шників, а з іншого – вживати найбільш ефективних 
методів і засобів боротьби з ними з огляду на нев-
пинне зростання правопорушень серед даної групи 
суб’єктів адміністративних правовідносин.  

Відомий мислитель В.С. Соловйов у праці 
«Виправдання добра» зазначив, що «…право є 
примусовою вимогою реалізації певного мініма-
льного добра чи порядку, не допускаючого відо-
мих проявів зла. З цього випливає, що організа-
ція морального життя можлива тільки на основі 
права та його втілення – держави. Якщо ж пра-
вове начало виявляється паралізованим, то життя 
для більшості членів суспільства перетворюється 
в пекло. Такий передчасний стан загрожує суспі-
льству з двох сторін: одна «аномалія загрожує 
пекучим пеклом анархії, а інша – льодяним пек-
лом деспотизму» [1, с.409]. Проте право, підкре-
слює мислитель, не вмішується у вільний вибір 
особистості між добром і злом, а лише перешко-
джає злій людині стати злочинцем. Наявність 
ст.24-1 у Кодексі України про адміністративні 
правопорушення свідчить саме про таку превен-
тивну роль права – не карати, а не допустити фо-
рмування злочинної поведінки.  Причому запро-
поновані шляхи досягнення цієї мети надзвичай-
но гуманні й відображають особливості україн-
ського, а точніше східнослов’янського, общин-
ного менталітету, – публічний осуд або публічна 
опіка – ось таке просте розв’язання складної 
проблеми перевиховання неповнолітнього пра-
вопорушника. Щоправда, реалії їх реалізації ви-
явилися не такими вже оптимістичними: висока 
латентність адміністративних деліктів, відсут-
ність законодавчо визначених процедур застосу-
вання заходів впливу щодо неповнолітніх, пе-

редбачених ст.24-1 КУпАП, призвели до нехту-
вання ними адміністративно-юрисдикційних ор-
ганів.    

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Поняття та сутність заходів впливу на неповно-
літніх на підставі ст.24-1 КУпАП, підстави й 
умови їх застосування, їх місце в системі адміні-
стративно-деліктних стягнень досліджували такі 
вітчизняні та зарубіжні науковці, як Р.А. Калюж-
ний, Ковальчук Ю.І., А.Т. Комзюк, О.О. Погріб-
ний, С.Г. Стеценко, О.Л. Чернецький та інші.   

Метою статті є аналіз поглядів адміністра-
тивістів: учених-теоретиків та практиків, щодо 
сутності заходів впливу, що застосовуються до 
неповнолітніх на підставі ст.24-1 КУпАП, а та-
кож визначення їх місця в системі адміністрати-
вно-деліктних санкцій.  

Виклад основного матеріалу. При досяг-
ненні шістнадцятилітнього віку неповнолітній 
набуває адміністративної деліктоздатності і, від-
повідно, обов’язку нести відповідальність особи-
сто за скоєння адміністративного правопору-
шення. У цілому ж усі правопорушення, за вчи-
нення яких неповнолітні можуть бути притягнуті 
до адміністративної відповідальності, можна ро-
зділити на три групи: 1) правопорушення, за 
вчинення яких до неповнолітніх застосовуються 
заходи впливу, передбачені ст.24-1 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення 
(далі – КУпАП); 2) правопорушення, за вчинення 
яких неповнолітні підлягають адміністративній 
відповідальності на загальних підставах, або до 
зазначених осіб можуть бути застосовані заходи 
впливу, зокрема: а) незаконні виробництво, при-
дбання, зберігання, перевезення, пересилання 
наркотичних засобів або психотропних речовин 
без мети збуту в невеликих розмірах (ст. 44 КУ-
пАП); б) дрібне викрадення чужого майна (ст. 51 
КУпАП); в) адміністративні правопорушення у 
сфері транспорту (статті 121-127 КУпАП); г) ке-
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рування транспортними засобами або суднами 
особами, які перебувають у стані сп'яніння (ст. 
130 КУпАП); д) дрібне хуліганство (ст. 173 КУ-
пАП); е) стрільба з вогнепальної, холодної мета-
льної чи пневматичної зброї в населених пунктах 
(ст. 174 КУпАП); є) адміністративні правопору-
шення, пов'язані з вогнепальною, холодною чи 
пневматичною зброєю (ст.ст. 190-195 КУпАП); 
3) правопорушення, за вчинення яких неповнолі-
тні підлягають адміністративній відповідальності 
виключно на загальних підставах, зокрема, зліс-
на непокора законному розпорядженню або ви-
мозі працівника міліції, члена громадського фо-
рмування з охорони громадського порядку і дер-
жавного кордону, військовослужбовця (ст. 185 
КУпАП) [2, с.248]. 

Специфіка адміністративної відповідально-
сті неповнолітніх, безумовно, дає підстави для 
виокремлення відповідних заходів правового 
впливу, необхідних для перевиховання правопо-
рушників, запобігання вчиненню нових проступ-
ків, формування правової свідомості і правової 
культури даної категорії осіб з метою дотриман-
ня законодавства України та морально-етичних 
засад  існування й розвитку суспільства.  

Заходи  впливу, що застосовуються до непо-
внолітніх, – це різновид заходів адміністративної 
відповідальності, які полягають у державному осу-
ді неправомірної поведінки особи і певному обме-
женні її прав і законних інтересів. Дані заходи зу-
мовлюються тим,  що  законодавство має бути гу-
манним щодо неповнолітніх правопорушників, 
враховуючи особливості психіки неповнолітнього 
та його соціальний статус [3, с.111].  

Кодекс України про адміністративні пра-
вопорушення у ст.24-1 передбачає таке: за вчи-
нення адміністративних правопорушень до непо-
внолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти 
років можуть бути застосовані такі заходи впли-
ву: 1) зобов’язання публічно або в іншій формі по-
просити вибачення у потерпілого; 2) застереження; 
3) догана або сувора догана; 4) передача неповно-
літнього під нагляд батькам або особам, які їх за-
мінюють, чи під нагляд педагогічному або трудо-
вому колективу за їх згодою, а також окремим 
громадянам на їх прохання [4, c.16].  

Зобов'язання привселюдно чи в іншій фо-
рмі попросити вибачення у потерпілого як за-
хід впливу має виховний характер і може бути 
застосоване до неповнолітніх, якщо орган адмі-
ністративної юрисдикції дійде висновку, що ви-
правлення правопорушника можливе без засто-
сування до нього більш суворого адміністратив-
ного стягнення. Зобов'язання привселюдно чи в 

іншій формі попросити вибачення у потерпілого 
є найменш суворим заходом впливу. Воно засто-
совується органом адміністративної юрисдикції в 
тих випадках, коли він дійшов висновку, що не-
повнолітній усвідомив неправомірність свого 
поводження, суспільну шкідливість вчиненого 
діяння і покаявся в цьому. Під вибаченням розу-
міється «прохання вибачити» неповнолітнього 
перед потерпілим. Публічність вибачення при 
цьому полягає в здійсненні його не віч-на-віч 
(тобто неповнолітній – потерпілий), а в присут-
ності інших осіб (наприклад, на зборах трудово-
го чи педагогічного колективу, де працюють чи 
вчаться неповнолітній правопорушник і потерпі-
лий) [5, с.89,91]. Також публічне вибачення може 
бути здійснене під час судового засідання. Крім 
того, публічне вибачення може бути принесене і 
в «іншій формі». Питання про форму публічного 
вибачення вирішує орган адміністративної 
юрисдикції з урахуванням усіх обставин справи і 
побажань потерпілого (телебачення, радіо, газета 
– спеціально створені рубрики), приймаючи рі-
шення за матеріалами справи про адміністратив-
не правопорушення [6, c.95]. Отже, можливе іс-
нування як усної, так і письмової форми виба-
чення. Однак більш дієвою формою вибачення 
неповнолітніх є саме усна, яка виражається пуб-
лічно, зокрема у залі суду. Так, сутність цього 
заходу впливу полягає у тому, що він, з одного 
боку, полягає у розкаянні неповнолітнього, який 
вчинив протиправний проступок, визнанні ним 
своєї вини, а з другого – в усвідомленні неповно-
літнім елементарних моральних і правових пра-
вил поведінки [7]  

Застосування  заходу впливу у формі пуб-
лічного вибачення не спричиняє у суб’єкта про-
ступку стану «адміністративної карності», що 
існує протягом року після вчинення адміністра-
тивного правопорушення у разі накладення стяг-
нення, і може застосовуватись тільки як основна 
міра, на відміну від стягнень, які бувають основ-
ними та додатковими [6, c. 99]. 

Застереження застосовується з метою 
припинення протиправної поведінки, а також 
спрямоване на недопущення такої поведінки в 
майбутньому, тобто метою даного заходу є про-
філактика вчинення нових правопорушень. За-
стереження здійснюється в присутності батьків 
неповнолітнього або осіб, що їх замінюють  [8, 
с.50]. Це більш суворий захід виховного впливу, 
порівняно із зобов’язанням публічно або в іншій 
формі попросити вибачення в потерпілого, оскі-
льки застосовується шляхом усного офіційного 
оголошення застереження органом адміністрати-
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вної юрисдикції. Окрім морально-психологіч-
ного впливу на особу правопорушника, застере-
ження своїм наслідком має протокольне відо-
браження, що лягає в основу обліку прийнятих 
рішень стосовно конкретної особи, а також 
вжиття подальших заходів профілактичного ха-
рактеру та накопичення матеріалів для застосу-
вання більш суворого впливу. Особі також 
роз’яснюються наслідки повторного вчинення 
правопорушення. Постанова судді про оголо-
шення застереження чинна протягом одного ро-
ку. Захід впливу вважається погашеним,  якщо 
неповнолітній, до якого він був застосований, 
протягом цього року не вчинив нового правопо-
рушення. Суддя, який застосував захід впливу, 
може своєю постановою скасувати його до за-
кінчення річного строку у разі зразкової поведін-
ки неповнолітнього, відносно якого цей захід 
впливу було застосовано [7].  

Отже, застереження як захід впливу, що за-
стосовується до неповнолітніх, хоч  і має на меті 
перевиховання правопорушника, проте не зав-
жди достатньо ефективний для даної категорії 
осіб, оскільки може не призвести до повного ус-
відомлення неповнолітніми своєї вини та проти-
правності вчинених ними діянь.            

Сувора догана – це захід впливу на непов-
нолітніх, під яким розуміється морально-психо-
логічний вплив, що застосовується до неповнолі-
тніх правопорушників, якщо вони систематично 
порушують установлені правила поведінки, ско-
юють правопорушення, які свідчать про форму-
вання антисуспільної установки. Сувора догана є 
жорстокішим заходом впливу, ніж застереження 
неповнолітнього, і так само, як і інші заходи 
впливу, носить особистісний та немайновий ха-
рактер. Вона супроводжується офіційним, від 
імені держави, засудженням неповнолітнього 
правопорушника та скоєного ним діяння. Такий 
моральний осуд має на меті спонукати неповно-
літнього до правомірної поведінки. 

Постанова судді про оголошення суворої 
догани чинна протягом року. Захід впливу вва-
жається погашеним, якщо протягом цього року 
неповнолітній не скоїть нового правопорушення. 
Суддя також може раніше цього терміну скасу-
вати його, якщо поведінка неповнолітнього буде 
зразковою. 

Передача неповнолітнього під нагляд ба-
тькам або особам, які їх замінюють, чи під 
нагляд педагогічному або трудовому колективу 
за їх згодою, а також окремим громадянам на 
їх прохання полягає у покладенні на неповноліт-
нього обов’язку зазнати посиленого виховного 

впливу та контролю за поведінкою з боку обра-
них судом осіб чи колективу [7]. Передача непо-
внолітнього під нагляд трудовому чи педагогіч-
ному колективу можлива тільки за згодою цього 
колективу. Вирішуючи питання про передачу 
неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх 
заміняють, або окремих громадян, суд, уповно-
важений вирішувати справу, повинен керуватись 
особистісними даними, що їх характеризують [8, 
с.50]. Неприпустимо передавати неповнолітнього 
під нагляд батька або матері, які позбавлені ба-
тьківських прав, а також батьків чи інших осіб, 
котрі через свою поведінку не здатні позитивно 
впливати на нього. Так, у п.6 Постанови Плену-
му Верховного Суду України «Про практику за-
стосування судами примусових заходів виховно-
го характеру» зазначено, що «передача неповно-
літнього під нагляд батькам або особам, які їх 
замінюють, допускається лише за наявності да-
них про їх здатність забезпечити виховний вплив 
на нього та постійний контроль за його поведін-
кою»  [9, с.288]. 

Отже, підсумовуючи все вищезазначене, 
можна вказати на недостатній рівень норматив-
ної регламентації інституту адміністративної ві-
дповідальності неповнолітніх. Адже в Україні 
якщо і досліджується дане питання, то на докт-
ринальному рівні.  

На сьогодні наведена вище система стяг-
нень не є достатньо дієвою. Простежуються де-
кілька проблем, що стосуються ефективності за-
стосування до неповнолітніх правопорушників 
адміністративних стягнень. По-перше, ті темпи 
акселерації молоді, що відбуваються в сучасному 
житті, дають підстави для зниження віку адміні-
стративної відповідальності неповнолітніх, на-
приклад з 15 років. По-друге, доцільно було б 
запозичити із кримінального законодавства додат-
кові заходи виховного впливу і ввести їх до КУ-
пАП, наприклад: 1) установлення особливих вимог 
до поведінки неповнолітнього, що може передба-
чати заборону відвідувати певні місця, використо-
вувати певні форми дозвілля; 2) покладення на не-
повнолітнього, який досяг п'ятнадцятирічного віку 
і має майно, кошти або заробіток, обов'язку відш-
кодування заподіяних майнових збитків. Важко 
погодитися з Ю.І.Ковальчуком про необхідність 
створення окремої ланки судів (суди в справах не-
повнолітніх) для розгляду адміністративних і кри-
мінальних справ [3, с.113]. 

Отже, можна зробити висновок, що у чин-
ному законодавстві зосереджується увага на осо-
бливих засобах впливу на неповнолітніх право-
порушників, що зумовлюється їх віковою кате-
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горією та психологічним ставленням до вчинено-
го. Проте варто також звернути увагу на вдоско-
налення даних засобів шляхом внесення попра-
вок та доповнень до чинного КУпАП. 

Висновки. Виходячи з вищевикладеного, 
можна узагальнити, що адміністративна відповіда-
льність неповнолітніх порівняно з відповідальність 
повнолітніх осіб має певні особливості. Передусім 
вони зумовлені особливою метою застосування 
заходів впливу, а саме превентивною (виховною). 
Ключове значення має психологічний вплив на 
суб’єкта проступка з метою усвідомлення ним про-
типравності своєї поведінки та утримання від поді-
бної поведінки в майбутн ьому. 

При застосуванні заходів адміністративно-
го впливу на неповнолітніх акцент зміщується із 
покарання на виховання, превенцію та підви-
щення рівня правосвідомості неповнолітнього 
правопорушника. 
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MEASURES OF ADMINISTRATIVE EFFECT FOR MINORS  

AND PROCEDURAL CHARACTERISTICS OF ITS APPLYING 
Summary 

It has been observed the concepts of the judicial mistakes, motives and conditions of its rise, the mistakes 
types. Besides, it is investigated the concept of the faults of the judgment and accomplished the review of the 
removing means. It has been determined the scene of the judgment faults at the system of judicial mistakes.  

Key words: administrative tort procedure, administrative offence, administrative tortuous capacity, 
administrative responsibility, measures of administrative effect for minors 

 
В.П. Тарануха 

МЕРЫ  ВОЗДЕЙСТВИЯ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В АДМИНИСТРАТИВНО-
ДЕЛИКТНОМ ПРОЦЕССЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ИХ НАЛОЖЕНИЯ 

Аннотация 
Гуманизация общественных отношений в первую очередь обуславливает особенно бережное 

отношение к детям и подросткам, даже в случае совершения ими правонарушений. Превентивная 
роль административной ответственности несовершеннолетних направлена на перевоспитание право-
нарушителя, предотвращение совершения новых правонарушений, формирование правового созна-
ния и правовой культуры. 

Ключевые слова: административный деликтный процесс; административное правонарушение; 
административная деликтность; административная ответственность; меры административного воз-
действия относительно несовершеннолетних.     
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Розглядаються проблемні питання щодо формування адміністративно-правового регулювання фінансової без-

пеки України, зокрема адміністративно-правові відносини, які становлять основу будь-якого правового механізму. 
Питання врегулювання адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення фінансової безпеки на даний час, 
особливо в нашій державі, займає одну з перших і найгостріших позицій, залишаючись найактуальнішим. 

 
Постановка проблеми. На даному етапі ро-

звитку суспільства найбільш пріоритетним напря-
мком у галузі національної безпеки є саме фінансо-
ва безпека. Адже економічний і фінансовий розви-
ток країни вирішує її подальшу долю, визначає її 
можливості та потенціали. Фінансова безпека не 
просто одна з найважливіших складових систем 
державних інтересів, але й становить вирішальну 
умову дотримання й реалізації як державних, так і 
недержавних інтересів країни.  

Мета статті – дослідження змісту, ролі та 
місця адміністративно-правових відносин у сфері 
забезпечення фінансової безпеки держави, аналіз 
проблеми становлення й розвитку адміністратив-
но-правових відносин у сфері фінансової безпеки.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженням позиції адміністративно-правових 
відносин у сфері фінансової безпеки займалася 
невелика кількість науковців. Можна робити ви-
сновки щодо адміністративно-правових відносин 
у сфері забезпечення фінансової безпеки держа-
ви лише за працями вчених у галузі адміністра-
тивного права та національної безпеки, зокрема 
таких, як В.Б.Авер'янов, О.М.Бандурка, Р.А.Ка-
люжний, С.В.Ківалов, В.К.Колпаков, В.П.Стол-
бовий, В.Д.Сущенко, В.А.Ліпкан, С.С.Засунько 
та деякі інші дослідники. 

Виклад основного матеріалу. Досліджен-
ня проблем визначення сутності адміністратив-
но-правових відносин, а також їх структури та 
видів достатньо широко репрезентовані в науко-
вій літературі. Причому сучасна доктрина адмі-
ністративного права передусім враховує тенден-
ції щодо гуманізції науки, тому сутність адмініс-
тративного права зміщується в бік надання пос-
луг населенню, а не владного розпорядництва. 
Отже, зважаючи на зміст адміністративно-
правових відносин, які становлять матеріальний 
результат реалізації норм адміністративного пра-
ва, можна говорити про формування сучасної 
парадигми адміністративно-правових відносин. 

В.Б.Авер'янов [1,с.82 ] вважає, що адмініс-
тративно-правові відносини — це врегульовані 

нормами права суспільні відносини, в яких їх 
сторони (суб'єкти) взаємопов'язані і взаємодіють 
шляхом здійснення суб'єктивних прав і обов'яз-
ків, встановлених і гарантованих відповідними 
адміністративно-правовими нормами  . 

Зважаючи на дослідження, в яких окресле-
но нову ідеологію адміністративного права від-
повідно до його суспільної цінності, методу, 
предмета та структури В.Б.Авер'янова, О.Ф.Анд-
рушко, О.М.Бандурки, Ю.П.Битяка, І.Л.Бородіна, 
А.С.Васильева, І.П.Голосніченка, З.С.Гладуна, 
С.В.Додіна, Р.А.Калюжного, С.В.Ківалова, 
В.К.Колпакова, Є.Б.Кубка, О.В.Кузьменко, 
С.О.Курінного, В.М.Марчука, Н.М.Мироненко, 
Н.Р.Нижника, В.І.Олефіра, О.I.Остапенко, 
К.М.Пахомова, В.П.Петкова, О.П.Рябченко, 
А.О.Селиванова. В.М.Селіванова, В.Ф.Сіренка, 
В.П.Столбового, В.Д.Сущенка, В.О.Шамрая, 
Ю.С.Шемшученка, В.В.Цветкова, можна розгля-
нути сутність адміністративно-правових відно-
син у сфері фінансової безпеки. 

Адміністративно-правові відносини у сфері 
фінансової безпеки – це врегульовані нормами 
права суспільні відносини у сфері фінансової  
безпеки, в яких їх сторони (суб'єкти) взаємопо-
в'язані та взаємодіють шляхом здійснення суб'єк-
тивних прав і обов'язків, установлених і гаранто-
ваних відповідними адміністративно-правовими 
нормами та державою. 

Адміністративно-правові відносини у сфері 
фінансової безпеки є різновидом адміністратив-
но-правових відносин, тому наділені деякими 
характерними рисами [1, с.84]: обов’язки і права 
суб’єктів і об’єктів відносин пов’язані з діяльніс-
тю органів державного управління; адміністра-
тивно-правові відносини у сфері безпеки є скла-
довою відносин у сфері управління, вони вини-
кають у повсякденній практичній реалізації за-
вдань і функцій держави щодо забезпечення фі-
нансової безпеки; у цих відносинах одним із 
суб’єктів виступає орган державного управління 
або громадська організація, які наділені держав-
но-владними повноваженнями у сфері фінансо-
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вої безпеки; дані відносини виникають за ініціа-
тивою чи то об’єкта, чи то суб’єкта, і згода іншої 
сторони не є обов’язковою умовою для їх виник-
нення; адміністративно-правові відносини – осо-
бливий зв'язок між їх учасниками, один з яких за 
даних обставин має право вимагати від іншого 
такої поведінки, яка передбачена адміністратив-
но-правовою нормою; суб’єкт управління безпе-
кою зобов’язаний реалізувати власні матеріаль-
но-правові та процесуальні права, тобто право 
вступає одночасно й обов’язком суб’єкта адміні-
стративно-правових відносин у сфері фінансової 
безпеки; у випадку порушення норм, що регу-
люють суспільні відносини у сфері фінансової 
безпеки, порушник несе відповідальність як пе-
ред іншою стороною, так і перед державою; ад-
міністративно-правові відносини у сфері фінан-
сової безпеки не завжди є відносинами, які здій-
снюються за методами влади  і примусу. Вони 
можуть реалізовуватись на основі як влади і під-
порядкування, так і рівності сторін, коли кожна 
сторона має виконувати конкретні вимоги право-
вої норми. Тому наявність взаємних прав і обов’яз-
ків – притаманна ознака адміністративно-правових 
відносин у сфері фінансової безпеки; санкції, що 
застосовуються до сторін адміністративно-право-
вих відносин у сфері фінансової безпеки, залежать 
від рівня суспільної небезпеки правопорушення; 
спори, що виникають між сторонами адміністрати-
вно-правових відносин, вирішуються як в адмініс-
тративних, так й інших судах. 

За складом учасників адміністративно-пра-
вові відносини можуть бути внутрішньоапарат-
ними і зовнішньоапаратними. У першому випад-
ку обов’язковий суб’єкт вступає у відносини з 
іншими суб’єктами забезпечення фінансової без-
пеки, у другому – здійснює взаємодію з громадя-
нами, недержавними підприємствами, що нада-
ють послуги у сфері фінансової безпеки. 

Адміністративно-правові відносини  у сфері 
фінансової безпеки – це відносини, в яких присут-
ній як вертикальний, так і горизонтальний аспект 
[1, с.85]. Вертикальні відносини (владні відносини) 
притаманні сфері безпеки, оскільки, незважаючи 
на демократичні перетворення, головним суб'єктом 
управління фінансовою безпекою виступає саме 
держава. Адже саме остання за допомогою апарату 
примусу й управління встановлює і реалізує відпо-
відні права та обов’язки, правила та норми поведі-
нки у чітко визначених сферах суспільного життя. 
А горизонтальні відносини характеризують гнуч-
кість системи управління, її здатність адекватно 
реагувати на зовнішні зміни. 

Отже, першорядна роль у визначенні зміс-
ту адміністративно-правових відносин належать 
їх сторонам. Такими сторонами виступають су-
б'єкти забезпечення фінансової безпеки — носії 
передбачених адміністративно-правовими нор-
мами прав і обов'язків у сфері фінансової безпе-
ки, котрі здатні ці права реалізовувати, а покла-
дені обов'язки виконувати. 

Вирішальною особливістю, яка виділяє 
зміст безпеки з адміністративно-правових пози-
цій у сфері фінансової безпеки, є те, що однією зі 
сторін виступає носій юридично-владних повно-
важень щодо інших суб'єктів, якими його наді-
ляють адміністративні норми. Таким суб'єктом 
виступають суб'єкти забезпечення фінансової 
безпеки. Адміністративно-правові відносини фо-
рмуються під час здійснення цими суб'єктами 
своїх владно-розпорядчих функцій. 

У цілому адміністративно-правові відносини 
у сфері фінансової безпеки характеризуються дво-
ма важливим рисами [1, с.85 ]: з одного боку – це 
форми соціальних відносин, оскільки в них обов'я-
зково беруть участь люди або їх об'єднання, а з ін-
шого – форми організаційних відносин, у процесі 
реалізації яких виконуються завдання управлінсь-
кої діяльності щодо створення сприятливих умов 
для реалізації національних фінансових інтересів. 

Адміністративні відносини у сфері фінан-
сової безпеки мають свою структуру (склад). До 
її елементів належать: суб’єкти, об’єкти, юриди-
чні факти.  

Суб’єкт адміністративних відносин у сфері 
фінансової безпеки – це суб’єкт адміністративного 
права, який вступив у конкретні правовідносини у 
сфері фінансової безпеки, врегульовані нормами 
адміністративного та фінансового права. 

До суб’єктів адміністративно-правових ві-
дносин у сфері фінансової безпеки можна відне-
сти: держава; Президент України; органи вико-
навчої влади; інші державні органи та організа-
ції; органи місцевого самоврядування; об’єд-
нання громадян; інші недержавні органи та орга-
нізації; громадяни України. 

Передумовою вступу зазначених суб’єктів 
у певні адміністративно-правові відносини у 
сфері фінансової безпеки є наявність у них пра-
воздатності і дієздатності. Особливість адмініст-
ративно-фінансової правоздатності і дієздатності 
полягає в тому, що вони означають потенційну 
можливість брати участь  в адміністративно-
правових і фінансових відносинах і здатність 
своїми діями набувати і реалізовувати права та 
виконувати обов’язки, встановлені нормами ад-
міністративного та фінансового права. 
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Об’єкт адміністративно-правових відносин у 
сфері фінансової безпеки – це те, заради чого ви-
никають адміністративні правовідносини. На нашу 
думку, можна визначити такі об’єкти: грошовий 
обіг та інфляційні процеси в державі; інформаційне 
та навколишнє природне середовище і природні 
ресурси, незалежний, вільний, суверенний, демок-
ратичний і економічний розвиток України; забез-
печення вдалої валютної, податкової, бюджетної, 
боргової політики держави; структурованість і ці-
леспрямованість банківської системи. 

Підставою виникнення, зміни або припи-
нення адміністративно-правових відносин у сфе-
рі фінансової безпеки є юридичні факти, основ-
ною особливістю яких є здатність викликати 
правові наслідки. Розрізняють дії та події. 

Дія – факт, який виникає від волі людей, 
вони можуть бути як правомірними, так і непра-
вомірними. 

Правомірні дії відповідають вимогам адміні-
стративно-правових і фінансових норм. До право-
мірних дій, які породжують адміністративно-
правові відносини у сфері фінансової безпеки, на-
лежать акти управління – укази і розпорядження 
Президента, постанови і розпорядження Кабінету 
Міністрів України  тощо стосовно фінансової без-
пеки. Для сфери безпеки характерні юридичні ак-
ти, які мають індивідуальний характер, оскільки 
вони безпосередньо породжують конкретні адміні-
стративно-правові відносини. Отже, безпосередньо 
породжуються адміністративно-правові відносини 
між особою, призначеною керівником групи, та 
іншими її працівниками. 

Адміністративно-правові відносини у сфері 
фінансової безпеки виникають також у зв'язку з 
дією окремих громадян і посадових осіб, напри-
клад у випадку звернення громадянина зі скар-
гою на дії посадової особи. Більше того, юриди-
чним фактом, який тягне настання адміністрати-
вно-правових відносин, може бути бездіяльність. 

Неправомірні дії – це правопорушення, 
проступки, які тягнуть за собою застосування 
заходів примусу. Вчинення правопорушення ви-
кликає виникнення певного кола відносин, пов'я-
заних із застосуванням норм матеріального та 
процесуального адміністративного права. Зва-
жаючи на особливий характер відносин у сфері 
безпеки, більшість із них охороняється нормами 
кримінального права [1, с.87]. 

Події, як юридичний факт, фінансовій без-
пеці не особливо притаманні як такі, адже це 
явища, які не залежать від волі людей, але тяг-
нуть за собою настання певних наслідків (земле-
труси, повені, епідемії тощо). Адміністративно-

правові відносини у сфері фінансової безпеки, 
зокрема, залежать безпосередньо від волі людей 
та їх діяльності. 

Ведучи мову про адміністративно-правові 
відносини у сфері фінансової безпеки, було б 
недоцільно не зазначити про механізм адмініст-
ративно-правового регулювання.  

Взагалі, на основі аналізу всіх складників 
правового регулювання нормативно-правових 
актів у сфері забезпечення фінансової безпеки 
можна побудувати ієрархічну систему норматив-
но-правових актів за юридичною силою. 

Засунько С.С. вважає, що під механізмом 
правового регулювання розуміють узяту у єднос-
ті всю сукупність правових засобів, за допомо-
гою яких забезпечується правовий вплив на сус-
пільні відносини [2, с.9]. 

Основними системоутворюючими ознака-
ми відповідного механізму є [2, с.9]: 

1. Єдність системи стосовно середовища 
(цілісність) і різноманіття зв’язків із середови-
щем, характер яких робить її підсистемою іншої, 
більш складної системи. 

2. Наявність у системі не менше двох ком-
понентів, що взаємодіють між собою. 

3. Інтегрування компонентів системи, у ре-
зультаті чого ціле (система) забезпечується та-
кими властивостями і характеристиками, що від-
сутні в окремо узятих її складових, тобто наяв-
ність у системі інтегративних якостей. 

4. Наявність усередині системи протиріч, 
які виступають рушійною силою її саморозвитку, 
що породжує необхідність самоврядування, ціле-
спрямованого впливу однієї підсистеми (керую-
чої) на іншу (керовану). 

Предметом правового регулювання є най-
важливіші для держави, об’єднань людей і конк-
ретних осіб суспільні відносини, що об’єктивно 
потребують юридичного регулювання і підда-
ються йому. Саме ці відносини  і виникають при 
забезпеченні фінансової безпеки, адміністратив-
но-правове регулювання яких здійснюється за 
допомогою дозволу, зобов’язання, заборони. 

До елементів механізму адміністративно-
правового регулювання у сфері забезпечення фі-
нансової безпеки можна віднести норми права, 
правові відносини, акти реалізації прав і обов’яз-
ків. Регулятором суспільних відносин, що скла-
даються у сфері забезпечення фінансової безпе-
ки, виступає право. 

Отже, під механізмом правового регулю-
вання правовідносин при забезпеченні фінансо-
вої безпеки належить розуміти, на нашу думку, 
комплекс спеціальних  заходів, засобів, способів, 
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що мають юридичний зміст і націлені на регулю-
вання механізму управління в системі забезпе-
чення фінансової безпеки України.  

Для забезпечення втілення в життя запла-
нованих цілей, мети, ідей, потреб, цінностей, ін-
тересів постає необхідність у розробленні певно-
го механізму, одним з яких є забезпечення фі-
нансової безпеки.  

Забезпечення фінансової безпеки можна 
визначити як урегульовану нормами права сис-
тему теоретико-методологічних, нормативно-
правових, інформаційно-аналітичних, організа-
ційно-управлінських, кадрових, науково-техніч-
них, ресурсних  та інших заходів, спрямованих 
на створення сприятливих умов для реалізації 
національних інтересів у сфері фінансової безпе-
ки, економічної цілісності та незалежності, дже-
рел добробуту, ефективне функціонування самої 
системи забезпечення фінансової безпеки. 

Закон України «Про основи національної 
безпеки» [3] визначає мету забезпечення націо-
нальної безпеки як захищеність життєво важли-
вих інтересів людини і громадянина, суспільства 
і держави, за якої забезпечується сталий розви-
ток суспільства, своєчасне виявлення, запобіган-
ня і нейтралізація реальних та потенційних за-
гроз національним інтересам. Зважаючи на те, 
що фінансова безпека є невід’ємною  складовою 
національної безпеки, можна сказати, що вище-
зазначена мета збігається з метою забезпечення 
фінансової безпеки. 

Сукупність суб’єктів, які впливають на за-
безпечення фінансової безпеки, можна визначити 
як систему забезпечення фінансової безпеки. 

Відповідно до системи забезпечення роз-
робляється система правових норм, що регулю-
ють відносини у сфері забезпечення фінансової 

безпеки, визначаються основні напрямки діяль-
ності органів державної влади й управління в 
даній сфері, формуються або організовуються 
органи забезпечення безпеки і механізм контро-
лю та нагляду за їх діяльністю. 

Висновки. Адміністративно-правові відно-
сини у сфері регулювання фінансової безпеки 
України являють собою невід’ємну її складову. 
Адже, формуючи систему суб’єктів і об’єктів даної 
системи, дають можливість обом сторонам визна-
чити суб’єктно-об’єктні права й зобов’я-зання.  На 
сьогодні в Україні існує адміністративно-правова 
проблема захисту фінансових інтересів у сфері фі-
нансової безпеки. Законодавча база щодо регулю-
вання фінансової безпеки не є на належному рівні. 
Для удосконалення адміністративно-правового за-
безпечення фінансової безпеки країни, перш за все, 
треба виробити адекватну сучасності теоретичну 
модель. Доцільно в цьому звернутися до досвіду 
країн, які вже успішно пройшли процес становлен-
ня й основних засад функціонування економічної 
безпеки держави, перш за все – країн Західної Єв-
ропи та Північної Америки. Досвід західних країн 
дозволяє простежити загальні риси в численних 
розробках концепції фінансової безпеки. 
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Administrative law relationships of the financial safety of Ukraine 

Summary 
A question of settlement of Administrative law  relations in the field of providing of financial safety occupies one 

of the first and peracute positions, remaining most actual, on this time especially in our state. Administrative law 
relations in the field of adjusting of financial safety of Ukraine show by itself her inalienable constituent. In fact, 
forming the system of subjects and objects of this system, enable to both parties to define their rights and obligations. 
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Административно-правовые отношения в сфере обеспечения финансовой  безопасности государства 
Аннотация 

Административно-правовые отношения в сфере регуляции финансовой безопасности Украины являют 
собой неотъемлемую ее составляющую. Ведь, формируя систему субъектов и объектов данной системы, дают 
возможность обеим сторонам определить субъектно - объектные права и обязательства. Вопрос урегулирования 
административно-правовых отношений в сфере обеспечения финансовой безопасности на данное время, осо-
бенно в нашем государстве, занимает одну из первых и острейших позиций, оставаясь самым актуальным. 
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У статті розкриваються сутнісні аспекти надання публічно-владних послуг, виходячи з їх нормативно-
правового врегулювання на сучасному етапі розвитку українського суспільства, основна увага приділена взає-
мозв’язкам громадянського суспільства із державою, правовій регламентації, у дослідженні наголошується на 
відсутності єдності в підходах і практиці надання публічно-владних послуг, що призводить до зловживань з 
боку органів державної влади які наділені правом надання публічно-владних послуг. 

Ключові слова: Адміністративна процедура; громадянське суспільство; державна влада; управлінські по-
слуги; публічно-сервісна діяльність; управлінський процес; соціальна справедливість; публічно-владні послуги. 

 
Постановка проблеми.  Конституція 

1996р. характеризує Україну як демократичну, 
соціальну, правову державу. Система закріпле-
них в Конституції України прав і свобод людини 
і громадянина свідчить про високий рівень демо-
кратії в Україні. У демократичній, правовій дер-
жаві кожне право особи, закріплене належним 
чином, забезпечується всією повнотою влади, 
причому об’єктом охорони є права, свободи та 
законні інтереси особи і громадянина, які не ли-
ше прямо закріплені в нормативних актах, а й ті, 
що випливають з духу чинного законодавства і 
не суперечать інтересам держави. Виконання  
частини обов’язків органів виконавчої влади пе-
ред приватними особами (включаючи в це поняття 
громадян і юридичних осіб) пов’язане з такою но-
вою функцією держави, як надання так званих пу-
блічно-владних послуг. Ця функція передбачена 
Концепцією адміністративної реформи, а самі 
управлінські послуги визначені «як послуги з боку 
органів виконавчої влади, що є необхідною умо-
вою реалізації прав і свобод громадян. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Вагомий внесок у дослідження даної проблема-
тики внесли адміністративісти зокрема: 
В.Авер’янов, І. Голосніченко, В.Долечек, І. Колі-
ушко, А. Ліпінцев, О. Поляк, В. Тимощук, Г. 
Чміленко та інші.        

Мета статті. Автор ставить перед собою за 
мету розкрити  сутність надання публічно – вла-
дних послуг  як нового явища в адміністративній 
науці та практиці.    

Виклад основного матеріалу. Влада, яку 
здійснює народ, є публічною. Важливо створити, 
наголошує О.І. Сушинський, такі структури, щоб 
ніхто не зміг узурпувати здійснення цієї (публіч-
ної) влади загалом чи окремих її видів і насампе-
ред державної. Суспільна потреба недопущення 
узурпації публічної вдали актуалізує розвиток 

відповідних ідей та принципів щодо механізмів 
підконтрольного народові здійснення публічної 
влади та окремих її видів. Недопущення узурпа-
ції здійснення публічної влади, а відтак і влади 
як соціального явища, досягається через систем-
не підконтрольне здійснення як публічної влади 
загалом, так і окремих її видів. Підконтрольне 
здійснення публічної влади, досягається шляхом 
реалізації принципу противаг і стримувань через 
функціональне та інституційне структурування, 
насамперед поліцентричне.  

Сутність підконтрольності полягає у тому, 
що здійснення контролю та його видів, зокрема 
самоконтролю, це одна із суспільно значимих 
компетенції усіх інституцій здійснення публічної 
влади, а сутність механізму противаг і стриму-
вань якраз і полягає в тому, що на сучасному 
етапі розвитку національної моделі громадянсь-
кого суспільства контроль як вид влади потребує 
належного виокремлення через його юридиза-
цію, інституціалізацію та ресурсне забезпечення, 
у тому числі і через чіткіше закріплення ресурс-
них гарантій в розмежуванні та забезпеченні від-
носин існуючої системи органів здійснення дер-
жавної влади та органів здійснення місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб [6, с.125-127]. 

М. Бояринцева наголошує, що реальність 
прав і свобод громадян, закріплених у Конститу-
ції України, означає такий їх стан, коли кожна 
людина не лише за законом, а й фактично дійсно 
володіє цими правами та свободами, може в 
юридично допустимих межах безперешкодно, за 
своєю волею як в особистих, так і в суспільних 
інтересах користуватись і розпоряджатись мож-
ливостями, що в них містяться, захищати їх від 
порушень та вимагати від компетентних органів 
поновлення цих прав. Тобто реальність прав і 
свобод громадян повинна бути забезпечена сис-
темою гарантій.  Створення гарантій – це обов’я-
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зок держави щодо особи і суспільства в цілому 
[5, с.166]. Під гарантіями розуміють сукупність 
(систему) умов або засобів, що сприяють реалі-
зації кожною людиною і громадянином своїх 
прав, свобод, охоронюваних законом інтересів та 
обов’язків [8, с.28]. Такими гарантіями в сфері 
виконавчої влади є право на звернення в органи 
державного управління, право на відшкодування 
шкоди, заподіяної незаконним рішенням, діями 
чи бездіяльністю органів виконавчої влади та їх 
посадових осіб, право користування передбаче-
ними законом пільгами тощо.  Основною функ-
цією гарантій є забезпечення виконання обов’яз-
ків державою та іншими суб’єктами у сфері реа-
лізації прав особи. Зміст гарантій динамічний, 
обумовлений їх цільовою та функціональною 
спрямованістю і залежить від суспільно-політич-
них, духовних та інших процесів, які відбува-
ються в країні на певних етапах її історичного 
розвитку. Ефективна діяльність органів виконав-
чої влади є загальною умовою дієвості всієї сис-
теми гарантій прав, свобод, охоронюваних зако-
ном інтересів особи та належного виконання 
обов’язків [5, с.169].  Дві сторони управлінського 
процесу – ефективність і демократизм – повинні 
знаходитись в органічній єдності [9, с.41]. Ефек-
тивність управління – це не просто сукупність 
впливу окремих факторів, а результат складної 
взаємодії політичних, соціально-економічних, 
організаційних, ідеологічних, психологічних, 
ситуаційних і мотиваційних факторів [9, с.201].   

Дуже важливе значення для реалізації осо-
бою своїх прав і свобод має забезпечення в реа-
льному житті вищої юридичної сили Конституції 
України, так само як і її безпосередньої дії. Про-
те, низький рівень загальної, політичної і право-
вої культури як громадян, так і посадових осіб 
поки що не сприяє виконанню зазначених вимог 
щодо реального забезпечення державою прав та 
свобод у сфері виконавчої влади. З огляду на це 
засоби та процедурні механізми фактичної реалі-
зації прав і свобод громадян потребують пода-
льшого вдосконалення в ході проведення адміні-
стративної реформи [5, с.169]. 

Створення правової держави, ідея якої про-
голошена Конституцією України, неможливе без 
повного правового урегулювання взаємовідно-
син держави, її органів та посадових осіб з лю-
диною та громадянином. Правова держава озна-
чає не лише формальну законність, котра забез-
печує регулярність та послідовність у досягненні 
та підтриманні демократичного ладу, але й спра-
ведливість, засновану на визнанні й повному 

сприйнятті найвищої людської цінності особис-
тості [12, с. 97].  

Основною ознакою правової держави є те, 
що у ній панують і верховенствують право і за-
кон. Усі державні органи, їх посадові особи, 
об’єднання громадян та інші суб’єкти права по-
винні діяти в межах Конституції та відповідно до 
законів України. Громадяни здійснюють свої 
права за принципом «дозволено все, що не забо-
роняється законом», державні органи та їх поса-
дові особи – за принципом «дозволено лише те, 
що визначено законом». Це правило підноситься 
до рівня конституційного принципу (ст.ст. 6,8 
Конституції України) [2, с.28]. Для забезпечення 
верховенства права у функціонуванні державної 
служби необхідне цілком рівноцінне ставлення 
державних службовців як до стану виконання з 
боку громадян обов’язків перед державою, так і 
до стану виконання з боку держави обов’язків 
щодо забезпечення їх прав і свобод, за що дер-
жава несе, згідно з Конституцією України, відпо-
відальність. Виконання значної частини 
обов’язків органів виконавчої влади перед при-
ватними особами (включаючи в це поняття гро-
мадян і юридичних осіб) пов’язане з такою но-
вою функцією держави, як надання так званих 
управлінських послуг [5, с.148-149]. Ця функція 
передбачена Концепцією адміністративної рефо-
рми, а самі управлінські послуги визначені «як 
послуги з боку органів виконавчої влади, що є 
необхідною умовою реалізації прав і свобод гро-
мадян – зокрема, реєстрація, ліцензування, сер-
тифікація тощо [10, с.11]. Саме дефініція «послу-
ги» акцентує увагу на виконанні обов’язків дер-
жави перед приватними особами, спрямованих 
на юридичне оформлення умов, необхідних для 
забезпечення належної реалізації ними своїх 
прав і охоронюваних законом інтересів. Як за-
значає В.Б. Авер’янов, таке розуміння повніше 
відповідає новій ідеології «служіння держави» 
перед людиною. «Служіння» з боку виконавчої 
влади – це і є, власне кажучи, надання її органами 
послуг. Усе цілком закономірно, підкреслює вче-
ний, оскільки сама державна влада – це реалізація 
аж ніяк не лише повноважень, що зобов’язують 
громадянина, а й виконання певних обов’язків 
держави перед громадянином, за які вона цілком 
відповідальна перед ним. І таких обов’язків з її бо-
ку з’являтиметься дедалі більше по мірі подальшої 
демократизації держави [5, с.149].   

Розбудова правової демократичної України 
зумовлює зростання ролі права, оскільки воно 
створює для цього необхідні умови: упорядкова-
ність, визначеність, організованість, динаміч-
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ність суспільних відносин. Це безпосередньо 
стосується й середовища державного управління, 
в якому практично втілюється єдність діяльності 
й структур апарату управління [4, с.29]. Тому 
повною мірою необхідно використати можливо-
сті правових засобів, і насамперед, нормативного 
масиву не тільки для надійного функціонування 
системи управління, але й для цілеспрямованого 
зростання його ефективності. У системі права 
будь-якої держави адміністративно-правові нор-
ми посідають особливе місце. Це обумовлюється 
колом тих суспільних відносин, які підлягають 
упорядкуванню, охороні та розвитку у відповід-
ності з об’єктивними потребами. 

Україна проголошена соціальною держа-
вою, в якій людина, її життя і здоров’я, честь і 
гідність, недоторканість і безпека визнаються 
найвищою соціальною цінністю, саме на їхнє 
забезпечення й найповнішу реалізацію у суспі-
льному житті має бути спрямована уся державна 
діяльність і насамперед діяльність у сфері дер-
жавного управління. Адже конституційний лад 
України ґрунтується на визнанні людини, її жит-
тя і здоров’я, честі і гідності, недоторканості та 
безпеки найвищою соціальною цінністю, пріори-
тету її прав і свобод. Гарантування прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави, держа-
ва відповідальна перед людиною та суспільством 
за свою діяльність [1, ст.3]. Держава для людини, 
а не навпаки – такий зміст багатьох конституцій-
них норм, які визначають загальнодержавну полі-
тику у соціальній сфері, забезпечують соціальну 
спрямованість економіки. Поважаючи принципи 
соціальної справедливості, Конституція України 
надає рівні умови для розвитку кожної особистості, 
можливості застосування нею своїх здібностей на 
власну і суспільну користь [2, с.27-28]. 

Важливою ознакою соціальної держави є не 
лише врахування, а й сприяння з її боку задоволен-
ню інтересів усіх соціальних груп і прошарків на-
селення, зміцнення на цій основі соціальної злаго-
ди і єдності народу [2, с.27-28]. Зміна «державоце-
нтриської» ідеології на «людиноцентриську», пріо-
ритет служіння з боку держави людині (публічно-
сервісна діяльність) – це, безумовно, як зазначає 
С.Г. Стеценко, позитивні демократичні досягнення 
українського суспільства [6, с.48]. 

Серед загальних засад, які певною мірою 
мають бути реалізовані у процесі забезпечення 
прав і законних інтересів громадян, на першому 
місці безперечно стоїть принцип соціальної 
справедливості. Права громадян, їх законні інте-
реси у демократичній правовій соціальній дер-
жаві зорієнтовані на принцип соціальної справе-

дливості. Справедливість має різне вираження 
відповідно до характеру тих чи інших відносин. 
Прояви її дуже різноманітні, але головна суть 
полягає у тому, щоб забезпечити максимально 
можливі для суспільства матеріальні й духовні 
умови життя і повагу до тих, хто дійсно її заслу-
говує. Кожний, хто гідний цього, має усвідомлю-
вати, а також реально відчувати, що його у сус-
пільстві охороняє так звана броня справедливос-
ті, тобто суспільство за допомогою відповідних 
своїх структур, і передусім державного апарату, 
захищає його від неповаги, незаконних матеріа-
льних збитків тощо. Все зазначене має пряме ві-
дношення до діяльності органів державного 
управління, куди найчастіше звертаються грома-
дяни за розглядом різноманітних своїх справ. У 
зв’язку з цим вкрай необхідно налагодити відпо-
відне виховання службовців державного апарату, 
розглядати негативні прояви у ставлення цих 
службовців до громадян як грубе порушення їх-
ньої посадової дисципліни з усіма відповідними 
наслідками. Важливо також, щоб відповідні ви-
моги до кадрів державного управління знайшли 
своє втілення у посадових інструкціях, нормами 
яких у повсякденній діяльності має керуватися 
кожен службовець. Адже соціальна справедли-
вість – це такий соціально-духовний феномен, який 
не можна повністю запрограмувати у системі дію-
чих правових норм, яку б велику міру конкретності 
ці норми не мали. Тому кожний службовець, кожна 
посадова особа мусить повністю засвоїти та добре 
усвідомити основні вимоги принципу соціальної 
справедливості у своїй управлінській діяльності й 
послідовно керувати ними. 

Висновки. Ефективне забезпечення прав й 
охоронюваних законом інтересів громадян може 
бути належним лише за умов, коли структура, 
форми діяльності, сам стиль роботи, ставлення 
до людини в апараті державного управління  у 
кожного працівника цього апарату будуть опти-
мальними у плані відчуття та швидкого реагу-
вання на будь-які негативні моменти, які стри-
мують у тому чи іншому випадку практичне 
здійснення прав і свобод, а також інтересів чле-
нів суспільства. У плані поліпшення захисту 
прав й інтересів людини у діяльності управлінсь-
ких структур окремо стоїть питання щодо визна-
ченості критеріїв, за якими особистість пов’язує 
свою уяві про ефективність управлінської діяль-
ності у тому чи іншому випадку. Велике значен-
ня у такому визначенні відіграватимуть інтереси 
конкретної людини, неоднакові навіть стосовно 
типових життєвих управлінських ситуацій. Адже 
ці інтереси кожна особистість визначає, виходя-
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чи зі свого життєвого досвіду, рівня освіти, зага-
льної й професійної культури, своїх особистих 
потреб і уяв. Тому провідним критерієм у прак-
тичному забезпеченні прав та інтересів людини 
є: по-перше, відповідна норма права, і, по-друге, 
принцип «дозволено все окрім того, що прямо 
заборонено законом», усвідомлюючи при цьому, 
що кажучи про «закон», мається на увазі й інші, 
засновані на законі та відповідні йому норматив-
но-правові акти: задоволення інтересів, з якими 
людина пов’язує здійснення належних управлін-
ських дій; видання відповідної норми права; реа-
лізацію норми права стосовно кожної конкретної 
людини; швидкість, з якою право було захищено. 
Україна потребує участі громадян у вирішенні 
соціальних, економічних проблем. Це означає 
налагодження партнерства між громадянами та 
державою, що базується на поняття активного 
громадянства як основи політики у виконанні 
суспільно значимих завдань за допомогою участі 
в організаціях громадянського суспільства. Без 
активної участі громадян влада залишається 
структурою, яка утримує спільноту від розпаду. 
Громадянське суспільство забезпечує зміцнення 
та розвиток суспільного консенсусу. В Україні ж 
ситуація характеризується поки що слабкістю 
громадянського суспільства. Обмеженістю прос-
тору, де воно функціонує, та значною ізольовані-
стю його від політичного процесу. Внаслідок 
цього паростки громадянського суспільства виті-
сняються суспільством негромадянським, що 
позбавляє громадян не лише можливості відсто-
ювати свої права, але й самої потреби у будь-
яких соціальних правах, у збереженні особистіс-
ної ідентичності. Сьогодні склалася ситуація, 
коли дві великі сфери – влада, з одного боку, та 
суспільства, з іншого – це замкнені, непрозорі й 
практично самодостатні сфери. Викликає зане-
покоєння тенденція перетворення державно-
управлінської діяльності у так звану «сервісну», 
оскільки в умовах вітчизняної дійсності це озна-
чає утвердження в Україні корпоратократії  та 
створення механізму її подальшого обслугову-
вання. Натомість рівень демократії має бути по-
казником ефективності, культури та етики 
управління, цивілізованих форм реалізації його 
функцій. Форми й методи здійснення функцій 
державного управління у свою чергу повинні 
сприяти розширенню й якісному поглибленню 
демократичних основ суспільства.  

Основоположні акти, що визначають сут-
ність української державності передбачають її 
демократичний, правовий, соціальний характер, 
повна реалізація якого можлива лише за наявно-

сті належного механізму взаємодії всіх органів 
державної влади та місцевого самоврядування з 
метою забезпечення прав, свобод та охоронюва-
них законом інтересів фізичних осіб, а також 
прав та законних інтересів юридичних осіб.  Реа-
льність прав і свобод громадян забезпечується ная-
вністю системи гарантій, що передбачені законо-
давством та функціонують у певних формах, серед 
яких виділяється надання послуг, органами (поса-
довими особами), наділеними державно-владними 
повноваженнями. Ця форма є основною формою 
життєдіяльності, оскільки більшість прав та інте-
ресів фізичних та юридичних осіб щоденно реалі-
зуються саме за допомогою її, щоправда відсут-
ність чіткого законодавчого врегулювання правил 
та процедур її надання призводить до багатьох не-
гативних явищ, у тому числі й зловживання своїм 
службовим становищем та корупції.   
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Аннотация 
В статье раскрываются сущностные аспекты предоставления публично-властных услуг, исходя 

из их нормативно - правового регулирования на современном этапе развития украинского общества, 
основное внимание уделено взаимосвязям гражданского общества с государством, правовой регла-
ментации, в исследовании отмечается отсутствие единства в подходах и практике предоставления 
публично-властных услуг, что приводит к злоупотреблениям со стороны органов государственной 
власти наделенные правом предоставления публично-властных услуг.  
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ПРОКУРОР ЯК СУБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ 

 
Висвітлено окремі теоретичні аспекти функціональної сутності прокурорського кримінального переслі-

дування як виду прокурорської діяльності, завдання прокурора як суб’єкта кримінального переслідування, фо-
рми участі прокурора у кримінальному переслідуванні при реалізації окремих функцій прокуратури, а також 
співвідношення прокурорського нагляду за додержанням законів органами досудового слідства та криміналь-
ного переслідування, що здійснює прокурор. 

 
Постановка проблеми. Концепція рефор-

мування кримінальної юстиції України, затвер-
джена  Указом Президента України № 311/2008, 
передбачає, що у сфері кримінальної юстиції 
прокуратура в Україні має стати єдиним орга-
ном, на який покладається поряд з іншими функ-
ціями виконання кримінального переслідування 
особи, в тому числі висунення обвинувачення, 
процесуальне керівництво досудовим розсліду-
ванням та складання обвинувального акта.  

Враховуючи результати законопроектних 
робіт, зазначене буде передбачено і в новому 
Кримінально-процесуальному кодексі України. 
Про здійснення прокуратурою кримінального 
переслідування йдеться також у проекті Закону 
України «Про внесення змін до Конституції 
України», ініційованому в 2006 році керівницт-
вом Генеральної прокуратури України. 

Об’єктивним чинником, що може посприя-
ти у вирішенні цього питання, є потреба узго-
дження норм законодавства про прокуратуру 
України зі стандартами Ради Європи, відображе-
ними у Рекомендації R/2000/19  Комітету Мініс-
трів держав – членів Ради Європи «Про роль 
прокуратури в системі кримінального судочинст-
ва». В цьому документі наголошується на тому, що 
в усіх системах кримінального судочинства проку-
рори приймають рішення про порушення та продо-
вження кримінального переслідування, підтриму-
ють кримінальне обвинувачення в суді, а в деяких 
країнах – «... проводять, керують та здійснюють 
нагляд за слідством і розглядають альтернативи 
кримінальному переслідуванню» [1]. Отже, обран-
ня оптимальної моделі діяльності прокурорів у 
сфері кримінального переслідування в межах Ре-
комендації Ради Європи має здійснюватися винят-
ково на розсуд українського законодавця. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання кримінального переслідування та ролі 
прокурора в його здійсненні розроблялись у дос-

лідженнях українських вчених: Ю.М. Гроше-
вого, Л.М. Давиденка, В.Є. Зеленецького, О.Р. 
Михайленка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила, а також 
авторів новітніх фундаментальних робіт, опублі-
кованих у Росії: Ю.В. Козубенка, Г.М. Корольо-
ва, А.П. Лобанова, Є.Л. Нікітіна, А.Г. Халіуліна. 
Однак варто зазначити, що в юридичній літера-
турі немає єдності поглядів у визначенні сутності 
прокурорського кримінального переслідування, 
його поняття, обсягу та змісту. 

В низці монографічних досліджень, прове-
дених на підставі порівняльно-правового аналізу, 
відображено різноманітність підходів щодо ролі 
прокуратури у здійсненні кримінального перес-
лідування в різних європейських країнах [2, с.31–
56; 3, с.299].  

Автор ставить за мету висвітлити в статті 
окремі теоретичні аспекти функціональної сут-
ності прокурорського кримінального пересліду-
вання як виду прокурорської діяльності, завдан-
ня прокурора як суб’єкта кримінального переслі-
дування, форми участі прокурора у криміналь-
ному переслідуванні при реалізації окремих фу-
нкцій прокуратури, а також співвідношення про-
курорського нагляду за додержанням законів ор-
ганами досудового слідства й кримінального пе-
реслідування, що здійснює прокурор. 

Виклад основного матеріалу. В етимоло-
гічному розумінні одним із визначень терміна 
«переслідувати» є: «… висліджувати кого-небудь 
з метою покарання, віддання до суду» [4, с.299]. 
Воно більшою мірою наповнене юридичним змі-
стом та відтворює положення кримінально-проце-
суального законодавства більшості країн. Зокрема, 
кримінальним переслідуванням визначається про-
цесуальна діяльність, що здійснюється стороною 
обвинувачення з метою викриття підозрюваного, 
обвинуваченого у вчиненні злочину. 

У юридичній літературі поняття та зміст 
кримінального переслідування розуміються по-
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різному. На думку Є. Лук’янчикова та А. Муш-
ки, – це «... діяльність органів попереднього роз-
слідування і прокуратури по доведенню вини підо-
зрюваного і обвинуваченого у вчиненні злочи-
ну» [5, с.400]. Натомість А. Ларін називає його «... 
кримінально-процесуальною діяльністю, що пере-
дує вирішенню кримінальної справи і полягає у 
формулюванні та обґрунтуванні висновку про вчи-
нення певною особою злочину» [6, с.1116].  

На межі ХІХ–ХХ століть І. Фойницький 
основну увагу приділяв науковому обґрунтуван-
ню кримінального переслідування і визначав йо-
го як вимогу судового визнання права покарання, 
що належить державі за конкретний злочин [7, 
с.3]. Це визначення змістовно перебуває в одній 
площині з дефініцією М. Строговича, який у 
кримінальному переслідуванні вбачав «... суку-
ність процесуальних дій, спрямованих на ви-
криття певної особи у вчиненні злочину... та за-
безпечення застосування щодо неї заслуженого 
покарання» [8, с.14; 9, с.190]. Як вважає Л. Мала-
хова, у функціональному аспекті «... кримінальне 
переслідування здійснюється шляхом виявлення 
і дослідження доказів, що встановлюють подію 
злочину, винність особи, яка його вчинила, об-
ставин, які обтяжують відповідальність, а також 
обґрунтування обвинувачення у стадії поперед-
нього розслідування і підтримання його перед 
судом у судовому розгляді» [10, с.26]. Для згада-
них, як і для інших визначень, властиве визнання 
тих очевидних фактів, що кримінальне пересліду-
вання: а) здійснюється у межах кримінального су-
дочинства, б) носить процесуальний характер, в) 
спрямоване на забезпечення притягнення особи до 
кримінальної відповідальності та доведення її ви-
нуватості у вчиненні злочину, г) ставить за мету 
застосування до особи кримінального покарання. 

Оцінюючи загалом позитивно наведені 
вище поняття, зупинимося на інших змістовних 
характеристиках кримінального переслідування. 

Передусім звернемо увагу на додаткові пріо-
ритети, що доповнюють головну мету, – забезпе-
чення притягнення винних у вчиненні злочинів до 
кримінальної відповідальності. На наш погляд, та-
кими пріоритетами є захист прав потерпілих від 
злочину і відшкодування шкоди, заподіяної злочи-
ном, ще на стадії досудового розслідування. Усу-
нення наявного дисбалансу в забезпеченні захисту 
прав обвинувачених, з одного боку, і потерпілих – 
з другого, має розцінюватися як пріоритетне за-
вдання не лише кримінального судочинства в ці-
лому, а й кримінального переслідування. 

Важливе теоретичне значення має прави-
льне визначення кола суб’єктів кримінального 

переслідування. Ними є слідчі (в тому числі слі-
дчі прокуратури); особи, які здійснюють дізнан-
ня; прокурори при здійсненні нагляду за розслі-
дуванням і безпосередньому розслідуванні справ, 
підтриманні державного обвинувачення в суді. 
При цьому останнє охоплює не лише участь про-
курора в розгляді справ судом першої інстанції, а 
і в контрольних судових інстанціях, проте лише 
тоді, коли прокурор продовжує здійснювати об-
винувальну діяльність. Очевидно, немає підстав 
вважати кримінальним переслідуванням звер-
нення прокурора з апеляцією чи касаційним по-
данням на неправосудний обвинувальний вирок 
для його скасування або надання висновку про 
необхідність перегляду справи в порядку виклю-
чного провадження і, як наслідок, – реабілітації 
незаконно засудженої особи. 

Порушення і здійснення кримінального пе-
реслідування є генеруючим фактором у криміна-
льному процесі [11, с.102]. Ю. Козубенко визнає 
кримінальне переслідування рушійною силою 
кримінального процесу, яка «організує» весь 
процес у конкретній кримінальній справі, визна-
чає зміст і напрям провадження у ньому та за-
безпечує реалізацію конституційного принципу 
права громадян на участь і здійснення правосуд-
дя [12, с.63].  

У цьому зв’язку важливого теоретичного та 
практичного значення набуває визначення співвід-
ношення між прокурорським наглядом за додер-
жанням законів органами розслідування й участю 
прокурора в кримінальному переслідуванні. 

Свого часу в процесуальній літературі ви-
словлювалась думка про те, що «... віднесення 
прокурора до числа державних органів і посадо-
вих осіб, які здійснюють кримінальне пересліду-
вання, не виправдано та не відповідає його осно-
вному завданню в кримінальному процесі – здій-
сненню нагляду за виконанням законів при розс-
лідуванні злочинів» [13, с.43]. Л. Давиденко, своєю 
чергою, стверджує: «... функція розслідування, од-
на із форм боротьби зі злочинністю, одночасно є 
засобом прокурорського нагляду за попереднім 
слідством і дізнанням» [14, с.13]. Різними науков-
цями і практичними працівниками висувались 
пропозиції позбавити прокурорський нагляд за діз-
нанням та досудовим слідством характеру проце-
суального керівництва розслідуванням, вилучити з 
функцій прокуратури досудове слідство. 

У контексті нашого дослідження слушною 
вбачається думка Є. Нікітіна. Визначаючи кри-
мінальне переслідування функцією прокуратури, 
він розглядає його як похідне від наглядової фу-
нкції. Виявлення діяння, що містить ознаки 
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складу злочину, неминуче призводить до необ-
хідності вжиття заходів прокурорського реагу-
вання (порушення кримінальної справи) та за-
безпечення кримінального переслідування вин-
ної особи [15]. 

Практика вирішення таких питань, зокре-
ма, в інших країнах, засвідчує безпідставність 
побоювань щодо конкуренції зазначених форм 
діяльності. І це особливо помітно при порівнянні 
функцій прокурорського нагляду та здійснення 
кримінального переслідування. Як слушно за-
значено в літературі, кримінальне переслідуван-
ня і нагляд – це різнорівневі категорії [16, с.220]. 
Справді, вони здійснюються в одній сфері (кри-
мінального судочинства), але в різних площинах. 
З одного боку, використання прокурором нагля-
дових повноважень не завжди пов’язане з кримі-
нальним переслідуванням, з другого – криміна-
льне переслідування виходить за межі нагляду 
поза розслідуванням. 

Вказане, зокрема, випливає із завдань про-
курора зі здійснення нагляду за додержанням 
законів органами дізнання і досудового слідства, 
визначених у ст. 29 Закону України «Про проку-
ратуру». Безпосередньо чи опосередковано меті 
кримінального переслідування слугує сприяння 
прокурора розкриттю злочинів, захисту суб’єктів 
права від злочинних посягань (п. 1), виконанню 
вимог закону про невідворотність відповідально-
сті за вчинений злочин (п. 2 ч. 1 зазначеної стат-
ті). Навпаки, запобігання незаконному притяг-
ненню особи до кримінальної відповідальності та 
охорону прав і законних інтересів громадян, які 
перебувають під слідством (пункти 3 і 4 ч. 1), 
важко поєднати з реалізацією завдань криміна-
льного переслідування. 

Такий само поділ можна провести і між на-
глядовими повноваженнями прокурора. Його 
рішення затвердити обвинувальний висновок у 
справі явно свідчить про намір продовжити кри-
мінальне переслідування. Повернення прокуро-
ром справи на додаткове розслідування також не 
виключає такої можливості за результатами прове-
дення додаткових слідчих дій, хоча, в основному, 
спрямоване на усунення порушень закону в проце-
сі розслідування. А от при закритті справи, що на-
дійшла з обвинувальним висновком, до того ж за 
нереабілітуючими підставами, прокурор має на 
меті виправити помилку, до якої, можливо, приче-
тний сам, оскільки здійснював водночас і криміна-
льне переслідування, і нагляд за законністю дій та 
рішень слідчого впродовж розслідування.  

Отже, повноваження прокурора з нагляду 
за додержанням законів при здійсненні розсліду-

вання можна поділити на дві частини: а) повно-
важення, спрямовані на здійснення кримінального 
переслідування; б) повноваження щодо забезпечен-
ня виконання вимог кримінально-процесуального 
закону в частині забезпечення прав його учасників, 
порядку та строків розслідування. 

У свою чергу, перша група повноважень 
може бути розподілена на дві підгрупи: а) повно-
важення, що безпосередньо стосуються процесу-
альних дій стосовно підозрюваних та обвинува-
чених; б) повноваження, опосередковано спря-
мовані на активізацію розслідування злочинів і 
встановлення осіб, які їх вчинили. Як відмічає М. 
Мичко, «... спрямовуючи розслідування справи в 
певне русло, а при необхідності покладаючи 
край спробам «спустити на гальмах» криміналь-
ну справу по відношенню до корупціонерів і дія-
чів тіньової економіки всупереч зовнішньому 
тиску, прокурор реально здійснює кримінальне 
переслідування, забезпечуючи таким чином ви-
конання вимог закону щодо невідворотності від-
повідальності за здійснення злочину» [17, с.43]. 

Для правильного розуміння поняття кримі-
нального переслідування важливе значення має 
чітке визначення початкових і кінцевих його 
етапів. Стосовно початку кримінального перес-
лідування існують дві точки зору. Одні автори 
пов’язують це з появою таких процесуальних 
фігур, як підозрюваний та обвинувачений, що 
особливо чітко виявилося у наведеному  вище 
визначенні кримінального переслідування, за-
пропонованому Є. Лук’янчиковим та А. Муш-
кою. На відміну від кримінально-процесуальної 
діяльності, яка наступає з моменту одержання 
повідомлення про вчинення злочину, стверджу-
ють Н. Ковтун та А. Кузнєцова, кримінальне пе-
реслідування слід пов’язувати з набуттям особою 
процесуального статусу підозрюваного чи обви-
нуваченого [18]. Натомість А. Ларін вважає, що 
початок кримінального переслідування може 
пов’язуватися з порушенням кримінальної спра-
ви стосовно конкретної особи [6, с.1116]. 

У сучасних умовах таке питання доречно 
вирішувати в контексті  ст. 236-7 КПК України. 
Цією нормою передбачається можливість оскар-
ження до суду постанов органів розслідування та 
прокурора про порушення кримінальної справи 
як стосовно конкретної особи, так і за фактом 
вчинення злочину, у випадку порушення права 
відповідної особи. Іншими словами, якщо особа 
вважає, що її починають переслідувати, це призве-
ло або призведе до певних обмежень її прав і сво-
бод. Отже, відповідно до змісту закону відправним 
моментом, з яким пов’язаний початок криміналь-
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ного переслідування, слід вважати саме факт по-
рушення кримінальної справи незалежно від того, 
оскаржено відповідну постанову чи ні. 

У цьому зв’язку постає запитання: в якому 
співвідношенні перебувають кримінальне перес-
лідування та оперативно-розшукова діяльність? З 
одного боку, недоречно було б заперечувати тіс-
ний взаємозв’язок між ними, якщо врахувати, що 
згідно зі ст. 1 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» одним із її завдань є по-
шук і фіксація фактичних даних про протиправні 
діяння окремих осіб та груп, відповідальність за 
які передбачена Кримінальним кодексом Украї-
ни. Відлунням цих положень є висновок О. Баєва 
про некоректність розгляду кримінального пере-
слідування конкретної особи без урахування «ді-
яльності, що приводить до її, конкретної особи, 
виявлення» [19, с.30]. З другого боку, така діяль-
ність хоча і процесуального характеру (у широ-
кому розумінні), однак не регулюється нормами 
кримінально-процесуального закону. Тому мож-
на стверджувати, що оперативно-розшу-кові за-
ходи, в тому числі й стосовно конкретної особи, 
мають підготовчий характер щодо кримінально-
го переслідування, звичайно, якщо їх результа-
том є порушення кримінальної справи. 

Кінцевим моментом кримінального перес-
лідування в межах кримінального судочинства є 
прийняття остаточного процесуального рішення 
у кримінальній справі як в ході досудового слід-
ства, так і судового розгляду. На обох цих стаді-
ях крапку у кримінальному переслідуванні мо-
жуть поставити і прокурор, і суд. 

Що ж до позиції прокурора, який відмовля-
ється від обвинувачення в суді, то, на думку Н. 
Ковтуна та А. Кузнєцова, у цьому випадку він 
відмовляється не від кримінального пересліду-
вання, оскільки неможливо відмовитись від уже 
розпочатої процесуальної діяльності, а саме від 
обвинувачення [16, с.31]. Якщо навіть припусти-
ти неможливість відмовитися від наслідків попе-
редньої процесуальної діяльності у межах кримі-
нального переслідування, цілком можна не про-
довжувати кримінальне переслідування, що рів-
нозначно відмові від обвинувачення. 

Як уже зазначалося, на стадії досудового 
розслідування прокурор здійснює кримінальне 
переслідування шляхом реалізації наглядових 
повноважень і безпосередньої участі в прова-
дженні слідства. Єдиною формою кримінального 
переслідування на судовій стадії процесу є підт-
римання державного обвинувачення. Тому поза 
межами кримінального переслідування залиша-
ються повноваження, спрямовані на сприяння 

прокурором виконанню вимог закону про всебі-
чний, повний і об’єктивний розгляд справи та 
постановленню судового рішення, що ґрунтуєть-
ся на законі (ст. 34), і вжиття передбачених зако-
ном заходів до усунення порушень закону, від 
кого б вони не виходили (ст. 35 Закону України 
«Про прокуратуру»). 

Сюди ж потрібно, зокрема, віднести дії 
прокурора щодо виявлення обставин, які став-
лять під сумнів обвинувачення або пом’якшують 
відповідальність обвинуваченого. 

У кримінально-процесуальній діяльності 
прокурора можна угледіти деякі елементи реалі-
зації ним функції представництва в суді інтересів 
громадян, які є потерпілими (ч. 1 ст. 36-1 КПК 
України). Так, «у випадку наявності поважних 
причин, які стоять на заваді можливості захисту 
своїх прав потерпілою особою, право на захист її 
прав повинен реалізувати прокурор» [20, с.503].  

Висновок. Прокурорське кримінальне пе-
реслідування – це врегульована законодавством 
процесуальна діяльність прокурора,  спрямована 
на забезпечення притягнення до кримінальної 
відповідальності осіб, які вчинили злочини, охо-
рону законних інтересів громадян і держави від 
злочинних посягань.  

Погоджуючись із необхідністю конститу-
ційного закріплення діяльності прокуратури що-
до кримінального переслідування, потрібно ви-
знати його однією з функцій прокуратури. Це 
матиме велике не лише теоретичне, а й практич-
не значення на стадії прийняття нового Закону 
України «Про прокуратуру» або його нової реда-
кції. З огляду на важливість зазначених та інших 
проблем участь прокурора у кримінальному пе-
реслідуванні має стати предметом подальших 
ґрунтовних наукових досліджень. 
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Summary 
The author covers some theoretical aspects of the functional nature of the criminal prosecution as a form of pub-

lic prosecutor's activities, his tasks and participation forms in criminal proceedings in the course of realization of the 
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Г.П. Середа 
ПРОКУРОР КАК СУБЪЕКТ КРИМИНАЛЬНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Аннотация 
Раскрыто отдельные теоретические аспекты функциональной сущности прокурорского криминального прес-

ледования как вида прокурорской деятельности, задача прокурора как субъекта криминального преследования, фор-
мы участия прокурора в криминальном преследовании при реализации отдельных функций прокуратуры, а также 
соотношение прокурорского надзора за соблюдением законов органами досудебного следствия и криминального 
преследования, которое осуществляет прокурор. 

Ключевые слова: прокурор; криминальное преследование; Рекомендации Совета Европы; субъекты кри-
минального преследования; прокурорский надзор за соблюдением законов; государственное обвинение. 
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РІЗНОВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОСЯГАННЯ НА ПУБЛІЧНІ АТРИБУТИ  
ТА СИМВОЛИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 
Досліджується адміністративна відповідальність за незаконні дії щодо публічних атрибутів і символів 

України в зіставленні її з кримінальною відповідальністю за публічну наругу над атрибутами і символами 
Української держави згідно з чинним національним законодавством. 

Ключові слова: адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, державні нагороди Укра-
їни, публічні атрибути, публічні символи. 

 
Постановка проблеми. Кожен громадянин 

України, відповідно до ст. 65  Конституції Укра-
їни, зобов’язаний шанувати її державні символи. 
За порушення даного обов’язку настає відповіда-
льність. Згідно з п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції 
України, виключно законами України визнача-
ються засади цивільно-правової відповідальнос-
ті; діяння, які є злочинами, адміністративними 
або дисциплінарними правопорушеннями, та ві-
дповідальність за них. На даний час у чинному 
законодавстві України є певні недоопрацювання 
щодо відповідальності осіб за скоєні адміністра-
тивні правопорушення та злочини  у сфері публі-
чних атрибутів і символів Української держави.  

Ступінь наукової розробки проблеми.    
У процесі дослідження використано сучасні но-
рмативні акти України, енциклопедичні матеріа-
ли, наукові дослідження Бауліна Ю. В., Борисова 
В. І., Гавриша С. Б., Калюжного Р.А., Коломоєць 
Т.О., Колпакова В.К., Комзюка А.Т., Погрібного 
О.О., Сташиса В. В., Тація В.Я. та ін. 

 Мета статті – розглянути існуючі погляди 
щодо поняття адміністративної відповідальності 
у сфері публічних атрибутів і символів Україн-
ської держави.; проаналізувати адміністративну 
відповідальність за незаконні дії щодо держав-
них нагород України згідно зі ст. 186-1 КУпАП, 
порівняти її з кримінальною відповідальністю за 
публічну наругу над атрибутами та символами 
Української держави згідно зі ст. 338 КК Украї-
ни, визначити спільні ознаки та відмітності у 
вищезазначених статтях. 

Виклад основного матеріалу. Згідно зі ст. 
20 Закону України «Про державні нагороди 
України» від 16 березня 2000 р. особи, винні у 
порушенні законодавства про державні нагоро-
ди, несуть відповідальність відповідно до законів 
України [1]. Загальне розуміння відповідальності 
– це покладений на когось або взятий на себе 
обов’язок відповідати за певну ділянку роботи, 
справу, за чиїсь дії, вчинки, слова; серйозність, 
важливість справи, моменту тощо [2, с. 136]. 

Юридична відповідальність є різновидом 
соціальної відповідальності, сутність якої поля-
гає у застосуванні до правопорушників (фізич-
них та юридичних осіб) передбачених законо-
давством санкцій, що забезпечуються у приму-
совому  порядку державою [3, с. 437].  

Складовою її частиною є адміністративна 
відповідальність громадян і службових осіб за 
вчинені ними адміністративні правопорушення. 
В Україні порядок застосування адміністративної 
відповідальності регулюється КУпАП  та іншими 
законодавчими актами, які передбачають адміні-
стративну відповідальність [3, с.45-46]. Метою 
адміністративної відповідальності є виховання 
особи, яка вчинила адміністративне правопору-
шення, в дусі дотримання законів, поваги до пра-
вил співжиття, а також запобігання вчиненню 
нових правопорушень як самим порушником, так 
і іншими особами. Адміністративній відповіда-
льності підлягають особи, які досягли на момент 
вчинення адміністративного  правопорушення 
16-річного віку. Службові особи несуть адмініс-
тративну відповідальність за адміністративні 
правопорушення, пов’язані з недотриманням 
установлених правил, забезпечення виконання 
яких є їхнім службовим  обов’язком.  

Як зазначає А.Т.Комзюк, адміністративна 
відповідальність – це застосування до осіб, які 
вчинили адміністративні проступки, адміністра-
тивних стягнень, що тягнуть для цих осіб обтяж-
ливі наслідки майнового, морального, особистіс-
тного чи іншого характеру і накладаються упов-
новаженими на те органами чи посадовими осо-
бами на підставах і у порядку, встановленому 
нормами адміністративного права [4].  

В.К.Колпаков вважає, що адміністративна 
відповідальність – це специфічне реагування 
держави на адміністративне правопорушення, що 
полягає в застосуванні уповноваженим органом 
або посадовою особою передбаченого законом 
стягнення до суб’єкта правопорушення [5]. Як 
правило, адміністративна відповідальність настає 
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за порушення найменшої частини адміністратив-
но-правових норм, а саме: за порушення фізич-
ними особами деяких обов’язків у сфері держав-
ного управління, тобто за вчинення адміністра-
тивних правопорушень (проступків). 

На думку Т.О. Коломієць, адміністративна 
– це різновид правової відповідальності, специ-
фічна форма негативного реагування з боку дер-
жави в особі її компетентних органів на відпові-
дну категорію протиправних проявів (передусім 
адміністративних проступків), згідно з якою осо-
би, що скоїли ці правопорушення, повинні дати 
відповідь перед повноваженим державним орга-
ном за свої неправомірні дії і понести за це адмі-
ністративні стягнення в установлених законом 
формах і порядку [6]. 

Відповідно до предмета нашого розгляду 
ми вважаємо, що адміністративна відповідаль-
ність у сфері публічних атрибутів і символів 
Української держави – це реакція держави на 
адміністративне правопорушення вчинене щодо 
публічних атрибутів і символів Української дер-
жави, що полягає в застосуванні уповноваженим 
органом або посадовою особою передбаченого 
законом стягнення до суб’єктів правопорушення.  

Про адміністративну відповідальність 
юридичних осіб зазначено в Рішенні Конститу-
ційного Суду України щодо офіційного тлума-
чення положень п. 22 ч. 1 ст. 92 Конституції 
України, ч.1, 3 ст. 2, ч. 1 ст. 38 КУпАП (справа 
про відповідальність юридичних осіб) зазначено, 
що згідно з ч. 3 ст. 2 КУпАП його положення 
поширюються і на адміністративні правопору-
шення, відповідальність за вчинення яких перед-
бачена законодавством, ще не включеним до 
цього Кодексу [7]. З’ясовуючи зміст цієї норми, 
Конституційний Суд України вважає за доцільне 
звернутися до генезису інституту адміністратив-
ної відповідальності. 

Згідно зі ст. 186-1 КУпАП, за незаконні дії 
щодо державних нагород, а саме: купівлю, про-
даж, обмін чи іншу оплатну передачу ордена, 
медалі, нагрудного знака до почесного звання, а 
так само їх привласнення або носіння особою, 
яка не має на те права, чи незаконне зберігання, 
настає відповідальність у вигляді накладення 
штрафу від одного до двох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян [8, с. 9]. 

У науково-практичному коментарі КУпАП 
Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний 
та ін. зазначають, що об’єктом цього правопору-
шення є суспільні відносини у сфері відзначення 
громадян за особисті заслуги перед Україною, а 
також у сфері державного управління [9].  

Об’єктивна сторона правопорушення, пе-
редбаченого коментованою статтею, полягає у 
вчиненні таких дій: купівлі, продажі, обміні чи 
іншої оплатної передачі ордена, медалі, нагруд-
ного знака до почесного звання, так само їх при-
власненні або носінні особою, яка не має на те 
права, чи незаконному зберіганні. Перелік орде-
нів, медалей та почесних звань міститься у Зако-
ні України «Про державні нагороди України». 
Статути і положення про державні нагороди ви-
значають підстави для нагородження, містять 
опис державної нагороди, а також установлюють 
порядок нагородження, вручення, носіння дер-
жавних нагород та інші правила. 

Суб’єктивна сторона правопорушення ха-
рактеризується наявністю вини у формі прямого 
умислу. Суб’єктом правопорушення може бути 
фізична, дієздатна особа, якій на момент вчинен-
ня правопорушення виповнилося 16 років. 

Ми вважаємо, що в КУпАП доцільно пе-
редбачити адміністративну відповідальність за 
незаконні дії щодо відомчих нагород, які теж ві-
дносяться до публічних атрибутів і символів 
Української держави, а саме: купівлю, продаж, 
обмін чи іншу оплатну передачу відомчих наго-
род, їх привласнення або носіння особою, яка не 
має на те права, незаконне зберігання. 

Актуальне зіставлення розгляненої адмініст-
ративної відповідальності з кримінально-правовою 
за дії, передбачені ст. 338 КК України. 

Загальне визначення кримінальної відпові-
дальності характеризує її як  вид юридичної від-
повідальності, суть якого полягає у застосуванні 
судом від імені держави до особи, що вчинила 
злочин, державного примусу у формі покарання 
[3, с. 434].  

Цікава за критеріями розмежування адміні-
стративної відповідальності від кримінальної 
позиція Т.О.Коломоєць. До загальних критеріїв 
вона відносить: 1. Органи, які застосовують від-
повідальність. Рішення про застосування адміні-
стративної відповідальності приймаються чис-
ленними органами управління, які наділені пра-
вами безпосереднього застосування до винних у 
скоєнні правопорушень відповідних адміністра-
тивних стягнень (ст.ст. 218 – 244-15 КУпАП). 

2. Правові наслідки від застосування адмініс-
тративно-карних і кримінальних санкцій. Санкції 
та правообмеження, що застосовуються до право-
порушників при притягненні до кримінальної від-
повідальності більш суворіші, ніж при адміністра-
тивній відповідальності. Заходи адміністративної 
відповідальності, навіть якщо вони застосовуються 
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судовими органами, не тягнуть за собою таких на-
слідків, як судимість, ізоляція від суспільства. 

3. Коло суб’єктів. До кримінальної відпові-
дальності можуть бути притягнуті громадяни 
України або іноземні громадяни, особи без гро-
мадянства, осудні особи, які досягли віку кримі-
нальної відповідальності – 16-ти (ч.1 ст.22 КК 
України), а за окремі злочини – від 14-ти до 16-
ти років (ч. 2 ст.22 КК України). До адміністра-
тивної відповідальності можуть бути притягнуті, 
крім уже перерахованих, фізичних осіб,  також 
неповнолітні, які досягли 16 років, і до яких за-
стосовуються заходи впливу, передбачені стат-
тею 24-1 КУпАП). 

4. Нормативні та фактичні підстави. Нор-
мативними підставами застосування криміналь-
ної відповідальності є норми КК України, адмі-
ністративної – норми КУпАП та інших законода-
вчих актів, що встановлюють адміністративну 
відповідальність. Фактичними підставами є вчи-
нення правопорушення, що має ознаки адмініст-
ративного проступку чи  кримінального злочину. 

5. Процедура та швидкість застосування сан-
кцій до правопорушників. Це можна пояснити тим, 
що адміністративні проступки в порівнянні з кри-
мінальними злочинами легко встановлюються, не 
вимагають у більшості випадках проведення попе-
реднього слідства, судового розгляду [6]. 

Предметом нашого зіставлення є ст. 338 
КК України, яка передбачає відповідальність за 
публічну наругу над Державним Прапором Укра-
їни, Державним Гербом України або Державним 
Гімном України [10].  

Суспільна небезпечність передбачених ці-
єю статтею злочинів полягає в тому, що вони 
посягають на суспільні відносини, які забезпе-
чують авторитет і достоїнство органів державної 
влади України як суверенної держави, принижу-
ють державні символи України або іноземної 
держави та порушують порядок їх використання. 

Предметом скоєння злочину, передбачено-
го ч. 1 ст. 338 КК України, є Державний Прапор 
України, Державний Герб України і Державний 
Гімн України. Оскільки спеціальні закони ще не 
прийняті, питання, пов’язані з державною сим-
волікою України, регламентуються низкою ін-
ших нормативно-правових актів. 

Порядок використання державних символів 
України регламентується Указом Президента 
України «Питання щодо використання держав-
них символів України» від 9 лютого 2001 р. [11, 
с.1]. Наруга над іншого роду емблемами і прапо-
рами не утворює даного злочину. Для кваліфіка-
ції за ч. 1 ст. 338 КК України не має значення, 

встановлені чи підняті Герб або Прапор, викону-
ється Гімн України чи ні. 

Предметом злочину, передбаченого ч. 2 ст. 
338 КК України, є офіційно встановлений або 
піднятий прапор або герб будь-якої іноземної 
держави. Не є предметом цього злочину прапори 
і герби, які не є символами іноземної держави 
(прапор суб’єкта федерації, прапор міжнародної 
організації та ін.), або які є такими символами, 
проте не були офіційно встановлені або підняті. 
Наруга над гімном іноземної держави не тягне за 
собою кримінальної відповідальності. 

Прапор (герб) іноземної держави вважається 
офіційно піднятим (установленим), якщо його під-
нято (встановлено) на території посольства чи кон-
сульства, на засобах пересування глави диплома-
тичного представництва або у зв'язку з візитом де-
легації іноземної держави у місці її зустрічі тощо 
(п.п. 7, 22 «Положення про дипломатичні предста-
вництва та консульські установи іноземних держав 
в Україні», затвердженого Указом Президента 
України від 10 червня 1993 р. [12, с.1]. 

Наруга над державними символами (пра-
пором, гербом) іноземної держави, які не були 
офіційно підняті чи встановлені, якщо вона була 
вчинена з мотивів явної неповаги до суспільства 
і супроводжувалася особливою зухвалістю чи 
винятковим цинізмом, може бути кваліфікована 
за ст. 296 КК України. 

З об’єктивної сторони аналізовані злочини 
виявляються лише у публічній нарузі над зазна-
ченими символами. Під наругою розуміють гру-
бе, образливе ставлення, зле висміювання, дії, 
спрямовані на приниження тих цінностей, до 
яких інші члени суспільства ставляться з пова-
гою (наприклад, зривання прапора чи герба, їх 
знищення або пошкодження, використання не за 
призначенням, учинення на них непристойних 
написів або малюнків, спотворення тексту або 
музики гімну, поширення його тексту зі спотво-
ренням змісту і значення, інші дії, в яких виявля-
ється зневажливе ставлення особи до державних 
символів. Публічний характер дій означає, що 
вони можуть бути вчинені як відкрито, так і тає-
мно, але за умови, що згодом стануть очевидни-
ми для невизначеного кола осіб. Місце вчинення 
злочину на кваліфікацію не впливає. Для квалі-
фікації не має значення, є публічна наруга над 
державними символами виявом негативного ста-
влення до самих цих символів чи до їх носія 
(держави). 

Злочини вважаються закінченими з моменту 
вчинення будь-якої дії, пов’язаної з наругою над 
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державними символами. Не має значення, чи вда-
лося особі здійснити свій намір до кінця, чи ні. 

Суб’єктивна сторона злочинів характеризу-
ється виною у виді прямого умислу. Особа усві-
домлює суспільно небезпечний характер своїх 
дій, розуміє, що вони порушують порядок вико-
ристання державних символів України або іно-
земної держави, принижує їх авторитет і бажає 
вчинити саме такі дії. 

Суб’єкт злочинів – будь-яка особа, якій ви-
повнилося 16 років. Особи у віці від 14-ти до 16-
ти років можуть бути притягнуті до кримінальної 
відповідальності лише у разі публічної наруги 
над державними символами України чи офіційно 
встановленим або піднятим прапором чи гербом 
іноземної держави, якщо такі дії вчинені шляхом 
їх умисного знищення чи пошкодження загаль-
нонебезпечним способом або при настанні тяж-
ких наслідків (ч. 2 ст. 194 КК України). 

Публічна наруга над Державним Гербом, 
Державним Прапором або Державним Гімном 
України чи офіційно встановленим або піднятим 
гербом чи прапором іноземної держави, вчинені 
з хуліганських спонукань, підлягає кваліфікації 
за ст. ст. 296, 338 КК України [13, с. 8-9]. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про 
рекламу» від 3 липня 1996 р. [14], забороняється 
використовувати або імітувати зображення Дер-
жавного Герба України, Державного Прапора 
України або звучання Державного Гімну Украї-
ни. Імітація зазначених державних символів у 
рекламній діяльності не тягне відповідальності за 
ст. 338 КК України, але створює підстави для 
притягнення суб’єктів підприємницької діяльно-
сті до фінансової відповідальності. 

Порівнюючи адміністративну відповідаль-
ність, передбачену  ст. 186-1 КУпАП за незакон-
ні дії щодо державних нагород та кримінальну 
відповідальність згідно зі ст. 338 КК України за 
публічну наругу над Державним Прапором Укра-
їни, Державним Гербом України або Державним 
Гімном України, нами досліджено, що спільними 
характерними ознаками даних статей є їх відпо-
відність Конституції України [15]: згідно зі ст. 65 
Конституції України шанування державних сим-
волів України є обов’язком громадян України; 
згідно зі ст. 92 Конституції України, виключно 
законами України встановлюються  як порядок  
використання  і  захисту  державних символів, 
так і державні нагороди.  

Висновки. У процесі нашого дослідження 
ми проаналізували й дослідили те, що на даний 
час у чинному законодавстві України є недооп-
рацювання у сфері застосування публічних атри-

бутів і символів Української держави, які прояв-
ляються в недосконалості статті КУпАП стосов-
но адміністративної відповідальності  за неза-
конні дії щодо нагород України, а також стосов-
но інших публічних атрибутів і символів Україн-
ської держави. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ СТОРОНИ ПОВТОРНОСТІ, 
СУКУПНОСТІ ТА РЕЦИДИВУ  ЗЛОЧИНІВ 

 
Криміналістична характеристика суб’єктивних ознак  повторності та рецидиву  являє собою систематизований, 

складений за певною схемою, перелік кримінально важливої психологічної інформації стосовно особи  злочинця. 
Ключові слова: криміналістична характеристика, психологічний портрет, агресивний стан, корислива мо-

тивація, емоційна залежність, повторність, сукупність, рецидив. 
        

Постановка проблеми. Протиправна по-
ведінка людини - це явище настільки складне і 
багатогранне,  що важко окремо перевірити й 
оцінити якусь одну теорію, що її пояснює.              

Слушно зауважують В. Бачинін і М. Панов, 
що «людське «Я» багатовимірне і  виступає та-
ким у всіх його проявах, включаючи й ті, які ма-
ють соціальний,  кримінальний характер. Особа 
злочинця, власне людина, в мотивах,  орієнтаціях 
і поведінці якої переважають деструктивно-
кримінальні компоненти, як правило, не стає од-
новимірною через те, що її активізм спрямований 
в інший бік, аніж того потребують морально-
правові імперативи. Кримінальне «Я» має не 
менш складну структуру, ніж індивідуальне «Я» 
людини з позитивними соціальними орієнтація-
ми» [1]. Безумовно, як масове     явище , злочин-
ність надзвичайно актуальна соціальна проблема, 
що викликає занепокоєння       суспільства, а сис-
тематична протиправна поведінка людини вима-
гає до себе все більшої уваги.   

Ступінь наукової розробки. Не одне по-
коління вчених-кримінологів досліджувало по-
ведінку особистості саме кримінологічного 
спрямування. Серед них такі відомі вітчизняні 
вчені, як А. П. Закалюк [6], А. Ф. Зелінський [4], 
М. В. Костецький [7] та інші.  

Ґрунтовні праці, які базувалися на тодішньо-
му уявленні про особу злочинця, видали також ро-
сійські вчені. Зокрема, професор В. К. Звірбуль 
писав, що людина, її поведінка - це найскладніший 
об'єкт дослідження, вивченням якого займаються 
багато природничих і суспільних наук [2].  

Мета статті полягає в тім, щоб визначити 
криміналістчний аспект дослідження даної про-
блеми, а не намагатися  рецептувати дані інших 
наук, що вивчають людину і властивості її осо-
бистості. Таким аспектом на сучасному етапі ро-
звитку криміналістики могло б бути дослідження 
соціально-психологічних ознак суб’єк-тивних 
елементів криміналістичної характеристики по-
вторності та рецидиву злочинів, прояву причин 
рецидивної злочинності та конкретної злочинної 

поведінки осіб. що вчинять злочини повторно. 
Зазначена проблема має не тільки кримінологіч-
не а і криміналістичне значення. Вагомість і 
комплексність проблеми припускають системний 
підхід до її вивчення, зумовлюють необхідність 
взаємодії криміналістики з іншими, у тому числі 
й природничими, науками. За подібної постанов-
ки питання, особа повинна вивчатися не ізольо-
вано, а в системі суспільних відносин. Особа же 
злочинця - у поєднанні з дослідженням загальних 
проблем злочинності та її причин,а мотиви інди-
відуальної поведінки - у діалектичному зв'язку з 
потребами, ціннісними соціальними орієнтирами 
тощо.  

Найбільш важливі поєднуючі та індивілі-
зуючі ознаки суб’єктивних елементів криміналі-
стичної характеристики особи можна з'ясувати за 
допомоги методу типологізації. Застосування 
типологізації дозволяє порівняти різні типології 
чи розробити узагальнену або  індивідуальну ти-
пологію. Проблема типології особи злочинця в 
сучасній юридичній психології переважно не ро-
зглядається чи ототожнюється з класифіка-цією, 
що призводить до певної плутанини.  

Типологізація, як і класифікація, являє со-
бою упорядкування вихідного наукового матері-
алу за певними ознаками. Власне упорядкування 
здійснюється способом розчленування сукупнос-
ті явиш, характеристик тощо і подальшого їх по-
єднання у групи чи підгрупи. У формально-
математичному плані такі групи повинні допов-
нювати одна одну і водночас взаємно не перети-
натися. Але у психології реальна складність дос-
ліджуваних явиш, їх поліопосередкування, неод-
нозначність проявів не завжди дозволяють дося-
гти чистоти груп. Це, зокрема, призводить до 
змішаних або проміжних типів, у нашому випад-
ку – типів особи злочинця.  

У кримінальній психології стосовно особи-
стості класифікація виступає простішим спосо-
бом упорядкування. Навіть тоді, коли за основу 
класифікації одночасно беруться дві-три ознаки, 
вони не є суттєвими, істотними, а особистість 
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розглядається не як носій комплексу криміналіс-
тичних характеристик, а як представник певного 
контингенту. 

Криміналістична характеристика є іншим 
рівнем пізнання й узагальнення, за якого особа 
злочинця якісно відрізняються одна від одної за 
істотними ознаками. У побудові типології осіб, 
які неодноразово вчиняють злочини, можливі два 
основні напрямки. Перший — закрита типологія, 
яка спирається на певний набір наперед визначе-
них ознак і остаточну кількість вирізнених типів. 
Другий — відкрита, або прогресивна типологія, в 
якій відсутній остаточний набір наперед визна-
чених ознак, що вичерпно характеризують окре-
мі типи та, що найважливіше, окремих осіб.  

Проблемою дослідження криміналістичної 
характеристики окремих ознак внутрішньої сто-
рони особи злочинця займалося не одне поколін-
ня криміналістів. Серед них особливо варто від-
значити таких відомих сучасних учених як 
В.Т.Нор [7], В.П.Бахін [8], В.Г.Гончаренко [9], 
М.Я.Сегай [10], В.О.Коновалова [11], В.Ю.Ше-
пітько [11] та ін. 

Виклад основного матеріалу. Існування 
різних типологій особи злочинця, виходячи із 
суб’єктивних ознак, - цілком закономірне явище. 
Опираючись на неоднакові вихідні ознаки, вони 
сприяють прогнозуванню злочинної поведінки, 
всебічному розкриттю сутності особи злочинця, 
розслідуванню вчинюваних злочинів та подаль-
шій профілактиці і запобіганню злочинам. Гли-
бина розкриття забезпечується тим, що вирізнені 
типи суб’єктів  одночасно виступають одини-
цями подальшого криміналістичного вивчення і 
пояснення. Враховуючи це, можна запропонува-
ти типологію суб’єктів , що систематично вчи-
няють злочини, яка базується на відкритій типо-
логії, тобто поділом усієї категорії злочинних 
особистостей на два вихідні, найзагальніші типи 
з подальшим розподілом на підтипи, та на  ви-
значенні  базової психологічної риси, яка зумов-
лює загальну спрямованість особи та відповідні 
злочинні мотиви.  

Відповідно до цих положень можна виріз-
нити два загальні типи особи злочинця: насиль-
ницький, базовою рисою якого є агресивність, і 
корисливий, загальна риса якого – матеріальний 
аспект. 

У межах насильницького типу можна вирі-
знити такі підтипи: вбивця, ґвалтівник, хуліган, 
наклепник та ін. 

У межах корисливого типу можна виділити 
такі підтипи: злодій, грабіжник, розбійник, вима-

гач, шахрай,  посадовець, підприємницький під-
тип та ін. 

Психологічний портрет являє собою сис-
тематизований, складений за певною схемою пе-
релік кримінально важливої психологічної інфо-
рмації стосовно особи злочинця. Особливостями 
психологічного портрета є міра узагальнення, зміст 
і характер інформації (достовірна, ймовірна), які 
підпорядковуються меті та завданням складання 
портрету (розшук і затримання, встановлення осо-
би, встановлення ролі у груповому злочині та ін.). 
Портрет складається фахівцем-психологом із вико-
ристанням різних інформаційних джерел і залу-
ченням осіб, які мають стосунок до особистості 
злочинця. Базовою рисою злочинної особистості 
насильницького типу є агресивність. 

Агресивність (від лат. aggressio – напад) – 
стійка загальна риса, яка полягає у готовності, 
намаганні досягти соціального визнання, доміну-
вання через застосування деструктивного (руйні-
вного, знищувального) фізичного чи психологіч-
ного впливу. Такий вплив спрямований, переду-
сім, на іншу людину, групи людей, суспільство і 
його організації та проявляється у завданні їм 
шкоди (фізичної, майнової або матеріальної, 
психологічної). 

Іншими об'єктами агресивного впливу мо-
жуть виступати матеріальні та культурні ціннос-
ті, жива і нежива природа. У таких випадках аг-
ресивність проявляється у знищенні, пошко-
дженні майна, будівель, транспортних засобів, 
вандалізмі, терористичних актах, жорстокому 
поводженні з тваринами. 

Агресивний вплив, нарешті, може спрямо-
вуватися на саму особистість. Агресія вчиняється 
у поєднанні з відхиленням або хворобливим ста-
ном психіки (епілепсія, депресивний психоз, ма-
нія переслідування тощо) або цілком свідомо 
(релігійно-культові обряди) та як умова пасивно-
го впливу на інші об'єкти (диверсія, тероризм, 
вбивство заручників). 

Агресивність особи належить до тих про-
блем, які тривалий час досліджуються психоло-
гами різних наукових напрямків і шкіл. Із розма-
їття психологічних пояснень витоків і природи 
агресивності можна вирізнити три основні під-
ходи, які цікавлять криміналістів. 

Перший підхід – глибинно-психологічний, 
пов'язаний із психоаналізом і психологією. Єд-
нальною основою цього підходу є тлумачення 
агресивності як риси, закладеної в людську істо-
ту на рівні інстинкту, природної потреби. 

Прихильники глибинно-психологічного пі-
дходу вважають, що агресивність сформована і 
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закріплена у людини еволюційно, вона забезпе-
чує виживання, а отже, збереження життя і лю-
дини, як виду, взагалі. Внутрішньовидова агре-
сивність (тобто спрямована на іншу людину), 
«відбраковує» осіб, нездатних до конкуренції. 

Агресивність є обов'язковою характеристи-
кою, яка з'являється у людини в разі порушення 
гармонії зі світом, і тому в більшості випадків 
породжує повторність поведінки, в тому числі 
злочинної. Агресивність може бути доброякісною і 
злоякісною. Доброякісна агресивність — корисна, 
вона є захисною реакцією на загрозу на напад і за-
безпечує підтримання життя. Злоякісна агресив-
ність спрямована на руйнування, знищення, вона 
робить людину глобально опозиційною, конфлікт-
ною, нездатною до свідомої кооперації. 

Другий підхід - фрустраційно-катарсичний 
(фрустрація - марне сподівання, неуспіх; катар-
сис - очищення) пояснює агресивність як типо-
вий, характерний для особистості , спосіб розря-
дки психічного стану, напруження. 

Напруження показове загальним збуджен-
ням, відчуттям дискомфорту, бентежністю, стра-
хом. Тривале напруження призводить до функці-
ональних змін у організмі (безсоння, виснажен-
ня, втома), дратівливості, депресії, емоційних 
зривів. Напруження виникає у випадках небезпе-
ки, загрози життю чи здоров'ю, труднощів і пе-
решкод (об'єктивних чи уявних) на шляху до ме-
ти, задоволення важливої потреби. 

Фрустраційно-катарсична агресивність 
спрямовується на джерело фрустрації (реального 
винуватця), випадковий об'єкт (предмет або лю-
дину, що потрапила «під гарячу руку»), засіб до-
сягнення мети чи задоволення потреби (знущан-
ня, вбивство заручників, знищення будівель, 
транспортних засобів і т. ін.). 

Прихильники наведеного підходу пропо-
нують спрямовувати агресивність на різноманіт-
ні заміщувальні об'єкти чи катарсичну діяль-
ність. Це, зокрема, гумові ляльки і тренажери, 
комп'ютерні ігри та гральні автомати, активна 
поведінка на спортивних змаганнях, особиста 
участь у спортивних іграх агресивного характеру 
(боротьба, бокс, східні єдиноборства та ін.). 

Третій підхід до пояснення агресивності 
спирається на ідею відчуження. Психологічне, а 
надалі фактичне відторгнення особистості , ре-
ферентними для неї особами і групами, може 
призвести до формування самотності, замкнено-
сті, а також конфліктності й ворожнечі як пере-
важного типу ставлення до оточення. До слуш-
ного часу ворожнеча перебуває немовби в «зану-
реному» стані і проявляється тільки у сприятли-

вій ситуації. Але потім вона спричиняє до свідо-
мого пошуку і навіть створення умов і ситуацій 
власного прояву, перетворюючи особистість на 
власного заручника. 

Зазначимо, що кожен із викладених підхо-
дів не може претендувати на універсальну пояс-
нювальну модель і має обмежену ефективність у 
поясненні та прогнозі агресивності. Маємо також 
визнати, що за певних умов і ситуацій агресив-
ність як реакція на них може розглядатись у пози-
тивному плані. Це стосується, зокрема, виправда-
ного ризику, захисту від нападу в межах необхідної 
оборони, дій у стані крайньої необхідності. У ши-
ршому, соціальному контексті агресивність може 
мати позитивне значення, коли виступає необхід-
ним елементом творчої діяльності. 

Кількісно-якісним критерієм негативної, 
протиправної агресивності є істотність шкоди, за-
подіяної у матеріальній, фізичній, психічній фор-
мах. Залежно від об'єкта і форми шкоди її істот-
ність установлюється за додатковими ознаками 
(тяжкість тілесних ушкоджень, вартість знищеного 
майна, зіпсована ділова репутація, тощо). 

 Криміналістично важливе вихідне роз-
різнення мотиваційної та інструментальної агре-
сивності. У першому випадку застосування  сили 
і завдання шкоди є метою злочину, а у другому 
— умовою чи засобом досягнення злочинної ме-
ти (розбій, незаконне позбавлення волі чи викра-
дення з корисливих мотивів і т. д.). 

Агресивність має різноманітні зовнішні 
прояви, які називають агресією чи насиллям. В  
основу класифікації покладемо такі ознаки агре-
сії: фізична – вербальна, активна – пасивна, пря-
ма – прихована. За цими ознаками вирізняють 
вісім різновидів агресивних проявів, а саме: 1) 
фізичний, активний, прямий (завдання тілесних 
ушкоджень, тортури, вбивства); 2) фізичний, ак-
тивний, прихований (вандалізм); 3) фізичний, 
пасивний, прямий (завдання шкоди здоров'ю чи 
загроза життю бездіяльністю); 4) фізичний, па-
сивний, прихований (ненадання допомоги особі, 
яка перебуває в небезпеці);5) вербальний, актив-
ний, прямий (погроза, образа); 6) вербальний, 
активний, прихований (наклеп); 7) вербальний, 
пасивний, прямий (бойкот); 8) вербальний, паси-
вний, прихований (свідома відмова від виконан-
ня обіцянки). 

Основним супутнім суб'єктивним чинни-
ком повторного вчинення злочину особою наси-
льницького типу є фізіологічний, що характери-
зується підвищеним рівнем тестостерону та пси-
хічний, що виникає в результаті сп'яніння , в на-
слідок  вживання алкоголю, наркотиків чи інших 
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одурманюючих засобів. Останній не тільки усу-
ває внутрішні бар'єри, а й інтенсифікує насильс-
тво, призводить до тяжчих наслідків. Абсолютна 
більшість повторних хуліганських проявів,  
вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, зґвал-
тувань вчиняється особами з підвищеним рівнем 
тестостерону ,і як правило ,в стані сп'яніння. 

Особа насильницького типу неодноразово 
вчиняє злочини і переважно у криміногенній си-
туації конфліктного характеру. Така ситуація 
складається мимовільно, непередбачливо (свар-
ка, спільне вживання алкоголю) або є наслідком 
неприязних міжособистісних стосунків. З ураху-
ванням психічних особливостей насильницької 
особистості (збудливий тип нервової системи, емо-
ційна неврівноваженість, понижений самоконт-
роль) суттєвим криміногенним чинником виступає 
провокуюча поведінка жертви. Така поведінка мо-
же бути активною (погрози, сварки, статеві зради), 
пасивною (безпомічний стан зокрема, внаслідок 
сп'яніння, фізичні та психічні вади) і проявлятися 
під час роботи, в побуті та на дозвіллі.  

У статевих злочинах найбільш показова 
провокуюча поведінка у першу чергу  неповнолі-
тніх і молоді жіночої статі та серед проституток 
нижчої кваліфікації (автотранспортних, вокзаль-
них, вуличних). 

Базовою ознакою суб’єктивних елементів 
криміналістичної характеристики особи корис-
ливого типу виступає корисливий мотив і мета. 

Корисливість – це стійка загальна риса, яка 
полягає в постійній готовності та постійному на-
маганні досягти матеріального та соціального 
визнання, домінування у спосіб неодноразового 
незаконного надбання власності і т.п. 

Таке надбання може безпосередньо та система-
тично спрямовуватися на чуже майно (речі, предме-
ти, гроші й коштовності, технічні та транспортні за-
соби і т. д.), незаконні переваги в отриманні майна, 
невиконання майнових зобов'язань. 

Корисливість являє собою одну з найбільш 
стійких, важко перевиховуваних властивостей 
особи, які визначають загальну корисливу спря-
мованість особи і мотивують повторність. 

В основі корисливого мотиву знаходиться 
егоїстична, здирницька, споживацька потреба у 
володінні матеріальними цінностями, яка, поряд 
з найпростішою потребою виживання, нерідко 
набуває збоченої, гіпертрофованої форми. 

Корисливість, як ознака суб’єктивного еле-
менту криміналістичної характеристики особи, зу-
мовлює вчинення корисливих злочинів із широким 
спектром відповідних мотивів, більшість із яких, 
майже автоматично, продукують повторність. 

У зв’язку з цим можна запропонувати насту-
пну класифікацію корисливих мотивів. В її основу 
покладено чотири рівні потреб: фізіологічні, еле-
ментарної безпеки самозбереження, самоствер-
дження і соціального статусу та самовираження та 
два рівні  психічних утворень; об’єктивно – зовні-
шній та внутрішньо-психологічний. 

На об’єктивно-зовнішньому рівні відповід-
но до визначених потреб формуються такі групи 
корисливих мотивів повторності: збереження 
життя та здоров'я, в тому числі в екстремальних 
умовах; з причин хвороби, бідності, розорення і 
втрати існуючих джерел прибутку (безробіття, 
знецінення грошових вкладів та ін.); орієнтація 
на «життя, не гірше ніж у інших», престижний 
статус у соціальній групі, вплив співучасників, 
наркотики, алкоголь, секс, страх самотності; на-
магання до лідерства, популярності, самовиразу, 
актуалізовані ситуацією амбіції. 

На внутрішньо-психологічному установоч-
ному рівні відповідно до визначених потреб фо-
рмуються такі групи корисливих мотивів повто-
рності: боротьба за виживання в умовах бідності 
(нижче реального, а не встановленого владою, 
завідомо нереального, прожиткового мінімуму); 
досягнення поточної, а на перспективу – мате-
ріальної незалежності, економічної безпеки; кор-
поративна солідарність, любов, піклування про 
рідних та близьких; розваги, дружба, алкоголізм, 
наркоманія, сексуальна заклопотаність, бажання  
влади, успіху, стійкі кар'єристичні потяги, ес-
тетичні спонукання. 

З указаних позицій, корисливі мотиви, що по-
роджують повторність і рецидив злочинів, доцільно 
поділити на дві , психологічно відмітні, групи. 

Перша група поєднує мотиви, пов'язані з ма-
теріальною нестачею, бідністю; відсутніми чи не-
достатніми правомірними способами задоволення 
потреб; пасивним соціальним паразитизмом. 

Друга група поєднує мотиви, пов'язані з за-
вищеним рівнем матеріальних потреб; бажанням 
самоствердження та визнання оточенням; актив-
ним соціальним паразитизмом на основі підви-
щеного рівня тестостерону. 

Криміналістична характеристика особи 
злочинця, що неодноразово вчиняє злочини ко-
рисливого виду, свідчить, що така особистість 
містить більш широкий спектр характерних 
ознак порівняно зі злочинною особистістю тіль-
ки насильницького типу. 

Підсумовуючи розгляд проблеми криміна-
лістичної характеристики ознак особи як суб'єкта 
повторності та рецидиву злочинів , можна зазна-
чити, що такий підхід до особи та подальший 
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розподіл суб’єктів  на категорії, типи, підтипи 
дозволяє більш глибоко та різнобічно оха-
рактеризувати злочин і спрогнозувати можливу 
майбутню чи можливу минулу злочинну діяль-
ність. А це сприяє кваліфікованому вирішенню 
низки власне кримінально-правових, криміналіс-
тичних і кримінологічних  питань. 

Психологічна напруженість, жорстокість, 
приниження, сексуальне виховання підвищують 
фактор ризику. Крім того, повторність насильни-
цьких злочинів пов'язана і з макросоціальними 
процесами у суспільстві. На жаль, останніми ро-
ками ці процеси в нашій країні не можна назвати 
обнадійливими. 

Це загальновідомі факти, а новизна кримі-
налістичного дослідження полягає в суто суб’єк-
тивному  обґрунтуванні. Ідеться саме про зміни 
нервової діяльності, які можуть бути передумо-
вою виникнення і розвитку  феномена повторно-
сті. Перш за все йде мова про специфічний стан 
головного мозку. Тут мають місце два ієрархічні 
враження: перше вражає поверхню мозку, яка 
зв'язана зі свідомою діяльністю людини. Це кора 
мозку, де в першу чергу вражаються лобні, най-
більш новітні утворення, а також скроневі утво-
рення. Мається на увазі, що вражаються лоб і 
скроні. Ці ділянки кори мозку відповідальні за 
вищі форми психічної діяльності, в яких форму-
ються стратегія поведінки та усталена поведінка. 
Зона скроні, як відомо, відповідальна за особис-
тість, світогляд, мораль та етику. Друге враження 
відбувається на рівні глибоких структур. Саме ці 
відділи називаються «шлуночки мозку». У поте-
нційних серійних злочинців вони різко збіль-
шені. Це може означати, що кількість речовини 
мозку навколо них зменшилась. 

Крім того, при судово-медичному дослі-
дженні маніяків  виявлено, що у третьому шлу-
ночкові мозку локалізуються зони, в тому числі 
відповідальні за інстинктивні бажання. Тут вра-
жаються ділянки, відповідальні за прогностичні 
функції та свідому діяльність. Це виникає ще до 
народження людини, а нам украй необхідно вияв-
ляти ці ознаки  після народження. Не тільки мозок 
страждає, але й скелет черепа, так звані пазухи. На 
цих пазухах лежить лобна доля – решітчаста фаза, 
решітчаста кістка. Вона різко збільшена. Це, мож-
ливо, тому, що речовина мозку менша. 

Безумовно, що людина, яка нараховує в со-
бі безліч паталогій, не обов'язково може стати 
злочинцем. Але ці патології можуть повідомити 
багато про що. Наприклад, серійні вбивці, як 
правило, володіють феноменальною пам'яттю, в 
деталях продумують майбутній злочин, а потім 

втілюють у реальність свої наміри. З кожним но-
вим злочином способи вчинення стають усе ви-
тонченішими. 

Висновки. Суспільство стає більш конфлік-
тним, а це сприяє більшій реалізації негативних 
якостей людей, схильних до вчинення серійних 
злочинів. Немає необхідності ще раз обґрунтовува-
ти важливість вивчення ознак суб’єктивних елеме-
нтів криміналістичної характеристики особи зло-
чинця при розслідуванні конкретних кримінальних 
справ. Іноді складається враження, що працівники 
оперативно-розшукових органів, органів дізнання,  
досудового слідства та судів забувають про те, чо-
го їх навчали в закладах освіти. Ігнорування або 
небажання враховувати криміналістичну характе-
ристику ознак суб’єк-тивних елементів при розслі-
дуванні кримінальних справ нерідко призводить до 
помилок, які негативно впливають  не тільки на 
законність вироку, але і на профілактику та запобі-
гання злочинам, а також на пенітенціарну діяль-
ність і громадську думку щодо діяльності органів 
кримінальної юстиції. 
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Аннотация 
Криминалистическая характеристика субьективных признаков повторности и рецидива являет 
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ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ 
 

Постановка проблеми. Психологія торка-
ється всіх сторін життя людини. Вона аналізує 
такі характеристики і прояви людини як пам’ять 
і мислення, стрес і фрустрацію, любов і нена-
висть, конформність і конфліктність, лідерство, 
креативність і пасивність, розвиток і старіння та 
ін. Психологічні особливості судового розгляду 
кримінальних справ стосуються психологічних 
закономірностей правозастосовчої діяльності, 
дослідження психологічних основ професіограми 
судді, індивідуального стилю та майстерності, 
вироблення професійних навичок та умінь, під-
бору та розстановки кадрів, професійної орієнта-
ції, професійного відбору, професійного вихо-
вання та формування особистості суддів, профе-
сійної деформації та її попередження, організації 
робочого місця та робочого часу. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідження даної теми торкалися у своїх творах 
багато відомих вчених, зокрема: В. Бедь, Л. Каз-
міренко, В. Коновалова, М. Костицький, М. Ко-
ченов, В. Кощинець, Й. Кудрявцев, В. Нагаєв, В. 
Нор, Т. Сахнова, О. Сітковська, З. Смітієнко, М. 
Строгович, В. Шепітько, В. Шибіко, та інші. Ра-
зом з тим, складна інтелектуальна трудова діяль-
ність, яка відрізняється цілим рядом специфіч-
них особливостей і вимагає від судді комплексу 
різноманітних вимог, досліджена в даний час 
недостатньо і це відображається на вирішенні 
практичних питань в галузі підвищення ефекти-
вності та якості праці в судочинстві. Дуже актуа-
льною, зокрема є розробка психологічних про-
блем підвищення ефективності діяльності суддів. 

Мета статті. У даному дослідженні ми 
спобуємо розкрити окремі особливості психоло-
гії судового розгляду кримінальних справ в суді 
першої інстанції та психологічні особливості су-
ддівської діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Після над-
ходження кримінальної справи до суду суддя 
вивчає матеріали справи та планує подальшу су-
дову діяльність у зв’язку з розглядом даної кри-
мінальної справи. На цій стадії суддя, ознайом-
люючись із матеріалами досудового розсліду-
вання та з обвинувальним висновком, головним 
чином з письмовими матеріалами, здійснює ре-

конструктивну діяльність на основі відтворюю-
чої уяви. Тут важливо не піддатися „ефекту пер-
шого враження”, проявити самостійну пізнава-
льну активність.  

Перше знайомство з кримінальною справою 
має особливий характер, при цьому переважає орі-
єнтовно-дослідницька діяльність. Ще відсутня гра-
дація на головне і другорядне. Будь-яка деталь тут 
повинна бути уважно вивчена, включена в усі мо-
жливі взаємозв’язки. При цьому актуалізується вся 
обстановка події, яка досліджується, береться до 
уваги все те, що дозволяє побачити подію з іншої 
точки зору. Уважно вивчається протокол допиту 
обвинуваченого – з’ясовується його відношення до 
пред’явленого обвинувачення.  

Ключове питання ознайомлення з матеріа-
лами досудового розслідування – де могла бути 
допущена помилка? „Чи можливо довести, що 
лівша застрілився правою рукою, але неможливо 
довести, що він застрілився, коли отримав три 
рани, кожна з яких могла викликати миттєву 
смерть” [8, с. 80]. Вивчення судових помилок 
свідчить про те, що більшість злочинів вчиня-
ються зовсім не так, як це уявляли в суді та під 
час проведення досудового слідства. Часто пояс-
нення події криється в тих фактах, які на перший 
погляд здаються випадковими і другорядними. 
Деколи важке пояснення події злочину поясню-
ється самою простотою його вчинення.  

Усі факти, які стали відомі під час розслі-
дування, повинні усвідомлюватися в системі 
причинно-наслідкових зв’язків, і не один факт не 
повинен залишатися без пояснення. „Поставте 
себе в становище підсудного і подивіться навколо 
його очима перед вчиненням злочину, в момент 
вчинення злочину, після його вчинення; зробіть те 
ж по відношенню до кожного зі співучасників, до 
потерпілих, до свідків, роль яких для вас не зовсім 
зрозуміла. Уявіть собі ймовірні вчинки, зустрічі і 
переговори злочинця із жертвою чи співучасника-
ми злочину між собою в різний час; зверніть увагу 
на те, чи не змінились їх взаємостосунки після зло-
чину. ... Змінюйте уявні умови місця та часу. Це 
може відкрити вам те, що зацікавлені люди зуміли 
приховати від слідчого” [8, с. 82].  
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Ознайомлення судді з матеріалами криміна-
льної справи повинне привести до ясного і повного 
розуміння справи. Всі неясності вказують напря-
мок судового дослідження. Звертайте увагу не 
тільки на те, що було, але й на те, чого не було. 
(Чому не гавкала собака, коли чужа людина прони-
кла в сільський магазин? Чому не прокинувся поте-
рпілий, коли навколо було багато шуму?) Доказом 
може слугувати те, що було, і те, чого не було.  

На цій стадії активізується аналітична і кри-
тична сторони психологічної діяльності судді. Су-
ддя намагається уявити виникнення та розвиток 
досліджуваної події, здійснюючи при цьому логіч-
не моделювання, проводячи уявні експерименти, 
висуваючи контрверсії. Критичному аналізу під-
даються всі дії слідчого, з’ясовується їхня необхід-
ність і процесуальна обґрунтованість.  

Висуваючи судову версію, суддя спираєть-
ся на найбільш достовірні, перевірені факти, на-
магається уникнути можливої судової похибки. 
Визначаючи модель події, взаємозв’язок її час-
тин і етапів, суддя переходить до планування її 
розгляду в судовому засіданні. Матеріали справи 
розбиваються на великі блоки, послідовні групи 
взаємозв’язаних фактів (визначаються графи по-
дій). Запланована послідовність розгляду подій в 
судовому засіданні повинна забезпечити адеква-
тність їх сприйняття учасниками судового засі-
дання, відображення дійсної динаміки події, яка 
розглядається. При цьому суддя виявляє слабкі у 
фактичному відношенні місця і намічає прове-
дення необхідних судово-слідчих дій. Особлива 
увага приділяється джерелам ключових фактів і 
внутрішньої узгодженості цих фактів. Аналізу-
ється можливість їх випадкового збігу. Визнача-
ється коло осіб для виклику в судове засідання. 
Витребуються всі необхідні нові документи.  

Вирішення питань, пов’язаних із поперед-
нім розглядом справи суддею, здійснюється в 
судовому засіданні з обов’язковою участю про-
курора і секретаря судового засідання колегіаль-
но на розпорядчому засіданні суду.  

На стадії судового слідства в пізнавально-
му процесі беруть участь всі зацікавлені учасни-
ки процесу: судді, прокурор, підсудний і його 
адвокат. Різноманітні вихідні позиції сторін на-
дають судовому слідству по справі особливу гос-
троту і напругу. На цій стадії проводиться безпо-
середнє сприйняття всіх джерел доказів, здійс-
нюється дослідження їх надійності, аналізується 
їх відносність та значущість.  

Судове слідство починається з оголошення 
обвинувального висновку чи заяви потерпілого у 
справах, які порушуються за такою скаргою. В ході 

судового слідства головуючий, судді, захисник, 
прокурор допитують підсудних, свідків, заслухо-
вують висновок експерта, оглядають речові докази, 
оголошують інші матеріали справи. Порядок дос-
лідження окремих видів доказів (протоколів допи-
тів) встановлено законом. Черговість дослідження 
різноманітних груп доказів визначає суд.  

Для формування внутрішнього переконання 
судді судове слідство має вирішальне значення. 
Учасники дебатів можуть посилатися тільки на 
докази, досліджені в судовому засіданні. Суд має 
право в основу вироку також ставити тільки ті до-
кази, які були досліджені в судовому засіданні.  

Під час судового слідства всі учасники 
кримінального процесу мають рівні права по на-
данню доказів, участі в дослідженні доказів і за-
яви клопотань. Але кожна зацікавлена сторона 
тут намагається підкреслити ті сторони обставин, 
які відповідають її інтересам.  

Суперечливі інтереси сторін можуть поро-
джувати напружені ситуації і конфліктне протисто-
яння. Завдання судді – надавати взаємодії сторін 
конструктивно-пізнавальний характер, надавати їм 
процесуально гарантовані права і можливості, за-
безпечувати змагальний характер судочинства. 

Регуляція стосунків між учасниками про-
цесу під час судового розгляду кримінальної 
справи вимагає від судді не тільки професіоналі-
зму, але і психологічної компетентності та зага-
льної культури спілкування. На всі неприйнятні 
в суді ситуації суддя повинен своєчасно, тактов-
но, але чітко відреагувати. При цьому неприпус-
тимі грубість, високомірність, зауваження, які 
принижують гідність учасників процесу. Усі ка-
тегоричні вимоги судді повинні бути процесуа-
льно обґрунтовані. Суддя зобов’язаний присікати 
будь-які прояви грубості, нетактовності між сто-
ронами в процесі, оберігати процес від непотріб-
них емоційних викидів та вводити його в раціо-
нальне русло. При цьому суддя зобов’язаний 
уникати повчальних зауважень, нотацій.  

Когнітивна (пізнавальна) діяльність судді 
відрізняється в судовому слідстві багатопланові-
стю, перевантаженістю оперативної пам’яті, пе-
редбаченням різноманітних варіантів можливого 
розвитку судового слідства, оперативним аналі-
зом отриманої інформації і правовою концептуа-
лізацією. Всі особисті джерела інформації підля-
гають критичному аналізу з урахуванням індиві-
дуально-типологічних особливостей відповідних 
осіб. Складні, заплутані ситуації підлягають сис-
тематизації (іноді графічному відображенню). 
Звертається увага на стратегію і тактику поведі-
нки сторін, їх установочні позиції, добросовіс-
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ність у висвітленні фактів. Тенденційні, заздале-
гідь підготовлені тактичні прийоми сторін мо-
жуть бути нейтралізовані слідчими діями, які 
вперше проводяться в судовому слідстві.  

Судове засідання на стадії судового слідст-
ва повинно, звичайно, відповідати всім процесу-
альним і судово-ритуальним вимогам. Однак, 
слід пам’ятати, що надто сувора обстановка суду 
може викликати надмірну психічну напругу 
окремих його учасників, загальмованість їхньої 
психологічної діяльності, понизити інтелектуа-
льні, мотиваційні, вольові та інші можливості. 
Головуючий суддя повинен першопочатково 
звернутися до учасників процесу зі словами, що 
зумовили б певний релаксорний (заспокійливий) 
ефект, тобто це звернення повинне відрізнятися 
повагою, підкресленою нейтральністю. Необхід-
но постійно знімати так звану соціальну інгібі-
цію – гнітючий, подавлюючий вплив соціального 
загалу на поведінку окремого індивіда. Не допу-
скати реплік і викриків із залу суду. Питання, які 
задаються, не повинні бути безтактними і набри-
дливими. З метою ситуативної адаптації осіб, які 
дають показання, першопочаткові питання по-
винні бути максимально прості, дохідливі, але 
такі, що не допускають однозначної відповіді 
(так – ні). Ці питання мають активізувати мовну 
активність учасників процесу. Тут неприпустимі 
неуважність, довгочасні переговори між суддя-
ми, зневажливі репліки, прояв нетерплячості. 
Питання судді не повинні нести в собі іронію, 
насмішкування. Викликавши легковажну реак-
цію присутніх, вони можуть збити з пантелику 
особу, яка дає показання, понизити загальний діло-
вий настрій судового засідання. Слід мати на увазі, 
що будь-яка масова реакція може мати характер 
психологічного зараження. Всі питання до допиту-
ваних осіб повинні чітко контролюватися судом. 
Відведенню підлягають не тільки навідні питання, 
але і провокуючі, заплутуючі, демагогічні.  

У судовому засіданні деколи задається бага-
то зайвих запитань, які не стосуються обставин 
справи, запитань, які психологічно не продумані 
(на які особа, яка допитує, отримує небажані для 
себе відповіді). Часто акцентуються несуттєві роз-
ходження між показаннями в суді і на досудовому 
слідстві. Нерідко сторони задають питання, які по-
силюють позицію іншої сторони. Тільки дуже дос-
відчені адвокати і прокурори не торкаються пи-
тань, які не вигідні для відстоювання їхньої пози-
ції, коли шанси позитивної відповіді незначні.  

Особливо слід зупинитися на судовому ро-
згляді справ за участю потерпілих. Обвинуваче-
ний і потерпілий в судовому процесі утворюють 

єдину систему. Без виявлення характерологічних 
особливостей потерпілого неможливо розкрити 
суть справи. Поведінка потерпілого може бути 
необачною, ризикованою, легковажною, прово-
каційною. Віктимологічні особливості потерпі-
лого суттєві для з’ясування міри відповідальнос-
ті обвинуваченого. Поведінка потерпілого може 
бути визнана правомірною і неправомірною, мо-
ральною і аморальною. Суд виявляє юридично 
значущі ознаки поведінки потерпілого. До цих 
ознак відносять ознаки, які характеризують осо-
бу потерпілого; тяжкість тілесних ушкоджень, 
виявлених у потерпілого; немічний, небезпечний 
для життя і хворобливий стан потерпілого; соці-
альні ознаки особи потерпілого (матеріальне 
становище, соціальний статус та ін.); правомір-
ність – неправомірність поведінки потерпілого, 
„згода потерпілого”; взаємостосунки потерпілого 
з обвинуваченим (родинні стосунки, службова, 
матеріальна чи інша залежність).  

Віктимна поведінка потерпілого суспільно 
небезпечна. Ступінь сприяння потерпілого діям 
обвинуваченого враховується судом та повинна 
бути в полі уваги захисника.  

Поведінка потерпілого впливає, як відомо, 
на кваліфікацію злочину, вчиненого підсудним. 
Так, кваліфікація вбивства з хуліганських спону-
кань буде відкинута, якщо вбивство вчинено під 
час сварки, бійки, на ґрунті особистих неприяз-
них стосунків.  

Злочин часто провокується непристойною 
поведінкою окремих осіб у нетверезому стані. Бі-
льше третини потерпілих розпивають до вчинення 
злочину спиртні напої з обвинуваченими. Амора-
льною поведінкою відрізняється більшість потерпі-
лих від зґвалтування. Провокуючу поведінку потер-
пілих  суд може визнати обставиною, яка пом’якшує 
покарання підсудного. Юридична відповідальність 
пов’язана з моральною відповідальністю.  

У загальних та юридичних друкованих ви-
даннях часто підкреслюється помилковість виро-
ків, в яких замовчуються негативні дані про по-
терпілих. При іншій постановці питання оточую-
чі могли би дізнатися з вироку та запам’ятати, 
що покарання підсудному пом’якшено, оскільки 
потерпілий був співавтором злочину, і пом’як-
шено в тій мірі, в якій потерпілий заслужив те, 
що з ним, на жаль, сталося” [9]. Ігнорування да-
них про потерпілого призводить до судових по-
милок. Однак не можна вбачати в усіх якостях 
потерпілого те, що може пом’якшити покарання 
підсудному. Захисник потерпілого повинен відс-
тоювати його законні інтереси. Неприпустиме 
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втручання в особисте життя потерпілого, не ви-
правдане інтересами правосуддя.  

У судовому слідстві суттєве значення має 
діагностика неправдивих показань: від цього за-
лежить реалізація основного принципу судочин-
ства – його об’єктивності.  

Науковці розрізняють два різновиди брехні 
– пасивна і активна. Пасивна брехня – прихову-
вання інформації, замовчування (повне або част-
кове). Активна брехня – повідомлення завідомо 
неправдивих відомостей. Брехня – це викривлен-
ня фактів шляхом їх довільної реконструкції в 
часі та просторі, видумування неіснуючих фак-
тів, виключення окремих елементів події, допов-
нення її видуманими обставинами. Реконструк-
ція минулих подій може бути неадекватною, ви-
кривленою внаслідок дефектів пам’яті (добросо-
вісна помилка). Але показання окремих учасни-
ків судочинства можуть бути і завідомо, тобто 
умисно, неправдивими [1; 2; 11; 12].  

Добросовісні помилки можуть бути викли-
кані особливими умовами сприйняття подій, ві-
ковими та індивідуальними особливостями інди-
віда, його психічними та фізичними станами. За-
відомо неправдиві показання даються з метою 
введення суду в оману, з метою отримання виго-
ди, уникнення судових санкцій, під впливом пог-
роз та обіцянок.  

У формуванні неправдивого показання мо-
жна виділити ряд стадій: усвідомлення мети і 
значення можливого неправдивого повідомлен-
ня; формування уявної моделі неправдивого по-
відомлення, включення в неї окремих правдопо-
дібних елементів; утримування в пам’яті моделі 
неправдивого показання; вербалізація моделі не-
правдивого показання в судочинстві.  

Неправдивість показань діагностується за 
рядом ознак, як от: бідність емоційного фону пока-
зань, схематичність, завченість їх вербальної стру-
ктури; лексичні особливості показань, які не відпо-
відають особистим особливостям допитуваної осо-
би; окремі вислови, які вказують на освідомленість 
особи стосовно приховуваних нею обставин; сте-
реотипний збіг показань деяких осіб; нездатність 
деталізувати описування події; суперечливість по-
відомлень із різноманітних джерел інформації; під-
вищена самореабілітація; ухиляння від відповідей 
на прямі запитання; незнання обставин, які повинні 
були увійти в поле довільного сприйняття і за-
пам’ятовування [1; 2; 11; 12].  

Запобіганню дачі завідомо неправдивих 
показань сприяє можливість судового покарання 
та озброєність судді прийомами викриття таких 
показань. Неправдиві показання попереджуються 

їхнім своєчасним розпізнанням (діагностикою), 
викривальними діями та зміною позиції особи, 
яка дає неправдиві показання, формуванням у неї 
установки на дачу правдивих показань.  

Викриттю неправдивих показань сприяє 
отримання інформації з різноманітних джерел, 
повторні допити із застосуванням системи конт-
рольних питань, які уточнюють, деталізують і 
зіставляють отриману інформацію.  

Судове слідство допускає використання 
прийомів правомірної психічної дії (дії, яка не 
обмежує свободу волевиявлення) на осіб, які 
скоюють умисну протидію досягненню істини. 
Це може бути і миттєва постановка емоційно ді-
ючих питань, і надання нових, неочікуваних до-
казів, висновків експерта, організація перехрес-
ного допиту, очної ставки і т.д. Надається також і 
мнемічна допомога допитуваним: нагадування 
про відправні події, їх послідовність, опора на 
емоційно забарвлені обставини, прив’язка до 
життєво важливих для даного індивіда подій, 
врахування явищ ремінісценсії, проактивного і 
ретроактивного гальмування, спонукання до від-
творення потрібного матеріалу шляхом установ-
лення асоціативних шляхів.  

Суд вправі провадити всі слідчі дії, перед-
бачені законом. Однак проведення такої слідчої 
дії, як відтворення обстановки та обставин події, 
обмежене умовами судового засідання.  

Самостійною частиною судового розгляду 
є судові дебати, в яких кожен учасник судового 
засідання висловлює свою точку зору на обста-
вини справи і питання, які потрібно вирішити 
суду у зв’язку із постановлянням вироку, на під-
ставі доказів, перевірених у ході судового слідс-
тва. У своїх промовах зацікавлені особи торка-
ються перш за все доведеності або недоведеності 
(повністю чи частково) обвинувачення, пред’яв-
леного обвинуваченому, кваліфікації вчиненого 
діяння, якщо воно підтверджено зібраними дока-
зами, міри належного покарання підсудного. Ро-
зглядається також питання про причини злочину, 
дається характеристика особи підсудного.  

У судових дебатах беруть участь держав-
ний обвинувач, потерпілий, захисник і підсуд-
ний. По справах приватного обвинувачення, у 
справах про заподіяння легкого тілесного ушко-
дження в судових дебатах прокурор бере участь 
тільки в тому випадку, коли потерпілий самос-
тійно не може захистити свої інтереси або справа 
має особливе громадське значення. Послідов-
ність виступів обвинувача і захисника встанов-
люється судом. Тривалість судових дебатів не 
обмежується. Однак головуючий має право зу-
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пиняти учасників судових дебатів, якщо вони 
торкаються обставин, які не мають відношення 
до справи. Після проголошення промови особа 
може виступити ще один раз, використавши своє 
право на репліку. Право останньої репліки зав-
жди належить захиснику і підсудному. 

Учасники судових дебатів аналізують у 
промовах власну версію події, що розглядається, 
намагаються справити на суддів позитивний для 
себе вплив, виходячи зі свого процесуального 
становища, заперечують модель події чи її еле-
менти, які відстоюються іншими учасниками су-
дових дебатів. Виголошують свої пропозиції сто-
совно можливої міри покарання чи взагалі ви-
правдання підсудного.  

Висновки. Отже, на усіх етапах судового 
розгляду кримінальної справи активізуються, 
зокрема, пізнавальна, аналітична і критична сто-
рони психологічної діяльності судді, які в пода-
льшому сприяють об’єктивності судового рі-
шення, уникненню судової помилки, діагностиці 
неправдивих показань, які впливають на реаліза-
цію основних принципів судочинства.  
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Some psychological characteristics of trial participation 
Summary 

The article deals with some individual psychological characteristics of the judicial process, are characterized by 
the psychological characteristics of all parts of the trial of a criminal case, the psychological side of the judge.  

Key words: psychology of the trial, the criminal case, the psychology of judges, judicial psychology, special 
psychological knowledge. 
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Некоторые психологические особенности судебного процесса 
Аннотация 

Расскрываются отдельные психологические особенности судебного процесса, характеризируются психо-
логические особенности всех частей судебного рассмотрения уголовного дела, психологические стороны дея-
тельности судьи. 

Ключевые слова: психология судебного процесса, уголовное дело, психология судьи, психология судеб-
ной деятельности, специальные психологические знания. 
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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 і 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. Працівники 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. 
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