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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
УДК 34.01
© 2007 р. Н.С. Ней
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
МЕТОДОЛОГІЯ ТЕОРІЇ У ПРАВЛІННЯ
Постановка проблеми. Виходячи з того,
що об’єктом теорії управління є регулятивна ф ункція права, нам необхідно визначити, які пр ийоми та засоби дослідження дозволяють на йбільш повно розкрити її управлінський аспект –
управлінську підфункцію права. Якщо дотрим уватися запропонованої нами точки зор у на теорію управління як самостійний напрямок теорії
держави і права, то і комплекс її методів включ атиме в себе всі методи, властиві методології те орії держави і права. Однак специфіка об’єкта і
предмета дослідження теорії управління дозв оляє припускати наявність певних особливостей
методології теорії управління в порівнянні з м етодологією теорії держави і права.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Аналіз юридичної літератури, присвяченої пр облематиці теорії управління, свідчить, що її м етодологія не досліджувалась з позицій юриди чної науки. У літературі, присвяченій проблемам
теорії управління, часто перебільшувалася роль
системного методу, що зумовлювалось неприйняттям її статусу як суто юридичної науки. Пр остежувалася навіть тенденція домінування си стемного методу над діалектичним (особливо в
60-70-х роках, коли системні дослідження наб ули найбільшої популярності).
Метою статті є обґрунтування основних
принципів методології теорії з позицій юриди чної науки, яке би у повній мірі охарактеризувало
її як самостійний напрям теоретико -правових
досліджень.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Предмет теорії управління хоча і являє собою
певну окрему сторону правової дійсності, не м оже бути з’ясований у повній мірі лише за доп омогою одного методу. Сутність управлінської
підфункції права можна розкрити лише при з астосуванні комплексу (системи) методів. Отже,
які методи юридичної науки допоможуть на йбільш повно розкрити сутність управлінської
підфункції права? При визначенні методів в ивчення регулятивної функц ії права потрібно виходити з таких її сутнісних властивостей, як п оєднання статичних і динамічних рис, що проя вляються в процесі реалізації конкретних упра в-

лінських функцій. Природно постає питання: чи
використовує теорія управління певний специф ічний, „базовий метод”, який притаманний в иключно її методології, та який інші науки не в икористовують? На нашу думку, такого „окрем ого” методу у теорії управління не існує, а його
функцію виконує комплекс методів (системного,
догматичного та соціологічного), зазнач ений
вище. Постановка питання про наявність у ко жної науки окремого, відмінного від інших наук,
методу, наявність якого давала би можливість
відокремити теорію управління від теорії держ ави і права в якості її самостійного напрямку, не
завжди виправдана. Насправді юридичних наук,
які оформились як самостійні галузі юридичного
знання завдяки наявності в них специфічних б азових методів дослідження, не так багато (юр идична соціологія, порівняльне правознавство,
історія держави і права). Наприклад, чим суттєво
відрізняються „базові методи” наук кримінал ьного, цивільного та адміністративного права? Ці
науки використовують майже однакову сукупність
(комплекс) методів юридичних наук. Відмінність
методології цих наук у тому, який метод викори стовується в якості базового, а який об’єкт цими
методами вивчається. Отже, специфіку методології
конкретної науки чи її окремого напрямку (яким є
теорія управління) визначають, насамперед, осо бливості досліджуваного об’єкта, а не те, який у н ауки „базовий” метод.
Однак використання в якості базового методу конкретної науки комплексу різних методів
вимагає наявності „певного концептуально змістовного ядра, філософсько -світоглядного
стрижня” [25, c.9], відсутність якого перетворить
інтеграцію методів в їх еклектизацію, тобто м еханічне, довільне перемішування декількох те орій, концепцій та поглядів. Таким світоглядно філософським стрижнем, на нашу думку, є діал ектичний метод, оскільки „саме діалектика вик онує роль філософської основи теорії та здатна
забезпечити розкриття діалектики досліджуваного явища”[28, с.205].
Діалектичний метод використовується вс іма, без винятку, конкретними науками та розп овсюджується на всі етапи і стадії процесу п і-
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знання. Використання принципів діалектичного
дослідження необхідне і під час дослідження
управлінської підфункції права, оскільки „як вс езагальні закономірності наукового пізнання
принципи діалектичної логіки складають висхі дну методологічну базу для пізнання предмета
будь-якої спеціальної, конкретної науки, пок азують, яким повинен бути шлях досяг нення
об’єктивно-істинних знань”[28, с.188]. Зміст ді алектичного методу складають загальні діалект ичні принципи пізнання, на яких повинно будув атися будь-яке дослідження. Зокрема, це вимоги
об’єктивності та всебічності пізнання, історизму,
пізнання окремого явища через виділення його
суперечливих рис та ін. [30, с.495 -496].
У цей час також висувались думки, що си стемний і діалектичний метод є двома різними
сферами методології, або системний метод є ча стиною діалектичного [17, с.95 -103; 11, с.139142]. Та насправді дані методи не конкурують, а
взаємодоповнюють один одного. Відомий радя нський дослідник теорії систем І.В.Блауберг ств ерджував, що системний метод хоча і має загал ьнонауковий характер, однак не претендує на з агальнонаукову та філософську єдність [2, с.139].
Це пов’язано з тим, що основні завдання систе много підходу, при всій їх широті й актуальності,
не виходять за рамки конкретно -наукового знання. Діалектика є найбільш адекватною філосо фською основою розв’язання фундаментальних
методологічних проблем системного дослідже ння. Водночас розвиток системних досліджень
висуває ряд актуальних теоретико -методологічних питань, вирішення яких сприяє подальшому
збагаченню діалектики як загальнонаукового мет оду. Зазначимо, що така точка зору все частіше з устрічається і в сучасній літературі [7, с.59 -65; 27,
с.500; 1, с.39]. Отже, діалектичний метод за вжди
постає як первинний, такий, що визначає напрямки
та принципи подальшого системного дослідження
(хоча таке співвідношення характерне не тільки
для системного, а й для інших методів).
Одним із методів, що складає основу мет одології теорії управління, є вже згадуваний си стемний метод, який дозволяє розкрити управлі нський аспект дії права. Сучасна юридична наука
дуже широко використовує системний метод,
зокрема під час дослідження таких системних
утворень, як: система права і система законода вства, система правових відносин, система юр идичних наук, систем “право -суспільство”, “право-природа” та ін. У системному дослідженні
завжди досліджується певна множинність ел ементів, взаємозв’язок яких зумовлює цілісні вла с6

тивості цієї множинності. Важливою особливі стю системного методу є те, що не тільки об’єкт,
але і сам процес дослідження постає як складна
система, завдання якої, зокрема, полягає в поє днанні в єдине ціле різних моделей об’єкта [32,
с.429]. Специфіка застосування системного м етоду в процесі дослідження функцій права д озволяє простежити дію правових норм у взаєм озв’язку, долаючи їх поділ на галузі, оскільки с аме право постає як „упорядкована функціон альна
система, для якої характерний певний порядок
розташування зв’язків та елементів”[33, с.10].
Крім того, на думку Т.М.Радько, „розгляд рег улятивної функції права з погляду системного
підходу дозволяє вийти за межі конкретних гал узей права, що дає можливість ан алізувати дії
правових норм у системній єдності”[26, с.38], що
підтверджує статус теорії управління як сам остійного якісно відокремленого напрямку в м ежах предмета загальної теорії держави і права, а
не галузевої юридичної науки.
Незважаючи на очевидну нео бхідність системного методу в процесі пізнання явищ прав ової дійсності, в тому числі і функцій права, деякі
дослідники все ж зазначають, що підхід до пр авового впливу як до певної системи має певні
гносеологічні проблеми, розв’язання яких потр ебує удосконалення понятійного апарату, тобто,
запровадження більш чітких і гнучких наукових
категорій, які дозволяють глибше проникнути в
досліджувану проблему [26, с.65 -66]. Розв’язання цієї проблеми по відношенню до теорії упра вління криється в її предметній спец ифіці, тобто
погляді на право як на засіб управлінського
впливу, оскільки системний метод нерозривно
пов’язаний з вивченням управлінських явищ.
Проте „управлінська специфіка” предмета теорії
управління породжує іншу проблему застос ування системного методу, оскільки наявність
управлінського аспекту в досліджуваних теорією
управління явищах стала причиною того, що с истемний метод на сьогодні фактично відіграє
роль основного методу теорії управління, оскіл ьки управління завжди розглядається як система.
Такий підхід, на нашу думку, здається не зовсім
виправданим, оскільки теорія упра вління вивчає
не управління, а право (його управлінську пі дфункцію). Але недооцінювати роль системного
методу в методології теорії управління також
неприпустимо, оскільки власне управлінська дія
права проявляється через реалізацію правом
окремих функцій управління (організація, коо рдинування, планування та контроль), а також ч ерез наявність специфічних управлінських зак о-
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номірностей реалізації управлінської підфункції
права, які базуються на результатах системного
дослідження та виводяться із загальних закон омірностей управління. Отже, під час дослідження
будь-яких закономірностей управління не можна
ігнорувати принципи системного дослідження,
оскільки саме управління визначається як „ф ункція
організованих систем”[4, с.528], яка „постає у в игляді внутрішньої взаємодії складових елементів
цієї системи”[34, с.83].
Базовий принцип системного дослідження
полягає у поділі системного методу на структу рний та функціональний підходи [35, с.35] . Дані
підходи відображають не тільки різні напрямки,
а й різні етапи системного пізнання. Першим
етапом системного підходу є структурний підхід.
Він являє собою фіксацію та опис елементів д осліджуваної системи управління, а також канали
взаємодії цих елементів (це, зокрема, визначення
об’єктів, суб’єктів управління та зв’язків між н ими). Даний підхід звертається до статичних хара ктеристик системи управління, тобто за його доп омогою досліджуються закономірності реалізації
управлінської статичної підфункції права, і, зокрема, таких її елементів, як управлінські функції о рганізації та координування.
Управлінські функції організації та коо рдинування в основному зводяться до формування
керуючої та керованої систем управління, до з абезпечення динамічної рівноваг и внутрішніх
процесів системи і до її впорядкування [34,
с.180]. Основним завданням даного етапу сист емного підходу є встановлення системоутворю ючих зв’язків між елементами конкретної системи
управління [23, с.59]. Такими зв’язками пост ають так звані „формалізовані зв’язки”, тобто ті,
які оформлені в юридично значимих документах.
Такі зв’язки містяться переважно в нормах Ко нституції, законів і положеннях про органи, які
визначають їх структуру.
Другим етапом системного підходу є фун кціональна характеристика системи управління, яка
дозволяє дослідити її динаміку, тобто робить мо жливим вивчати закономірності реалізації управлі нської динамічної підфункції права і, з окрема, таких
її елементів, як управлінські функції планування та
прогнозування. Реалізація даних функцій управління пов’язана з установленням цілей та напря мків дії нормативного акта за умов гарантії ефекти вності його управлінської дії та пов’язана з пробл емою управлінського цілепокладання.
Дослідження управлінського цілепокл адання
в процесі правотворчої діяльності, на нашу думку,
повинна бути однією з базових проблем, яку п о-

кликана розв’язувати теорія управління, але на сь огодні вона розроблена недостатньо.
Іншими методами, що складають ядро м етодології теорії управління, як зазначалося вище,
є догматичний та соціологічний методи. Дані
методи повинні використовуватися в комплексі,
оскільки соціологічний та спеціально -юридичний аспекти права – явища однопорядкові. Вони
мають одну і ту ж сферу застосування і не вза ємовиключають, а доповнюють одне одного,
спрямовані на досягнення однієї і тієї ж мети та
відображають статику та динаміку права [20,
с.21-23]. Метод, що об’єднує можливості соці ологічного та догматичного підходів до вивчення
права, набув назви „інтегративного підходу”[21,
с.10-18]. Можливості інтегративного підходу
дозволяють, не применшуючи значення догм атичного та соціологічного підходів, максимально
використати переваги кожного з них при з’ясу ванні природи права та дотриматись при цьому
вимог діалектики відносно повноти та всебічно сті наукового аналізу [8, с.24]. Важливо відзнач ити, що під час дослідження статичної та динам ічної управлінських підфункцій права системний
та інтегративний метод не дублюють один одн ого, оскільки об’єктом системного пізнання п остають явища, наділені систе мними ознаками,
тоді як інтегративний метод не має на меті в ивчення системних (у даному випадку управлі нських) ознак досліджуваного явища.
Формально-юридичний (догматичний) м етод пізнання управлінських властивостей права
застосовується для пізнання певног о аспекту,
елемента права як нормативного явища, для
з’ясування змісту права як норми чи як системи
нормативно-юридичних приписів (так звана
„статика права”). Статичним аспектом правової
дійсності, який вивчає теорія управління, є
управлінська статична фун кція права, яка реалізується у нормативному визначенні стру ктури та
управлінських функцій суб’єктів управління. З астосування формально-юридичного методу, а
саме визначення обсягу, змісту і співвідношення
правових понять і категорій, наприклад, може
використовуватися для виміру обсягу і зм істу
таких категорій, як „регулятивна функція права”,
„управлінська підфункція права”, „державне
управління”, „регулятивні акти”, „державне р егулювання”, „виконавчо-розпорядча діяльність”
та ін. Формально-юридичне дослідження внутрішнього змісту та логічної структури правової
норми необхідно також під час з’ясування зак ономірностей співвідношення структури та
управлінських функцій державних органів, ун и-
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кнення дублюючих і взаємовиключних пол ожень
регулятивних норм та ін. Важл ивим напрямом
формально-юридичного дослідження є розробка
ефективного юридичного оформлення управлі нських функцій державних органів шляхом закр іплення їх у компетенції, розроблення закономі рностей оптимальних форм організаційно -правового рішення певних управлінських питань, а
також вироблення положень про органи та їх
структурні підрозділи, оскільки при цьому нео бхідно враховувати й аналізувати зміст уже існ уючих норм.
Отже, спеціально-юридичний підхід постає
важливим методом пізнання управлінської ст атичної підфункції права, оскільки саме він д озволяє дослідити статичний аспект дії права. О днак, як уже зазначалося, даний підхід відображає
лише один із аспектів права та правозастосування. За межами його можливостей залишається і нший, не менш важливий аспект – фактична робота
механізму дії права [20, с.21]. Цей аспект предста влений соціологічним підходом до дослідження
права та юридичної практики, який дозволяє зр озуміти механізм юридичного впливу (так звана
„динаміка права”). Динамічним аспектом правової
дійсності, який вивчає теорія управління, є упра влінська динамічна підфункція права, яка полягає у
розумінні права як форми його управлінського
впливу на суспільні відносини.
Головними функціями соціологічного д ослідження в праві є фіксація та перевірка кон кретних висновків правових теорій, сприяння стан овленню спеціальних теорій шляхом висунення
первинних описових схем і широких пояснюв альних моделей. Для теорії управління найбільшу
цінність складає такий напрямок соціологічних
досліджень у праві, яким з’яс овується функціональна повноцінність права, а також дійсний вплив
права на характер суспільних відносин та їх зміни.
Шляхом соціологічного дослідження конкретних
функцій права з’ясовується, як у тій чи іншій фу нкції реалізується призначення права, як право вирішує завдання, що стоять перед ним, яка ефекти вність функцій права і які потрібні заходи для того,
щоб знайти найбільш оптимальні способи його
реалізації [26, с.94].
Застосування соціологічних методів під час
дослідження управлінської динамічної підфу нкції
права передбачає не тільки вивчення внутрішніх
механізмів її реалізації, а й знання конкретних с оціальних результатів, до яких призвела управлінс ька дія права. Реалізація управлінської динамічної
підфункції права власне й означає досягнення пр авом конкретних управлінських цілей, тому знання
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конкретних соціальних результатів управлінської
дії права є важливим показником ефективності р еалізації його управлінської підфункції.
Однією із форм реалізації управлінської
динамічної підфункції права є виявлен ня відхилень у системі управління від заданих параметрів
з метою приведення її в належний стан за доп омогою правових засобів. Отже, цілком очевидно,
що з’ясування подібних питань неможливе без
звернення до соціологічного аналізу, спостер еження, анкетування, статистичного аналізу та
інших соціологічних методик, які є спеціальними
процедурами і прийомами встановлення соціал ьних фактів, їх систематизації й аналізу. Застос ування статистичних методик може слугувати в ажливою емпіричною базою під час дослідження
закономірностей та особливостей управлінського
впливу права, а також під час визначення пока зників ефективності реалізації управлінської пі дфункції права, оскільки статистичні дані часто
застосовуються як при розробці нормативних
актів, так і при узагальненні результатів їх дії.
Так, під час розробки нормативних актів стати стичні дані часто виступають як обґрунтування
необхідності прийняття того чи іншого нормат ивного акта. Узагальнення практичних результатів
управлінської діяльності також часто знах одить
документальний вираз. Зокрема, існує окремий
вид нормативних актів, які зобов'язують держа вні органи оформлювати результати своєї діяльності у вигляді кількісно-якісних показників (не враховуючи обов'язкового ведення статистики держ авними органами). В цьому випадку емпіричні факти, які відображені в статистичних та інших даних,
що отримуються в процесі застосування соціолог ічних методик, допоможуть дослідникам скласти
уявлення про закономірності та ефективність ре алізації управлінської підфункції права.
У складі інтегративного підходу, крім соц іологічного та догматичного підходів, виділяються інші взаємодоповнюючі один одного методол огічні способи пізнання правової дійсності. З окрема,
такими методами постають порівняльно -правовий,
історико-правовий та кібернетичний методи. Особливістю цих методів є те, що вони використов уються в якості допоміжних методів і можуть у т акій якості застосовуватися на будь -якій стадії пізнання та доповнювати основні методи – системний, догматичний та соціологічний.
Порівняльно-правовий метод досліджує
аналогічні або схожі інститути двох або декіл ькох правових систем, загальних чи протилежних
за своїм реальним змістом. Важливою властивістю порівняльно-правового методу є те, що сп е-
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цифіка його застосування в окремих галузях
юридичної науки отримує конкретизацію по ві дношенню до їх предметів. Отже, для визначення
місця і ролі порівняльно-правового методу в методології теорії управління необхідно вияснити,
що саме ми маємо порівнювати. Очевидно, що
специфіка предмета теорії управління н е має своїм основним завданням проведення порівняння
правових систем, оскільки її цікавить не право вз агалі, а лише його управлінська підфункція. Тобто
насамперед важливо визначити, порі вняння яких
елементів правової системи допоможе вивченню
управлінської підфункції права. Вирішенню цього
питання допоможе аналіз способів застосування
порівняльно-правового методу.
Порівняльно-правовий метод може викор истовуватися двома способами [15, с.200]. Пе рший спосіб застосування порівняльно -правового
методу передбачає дослідження зумовленості
відповідних правових систем зовнішніми, сусп ільними чинниками (тобто досліджується факт,
чому саме такі суспільні умови створили саме
таку правову систему і як ця правова система
сприяла формуванню саме такого суспільства).
Другий спосіб застосування порівняльно -правового методу встановлює та порівнює зміст і
склад норм, які є елементами порівнюваних пр авових систем. На нашу думку, обидва способи
порівняльного дослідження можуть використ овуватися в методології теорії управління.
Зазначимо, що проблема порівняльно -правового дослідження особливостей реалізації
управлінської підфункції права надзвичайно а ктуальна. Ті нечисленні дослідження, що пров одилися і в СРСР, і в сучасній Україні, фактично
обмежувалися перекладами праць іноземн их авторів і критикою (або, пізніше, некритичним в ихвалянням) зарубіжної теорії та практики реалізації правом управлінських функцій [18, 19, 5, 14].
Перспективним моментом у розвитку теорії упра вління, на нашу думку, може бути включення до її
системи спеціального “порівняльного розділу”, в
рамках якого могли би проводитися порівняльно правові дослідження існуючих у світі доктринал ьних підходів до розуміння управлінської підфун кції права, а також проводилося б порівняння осо бливостей реалізації правом управлінської підфункції в різних правових системах.
Щодо співвідношення порівняльно -правового методу з іншими методами, то, на нашу д умку, цінна точка зору, якої дотримувалися ще
радянські дослідники, які стверджували, що еф ективне застосування порівняльно -правового методу можливе лише в поєднанні порівняльного

дослідження з історико-правовим методом. Зазначимо, що історико-правовий метод у юридичній літературі іноді називають історичним мет одом [28, с.176]. На нашу думку, потрібно розрі зняти історичний метод, який є загальнонауковим
методом, та історико-правовий метод, який є
спеціально-науковим методом, тобто методом,
спеціально пристосованим до пізнання держа вно-правових явищ, та який використовується
всіма юридичними науками [8, с.135 -282]. Історико-правовий метод містить у собі основні риси
історичного методу, сутність якого полягає у в ивченні закономірностей функціонування та ро звитку досліджуваного об’єкта шляхом відтв орення його історії, генезису у всій різноманітн ості фактів подій, які змінюють один одно го в
хронологічно послідовній формі і які є виразом
внутрішнього закономірного ходу розвитку.
Принцип виділення закономірностей за допом огою історико-правового методу такий: у суча сному дослідженні явища правової дійсності зб ерігають загальні закономірност і, які діяли на попередніх етапах його розвитку, а закономірності,
які втратили свою дію, тим довели, що вони не є
загальними [29, с.174].
Важливим моментом застосування істор ико-правового методу теорією управління є те, що
він не обмежується формально -логічним дослідженням норм права, які існували в минулому, а
звертає увагу на змінювані в часі особливості
реалізації управлінської підфункції права та має
допоміжний характер, який проявляється в тому,
що даний метод не використовується як сам остійний метод дослідження, а виступає як ел емент інтегративного методу. Об’єктом історико правового дослідження теорії управління є не
просто право чи просто держава, які змінюються
в часі. Досліджується процес управління, яке
здійснюється за допомогою права та яке пере буває в тісному зв’язку з історичною зміною форм
та сутності держави, зокрема для виявлення зак ономірностей взаємозв’язку історичного розвитку
формальних ознак держави та пов’язаної з ним
зміни особливостей реалізації управлінської пі дфункції права. Наприклад, для теорії управління
були б цінними дослідження зміни упра влінської
ролі права в процесі переходу від держави тотал ітарного типу до демократичної держави.
Застосуванню кібернетичних методів під
час дослідження правових явищ свого часу було
присвячено чимало наукових праць [13, 9, 12, 22,
3]. Найбільше подібних досліджень проводилося
в 60-70-ті роки, що було пов'язано з утворенням
нової науки - кібернетики. Проте пізніше будь -
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які згадки про зв'язок правових явищ з кіберн етикою фактично зникли як у рад янській, так і в
сучасній юридичній літературі. У юридичній л ітературі того часу наголошувалося, зокрема, на
практичній цінності кібернетичного методу для
вивчення функцій права, і, зокрема, управлінс ького аспекту регулятивної функції права [26,
с.85-87]. Так, за допомогою кібернетичного м етоду пропонувалося проводити роботу із збира ння та зберігання інформації про різні властиво сті
функцій права, про дію правових норм, що з абезпечують певну функцію. Однак перелічені
вище випадки застосування кібернетичних методів, що використовуються для пізнання конкре тних
функцій права, фактично є застосуванням не стіл ьки методів кібернетики як науки, скільки прикла дних кібернетичних методик (насамперед, обробка
інформації за допомогою комп'ютера). Для теорії
управління на сьогодні чималу цінність становлять
власне методи, а не методики науки кібернетики,
зокрема, такі, як вчення про інформацію та зак ономірності її переробки. Так, на думку В.П.Казі мірчука, правова наука може використовувати "с оціальний аспект" поняття інформації як процесу
отримання різноманітних відомостей та їх обробки
з метою прийняття рішення [10, с.176-178]. Для
теорії управління становитиме цінність властивий
кібернетиці погляд на управління як на інформ аційну взаємодію між елементами системи упра вління, що допоможе розкрити сутність його фун кціонального механізму. З таких позицій отр имання
та переробку інформації можна розглядати як ядро
процесу управління, яке складається з ет апів збору
необхідної інформації для встановлення якісної
та кількісної характеристики об'єкта управління,
вибору оптимального рішення та здійснення пр ийнятого рішення і контроль за його в иконанням. За
допомогою кібернетичних методів можна досл іджувати такі питання: визначення мети для прий няття управлінського рішення, встановлення критеріїв вибору інформації, що надходить до суб’єкта
управління, та рішення, яке приймається на її о снові, встановлення найбільш ефективних засобів
реалізації та контролю за виконанням управлінс ького рішення та ін.
Висновки. Отже, найбільш повне відображення в предметі теорії управління управлінс ьких закономірностей права можна забезпечити
тільки при використанні теорією управління всієї
багатоманітності методів правової науки, що
підтверджує її статус як напрямку в межах заг альної теорії держави і права.
Світоглядно-філософською базою метод ології теорії управління є діалектичний метод,
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значення якого в методології теорії управління
полягає в тому, що він дає можливість зрозуміти
загальні принципи пізнання управлінської пі дфункції права, виробити методи її вивчення.
Ядро методології теорії управління скл адають системний та інтегративний методи. Вони
використовуються в комплексі, оскільки кожен з
них розкриває лише один із зазначених аспектів
управлінської підфункції права: системний метод
– управлінський аспект дії права, догматичний –
статичні властивості управлінської підфункції
права, соціологічний – її динамічні властивості.
Системний метод дозволяє розкрити
управлінський аспект дії права через розуміння
сутності управління як системного яв ища, а
управлінських закономірностей – як закономірностей функціонування певної системи упра вління. Інтегративний підхід складається із вза ємодоповнюючих комплексних методологічних
засобів пізнання правової дійсності – формальноюридичного та соціологічног о, кожен з яких інтегрує набір пізнавальних засобів, що відображає
відповідну своєрідність властиво стей права (його
статику та динаміку). Так, догматичний метод, як
елемент інтегративного підходу, дозволяє ро зкрити властивості управлінської статичної пі дфункції права, а соціологічний – управлінської
динамічної його підфункції.
Теорія управління використовує також п орівняльно-правовий, історико-правовий та кібернетичний методи, які постають в якості допом іжних методів дослідження і можуть у такій яко сті застосовуватися на будь-якій стадії пізнання
та доповнювати основні методи – системний,
догматичний та соціологічний.
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ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТ ОСТІ ЯК ЗАСІБ ЗАКОНОДАВЧО Ї ТЕХНІКИ
Постановка проблеми. Наука права вступила у такий період свого розвитку, коли мет одологія випереджає саму теорію. Науковий м етод отримав перемогу над наукою. Певні естет ичні уподобання породили віру у живописний
ефект істини, яку тільки і може відкрити метод.
Ми до такої міри впевнені у методі як творці т еорії, що навіть не замислюємось, чому на основі
десятка хороших методів права не створено н ової оригінальної теорії права, яка могла би ефе ктивно розв’язати проблеми права [6, с. 76 -77].
Наше мислення само вже містить у собі цю віру.
Все, що усвідомлюється, є певне явище,
деякий заключний акт і не є пр ичиною чогось.
Причина вигадується після того, як дія вже д оконана [12, с. 278-279]. Знайдена причина здеб ільшого неадекватна дійсній причині. Це лише
нащупування, засноване на д освіді старих інтерпретацій. Останнє зберігає в собі також сліди
всіх минулих помилкових причин (фікцій), оман.
Мовою чогось ветхого, знайомого виражаємо
дещо нове. Намагаємося збагнути. Проте ясність
розуміння починається лише тоді, коли бачимо
причину, коли звертаємося до реальності, в силу
якої актуалізується пізнавальний процес. Пр облема реальності веде до теорії (сутності), теорія
– до методу. Новий ефективний метод за вжди є
результатом осмислення самої теорії, поява якої
спровокувала реальність як пер винна мета наукового дослідження. Це цілком стосується й пр облеми вини, конститутивна складність якої пол ягає, насамперед, у тому, що: презумпція вини
(або ж невинуватості) як засіб законодавчої те хніки випереджає саму теорію вини. Навряд чи
знайдеться в юриспруденції інше поняття, юр идичний смисл якого так неоднаково тлумачився
би різними представниками правової науки.
Мета статті. Мета даного дослідження п олягає в тому, щоб на основі новітніх досягнень
правознавства розкрити призначення і роль пр езумпції невинуватості як засобу законодавчої
техніки, що відображає онтологічні засади кр имінального права.
Виклад основного матеріалу. У теорії
кримінального права досить ретел ьно висвітлені
нормативна, оціночна, фінальна, об’єктивна та
психологічна концепції ви ни [1, с. 10-46; 5, с.
12

551-579; 15, с. 7-21]. Кожний вправі поділяти
одну чи кілька з указаних позицій або ж узагалі
зовсім іншу парадигму вини, як -то: теорію небезпечного стану [9, с. 10 -12]. Не відтворюючи
аналіз даних поглядів, звернемо увагу лише на
те, що у вітчизняному кримінальному праві
(ст.ст. 23, 24, 25 Кримінального кодексу Укра їни) відображено соціально -психологічне розуміння вини з домішками оціночних елеме нтів.
По суті, оцінюється психічне ставлення ос оби:
по-перше, до самого факту поведінки; по-друге,
до соціальної складової поведінки. Особа усв ідомлює чи не усвідомлює суспільно небе зпечний
характер свого діяння. Передбачає або ж не п ередбачає його суспільно небезпечні наслідки (з окрема, можливість їх настання). Бажає чи не б ажає їх настання.
Традиційно у змісті вини вирізняють два
моменти: інтелектуальний (усвідомлення особою
характеру своїх дій та передбачення їх наслідків)
та вольовий (бажання результатів, свідоме доп ущення, розрахунок на запобігання наслідків).
Звісно, несвідомих вольових д ій не буває. За вольовою активністю стоїть робота свідомості [3, с.
70-73]. Воля повсякчас присутня у свідомій п оведінці. Вольова дія – цілеспрямована, а отже,
передбачає усвідомленість бажаної мети, можл ивість контролю над своїми діями, а також імові рні висліди. Вказівка на психологічний механізм
вольової регуляції (здатність навмисної зміни
смислу дій) закладена в інституті осудності
(ст.ст. 19, 20 КК України). Дії осудної ос оби –
завжди вольові дії, за яких особа усвідомлює х арактер і можливі наслідки св оїх дій та може керувати ними. Осудність суб’єкта злочину є пс ихологічною основою (складовою) вини.
Проте виокремлення у вині вказаних вище
моментів не простежується у законодавчому в изначенні її форм. При викладенні формул вини
частково або повністю відсутні інтелектуальні та
вольові моменти. Так, у дефініції злочинної самовпевненості почасти бракує інтелектуального
моменту (а саме усвідомлення особою характеру
своїх дій), а сама воля не є асоціальною. У закон одавчому формулюванні необережності ігнор ується
вольовий момент. Виняток складає дефініція ум и-
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сної форми вини, яка дозволяє чітко виділити інт електуальний і вольовий моменти уми слу.
Крім того, у загальному визначенні вини
(ст. 23 КК України) передбачається психічне ст авлення особи і до вчиненого діяння , і до його
наслідків. Дане ставлення повною мірою охо плюється змістом як прямого, так і непрямого
умислу (ст. 24 КК України), чого не скажеш про
необережність (ст. 25 КК України). Злочинна сам овпевненість і недбалість фактично розкрив аються
через психічне ставлення особи тільки до наслі дків: особа передбачає або не передбачає евентуал ьність настання суспільно небезпечних наслідків.
При цьому постає запитання, переконливу відп овідь на яке неможна знайти у теорії кримінального
права: «Що ж передбачає особа – суспільну небезпечність чи протиправність своєї поведінки?».
Виходячи з викладеної законодавцем кон струкції поняття форм вини, яким властиве чи н евластиве передбачення, можна помітити, що с амовпевненість не вписується у критерії необер ежної форми вини. Якщо особа передбачає мо жливість настання суспільно небезпечних наслі дків, значить, вона й усвідомлює суспільну небе зпечність вчиненого діяння, проте легковажно
розраховує на їх відвернення.
Попередні міркування наштовхнули нас на
думку про відсутність системної побудови форм
вини, уніфікованого підходу до визначення її
форм у КК України. Законодавець, класифіку ючи вину традиційно на умисел і необере жність,
де-факто все ж таки виділяє два класи (форми)
вини: перший - необережність; другий – умисел,
який складається із (і які відрізняються мірою
передбачення) прямого і непрямого умислу, а
також самовпевненості.
Законодавча конструкція самовпевненості
більше вписується у специфіку умислу. Для обґрунтування цього твердження актуалізуємо з апитання: чи можуть злочини з формальним складом вчинятися з необережною формою вини?
Судово-слідча практика свідчить про таку мо жливість, з одним застереженням – винятково у
вигляді злочинної самовпевненості, але не н едбалості [4, с. 16-18; 11, с. 87-91]. Самі по собі
діяння, передбачені формальними складами, ст ановлять достатню небезпечність, щоб визнати їх
закінченими не залежно від настання будь -яких
матеріальних наслідків і відповідно кримінально
карними. Особа передбачає імовірність настання
шкідливих наслідків, отже, вона й усвідомлює,
що її дії порушують певні правила поведінки,
запобіжні заходи. Ступінь упе вненості особи у
розрахунку на ненастання (запобігання) суспіл ь-

но небезпечних наслідків свого діяння доцільно
враховувати, в рамках умисної форми вини, при
індивідуалізації кримінальної відповідальності.
Зі сказаного випливає висновок, який в изначає нашу позицію з аналізованої проблеми:
неможливо дати логічну дефініцію оціночному
поняттю. Інакше поняття з відкритою структ урою втратить своє призначення у праві. Треба
окреслити загальні підходи до використання п оняття вини у розкритті асоці альних властивостей
особистості. Оцінка вини залежить від осіб, які
беруть участь у зборі й аналізі фактів, зафіксов аних у встановленому порядку як докази. При
цьому складність устано влення істотних фактів
(законних компетентних доказів) долається з астосуванням презумпції невин уватості (ст. 62
Конституції України, ст. 2 КК України).
Презумпція значно спрощує судовий пр оцес, по-перше, звільняючи учасників процесу від
доведення фактів, що презюмуються, і, по-друге,
розподіляючи тягар спростування фактів, які з акон визнає за існуючі, виходячи і з ступ еня їх
вірогідності [7, с. 7]. Так, суд, послуговуючись
презумпцією невинуватості, фактично економить
процесуальні засоби та зусилля – встановлює лише
закріплений у гіпотезі презумптивної норми ная вний факт вчиненого злочину, з яким пов’язане п ередбачене у диспозиції припущення невинуватості
як факт, що презюмується, і який постає основою
обвинувального або ж виправдного вироку. Паси вність у наданні доказів, що спростовують прип ущення невинуватості, практично означає програш
справи тим, хто звинувачує.
В основі презумпції – принцип причинності. По суті, презумпція є неповним індуктивним
умовиводом про взаємозв’язок факту, що сп остерігається, й факту, що припускається. Даний
правдоподібний умовивід дає ймовірне судже ння, яке не виключає помилку [14]. Іншими сл овами, у презумпціях відображений досить вис окий ступінь логічної ймовірності тих узагальнень
множини окремих випадків, які покладені в їх
основу. У зв’язку з цим звертає на себе увагу м інімальний ступінь імовірності презумпції нев инуватості: з абсолютної більшості підозрюваних
у вчинені злочину вступають у законну силу о бвинувальні вироки суду. Чи не усуває такий ст упінь імовірності презумпції невинуватості ймовірний характер самої презумпції, зведеної у ранг
загальноправового принципу права? Якщо ні, то
виходить, що презумпції можуть бути маловір огідними й навіть фіктивними, а отже, й за здалегідь неістинні (фіктивні) положення можуть н ести той чи інший ступінь імовірності [8, с. 455]?
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Чому саме презумпції з невеликим ступенем ім овірності (наприклад, презумпція невинуватості
або ж презумпція знання законів) здебільшого
відносяться до загальноправових презумпцій, що
мають значення принципів права?
Малоймовірність таких презумпцій не р обить їх фікціями. Якщо презум пція ґрунтується
на прирівнюванні ймовірного (можливого) до
істинного, то фікція свідомо ототожнює істинне
з явно неістинним (хибним) припущенням [13, с.
61; 10, с. 222]. Презумпція є ніч им іншим, як
припущенням істини, з певним, нехай навіть і
малим, ступенем імовірності істинності. Фікція
же закріплює положення, що завідомо не відп овідає дійсності. Немає презумпції, якщо можливе
не припускається. Як і немає фікції, якщо нейм овірне не стверджується.
Логічна природа фікції зумовлює логіку
самої норми-фікції, структурно-смислову єдність
її елементів – гіпотези (умова дії фікції) та ди спозиції (зафіксоване хибне положення). З цих
позицій розглянемо структуру фікції, закріпл ену
у ст. 88 КК України: «Особи, засудженні за в ироком суду без призначення покарання або зв ільнені від покарання чи такі, що відбули пок арання за діяння, злочинність і караність якого
усунута законом (гіпотеза), визнаються такими,
що не мають судимість ( диспозиція)». Судимість
немовби зникає, хоча факти чно вона і має місце.
Тобто норма-фікція, будучи імперативною та
неспростовною, конструюється так: «Якщо А, то
В вважається С».
Презумпція як побудований у формі неп овної індукції правдоподібний висновок – завжди
спростовна. В силу логічного механізму свого
породження норма-презумпція відповідає схемі –
«Якщо А, то передбачається В, поки не доведено
не-В». Повернемося знову ж таки до презумпції
невинуватості (ст. 2 КК України), у структурі
якої, як і будь-якої іншої презумпції, можна виокремити, по-перше, гіпотезу як умову дії през умпції (наявний факт вчинення злочину). По друге, диспозицію як факт, що презюмується
(«особа вважається невинуватою у вчиненні зл очину»). І, по-третє, контрдиспозицію як поте нційну можливість спростув ання диспозиції («доки її вину не буде доведено в законному п орядку
і встановлено обвинувальним вироком суду»).
Узагальнюючи викладене, з певною обґру нтованістю підкреслимо, що і презумпція, і фі кція як
прийоми законодавчої техніки суть особливі сп особи побудови нормативних приписів, подолання
стану невизначеності у правовій реальності.
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Серед масиву презумпцій можна вирізнити
фундаментальні презумпції, які відображають
онтологічні засади права й, відповідно, мають
значення юридичного імперативу принципів
права. Така, зокрема, вага презумпції знання з аконів у праві, презумпції невинуватості – в кримінальному праві, презумпції вини – у цивільному праві. Складності спростування імперативних
презумпцій не виключають можливості спрост ування як гіпотези (умови дії ), так і диспозиції
(висновку, що припускається) щодо конкретного
юридичного факту шляхом доведення антитет ичного. Диспозиція норми презумпції завжди н осить імовірний, а не категоричний характер. Я кщо при використанні презумпції невинуватості в
кримінальному праві буде доведено зворотне
(винуватість особи у вчинені злочину), то процес
індукції, в силу виявлення випадку, протилежн ого ймовірному висновку, закінчується. А сама
презумпція не застосовується, хоча в статиці
презумпція як норма зберігається.
Презумпція констатує припущення. За н аявності умов, визначених у гіпотезі, диспозицію
презумпції можна тільки спростувати. Немає н еобхідності доводити те, що вже передбачається.
Динаміка презумпцій здебільшого зумо влює розвиток самого права, трансформацію змі сту його норм. Однак дія презумпцій нерідко і гнорується у самому процесі: на особу поклад ається обов’язок доводити свою непричетність до
вчинення злочину або ж суд відмовляє у стя гненні заподіяної шкоди на тій підставі, що вина
відповідача не аргументована позивачем. Цим
необґрунтовано розширюється предмет доказ ування по справі.
У кримінальному процесі невинуватість
особи передбачається вже в силу презумпції н евинуватості й, відповідно, у цивільному процесі
винуватість особи – в силу презумпції вини.
Згідно зі ст. 614 Цивільного кодексу Укра їни, «відсутність своєї вини доводить особа, яка
порушила зобов’язання». Іншими словами, якщо
вчинено цивільне правопорушення ( гіпотеза), то
правопорушник вважається винуватим ( диспозиція), поки сам же не докаже зворотне (контрдиспозиція). Чинне законодавство виходить, по суті,
з можливості прояву особою адекватної умовам
цивільного обігу обачливості, вжиття усіх зал ежних від особи заходів щодо виконання з обов’язань. Відповідач, обґрунтовуючи відсу тність причин неналежного виконання або ж невиконання зобов’язань, спрост овує свою вину як
факт, що презюмується.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 385. Правознавство.

Савчук С.В., Трофімова Л.В.

Але залишається запитання, яке неминуче
зачіпає поняття вини: якщо в цивільному праві
презюмується вина, то в якій формі? На кого з
учасників судового процесу лягає т ягар установлення форм вини? Який ступінь вини, якщо вона
має значення для виникнення відповідальності
або ж диференціації її розміру, передбачати при
неспростуванні відповідачем презумпції вини?
Даючи відповідь на ці запитання, необхі дно звернути увагу на те, що законодавець, по перше, розкриває поняття вини через визначення
умов невинуватості й, по-друге, оперуючи категоріями умислу та необережності, не дає їх деф ініції (ст. 614 ЦК України).
Умисел і необережність зазвичай згад уються у кодексі побіжно, хо ча й досить часто; як
правило, вони просто констатуються (ст.ст. 229,
337, 340, 614, 616, 727, 853, 858, 950, 991, 1187,
1193, 1224 ЦК України). Але ж зазначені катег орії несуть на собі колосальне теоретичне та пра ктичне навантаження. Мабуть, цивілісти, ух иляючись від розробки концепції вини, орієнтуються
на відображене у кримінальному праві соціал ьно-психологічне поняття вини. Якщо взяти дане
наукове припущення як гіпотезу, що потребує
активізації пізнавального процесу для висунення
теорії, то залишається неясним, зокрема, чим же
викликана невідповідність цивільно -правового
розуміння форм вини законодавчому визначе нню її форм у кримінальному праві.
Цивільний кодекс акцентує увагу на умислі
(не виділяючи його види) та грубій необережн ості, підкреслюючи тим можливі ступені вини грубий та простий. Не вдаючись у дискусію щ одо сукупності обставин, аналіз яких дозволяє
зробити висновок про ступінь вини [7, с. 176 179], відзначимо, що вин икнення цивільноправової відповідальності іноді безпосередньо
залежить від установлення в судовому процесі
певної форми і (або ж) ступеня вини. І саме у цих
особливих випадках доцільне використання пр езумпції невинуватості, адже тягар встановлення
форм (ступеня) вини лежить на всіх учасниках
судового процесу, й, насамперед позива ч зобов’язаний довести вину відповідача (напр иклад,
при визначенні розміру грошової компенсації
моральної шкоди). «Хто стверджує, що щось
вчинено з умислом, хоча би це твердження було
висловлено шляхом ексцепції, повинен довести,
що (супротивник) винуватий в умислі» - з пафосом проголошував Ульпіан (Д. 22.3.18) [2, с.
241]. У протилежному випадку, тобто коли закон
не передбачає конкретну форму і ступінь вини як
умову виникнення цивільно -правової відповіда-

льності, діє презумпція вини. Вина припускаєт ься в силу не спростованої правопорушником пр езумпції вини. Форми вини при цьому не встано влюються.
Висновки. Звісно, висловлені в даній ста тті міркування не претендують на вичерпне й о статочне розв’язання всіх порушених проблем. Її
основна мета – у пропозиції продовжити обмін
думками, але аж ніяк не у прагненні ствердити
одну точку зору, заперечуючи інші.
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Savchuk S.V., Trofimova L.V.
PRESUMPTION OF UNGUILTINESS AS MEAN OF LEGISLATIVE TECHNIQUE
Summary
It is impossible to give the logical definition of the concept of guilt. Otherwise a concept with the
opened structure will lose setting in a law. It is needed to outline the general going near the use of concept of
guilt in opening of asocial pro perties of personality. The estimation of guilt depends on persons, which take
part in collection and analysis of facts, fixed in the set order as proofs. T hus complication of establishment of
substantial facts (legal competent proofs) is ove rcame the use of presumption of unguiltiness.
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АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РІЗНОДЖЕРЕЛЬНОГО ПР АВА В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Сьогодні Україна
переживає складний процес докорінної зміни
свого правоустрою та його адаптації до нових
соціально-політичних і економічних умов. Д инамічність життя суспільства, важливість пере дбачення нових процесів і тенденцій, що нар оджуються у державі, трансформація вітчизняного
права у напрямку євроінтеграції визначають н еобхідність формування різноджерельного права в
Україні. Розвиток філософії права, антропології
права, соціології права значно посилили нео бхідність інтенсифікації досліджень у цьому н апрямку. Нові умови і якісно новий характер с учасного правопізнання сприяють виявленню тих
чинників у досліджуваній категорії, які раніше
не враховувались або ігнорувались. Адже втрата
монопольного становища «єдино правильного»
джерела права – нормативно-правового акта, дозволяє використовувати в правових дослідже ннях потужні концептуальні розробки сучасних
світових філософських напрямів про різнодж ерельне право, і в такий спосіб забезпечувати м аксимально можливу універсальність отриманих
результатів. Однак постановка обраної н ами
проблеми актуалізується не лише в теоретичн ому, але й у практичному значенні. Як відзначає
П. Рабінович, деформалізація об’єкта і предмета
загальнотеоретичних праводержавознавчих д осліджень зачіпає зміст об’єктивного юридичного
права й торкається зовнішніх форм (джерел) ць ого права, які стають за сучас них умов більш різноманітними [11, с. 48], плюралістичними, ієр архічними й набувають ознак гетерогенності. Такі
зрушення мають загалом гуманістичну, людин оцентристську спрямованість, адже вони дають
можливість при вирішенні юридичних справ
брати до уваги конкретні особливості кожної
життєвої ситуації, ретельніше враховувати й п овніше реалізовувати індивідуальні інтереси
окремих осіб – суб’єктів правовідносин, забезп ечувати не тільки законність і обґрунтов аність,
але й справедливість правозастосовчих рішень.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Категорія «джерело права» є однією із важливих
і актуальних проблем загальнотеоретичної на уки. Дослідження цієї категорії проводилось ц ілою плеядою представників як вітчизняної, так і
зарубіжної теорії права, філософії права, серед

яких можна назвати Е. Аннерса, В. Баранова, Ж. Л. Бержеля, Г. Бермана, А. Венгерова, М. Гран ата, А. Грищенко, Р. Давіда, О. Зайчука, С. Зівса,
Д. Керімова, М. Коркунова, Л. Корчевну, Р. Л івшица, Д. Ллойда, С. Максімова, М. Марченко,
М. Матузова, І. Михайловського, Н.Оніщенко, Л.
Петрову, П. Рабіновича, В. Селіванова, О. Ск акун, С. Сливку, В. Соловйова, Р. Тополевського,
Л. Фуллера, К. Цвайгерта, М. Цвіка, Р. Циппел іуса, М. Чижова, Л. Явича та ін. Однак, не зваж аючи на таку пильну увагу з боку вчених до даної
проблеми, відзначимо, що на сьогодні не дося гнуто єдності думок з питання розвитку, функці онування і сучасних тенденцій різноджерел ьного
права, на підґрунті якого можливо було б опр ацювати новітню концепцію права.
Метою даного дослідження є з’ясування
сутності концепції сучасного вітчизняного права
через осмислення різноджерельного права або
різних юрисдикцій у межах правової реальності.
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на те, що з давніх-давен українське право за
своєю онтологічною природою характеризувалося різноджерельністю [13, с. 89], у попередні десятиліття, по суті, єдиним джерелом права в изнавався нормативний акт. Договір, правова до ктрина і судове право не визнавалися т акими, бо
погано поєднувалися з вимогою одн означного
розуміння і застосування закону, а зв ичай мав
обмежену сферу застосування [7, с. 5].
Пануючий в останні часи юридичний п озитивізм був байдужий до змісту права та вбачав
його реальність лише у вираженні волі законод авця, як вищого тлумача справедливості. Такий
підхід відображав принцип тотожності права та
влади держави. Справжня сутність права усвід омлювалася, коли його зображ али як однобічну
проекцію влади, що походить від держави й
нав’язується громадянинові. Лише те, що держ ава визначила як право, вважалос я таким. Разом з
тим, нерідко траплялося, коли фактичне право,
яке застосовувалося між учасниками правовідн осин, і позитивне право, сформульоване держ авою для формального врегулювання цих прав овідносин, не збігалося [15, с. 26].
Сучасна трансформація Українськ ої держави в ліберально-демократичну і соціально правову, сприяла закріпленню в конституційно -
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правових нормах перехід від доктрини легістс ького праворозуміння до доктрини юридичного
праворозуміння, від майже виключної офіційної
монополії нормативно-правового акту до плюралістичної концепції джерел права. Однак позит ивного закріплення положень щодо визнання рі зноджерельного права в Україні недостатньо,
окрім цього, необхідно визначити ще й механізм
формування та застосування такого права. Пр аво, що створюється різними юрисдикціями, має
неоднакову юридичну силу, не збігається за часовим виміром, поширюється на різних суб’єктів
і територіальний простір. Тому природно, що з
часом між різними його формами можуть вини кнути суперечності, що сприятиме ускладненню
використання нормативного матеріалу. А тому для
того, щоб цього не було, щоб джерела права належно функціонували, вони повинні формуватися на
єдиних пізнавально-правових методах і на єдиній
концептуальній ідеї.
Як наголошує А. Козловський, право вз агалі неможливо розглядати без паралельного т еоретичного усвідомлення шляхів його пізнання.
Останнє супроводжує право в будь -який момент
його існування, є джерелом його регулятивної
енергії. Пізнавальна інтенсивність – необхідна
умова існування і функціонування права. Більше
того, ми завжди отримуємо таке право , якими
пізнавальними методами ми його відкрили і ро зробили. Інші методи – інше право, інша теорія
пізнання – інша теорія права [6, с. 264].
Вплив методології права на галузеву юри спруденцію, а отже, – і практику права, не прямий, а
опосередкований через доктрину пр ава. Будь-яка
концептуальна модель права концентровано вир ажає свою сутність у специфічному формулюванні
методу права. Кожна концепція – чи то юриспруденція понять, природне право, чи право позитивн е
– це певний метод. Наприклад, якщо юрист позитивіст зорієнтований на методологію діале ктичного чи історичного матеріалізму, то ця мет одологія вочевидь зумовлює й доктрину юридичн ого позитивізму. Якщо ж юрист виховується на м етафізичній або трансцендентальній філософії, то ця
методологія безпосередньо зумовлює доктрину
природного або надпозитивного права, глибшою
сутністю якого є його різноджерельність.
Закріплення на конституційному рівні
природного права і суспільного договору (пр еамбула, статті 1,3,5,6, 8,19,21,22 Конституції
України та ін.) основою сучасного правоустрою
України засвідчило, що ми визнали європейську
правову позицію у вченні про державу і право.
Але втілення в життя закріплених конституці й18

них приписів значно ускладнюється тією обст авиною, що у вітчизняній доктрині ще й досі не
було належно переглянуто традиційне для юри спруденції попередніх десятиліть діалектико матеріалістичне вчення про право та його джер ела. Однобічний підхід до визнання в якості дж ерела права лише продукту діяльності де ржави,
зведення його сутності і змісту лише до зак ону
не відповідають сучасним методам правореаліз ації, а тому не мають сьогодні перспе ктиви. Закон
відображає конкретно-загальні, формально-позитивні норми. Він актуалізує та конкрет изує
принципи. Наближений до конкретного права,
але він ще не право у всьому його розма їтті [8, с.
182]. Закон або інший юридичний пр ипис не є
єдиним джерелом права, поряд з ним існ ують
інші важливі джерела права, такі , як звичаї, судова практика, правова доктрина, правові принципи, і закон має сенс лише в поєднанні з ними. За
такого підходу стає очевидним, що в умовах різн оджерельного права пізнання феномена пр ава стає
водночас і більш необхідним, і більш скла дним,
ніж будь-коли. Вкрай важливо у зв’язку з цим, що
опрацювання теорії джерел права дає змогу скласти підґрунтя широкої концепції права.
Ідучи услід за європейською філософс ькою й правовою традицією, право належить досліджувати у його цілісності й доконечності, в икористовуючи метафізичні або трансцендентал ьні способи пізнання. Право у своїй цілісності –
це різноджерельне право. Право у своїй докон ечності – це свобода людини, як сутнісна ознака
справедливості [10, с. 146].
У діалектико-матеріалістичному вченні
образ людини редукований до того, що: людина
– це істота, яка здатна розуміти адресовані їй н акази, забезпечені погрозою застосування пок арання. Розум, а точніше мислення такої людини
сприймає формалізацію, яка повністю знищує всі
її суб’єктивні особливості. Людина нібито розч иняється в формально раціоналізованій реал ьності
норм позитивного права. Її буття у праві виражене
лише логіко-розумовою стороною людської пр ироди. Право є інструментом для розв’язання її індивідуальних проблем, як і сама людина є тільки
засобом для здійснення самодост атньої правової
системи та деяких політичних цілей.
Натомість, використання трансцендент альної методології дозволяє стверджувати прот илежне: що право не може виражатис я лише в законі й задовольнятися суто службовою функц ією. Воно потребує глибшого підґрунтя, щоб за
зовнішнім юридичним виглядом жило те, що називається справедливим, тобто те, що відповідає
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людським інтересам. З цього приводу Б. Кістякі вський відзначав: «право має своїм джерелом не ту
чи іншу позитивну державу, а трансценд ентну
природу особистості, людську волю» [5, с. 189].
Іншими словами, право має перетворитис я
з права суспільства на право людини. Тому в н инішніх умовах необхідно переглянути стару на укову доктрину, яка визнавала єдиним джерелом
права продукт діяльності держави. Першоприч ину права треба шукати не у сфері досвіду, а в
природі людини, її мисленні, моральних принц ипах, ідеї справедливості [1, с. 2]. У зв’язку з
останнім варто погодитися з Л. Петровою, що
під кутом зору на право як елемент людського
буття у його цілісності й доконечності, атрибут
людського духу маємо визнати, порівняно з те орією позитивного права, наукову новизну і ці лковиту своєрідність тлумачення субстанційної
сутності права та істини про нього, його смислу і
цінності, первісних засновників у сфері права і
визнання права за його першоджерел ом. Право
пов’язується закономірностями людського буття
у його цілісності, і йому «вказується» місце у цій
цілісності, бо воно – частка цілого, від якого не
може відрізнятися по суті. В духові належить
вбачати глибину права і його первісну ясність,
усе ж подальше розростання права має розуміт ися з цього первісного [9, с. 16].
Апеляція до природи та властивостей
людської особистості з притаманними ідеями,
ідеалами, цінностями, інстинктами дає змогу о бґрунтувати ідею різноджерельного права, яке
формується не лише внаслідок цілеспрямованих
зусиль законодавця, але й через трансцендент альну природу людини. Живе відношення між
людьми робить право можливим, а в актах в изнання відбувається конституювання людини як
правоздатного суб’єкта [3, с. 256]. Лише людина
як приватний законодавець має формувати на йбільш сприйнятні норми захисту своїх прав, св обод та інтересів. Методологічна характеристика
таких положень подана в праця І. Канта, який
писав: «Розумна природа тим відмінна від будь якої іншої, що сама собі задає ме ту ... Ідея гідності розумної істоти полягає в тому, щоб підкор ятися тільки тому закону, який вона сама собі
встановлює» [4, с. 95]. Кантівські судження д ають можливість зробити надзвичайно важливий
(і для сучасності) висновок, що право має розп очинатися з антропологічного моменту. Якщо
право є творінням людським, то усвідомлення
його сутності неможливе без розуміння природи
людини в усіх її проявах, без проникнення в п отреби людини, її здібності, прагнення. Якщо буде

усвідомлено, що людина є не об’єктом, а суб’єктом соціальних дій, що через неї відбув аються
всі навколишні трансформації, що вона – не механізм і не фактор, а істота, яка має розум і віл ьну волю, то така позиція буде більш сприйнятл ивою для розуміння сутності сучасн ого права та
його джерел [16, с. 130].
Із здійсненого вище аналізу можна зроб ити такий висновок: для того, щоб право було ді євим, недостатньо його сконцентровувати лише
на одному законодавстві. Необхідно трансфо рмувати всю правову реальність, щоб усі її частини розвивалися синхронно в одному напрямку.
Важлива умова такого процесу - звернути увагу
до джерел права недержавного (людського) п оходження, зокрема таких, як звичай, договір,
правова доктрина, судова практика (прецеденти).
Норми недержавного різноджерельного права
демократичніші за своїм походженням, бо вин икають із реальної практики людських стосунків і
створюються самими учасниками реальних жи ттєвих відносин. Норми такого права дають мо жливість при вирішенні юридичних справ брати
до уваги особливості кожної житт євої ситуації,
реальніше враховувати й повніше реалізовувати
індивідуальні інтереси окремих осіб. А це озн ачає, що тут правотворчий процес достатньо ціл еспрямований та ефективний.
Враховуючи все вищевказане, відзначи мо,
що наявність єдиної, цілісної системи дж ерел
права, створеної на основі не лише держа вних,
але й людських факторів, сформованої на ідеях
природного права, забезпечує правовій с истемі
стабільність і надійність розвитку. Більше того, є
підстави стверджувати, що тільки за н аявності
гнучких, динамічних джерел права недержавного
походження, ревалентних приро дному праву,
можливий оптимальний розвиток національно правової системи, бо в іншому в ипадку (як це до
деякої міри спостерігається в Україні), коли н емає ні визначеної онтології пр авотворчого та
правореалізаційного процесу, ні, тим більше, обґрунтованої моделі апріорного джерела правової
поведінки, правова система не дає очікуваних
наслідків, а навпаки, нагромадження несистем атизованого, необґрунтованого, суперечливого
нормативного матеріалу тільки розхитує т у систему права, яка вже існувала.
Як же створити, сформувати функціонал ьну, єдину, цілісну модель різноджерельного пр ава в Україні? Найбільш раціональним шляхом, на
наш погляд, є інвентаризація існуючих джерел
права, методом співвідношення та порівняння.
Здається, можна загубитися в їхньому розмаїті,
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однак запропонований аналіз з погляду аксіол огічної сутності, притаманної всім їм, значно
спрощує завдання. Кожна з форм права має свої
переваги і недоліки. Займаючись якоюсь конкр етною сферою людського життя, нерідко можна
досить переконливо спостерігати, що одна з них
є більш придатним засобом забезпечення поря дку в суспільстві, ніж інші. Оскільки кожна з х арактерних форм права схожа на інструмент сп еціального призначення, придатний для вжитку в
одних випадках і менш доречний в інших, чому б
не застосовувати кожну форму до тих ситуацій,
де вона очевидно найефективніша?
Крім того, необхідним елементом форм ування моделі різноджерельного права, визнач альним моментом її внутрішньої сутнісної стру ктури є логіка. Те чи інше правове утворення стає
повним і завершеним з експлуатацією своєї лог іки, яка дозволяє як визначити і розкрити певну
правову структуру, так і задати механізм її реал ізації. Так і ефективність конструкції різноджер ельного права визначається логічним поєднанням
усіх її структурних елементів.
Одним із основних чинників, які потрібно
враховувати при формуванні вітчизняної конц епції джерел права є те, що основою такого пр авового утворення має бути природне право. Пр иродне право являє собою вихідні принци пи, на
базі яких діюче право та його джерела сприйм аються та на базі яких відбувається їхня оцінка.
У кожен момент свого існування право оцін юється суспільством, але тільки в принципах пр иродного права воно знаходить свій вищий прояв і
зворотну дію на право. Норми природного права
в нормативно-правових актах майже не зафікс овані, але водночас вони неминуче пов’язані з
критикою позитивного права, сприяють реаліз ації його кінцевої мети – розвитку особистості.
Якщо ж зовнішні вияви права не відповідають
праву природному, вони перестають бути осн овою для права позитивного.
Отже, якісно новий підхід до розуміння
права, використання метафізичної або трансце ндентальної філософії, зростання сфери приватн ого права, визнання людини в якості приватного
законодавця, необхідність створення ефекти вної
плюралістичної концепції джерел права підв ищує аксіологічність вивчення проблеми різн оджерельного права в Україні.
Але необхідність дослідження та винятк ова важливість застосування різноджерельного
права в Україні зумовлюється й іншими знаковими факторами. Так, на думку Л. Корчевни пі дтвердженню даному факту сприяє низка як вну т20

рішніх, так і зовнішніх чинників. Головний вну трішній чинник вбачається в сучасній трансфо рмації України в ліберально -демократичну і соціально-правову державу, а головний зовнішній
чинник – у глобалізації правоустроїв у сучасн ому світі. За Л. Корчевною, успішне розв’язання
проблеми різноджерельного права в сучасній
Україні потребує насамперед осмислення уст алених кореляцій європейського політико правового досвіду і виявлення міри узг одженості
з ними сучасного українського права [ 7, с. 301].
Постановка проблеми різноджерельного
права України актуалізується рівнозначно як у
теоретичному, так і у практичному значенні.
У теоретичному смислі вона важл ива для визначення вірного напрямку правової політики де ржави як у правовій, так і політичних сферах жи ттєдіяльності суспільства. Створення сучасної
загальної теорії джерел права на нових засадах з
урахуванням принципу методологічного плюр алізму і базуванні на антропологічному підході,
який ставить людину в центр правової реально сті, є одним із первинних завдань сучасної вітчизняної юриспруденції. У практичному значенні
потреба в дослідженні та науковому переосми сленні плюралістичної концепції джерел права
зумовлена тим, що: 1) Україна визнала ратифіковані Парламентом міжнародні договори част иною
національного законодавства, і за рахунок них зр осла роль нормативно-правових договорів серед
інших юридичних джерел права; 2) в Україні п оширилася дія прецедентів Європейського суду з
прав людини, а певні рішення Констит уційного
Суду України стали визнаватися прец едентами
тлумачення; 3) зберегли, а подекуди п оновили своє
значення правові звичаї (звичаї ділового обороту,
торговельні звичаї, міжнародні звичаї тощо) і узвичаєння (адміністративні, торговельні).
Нова соціально-правова реальність в Україні формується на основі євроінтеграції. Вступ до
Євросоюзу і Ради Європи являє собою фундам ентальну зміну стосовно джерел права. Різнодж ерельне право цих міжнародних спільн от спонукає до необхідної трансформації у напрямі різних
юрисдикцій і українське право. У цьому зв’язку
аналіз плюралістичних джерел права Євросоюзу
виступає головним завданням як для вітчизняної
правової науки, так і для міжнародно -правової
практики України [14, с.1]. Першочерговим у
цьому контексті є необхідність визначення пр авових особливостей джерел права Євросоюзу,
виокремлення правових форм та їх механізмів
потрібних для майбутньої євронтеграції та пр иведення українське законодавство у відпові д-
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ність до них. Проте необхідно пам’ятати, що модель запозиченого різноджерельного, євроінте граційного права може виявитися зовсім нежитт єздатною, якщо не буде ґрунтуватися на глиби нних національних засадах і потенціалу соціально-історичних надбань.
Теорія різноджерельного права дозволяє
по-іншому, ніж це відбувається на ділі, виріш увати сучасні актуальні проблеми державознавс тва і правознавства. Щонайперше це стосується
теорії та практики народного суверенітету, бе зпосередньої демократії, розподілу влади, права,
верховенства права, правової держави, гром адянського суспільства. Різноджерельне право
здатне відігравати вирішальну роль при здій сненні демократичних перетворень у галузі права
і забезпечити їх відповідність до європейських і
світових стандартів.
Набуває дедалі більшої актуальності той
факт, що в умовах зростання ролі інформації,
«єдино правильне» джерело права більше не м оже монопольно виконувати функцію закріплення
правових норм. Останнім часом спостерігається
явище, яке отримало назву «абсурд і парадокс
права», коли масив правових норм збільшується,
однак рівень правової захищеності громадян при
цьому зменшується [2, с.5]. У такому разі лише
різноджерельне право дозволяє усунути існуючі
у праві прогалини, здійснювати більш гнучке
налагодження механізму р егулювання суспільних відносин, чим водночас сприяти ефективн ому захисту прав, свобод та інтересів громадян.
Зростання ролі різноджерельного права
пояснюється, ще й тим, що йдеться про динамічну правову форму, у якій можуть виражатися
різні за характером суспільні відносини, які в иникають і відбуваються в правовій дійсності.
У концептуальному аспекті застосування і п оширення сфери використання плюралістичної
концепції джерел права веде до істотної зміни не
тільки самої філософії вза ємовідносин між
суб’єктами права, які в умовах децентралізації та
деконцентрації державної влади мають можл ивість самостійного вибору поведінки в рамках
власної компетенції, але й до якісної зміни си стеми координат «держава-особистість», у якому
індивіди та їхні асоціації змін юють свою поведінкову роль від фактичного підпорядкування до
фактичної рівноправності.
Висновки. Нові умови та якісно новий х арактер сучасного правопізнання визначають н еобхідність трансформації українського права в
напрямі різних юрисдикцій. Ця трансформа ція
унеможливлює повернення етатизму держави та

монополії нормативно-правового акта в системі
джерел права. Тільки взаємодія закону чи іншого
юридичного припису із джерелами права неде ржавного походження, такими як звичаї, договір,
правова доктрина, резуль тати суддівської правотворчості сприятиме ефективному регулюванню
суспільних відносин, усуненню прогалин у праві,
удосконаленню судового захисту прав і свобод
людини та формуванню правової держави.
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ІДЕЇ СВОБОДИ ТА РІВНОСТІ У ПОГЛЯДАХ І.Я.ФРАНКА НА ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
Постановка проблеми. Іван Франко –
найяскравіший представник української еліти
другої половини ХІХ – початку ХХ століття –
епохи великих суспільних трансформацій. На
жаль, масове сприйняття І.Франка ґру нтується на
усвідомленні його майже виключно як письме нника: пристрасного громадського поета (“Гімн”,
“Не пора”), ніжного лірика (“Зів ’яле листя”) цікавого прозаїка (дитячі оповідання, “Захар Бе ркут”, “Перехресні стежки”) та оригінал ьного
драматурга (“Украдене щастя”). Менше знають
І.Франка – літературного критика, публ іциста. В
колективному уявленні про Каменяра майже не
знаходиться місця для усвідомлення його як уч еного, який явив глибокі й оригінальні міркування
в різних сферах науки: філософії, економіки, п олітології, історії і, нарешті, праві.
Нова історична доба зумовлює перегляд і нтерпретацій постаті письменника, актуалізує п евні нюанси його тверджень, збільшує можливо сті пізнання праць цього великого вченого. Нео бхідність удосконалення українського суспільства
спонукає переглянути інтелектуальну спадщину
минулого. У зв’язку з цим дослідження характ ерних особливостей філософсько -правових поглядів І.Франка має вельми актуальне значення.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Співвідношення понять “соціальна свобода” і
“державна влада” в контексті правових поглядів
І.Франка дослідила О.Скакун [11]. Розуміння
мислителем процесу виникненн я та сутності
держави знайшли своє відображення у працях
таких науковців, як А.Брагінець [1], О.Копи ленко [5], Д.Славич [12].
У дослідженнях С.Возняка [2], О.Забужко
[4], В.Мазепи [6, 7], Б.Тихолоза [14] розкрив ається світогляд І.Франка-філософа. Підручники з
філософії та філософії права також додають
окремі риси до характеристики філософсько правових аспектів творчості І.Франка [ 3, 8, 13 ].
Концепцію національної ідеї І.Франка, а
також погляди письменника на ідеал свободи
нації дослідили У.Хамар [17], А. Пашук [9]. Зазначимо, що розгляд поглядів письменника на
філософське розуміння свободи обмежувався
переважно аналізом його поеми “Мойсей”.
Незважаючи на те, що у франкознавстві
нині не бракує фахових студій, відчувається п о-

треба в філософсько-правових дослідженнях
творчої спадщини І.Франка.
Мета статті. Основна мета дослідження
полягає в тому, щоб на підставі ґрунтовного
аналізу філософської спадщини І.Франка окре слити погляди мислителя на походження держави
і значення у цьому процесі ідей свободи та рі вності. Важливо також з’ясувати розуміння пис ьменником суті держави в площині співвідноше ння влади і свободи, а також простежити евол юцію його поглядів щодо зазначеної дилеми.
Виклад основного матеріалу. О.Забужко
у книзі „Філософія української ідеї та євро пейський контекст: Франківський п еріод” зауважує,
що як філософ І.Франко більший і оригінальн іший у своїх художніх творах [4, с. 54]. Щодо
вказаної позиції В.Мазепа вніс свої попр авки,
згідно з якими “не всі філософські проблеми н адаються до художнього вті лення, а тим більше –
розв’язання” [6, с. 66]. Філософія права належить
саме до таких. Цим пояснюється вибір об’єкта
нашого дослідження – виключно філософські
наукові студії І.Франка.
Головними філософськими працями, які в ідображають погляди І.Франка на пр оцес виникнення держави, а також дають визначення ми слителем суті даного інституту є: „Наука і її вза ємини з працюючими класами” (1878), „Мислі о
еволюції в історії людськості” (1881), „Чи верт атись нам назад до народу?” (1881); „Найновіші
напрямки в народознавстві” (1895), „Соціалізм і
соціал-демократизм” (1897), „А.Фаресов. Наро дники и марксисты. С.-Петербург, 1899”, „Поза межами можливого” (1900), „На склоні віку” (1900),
„Що таке поступ?” (1903), „До історії соціалісти чного руху” (1904), „Соціальна акція, соціальне питання і соціалізм” (1904), „Одвертий лист до
Гал[ицької] української молодежі” (1905).
Філософствування І.Франка характериз ується життєво-практичною направленістю. Як
зауважує Б.Тихолоз, „рідко коли мислителя цік авила сутність певної речі як така; йому, зазвичай,
розходилося про її значущість для особистості,
нації, суспільної чи наукової потреби даного і сторичного моменту, і філософські питання він
порушував задля вирішення конкретно -наукових,
моральних чи суспільно-політичних проблем, а
не в руслі загально світоглядних спекулятивних
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шукань” [14, с.111].
Які ж біографічні чинники заставили
І.Франка задуматись над сутністю держави, своб одою та рівністю людей, що у ній проживають? П ерші філософські праці, в яких письменник п орушує
вказані питання, датовані 1878 р. Саме в цьому році І.Франка було вперше засуджено. Це був рез онансний судовий процес над великою групою
польської й української молоді, якій інкримінув алась пропаганда соціалістичних ідей і нелегальних,
революційних закордонних організацій.
Значення восьмимісячного слідства і ше ститижневого арешту для І.Франка В.Сімович
описав так: “Засуд був для поета несподіванкою.
Він не був іще тоді соціалістом, навіть добре не
знав, що таке соціалізм, а тільки як селянський
син, “бажав для скованих волі, бажав для нещасного долі і рівного права для всіх…”[10, с.18].
У автобіографії, написаній для М.Драгома нова, І.Франко зазначив: “Безтолк овий процес,
котрий упав на мене, як серед вулиці цегла на
голову, і котрий скінчився моїм зас удженням,
хоч у мене не було за душею й тіні т ого гріха,
який мені закидували (ані тайних тов ариств, ані
соціалізму, я був соціалістом по симпатії, як м ужик, але далекий був від розуміння, що таке с оціалізм науковий), був для мене страшною і тя жкою пробою. Дев’ять місяців, п робутих в тюрмі,
були для мене тортурою. Мене трактовано як
звичайного злодія, посаджено між самих злодіїв
та волоцюг...” [16, т.48 , с.245]. Але не стільки
випробування в’язницею стало для письменника
карою: “засуд кримінального суду, а особливо те,
що я опісля застав на світі, сто раз тяжчий і н есправедливіший засуд усеї суспільності, кинений
на нас, страшенно болів мене”[16, т.48, с.246].
Отже, якщо спочатку свобода була для
І.Франка абстрактним ідеалом молодості, то пі сля несправедливого вчинку з боку д ержави, він
починає задумуватись над категорією свободи,
як необхідною умовою людського існування в
державі. Безпідставне порушення його власної
свободи в державі заставило І.Франка розмірк овувати про співвідношення кожного індивіду і
держави, або точніше, про міру свободи людини
в державі. Він також прагнув знайти відповідь на
питання якою повинна бути держава, щоб я кнайширше забезпечувалась свобода людей. Для
вирішення цієї проблеми вчений використав і сторіософський підхід: він дослідив виникнення
держави і розглянув зміну співвідношення св ободи і рівності на протязі всього історичного
розвитку людства.
“Проскибований”, викинутий за межі тоді ш24

нього галицького суспільства, І.Франко глибоко
замислився над його недоліками і вадами. Якщо
О.Терлецький після цього процесу поступив на
правничий факультет і став юристом, то І.Франко
продовжив навчання у Львівському університеті,
звертаючи головну увагу на курси філософії, пс ихології, антропології, історії та римського права, а
справедливість в житті вирішив захищати методом
писаного слова. Ще, І.Франко почав вивчати “соц іалістичну науку”, для того, щоб зрозуміти за що
він, власне, відсидів у тюрмі.
Ідея соціалізму, на думку вченого, містить
в собі прагнення загальної свободи всіх людей,
їх рівності в суспільстві. “Що нам з того, що на
папері обіцяно рівність перед законом, коли в
житті на кожнім кроці бачимо, що то неправда;
що на багатого нема рівного закону; що бідний
не може нагадати про свою кривду; і що за такий
самий злочин бідного карають удвічі тяжче ніж
багатого…” [16, т.45 ,с.50].
Існує принципова відмінність Франкового
тлумачення „правдивого соціалізму” від маркс истського. Суперечливим моментом, як вважає
А.Брагінець, стало співвідношення соціалісти чної ідеї та людської свободи: „історію соціалізму
І.Франко завжди розглядав через людський в имір: у соціалізмі він сприймав лише те, що ві дповідало людським ідеалам і людській особистій
свободі, і відкидав усе, що суперечило, не відп овідало їм” [1, с. 93].
Саме наукові засади соціалізму дали
І.Франку перші поняття про свободу і рівність
людей у суспільстві. В період захоплення вченим
ідеями марксизму він написав одну з найбільших
філософських праць “Мислі о еволюції в історії
людськості”. У даному дослідженні двадц ятип’ятирічний І.Франко у розгорнутому вигляді
подав своє бачення і розуміння питань, пов’яза них з проблемою виникнення держави.
О.Забужко наголошує на етико -антропологічному підході І.Франка при вирішенні філ ософських проблем [4, с. 52-60]. Людину письменник вважав одним з незліченних витворів
природи. І тільки природа, на його думку, дає
людині засоби до життя, до задоволення її п отреб, досягнення щастя. В основу дослідження
проблеми виникнення держави І.Франко поклав
ідею закономірності суспіл ьного розвитку: від
простих бездержавних форм існування людства
до сучасної політичної організації.
Спочатку люди не знали економічної та
політичної нерівності. На першому (початков ому) етапі свого розвитку, на думку І.Франка, в они жили самі по собі в постійній боротьбі з сил ь-
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нішими та історично старшими супе рниками –
дикими тваринами. Не будучи обізнаною з сил ами
природи, без зброї, людина рятувалася вт ечею від
загрозливої смерті. Вічна тривога спричиняла п остійне переміщення людей з місця на місце, що
унеможливлювало їх об’єднання в б ільші групи
для взаємодопомоги. „Нам, що зросли серед суча сних стосунків, у конституційній державі, – констатує вчений, – навіть уявити собі важко той жахл ивий стан первісної людини, який передував істор ичному, відомому нам часові” [16, т.45, с.26].
Вчений наголошував на 3-х поділах праці:
„Довгі тисячі років терпіли і боролися первісні
люди, доки подальше їх розмноження і щораз
тісніше скупчення не привело поволі до скотар ства, а зрештою, і до рільництва. То був лише п очаток історії, знаної нам…” [16, т.45, с.26].
І.Франко вказував на те, що причини нерівності
людей знаходяться в найдавніших часах, коли
людина, борючись за своє існування тільки фіз ичною силою, не розрізняла хто є її супротивн иком: звір чи інша людина: „Сп очатку сильніший
забивав і з’їдав слабшого супротивника, піз ніше
(в рільничому житті, а особливо після досягне ння вже значного ступеня розвитку) уярмлював
його і використовував для тяжких робіт з прир ученими тваринами” [16, т.45, с.27].
Розглядаючи, за Ч.Дарвіном, боротьбу за
існування в рослинному і тваринному св іті, а також переносячи її на людей, І.Франко показав,
що така боротьба в одиничній формі, призводить
до утворення різних рас, але не веде до розвитку
поступу чи культури. Саме ці, бажані для розв итку людства, результати стали наслідком
об’єднання людей і їхньої спільної праці: „тільки
кооперативна боротьба за існування, – на думку
вченого, – мала запевнити чоловіку перевагу над
прочими живими і неживими творами природи;
тільки здруження людей в громади, племена і де ржави могло розвити в них тисячні духовні спосібності, саму основу всякої культури” [16, т.45, с.95].
Для нас таке твердження І.Франка є важл ивим тому, що поставивши в основу суспільної
еволюції „кооперативну боротьбу”, він тим с амим підкреслив своє розуміння призначення
держави. Тільки люди, об’єднані спочатку в племена, громади і, нарешті, в держави, можуть пр огресувати. Тобто без утворення держави, поступ
– неможливий. Держава – як благо, держава
сприяє розвитку людства.
Перші паростки суспільного життя зар оджуються, на думку вченого, об’єднан ням людей, яке спричинилось спільною боротьбою з
дикими тваринами, адже такий спосіб оборони

був більш ефективніший, ніж опір однієї люд ини. З часом, люди почали збиратися і для вилову
здобичі. Якщо перші зібрання відразу ж після
досягнення мети розпадалис ь, то в подальшому,
спостерігались такі спілки, в яких люди уже не
розходились. „Але хоть і як небезпечне та тяжке
ще було життя чоловіка в тих спілках, то все таки вони мали превеликий вплив на його розв иток і розвивали в нім багато таких спосібностей,
котрі швидше чи пізніше мусили перехилити б оротьбу за існування на його користь,” – зауважував І.Франко [16, т.45, с.104].
Розглядаючи виникнення первісної пол ітичної влади, І.Франко пояснює саме розуміння
влади, як панування людей над людьми. У перв існій добі суспільного розвитку такої влади, пі дкреслює він, не було. Первісні люди сходилися в
тимчасове або постійне об’єднання для взаєм одопомоги і оборони як рівні з рівними: „Кождий
у тій спілці займав однаке місце, а коли навіть у
спільних походах, ловах і др. ставав один попереду, провадив і правив усіми, то був се найс ильніший, найдосвідченіший, найсміл ивішй; він
по вдачнім влові міг діставати трохи більшу
часть добичі, але над своїми т оваришами він по
скінченні того діла, в котрім вів перед, не мав
ніякої власті” [45, с.110]. Така ж ситуація, на д умку письменника, спостерігалась під час існ ування племен, в період воєн між ними, „в гр омадських радах… найбільше значив голос на йстарших” [16, т.45, с.110].
Подальша дійсність явила ряд негативів
для первісної громадської та племінної самоу прави людей. Часті війни сприяли економічній
нерівності серед членів однорідної громади.
Причинами її посилення став розвиток невільн ицтва, а також збагачення під час військових дій
воїнів, які ставали відокремленою, сильнішою,
багатшою суспільною верствою. Це, в свою че ргу, призвело до захоплення ними в свої руки ф ункції „постійного верховодства” над всіма інш ими. Намагання утримати владу над цілим плем енем і прагнення зробити її спадковою І.Фрнко
визнає „дуже важним кроком в р озвитку власті
політичної” [16, т.45, с.111].
Але не тільки прошарок воїнів виділився в
початково однорідному суспільстві. „З розви тком і розростом обрядів, церемоній та вірувань
між людьми з конечності появилися люди, ко трих думка переважно працювала в ті м напрямі,
котрі найліпше тямували ті тисячні обряди та
вірування, перестерігали з власної охоти їх стр огого виповнювання у других людей „знаючих”,
„відущих”, „віщунів” і т.д.” [16, т.45, с.111]. Так
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почала поширюватися віра у надприродні зді бності цих осіб, їхнє спілкування з духами і мо жливість впливу на всіх інших людей, що і пр извело до виокремлення цих „відущих” людей в
окремий привілейований прошарок.
У тих випадках, підкреслював учений, коли
в одній особі поєднувався військовий ватажок і
„віщун”, повага до нього зростала вдесятеро. Т оді він міг спокійно видавати будь -які постанови і
накладати різні повинності на народ, прикрив аючись духами предків або волею богів. І.Франко
писав: „Такий наказ не міг уже надибати опору, і
тому-то верховодники живо прив икли до того –
видавати всі накази в імені божім, ба навіть ув ажати свою власть даною їм від богів, а в кінці і
рід свій прямо виводити від богів” [16, т.45,
с.112]. Підтримувалась віра у те, що влада пр авителів – це божа влада, яку люди не можуть ні
надавати, ні відбирати, адже вона повинна зал ишатись родовою владою божих обранців.
Саме так, за допомогою релігії і обрядів
слуги народу зробились його панами. Військовий
прошарок зосередився навколо верховного вол одаря і в ньому виділились лицарі, бояри і пан и.
„Таким способом, – констатує І.Франко, – первісні самоуправні і народоуправні общини самі з
себе витворили абсолютних владців: королів,
царів, князів” [16, т.45, с.112]. Все це призвело
до припинення існування громадських та пл емінних об’єднань.
У добу античності, на думку вченого, пол ітична влада досягла найвищої сили, могутності і
стала „тиранією з божої ласки”. Саме тоді, коли
люди в силу свого розвитку почали прагнути біл ьшої волі і самостійності у справах економічних і
політичних, вони стали безправною масою.
І.Франко пояснює: „Як перед богами всі люди ни чтожні, безсильні, безправні – бо право прецінь бог
дав, бог може і взяти – так само ничтожні, безсилі і
безправні всі люди в державі супроти найвищої
єдиниці – царя-тирана” [16, т.45, с.115]. Рівність
людей у політичній безправності не перешкоджає
розвитку (чим раз більшому) майнової нерівності,
яка, на думку вченого, в кінці-кінців мусить знищити тиранський устрій політичний.
Прогресивну сторону феодального ладу с ередньовіччя І.Франко вбачав у обмеженні автократичної влади монарха і приватної власності на зе млю. Складна драбина суспільної ієрархії сприяла
ефективному внутрішньому розвитку кожної вер стви. „Підданство, хоть і в яких диких та грубих
формах воно не раз проявлялося, все -таки становить поступ гуманності супроти старинного нев ольництва”, – підсумовує вчений [16, т.45, с.120].
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Від самого початку свого існування люд ина прагне до щастя і добробуту. І.Франко запер ечує визнання нерівності між людьми природним
фактом: “Твердження, що люди так вж е створені,
щоб одні були щасливими, а другі ні, щоб одні
працювали і терпіли злидні, а інші споживали і
розкошували без праці, - то є вищою мірою обмеження, нелюдське й егоїстичне розуміння в ищих верств” [16, т.45, с.54].
Ще одним аспектом порушення рівно сті людей у суспільстві стало винайдення письма і розв иток наук, що спричинило поділ праці на фізичну і
розумову. Крім позитивного значення для поступу
цей поділ праці “мав також, у вужчих межах, п оганий наслідок – а саме: породив у класі, працюючому розумово, певне фальшиве почуття своєї в ищості над класом, що працює фізично…” – стверджує письменник [16, т.45, с.28].
Отже, з розвитком суспільства відбувався
процес посилення держави, яка виникла в р езультаті війн між племенами, закладаючи грунт
політичної влади, панування людини над люд иною, соціальної нерівності. Виникнення різних
форм нерівності, особливо майнової, призвело до
політичної тиранії як безкрайньої влади тирана
та його оточення.
Зміна примітивної форми суспільної орг анізації праці більш складною призвела до початку розкладу первісної общини, появи майнової
нерівності і зосередження власності на землю в
руках окремих осіб. В общині виділяється і в иростає над нею публічна влада і її орган – держава. Виникнення і подальший розвиток державно правових порядків, на думку І.Франка, знищило
не тільки рівність і свободу, але і самоуправлі ння. Вчений підкреслює, що в додержавному су спільному устрої панував природний демокр атизм, тобто порядок самоуправних громад. В иникнення держави стало початком лікві дації цього демократизму, аж до повного його знищення.
У додержавний період всі люди були рівними і
самі управляли своїми справами. З виникненням
держави і укріпленням її становища зм інюється
природна рівновага у суспільстві. Виникає при нцип оберненої пропорційності: з посиленням
влади в державі збільшується кількість невіл ьних
людей серед простого народу.
Майнова нерівність породжувалася появою
приватної власності на землю, а також веденням
війн. Виокремлення з різних членів общини на йбагатших призвело до підкорення їх волі всієї
общини. Це і було, на думку І.Франка, основою
формування державної влади. Держава, яка в иникла, закріпила своєю появою всю систему н е-
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рівноправних відносин, які почали регулюватися
тепер нормами права.
Вивчаючи питання про походження держави,
І.Франко прийшов до висновку, що держава стала
злом для простих людей у соціально -неоднорідному суспільстві, а влада такої держави стає наси ллям над природно рівними людьми. Право, в цій
ситуації, – поєднання зла і насилля. Держава, яка
виникла внаслідок розкладу первіснообщинного
ладу, з появу класів сприяє укріпленню приватної
власності і розвитку примусової залежності: раб овласництво, феодалізм і капіталізм.
Франкові міркування треба розглядати у
зв’язку з еволюцією його світогляду. Світогля дний розвиток письменника проходив від філ ософської лірики до антропологічного матеріалі зму і громадівського соціалізму драгоманівського
зразка. А далі, через критику марксизму, відбу вся поступовий перехід від соціальної до націон альної ідеї в соціальній ф ілософії.
Визначаючи І.Франка „як чоловіка -перехрестя”, „чоловіка-розвою”, Б.Тихолоз підкреслює: „І саме завдяки своїй межовій відкритості,
еволюційній змінності, а відтак – стереометричності, багатогранності, навіть амбівалентності
феномен Франка – власне як унікальний людський феномен – посідає небуденне місце не тільки
в історії нашої культури, але й у досвіді новоє вропейської людини загалом” [14, с.108]. Цілком
вірно зауважив В.Мазепа, що „одноціл ьним”,
тобто не тільки цілісним, а й однополюсним, з аснованим на якійсь одній домінантній ідеї, Фр анків світогляд не був ніколи…” [6, с.62].
Тривалий час балансуючи між соціальними
і національними пріоритетами, І.Франко під ійшов до розуміння нації як громадянського су спільства, яке гарантує політичні свободи ос обистості – „людської одиниці”. Учений усвідомив,
що державне життя народів повинне базуватися
“не на самоволі володаря, жерців чи вояків, а на
законі, ухваленому загалом горожан, на докла днім обмежуванні права кожного горожанина і на
можливості для нього боротьби за заховання і
розширювання того права”[16, т.45, с.311].
І.Франко робить висновок про шлях спр авжнього, стійкого й ефективного розвитку українців: “Сей шлях основується на першому принц ипі
всякого громадського життя – пошані до чоловіка,
до його кровних інтересів, до його природних, н евідчужених прав, таких як свобода слова й орган ізації, як нетиканість домашнього огнища без суду,
як свобода заробітку та переселення і т. д.”[16, т.45,
с.441]. Автономія нації повинна базуватися на п овній політичній волі і рівності кожної особи, а т а-

кож забезпеченні її людських прав.
У І.Франка еволюція категорії свободи
пройшла від розуміння загального ідеалу своб оди до усвідомлення необхідності національної
свободи. Праці вченого “Що таке поступ?”
(1903), “Свобода і автономія”(1907) чітко вир ажають пріоритетність у світогляді мислителя ідеї
національної свободи. Саме в зрілому віці
І.Франко доходить до чіткого й остаточного ф ормулювання своїх філософсько -правових поглядів. У зв’язку з цим на думку спадає порівняння
І.Франка з І.Кантом, який оригінальним філос офом став у сорок років.
Висновки. Провідним мотивом Франкових
студій є ідея про життєдіяльність людини на пі дставі волі і свободи. Свобода особи – це можливість мислити і діяти згідно з власними перек онаннями і поглядами. Біологічна свобода – це
бездумне слідування природним інстинктам.
Життя людини в суспільстві перероджує саме
поняття свободи. Зовнішній аспект свободи л юдини залежить від впливу на неї з боку іншої
людини, суспільства, держави. Свобода не може
бути безмежною, оскільки в т акому випадку вона
здатна перетворитись на свавілля.
Виникнення держави і права І.Франко
вважав результатом закономірного процесу іст оричного розвитку суспільства. Головну роль у
суспільному процесі він відводив народним м асам. Саме цей природний і закономірний рух н ародних мас, на думку вченого, містить у собі
рушійну силу суспільства, держави і права.
Філософсько-правова думка з давніх часів
пов’язувала особисту свободу, її межі з держа вною владою, розглядаючи владу і особисту свободу як два протилежних одне одному фактори.
І довгий час таке співвідношення вирішувалося
на користь державної влади, якій свобода і рі вність приносились у жертву. Співвідношення
понять „свобода” і „держава” І.Франко розкрив,
досліджуючи становище залежного населення в
різні історичні періоди.
І.Франко був прихильником ідеї, згідно з
якою життя людини в державі не повинно звод итись до її боротьби з владою. Держава виникає
для забезпечення людині кращих умов існування.
Саме тому людям не байдуже, в які й державі вони живуть, і всі їхні дії спрямовані на встано влення якомога кращої, справедливішої держави.
Учений намагався знайти оптимальний в аріант співвідношення людини і держави, який він
вбачав у балансі, пропорційності їхніх інтересів.
У його філософських працях має місце судження
про служіння людини державі і створення де р-
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жавою умов для життєдіяльності та духовного
розвитку людини. Його творчість спрямована на
„реанімацію” свободи, притаманної менталіт ету
українців з давніх-давен.
Причини несвободи людей, на думку Каменяра, криються в соціально -культурних, економічних основах суспільства, психології нар оду, укладі його життя. Під насильством І.Франко
розумів не тільки фізичний вплив на людину, але
і політичне, економічне, психологічне прид ушення свободи. Дуже часто боротьба за владу
призводить до занедбання постулату про людину
як найбільшу соціальну цінність.
Державотворчі процеси сьогодення підтв ерджують правильність висновків І.Франка, зро блених у тогочасних умовах. Філософсько -правові
погляди українського мислителя можна і потрі бно враховувати сучасній науці, адже за принц ипом спадковості, властивому історії, можна пр овести деякі паралелі між періодом початку ХХ
століття і сучасністю.
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THE CATEGORIES OF FREEDOM AND EQUALITY IN I.FRANKO’S VIEWS
ON THE ORIGIN AND THE ESSENCE OF A STATE
Summary
In the present paper the philosophic works by I.Franko are analyzed and on the basis of philosophical
and legal generalization the conclusion about the evolution of the categories of freedom and equality in the
author’s views on the origin of a state i s drawn. Using the hermeneutical and comparative method the author
of the article has determined Franko’s conception of the essence of a state on various stages of the historical
development of the mankind.
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РОЛЬ КОНСОЛІДАЦІЇ ЯК ВИДУ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ
АКТІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ НОРМ И ПРАВА
Постановка проблеми. Одним з найважливіших факторів розвитку державно-владних
інституцій України є створення та розбудова н аціональної системи права. Вона покликана забе зпечити функціонування на принципово новій
основі державно-політичні, економічні та соці ально-культурні відносини у нашій країні.
Проблеми сутності норми права як об’єк тивно утвореного в середині інституту пр ава
окремого правила поведінки, що регулює т ипове
суспільне відношення або одну з його ст орін та в
силу цього набуває відносної самостійності, ст алості та автономності функціонування [4, c. 271],
турбували юристів ще здавна, коли вперше
з’явилося потреба вираження, фіксації соціал ьних норм. Як зазначає А.А.Козловський, на йбільш динамічним є рівень конкретно -нормативної пізнавальної активності, спрямованої на соц іальну матерію, на розв’язання найбільш нагал ьних проблем соціальних взаємодій. Тут пр аво
безпосередньо контактує з дійсністю. Норма т ому і є первинною системоутворюючою кліт иною
права, що саме в ній на першому етапі вза ємодії
права і суспільства відливаються початкові фо рми соціальної структури [6, с. 49]. Норма – найбільш динамічний і мінливий елемент права, в она як швидко встановлюється, так само шви дко й
відміняється, коли з’ясовується її неспромо жність ефективно систематизувати соціальні вза ємодії, тобто забезпечити позитив ний соціальний
результат [6, с. 49; 7].
Ступінь наукової розробки проблеми. Питання поняття, сутності та формування норми права, систематизації нормативно-правових актів досліджувалися у працях відомих вітчизняних вчених
А.А.Козловського, В.К.Грищука, В. Я.Калакури,
М.І.Козюбри, А.М.Колодія, В.Коссака, В.О.Ко тюка, П.М.Рабіновича. Також автором даної статті
проаналізовано положення праць відомих зарубі жних вчених – російських В.К.Бабаєва, Д.А.Ке римова, В.Л.Слесарєва, Г.Шершеєвича.
На переконання автора пи тання ролі консолідації як виду систематизації н ормативноправових актів в процесі формування норми пр ава є недостатньо дослідженим. Але й ствердж увати, що запропонована у статті проблема досл іджена в достатній мірі не можна, оскільки на у-

кові розробки з даної теми мають далеко не в ичерпний характер і потребують подальшого на укового дослідження.
Мета статті – сформулювати й охарактеризувати загальнотеоретичні проблеми викори стання
консолідації як виду систематизації норм ативноправових актів в процесі формування норми права.
Виклад основного матеріалу. Запропонована стаття є відображенням бачення автором
комплексного підходу до вивчення проблеми
формування норми права та застосування у ць ому процесі консолідаційних прий омів.
На початку двадцятого століття на йбільш
вдало з класиків юридичної науки визначення
норми права, на наш погляд, сформулював
Г.Шершеневич, який писав, що кожен закон,
який втілений в будь-яку граматичну форму,
завжди являє собою норму або правило поведі нки… Будь-яка норма – це наказ…[10, с. 476], але
його характеристика норми є дещо специфічною.
На основі сказаного можна зробити припущення,
що норма права є первинною складовою част иною побудови нормативно -правового акту незалежно від його юридичної сили та органу держ авної влади, який його прийняв.
Щодо правової характеристики зазначимо,
що основою права, з позитивіської точки з ору, має
бути норма, конкретний закон… Норма за вжди
формально визначена, тому чітка, ясна й однозна чна. Норма зручна в регулюванні поведінки суб’єк та, оскільки конкретно вказує умови, порядок, спосіб і наслідки його дій. Норма права обов’язкова
для виконання і не залежить від особистих ба жань
чи уявлень суб’єкта. Тільки закон, тільки норма
права здатні подолати хаос у суспільстві й упоря дкувати відносини між людьми [5, с. 4-5].
В юридичній літературі також зазначаєт ься, що первинна нормативність права слугує н еобхідним гносеологічним матеріалом, що розв ідує процеси утворення структурних новацій у
соціальній динаміці та забезпечує їх відбір і си стематизацію у формі принципів, правил і юридичних формул інститутів права. Отже, норма пр ава є основним, найважливішим і найефективн ішим засобом, методом і знаряддям пізнання с оціальної реальності, правового пізнання загалом
[1; 2; 3; 8]. У пізнавальній природі норми права
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проявляється й пізнавальна сутність самого пр ава, його постійна гносеологічна трансформація,
необхідна для виконання своєї основної регул ятивної функції [6, с. 49].
Регулююча роль норми права виражаєт ься
як в тому, що суб’єкт права діє у відповідності з
її приписами або вимагає від інших осіб відпов ідної поведінки, так і у тому, що порушення її
вимог призведе до застосування мір державного
впливу, в особі його органів, до правопорушн ика. Саме норма є “елементарною часткою” права
і тому для неї як частини цілого характерні як
загальні, так і свої основні ознаки і власт ивості.
Щоб проаналізувати роль консолідації в
процесі формування норми права, потрібно ро зглянути її структуру. Загальновідомо, що норма
права складається з гіпотези, диспозиції та сан кції. Правило обов’язкової наявності у будь -якій
нормі права всіх трьох структурних елементів не
є категоричним. Існують норми, до складу яких
входять лише дві складові частини із теоретично
визначених трьох. Але ми розглянемо процес
формування кожного структурного ел ементу норми окремо, проаналізувавши кожен ел емент.
Розглянемо гіпотезу. У даній частині оп исуються реальні умови настання у суб’єктів, п ередбачених правовою нормою прав та обов’язків.
Загально відомо, що з часу еволюційного розв итку людини, у свідомості в ироблялися певні правила поведінки та вказівки щодо поводження
того чи іншого індивіда у певній ситу ації, яка
могла б виникнути. З часом, коли еволюція л юдини досягла етапу свого розвитку, який вимагав
закріплення правил поведінки людини в тій чи
іншій соціальній ситуації у письмовому вигляді,
постала проблема фіксації приписів, які б охо плювали досить широке коло суспільних відн осин. Передбачити та нормативно закріпити всі
ситуації, що могли виникнути у соціально нео днорідному середовищі, було неможливо. В цей
період вже проглядається застосування консол ідаційних прийомів для формування загальн ообов’язкового припису. Звичайно, весь спектр
юридичних фактів, які мали місце в суспільстві,
або ж могли виникнути в майбутньому, зафікс увати у писаному вигляді було б дуже складно,
тому постає проблема об’єднання декількох сп оріднених, подібних правових ситуацій у змісті
однієї гіпотези норми права. Як наслідок – у тій
чи іншій нормі права, яка діє вже в наш час, м ожна прослідкувати вказівки на цілий ряд прав овідносин, що можуть виникнути в суспільстві й
які повинні нею врегульовув атися.
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За допомогою консолідаційних правил з
величезної маси суспільно -правових відносин
виділяється певний обсяг, що носить ознаки сп орідненості та подібності. На його основі форм ується гіпотеза правової норми, яка вказує на в изначене коло суспільно-юридичних відносин. В
подальшому гіпотези декількох розрізнених пр авових норм за допомогою кодифікаційних пр ийомів зводяться до одної спільної, у якій від ображаються вказівки на визначене коло с успільних відносин. У процесі створення гіпотези н ової норми права першочергово використовуют ься консолідаційні прийоми підбору матеріалу, що
становить її основу. Надалі, завдяки кодифік аційній обробці, отримується вже остаточний
варіант гіпотези нової норми.
Аналогічно можна прослідкувати процес
створення диспозиції норми права. Стосовно її
природи зазначимо, що сутність і зміст диспоз иції не тільки визначає характер і функціональні
особливості інших елементів норми та їх взаєм одію між собою, а й зумовлює її тип та місце в
певному інституті чи галузі права [9, с. 59 -67].
Відомо, що диспозиція вказує, якою пов инна бути поведінка особи у випадку наявності
передбачених гіпотезою фактичних обставин.
Можемо стверджувати, що диспозиція пов’язана
з гіпотезою та випливає з неї. Дана обставина дає
підстави вважати, що в процесі формування
диспозиції норми права також широко викори стовуються консолідаційні прийоми. Так, зокрема
в розрізі еволюції спадкового права, можна пр ипустити, що коло суб’єктів, які наділялися правом на отримання частки спадкової маси, раніше
визначалося для кожного конкретного юриди чного факту, тобто окремою диспозицією соці альної норми (ще до виникнення писаного права),
або ж звичаєм. Але з розвитком суспільства,
який логічно зумовлює й прогре с законодавства,
виникла потреба об’єднати діючі норми (та їхні
диспозиції, як структурні елементи даних норм),
за певними спільними ознаками. Це дало можл ивість суттєво зменшити обсяг нормативно правового матеріалу та полегшити процес його
фіксації й практичного застосування. На даному
етапі виникає потреба визначення кола норм
права, які можна було б об’єднати. На прикладі
виникнення спільної гіпотези ми вказували на
застосування консолідаційних прийомів, з под альшою кодифікацією гіпотез. Тому ми можемо
стверджувати, що аналогічно утворюються і
диспозиції. Спочатку визначається коло норм
права, диспозиції яких можна було б об’єднати.
На даному етапі використовуються консолід а-
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ційні прийоми з подальшою їх к одифікаційною
обробкою, що в кінцевому результаті пр изводить
до виникнення якісно нової диспозиції норми
права, що об’єднує у собі ознаки правовідносин,
які відображалися у вихідних диспозиціях, та скл али основу її виникнення. Але також зазначимо, що
необов’язково гіпотеза та диспозиція однієї й тієї ж
норми права може скласти основу виникнення л ише однієї нової норми. Невиключені випа дки, коли
структурні елементи однієї і тієї ж норми права
можуть лягти в основу виникнення різних норм
права, тобто в процесі укрупнення не виключаєт ься можливість “розпаду” структурних елементів
норми права і включення їх до різних нормативних
приписів, що виникають заново.
Відносно аналізу змісту санкції норми пр ава можна зробити висновок щодо суспільства в
цілому. Чим вище воно знаходиться на щаблях
свого розвитку, тим менше каральних санкцій
застосовує відносно порушників норм права. Цей
факт свідчить про низьку кількість правопор ушень та високу правову культуру, як суспільства
в цілому, так і окремого індивіда зокрема. На
протязі еволюційного розвитку людства наміт илася тенденція до пом’якшення впливу держави
на правопорушників через інститути примусу.
Так, якщо у середньовіччі смертна кара, напр иклад, застосовувалася досить часто, то на сьог одні все більше країн відмовляються від її заст осування. Не є винятком у цьому плані і Україна,
яка ввела спочатку мораторій на виконання см ертних вироків, а потім взагалі відмовилася від їх
виконання, замінивши смертну кару довічним
ув’язненням [12, ст. 51, 64]. Санкція ро зрахована
на настання фактичних обставин, які називают ься правопорушеннями, та вказує на юридичні
наслідки, з тією лише особливістю, що у якості
умови передбачається вчинення правопорушення
чи злочину і, як наслідок, — застосування міри
впливу на правопорушника. Санкція, як складова
частина норми права, розвивається і утв орюється
дещо інакше, ніж гіпотеза та диспозиція. Після
утворення перших двох складових частин норма
права доповнюється санкцією, яка скоріше від ображає загальну суспільну волю, ніж традиції,
які склалися в суспільстві на протязі тривалого
періоду, хоча консолідаційне визначення санкцій
норм права з подальшою їхньою кодифікаційною
обробкою все ж таки має своє місце при
об’єднанні норм права в процесі зменшення о бсягу нормативно-правового матеріалу. Але мо жна вказати, що санкція в процесі її створення та
нормативної фіксації також піддається конс олідаційній обробці. Прикладом можуть слугувати

норми права, які містяться у Кримінальному к одексі України. Зокрема слід звернути увагу на
санкції, які позбавляють порушника п евних прав
на строк, що вказується не точн о, а у певних часових рамках. Отже, за скоєння одного і того ж
суспільно небезпечного діяння пере дбачаються
різні строки позбавлення волі, тобто, до різних
суб’єктів одного і того ж правопорушення мо жливе застосування різного роду міри державного
впливу. Це залежить від конкретного випадку,
від суб’єкту та суб’єктивної сторони окремого
протиправного діяння. Наведений факт свідчить
про те, що у даному разі мало місце об’єднання
декількох санкцій норм права. Отже, ми можемо
сказати, що консолідаційні прийоми систематизації відіграють одну з головних ролей в процесі
формування норми права, що ще раз засвідчує
актуальність розробки концепції дослідження
цього виду систематизації нормативно -правового
матеріалу з метою вироблення універсальних
правил його застосування на практиці.
Також зазначимо, що існують норми пр ава,
які не містять санкцій, тобто вони вказують на
певний порядок врегулювання суспільних відн осин, але не встановлюють відповідальності за їх
порушення. Прикладом може бути ст.15 Закону
України “Про заставу” [11]. У тексті даної статті
відсутня санкція, але існують випадки, що сан кція норми права, яка не входить до її складу, має
своє місце в іншій нормі права. Так, наприклад,
санкція ст. 13 Закону України “Про заставу”[11],
яка визначає форму договору застави, міститься
в ст. 14 цього ж закону, що врегульовує віднос ини у випадку недотримання вимог щодо форми
договору застави та його нотаріального посві дчення. Так що можемо стверджувати, що в пр оцесі переробки норм права їхні складові частини
можуть міститися в різних нормах пр ава.
Також звернемо увагу, що існують норми
права, які складаються з гіпотези та (або) дисп озиції і не містять санкції, але негативні наслідки
у разі недотримання встановлених нормою пр авил все ж таки настають, хоча і не вказується їх
вид. Наприклад, стаття 112 Цивільного процес уального кодексу України наголошує, що пре дставниками сторін і третіх осіб у суді можуть
бути: 1) члени органів управління, працівники
державних підприємств, установ, організацій,
колгоспів, інших кооперативн их організацій – в
справах цих підприємств, установ і організацій;
2) уповноважені професійних сп ілок – у справах
робітників, службовців, членів колгоспу, а також
інших осіб, захист прав і інтересів яких здійсн юється професійними спілками; 3) уповноважені
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організацій, яким їх статутом чи пол оженням
надано право представляти інтереси членів цих
організацій, - у справах членів цих організ ацій;
4) адвокати; 5) один із співучасників за доруче нням інших співучасників (ст. 104 ЦПК); 6) інші
особи, допущені судом, який розглядає справу,
до представництва в даній справі [13,с. 41].
Отже, виходячи із наведеного вище тек сту
норми права, можна зробити висновок, що нед отримання вказаних вимог веде до негативних
наслідків у вигляді перенесення розгляду чи пр изупинення провадження по тій чи іншій справі з
метою усунення невідповідностей, які супер ечать змістові вказаної статті ЦПК.
Зазначимо, що деякі норми права не в итримали випробування часом і були змінені чи
взагалі припинили своє існування під впливом
часу та історичного розвитку суспільства і си нтезу його нової ідеології. Так було відмінено чи
змінено значну частину норм права, які містилися,
наприклад, у Кримінальному кодексі України,
Кримінально-процесуальному кодексі України,
Цивільному кодексі України, Цивільному процесуальному кодексі України, у Кодексі законів про
працю України та інших нормативно -правових актах, що, звичайно, вказує на факти зміни чи зни кнення деяких суспільних відносин. Натомість в иникають нові, що потребують правового врегул ювання та норми, покликані їх врегулювати.
Критерієм об’єднання певного кола норм
права для подальшої їхньої переробки з метою
створення єдиної, спільної, що охоплювала б у
своєму змісті всі правові ситуації, описані у в ихідних приписах, є предмет, метод, об’єкт та
суб’єкт або ж суб’єкти правового регулювання,
які також, на нашу думку, повинні бути спільн ими чи подібними для всіх правовідносин, що р егулюються даними нормами права. Саме на о снові спільності вказаних елементів і проводяться
консолідаційні роботи з подальшою ко дифікаційною обробкою визначеного обсягу матеріалу,
кінцевою метою якої є утворення якісно нової
норми права, та відміна цілого ряду нормативних
приписів, що склали основу її створення. Цим
самим долається множинність норм, зменшуєт ься обсяг нормативного матеріалу та створюється
якісно нове законодавство, яке відображає у собі
реалії сьогодення, чим досягається висока якість
правового регулювання суспільних ві дносин.
Адаптувавши визначення консолідації зг ідно проблем, які розглядаються нами у даній
статті, можемо сказати, що вона також виступає і
як спосіб формування норми права. Метою ко нсолідації у даному випадку є уніфікація соціал ь32

но-правових відносин та утворення великих о днорідних блоків подібних між собою нормати вних приписів, що потребують правового врегулювання. Цей обсяг робіт можна вважати пром іжним етапом формування норми права, так як
подальший процес кодифікації цих правових с итуацій призводить до того, що утворюються ці лком нові структурні одиниці норми. Отже, за д опомогою консолідаційних прийо мів визначається
коло правовідносин, чим заклад аються основи
майбутньої норми права, а за допомогою кодиф ікаційних прийомів ця норма набуває визначен ого змісту та форми.
Також слід звернути увагу на те, що саме
за допомогою консолідації можна будувати пр огнози щодо виникнення у майбутньому тих чи
інших суспільних відносин, які будуть потреб увати правового врегулювання. Тому ще до їхнь ого виникнення, можна буде розпочинати роботи
щодо їх правової фіксації.
Висновки. Узагальнюючи вищезазнач ене,
можна стверджувати, що цінність консолід ації та
кодифікації як способів систематизації проявл яється не тільки на етапі впорядкування нормат ивно-правового матеріалу, але і на етапі вини кнення елементарної складової частини усього
законодавства – норми права, у чому полягає їх
необхідність у процесі формування законодавс тва
в цілому та проведення постійного глибокого ан алітичного дослідження з метою вироблення таких
правил, прийомів та юридичних технологій, які б
допомогли в майбутньому не тільки ефективно
використовувати консолідацію на етапі системат изації нормативного матеріалу та створення норм
права, але і для прогнозування та правового врег улювання суспільних відносин, вірогідність вини кнення яких існує у майбутньому.
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ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
ПРИЙНЯТТЯ ДО ГРОМАДЯ НСТВА УКРАЇНИ ОСІБ,
ЯКІ МАЮТЬ ВИЗНАЧНІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ, ТА ОСІБ,
ПРИЙНЯТТЯ ЯКИХ СТАНО ВИТЬ ДЕРЖАВНИЙ ІНТЕ РЕС ДЛЯ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Однією з принципових засад регулювання відносин громадянства
в Україні виступає можливість прийняття до
громадянства України осіб, які мають визначні
заслуги перед Україною, та осіб, прийняття яких
становить державний інтерес для України, яка є
однією з практично недосліджених проблем на уки конституційного права України. Сь огодні,
дана гарантія виступає одним з вихідних засад
установлення зв’язку громадянства в Україні. За
сучасних умов розвитку відносин громадянст ва
спеціальних детальних досліджень даної пр облематики не проводилось. Водночас від доск оналості законодавчого механізму залежить еф ективність практичного з астосування правового
механізму, який на сьогодні відносно розгляда ємої підстави набуття громадянст ва не знайшов
широкого використання. Ряд аспектів регул ювання прийняття до громадянства України за
запропонованою до розгляду підставою носить
дискусійний характер і потребує поглибленого
дослідження для створення умов под альшого
вдосконалення існуючого механізму, зокрема, до
таких аспектів належать питання конкр етизації
умов застосування даного порядку, прямої конкр етизації аспектів правового статусу осіб, які набули
громадянство України за вказаною підставою , та
інші питання. При цьому, під час дослідження даної підстави набуття громадянства важливе місце
займають історичні аспекти розвитку підстави н абуття “почесного” громадянства.
Ступінь наукової розробки проблеми. Як
було зазначено, проблематика обраної теми в
українській правовій доктрині малодосліджена.
В. Андрієнко, С. Бритченко, В. Суботенко, С.
Чехович [7, с. 89] – це ті науковці, які торкнулись проблеми відсутності визначення в зак онодавстві України видів визначних заслуг, зн ачення державного інтересу для України. За доби
радянського Союзу значну увагу питанню поч есного громадянства в міжнародній практиці
приділив С.В. Черніченко [15, с. 65,66].

34

Метою даної статті є проведення детальн ого дослідження теоретичних, історичних аспе ктів прийняття до громадянства України осіб, як і
мають визначні заслуги перед Україною, та осіб,
прийняття яких становить державний інтерес для
України, дослідження проблем механізму даної
підстави, зокрема, необхідності відносної кон кретизації підстав застосування даної процедури,
що може сприяти розвитку наукових розробок
і пошуку ефективних шляхів удосконалення правового механізму даної підстави прийняття до
громадянства України.
Виклад основного матеріалу. Процедура
надання громадянства особам за визначні засл уги перед державою в різні істор ичні періоди застосовувалась в ряді країн світу і часто носила
назву набуття “почесного громадянства” (н априклад, була передбачена ст. 8 Закону “Про
громадянство РСФСР” 1991 року (до прийняття
Закону 2002 року). Інститут “почесного гром адянства” відомий історії достатньо давно, але
його зміст набув докорінних змін і втратив пе ршочергове значення. Так, на землях Російської
імперії одні з перших згадок про надання поче сного громадянства з’являються починаючи з
1785 року у вигляді надання “іменитого” гром адянства, яким найчастіше наділялись купці, ім ениті люди, а з 1807 року - запроваджено надання
“іменитого” громадянства вченим і художникам.
Політика надання почесного громадянства наб ула суттєвих змін разом з прийняттям Ман іфесту
1832 року, який запровадив широке застосування даної процедури і розрізняв дві форми поче сного громадянства: особисте та спадкове. М етою запровадження статусу почесних гром адян
було створення менш привілейованого ніж дв орянство класу, який би займав проміжне місце
між дворянством і закріпаченими селянами, м іською біднотою. Разом з набуттям почесного
громадянства особи, зокрема верхівка купецтва
та інші категорії, набували ряд пільг, які виділ или їх з загальної маси, поряд з чим надавалась
гарантія від перетворення в міщанство у випад-
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ку розорення, право брати участь у міських в иборах нарівні з дворянами [9, с.15], в тому числі
почесні громадяни звільнялись від подушної п одаті, рекрутської повинності, тілесних покарань
у випадку злочину, набували право бути обраним
на міські громадянські посади; почесне гром адянство і пов’язані з ним права втрачались у р яді випадків зокрема, випадку позбавлення за
судовим вироком доброго ім’я або в разі злісн ого банкрутства [9, с.17]. Отже, почесне громадянство ХІХ століття означало привілейо ваний
правовий статус, володільці якого складали
окремий прошарок суспільства, а не належність
до держави, не правовий зв’язок підданого і
держави; набуття вказаного статусу не означало
набуття підданства. Відповідно розрізнялись п оняття почесного громадянства і підданства, де
саме останнє означало правовий зв’язок нале жності до держави. Набуття почесного громадян ства іноземцем і надання права користуватися д аним особистим почесним званням було можл ивим лише за умови попереднього вступу до Р осійського підданства, що було передбачено З аконом 1899 року “Про права на почесне гром адянство і на нагородження медалями і орден ами” [12, с. 97]. Особисте громадянство надавал ося підданим Російської імперії: які закінчили
університети і Академії художеств, та іно земцям
- за клопотанням відповідних органів ученим,
художникам, підприємцям і купцям; спадкове –
священнослужителям та іншим категоріям осіб.
Застосування почесного громадянства на тер иторії Українських земель мало свої особливості,
особливо на території Правобережної України,
зокрема, почесне громадянство надавалос я виключно представникам колишньої шляхти в мі стах у менших масштабах і носило підкреслено
особистий характер (діти зберігали належність
до міщанства [9, с. 16]). Істотні зміни в регул юванні інституту почесного громадянства були
внесені Законами про стани у Зводі Законів 1899
року та за Продовженням 1912 року, за якими
(зокрема ст. ст. 510 - 512) було встановлено, що
почесне громадянство набувалось особами, які
не мали вищого стану у формах особистого (до
даної категорії належали ряд категорій осіб, н априклад, усиновлені дворянами почесними гр омадянами) та спадкового почесного громадянс тва (за правом народження належали, наприклад,
діти особистих дворян, діти офіцерів , нагороджених орденом Святої Анни, священнослуж ителів Православного Вірмено-Грегоріанського
сповіданія та інші категорії осіб) [14, С. 1,5]; в имоги до набуття спадкового почесного гром а-

дянства підвищувались, - так, до підстав набуття
було віднесено набуття за нагороди одним з орденів Володимира 3 ступеня включно; в резул ьтаті тривалої корисної діяльності. Поряд з цим,
передбачено ряд нововведень , серед яких, нова
форма службового особистого громадянства, н абуття якого передбачалось при перебуванні на
державній службі. Поряд із запровадженим порядком, збережено надання почесного гром адянство категоріям, передбаченим маніфестом
1932 року. Станом на 31.01.1901 року за останні
сім років у вигляді нагороди почесним гром адянством було нагороджено 9000 [14, с. 8] осіб.
Для різних категорій почесного громадянства
(купці, артисти…) видавалис я відповідні грамоти (для спадкового) і свідоцтва (для особистого
громадянства) від Імператорської Величності, і
частина з них, відповідно до статуту “Про п ошліни” 1903 року, обкладалась збора ми за перебування у статусі почесного громадянина, що
стало ще однією особливістю статусу почесного
громадянства. Грамоти почесних громадян були
різними за обсягом прав і відповідно стягувалос я
мито у різних розмірах, наприклад, грамоти сп адкових почесних громадян, перебуваючих у купецьких гільдіях, – 300 крб., у гільдії з учених,
художників, техніків – 59 крб. [14, с. 59]. Отже,
термін “почесне громадянство” не мав змісту
приналежності до Російської імперії, не мав суті,
змісту специфічного зв’язку особи і держави аналогічного сучасній суті явища гр омадянства та
пов’язувався з особливим правовим статусом (о бсяг якого розрізнявся залежно від підстави набу ття), а також зі встановленням певних пільг, регул ярною сплатою мита; не завжди бр алась до уваги
воля особи, набуття даного статусу здійснювалось
з ініціативи як держави, так і за клопотанням ос оби; вирізнялось існуванням спадкової форми пер еходу правового статусу на кровній основі.
Радянське законодавство не передбачало
існування почесного громадянства як такого взагалі. У положеннях закону України “Про гром адянство України” від 08.10. 1991 року [1]
з’являється нова підстава прийняття до гром адянства України, для встановлення специфічн ого, взаємного правового зв’язку особи і держави,
який проявляється у взаємних правах і обов’язках - набуття громадянства України ос обами, що
мають визначні заслуги перед Україною. Анал огічна підстава прийняття до громадянства пере дбачається законодавством ряду країн світу, серед
яких деякі зберегли назву набуття почесного
громадянства. Наявність визначних заслуг перед
державою стало підставою для встановлення
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Прийняття до громадянства України осіб, які мають визначні заслуги перед Укра їною…

між державою та особою, яка має такі визначні
заслуги перед Україною унікального зв’язку
громадянства з усіма випливаючими у повному
обсязі правових наслідків набу ття громадянства
України. Хоча явище почесного громадянства та
сучасна процедура набуття громадянства за в изначні заслуги перед державою за правовою
природою різні, спільним між ними можна в иділити наявність різного роду визначних з аслуг
перед державою для набуття статусів і елемент
(можливої) спадковості правового статусу, з аснованої на праві “крові”. У сучасному українському законодавстві наявність визначних заслуг
перед державою стала підставою застосування
спрощеного порядку набуття громадянства Ук раїни і має власний шлях розвитку, зокрема Закон
України “Про громадянство України”1991 року в
підставах набуття громадянства передбачав, що
лише у виняткових випадках за рішенням Пр езидента України щодо окремих осіб, які мають
визначні заслуги перед Українською державою,
можуть не враховуватись умови прийня ття до
громадянства України, зокрема вимога відмови
від іноземного громадянства (що допускало ст атус подвійного громадянства для даної категорії
осіб); постійного проживання на території Укр аїни протягом останніх 5 років; володіння украї нською мовою; наявності законних джерел існ ування та визнання і виконання Конституції
України. Не можна не погодитис я з позицією
Законодавця, який, визнавши такі підстави занадто широкими, до наступної редакції Закону
“Про внесення змін до Закону України “Про
громадянство України” від 16 квітня 1997 вніс
суттєві і важливі зміни, відповідно до яких, при
набутті громадянства України за розгляд уваною
підставою могли не враховуватися лише вимоги
безперервного проживання на території України
протягом останніх 5 років, володіння українс ькою мовою, наявності законних джерел існува ння. Окрім цього, дана редакція Закону встанов ила другу форму даної підстави - надання громадянства України особам, прийняття яких стан овить державний інтерес для України. Закон
України “Про громадянство України” від
18.01.01 р. (в ред. від 11.05.2007 року) [2] вніс
також зміни до даної підстави набуття гром адянства. Так, уже передбачаючи дві форми н абуття громадянства України - за визначні заслуги
перед Україною, та у випадку, якщо прийняття
до громадянства України становить державний
інтерес - застосовуються в порядку прийняття до
громадянства України, відповідно до ст. 9 Закону
в особливому спрощеному порядку: на таких
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осіб не поширюються раніш визначені вимоги
безперервного проживання протягом останніх 5
років, володіння українською мовою, наявності
законних джерел існування для даної категорії
осіб, до яких додано непоширення необхідності
отримання дозволу на імміграцію.
Аналізуючи сучасне регулювання даного
питання та враховуючи історичний аспект нео бхідно загострити увагу на окремих аспектах д аної підстави набуття громадянства України, ро зкрити основні елементи правової природи явища.
Так, умовою надання громадянства за вказаною
підставою є наявність у іноземця чи особи без
громадянства визначних заслуг перед Україною
або факту становлення особи державного інтер есу для України. Безпосередня особливість даного
порядку проявляється ось у чому: визначення
можливості використання особою даного порядку становить один з яскравих проявів (втілень
ознак) державного суверенітету – наділення своїм громадянством, але виключність даного п орядку полягає у відсутно сті необхідності будьякого фактичного зв’язку особи і держави для
встановлення відносин громадянства, що абс олютно не властиво іншим підставам набуття
громадянства України, і як наслідок, для особи
особливість даного порядку проявляється у
спрощеності процедури набуття громадянства
України. Одним з найбільш проблемних моме нтів даної підстави, на наш погляд, виступає ш ироке формулювання умов застосування даного
порядку прийняття до громадянства. Законода вство України не містить визначення і критеріїв
понять “визначна заслуга перед Україною”, “д ержаний інтерес”, на чому наголошують і такі фахівці з питань громадянства , як В. Андрієнко,
С.Бритченко, В. Суботенко, С. Чехович [7, с. 89].
У тому числі вказаних визначень не передбачено
і Порядком провадження за заявами і п оданнями
з питань громадянства України та виконання
прийнятих рішень затвердженого Указом През идента України від 27.03.01 р. в ред. від 27.06.07
р. № 588/2006 [3], відповідно до п. 49 Р. ІІ якого,
визначено перелік документів , подання яких необхідне при набутті громадянства, серед яких
передбачено подання документ а про наявність у
особи визначних заслуг перед Україною без в изначення поняття таких заслуг. Варто згадати що
й відповідно до бланка подання № 7 Інструкції
“Про порядок прийняття до розгляду та прох одження в органах внутрішніх страв України кл опотань, заяв, інших документів з питань гром адянства України”(затвердженої Наказом МВС
від 30 березня 1998 р.), що діяв до набрання чи н-
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ності Указу Президента № 588/2006 передбач алась необхідність викладення вмотивованих пі дстав, внаслідок яких прийняття до громадянств а
України особи заявника становить держа вний
інтерес. На наш погляд, зважаючи на характер і
виключність даної підстави , абсолютна детальна
конкретизація зі збереженням універсальності,
абстрактності норми та уникнення суб’єктив ності у застосуванні склад на. Водночас, на нашу
думку, з метою збільшення користі для задов олення інтересів держави, її розвитку доцільн е
збереження існуючого широкого характеру д аних підстав набуття як за наявності в изначних
заслуг перед державою, так і становлення інт ересу особи для України на майбутнє, але поряд
з цим – установлення не вичерпного переліку
конкретних підстав застосування даного поря дку. Доцільно звернутись до практики іноземних
держав, яка є достатньо різномані тною з цього
приводу. Так, Цивільним Кодексом Ф ранції [6]
передбачений значно спрощений порядок прий няття до громадянства – без дотримання усіх
процедур загального порядку за рішенням де ржавного органу (Книга І Пар. 5 артикулами 21 14-1, 21-15, 21-16) для іноземця, що перебував на
службі у збройних силах Франції за заявою такої
особи за умови наявності постійного місця п еребування, а також (згідно з п. 2 артикул 21-18)
можливість зменшення строку постійного пер ебування (для натуралізації 5 років) до двох років
для особи, яка, використовуючи свої здібн ості і
талант, надала чи може надати важливі послуги
Франції. Законом “Про Австрійське громадянс тво” встановлений значно спрощений порядок
прийняття до громадянства для осіб, що здобули
посаду професора в Австрійському Університеті
(Глава ІІ, пар 6 (25) [4]. Закон “Про гражданство
Российской Федерации” від 19.04.02 р. зі змін ами та доповненнями п. 2 ст. 13 передбачає мо жливість зменшення строку проживання на тер иторії держави до року при наявності у особи в исоких досягнень у сфері науки, техніки і культури, володіння особою професією або кваліфік ацією, що представляє інтерес для Російської Ф едерації [5]; цікавою є позиція, яка передбачалас я
ст. 8 Закону “Про гражданство РСФСР” 1991 р оку (втратив чинність), відпові дно до якої була
встановлена підстава надання громадянства Р осійської Федерації за визначні заслуги перед
світовою спільнотою. Відповідно до Глави ІІ Закону “Про Турецьке громадянство” від
11.02.1964 року вимога безперервного прож ивання протягом останніх п’яти років у виклю чних випадках може бути порушена для осіб, які ,

на думку турецького уряду , можуть принести
користь у наукових і ділових сферах шляхом
участі у науковій, виробничій, діловій діяльно сті [10; с. 371,372]. Наприкінці ХХ століття ро звитку набуває інший вектор політики спрощення
порядку набуття громадянс тва. Так, однією зі
сфер державного інтересу стали фінансові інве стиції в економіку держави, які виступили важ елями у спрощенні набуття громадянства деяких
держав, наприклад, як указує Д.О’Нес, Канада
здійснювала імміграційну програму для підпр иємців з метою залучення коштів в економіку, з окрема однією з можливостей набуття громадян ства була умова володіння інвестором 500 тис.
доларів, і вкладення 150 тис. дол. строком на три
роки в економіку конкретної провінції тощо [13,
с. 67]. Аналогічна практика застосовувалась у
Сент-Кітс і Невіс, “для набуття громадянства
якої за заявою особи необхідно було вкласти в
“затверджений інвестиційний проект” щонайм енше 250 тис. доларів. За програмою економічного громадянства Домінікани 1996 року іноземець
без проживання в країні міг прискорено одержати
громадянство шляхом, наприклад, надання у д арунок уряду республіки 50 тис. доларів; відповідно
до економічної програми Белізу 1985 року, особі,
яка, за оцінкою міністра, зробила істотний внесок у
економіку чи добробут або зробила неоціненні п ослуги Белізу... могло бути надано громадянство
Белізу за реєстрацію, де р еєстраційний збір на
родину складав 25 тис. доларів, або 15 – для самотнього інвестора та внесення інвестиційного
внеску у розмірі 25 тис. доларів . Для здобуття
правового статусу постійного резидента Кайм анових островів однією з умов набуття було зді йснення інвестиції у розмірі 180 тис. доларів, що
могли бути використані для придбання власн ого будинку або для інвестиції в одне з місцевих
підприємств [11, с. 42-46].
Отже, аналізуючи зарубіжну практику , бачимо цікавий досвід, який передбачає застос ування різних форм заохочення з метою розв итку
науки, економіки та інших спектрів діяльності
держави як на постійній основі у формі норми
закону, так і на тимчасовій - у формі роботи
програми громадянства на встановл ений період.
На наш погляд, доцільне проведення глибоких
досліджень з питання можливості і доціл ьності
на тимчасовій основі запровадження тих чи і нших спрощених умов набуття громадянства в
тому числі з умовами залучення інвестиційних
внесків у економіку держави, форм і розмірів
інвестицій; доцільним, на нашу думку, є зберігаючи не вичерпний характер підстави набуття
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Прийняття до громадянства України осіб, які мають визначні заслуги перед Укра їною…

громадянства за визначні заслуги або станов ленні державного інтересу запровадження механі змів, які б відповідали потребам розвитку держ ави, зокрема економічним, впровадження спр ощеного порядку набуття громадянства для осіб,
чиї наукові знання, знання в галузі виробничої
діяльності мають особливе з начення для України, який би дозволяв зменшити необхідний строк
безперервного проживання до одного року зі
збереженням інших загальних умов прийняття до
громадянства України.
Одним із аспектів, що потребує акцент ування становить дотримання принципу єдин ого
громадянства. Застосування досліджуваного п орядку виключає виникнення подвійного гром адянства в особи. Дане положення забезпечується
спеціальним принципом громадянства України
передбаченого п. 1 ст. 2 Закону «Про гром адянство України» - принципом єдиного громадянства в Україні та вимогою п. 2 ст. 9 Закону необхідності подання декларації про відсутність
іноземного громадянства або зобов’язання пр ипинити іноземне громадянство. Практика окр емих зарубіжних країн у виключних випадках д опускає можливість виникнення подвійного гр омадянства при набутті громадянства держави за
почесні заслуги перед нею або у випадку, якщо
представлення громадянства походить від де ржавних інтересів, наприклад, аналогічний пор ядок надання громадянства передбачено ст. 12
Конституції Грузії [8, с. 122] від 24.08.1995 року
(та ч. 2 ст. 1 Органічного Закону “Про громадянс тво Грузії” від 25.03.93 р. зі змінами та доповненн ями [8, с. 123]). При цьому громадянин Грузії не
може одночасно бути громадянином іншої держ ави, окрім як виключних випадків. Неможливість
виникнення подвійного громадянства при набутті
громадянства в межах даної процедури усуває м ожливість збільшення випадків множинного (п одвійного) громадянства, що часто породжує ряд
проблем як для особи, так і для держ ав громадянства і, на наш погляд, абсолютно правильним.
Важливим моментом, який потребує підкреслення, є те, що набуття за даною підставою
громадянства України не передбачає жодних
особливостей і відмінностей у правовому статусі
громадян України, відповід но до п. 6 ст. 2 закону Громадянство в Україні є рівним незалежно
від підстав, порядку і моменту набуття особою
громадянства України.
Особливу увагу, зважаючи на історичну
практику, привертає питання суб’єкт а ініціювання застосування порядку набуття гр омадянства
за визначні заслуги перед державою та ос обами,
38

прийняття яких становить державний інтерес.
Правове регулювання наділення хоча й за змі стом віддаленим “почесним громадянством” ХІХ
– початку ХХ століття, передбачало можливість
ініціювання застосування процедури як з позиції
держави, так і особи. Закон “Про гр омадянство
України” передбачає застосування вказаних пі дстав у порядку прийняття до громадянства, ві дповідно до ст. 9 Закону лише за клопотанням
іноземця чи особи без громадянства. З одно го
боку функція визначення наявності чи відсу тності у діях чи бездіяльності особи визначних
заслуг перед Україною чи державного інтересу
на майбутнє проявляючи державний суверенітет
належить державі. Водночас особі самостійно
важко суб’єктивно визначитись зі значенням для
держави власних вчинків і своєї особистості.
Однак, на наш погляд, абсолютно виправданою
і коректною з позиції дотримання зальних при нципів міжнародного права, зокрема поваги де ржавного суверенітету, є застосування даної процедури виключно за клопотанням іноземця і ос оби без громадянства та виключно за волею ос оби, як передбачає чинне зак онодавство. Адже
якщо уявити, що якась держава наділятиме гр омадян іноземних держав власним громадянс твом з власної ініціативи, це може вик ликати
питання зазіхання на порушення суверенних ві дносин громадянства іноземних держав зі своїми
громадянами, і у глобальному масштабі – на
зменшення чисельності народу іноземної держ ави, що є негативним і не відповідає вищевказ аному принципу міжнародно го права.
Висновки. Надання громадянства України
за визначні заслуги перед Україною або в разі ,
якщо прийняття до громадянства становить
державний інтерес для України , на сьогодні виступає процедурою спрощеного набуття гром адянства України, яке є рів ним незалежно від
підстав його набуття, застосовується виключно
за ініціативою іноземця чи особи без громадян ства, в повній мірі відповідає волі особи і діє за
принципом єдиного громадянства в Україні. І снуючий порядок потребує вдосконалення, зо крема в частині часткової конкретизації умов з астосування такого порядку і проведення дода ткових досліджень з питань доцільності запров адження й обрання векторів і програм заохочення
притоку інвестицій і наукового потенціалу у г алузях, які потребує держава для роз витку через
часткове спрощення умов набуття громадянства
України для категорій осіб, що становлять де ржавний інтерес у відповідних сферах.
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NATURALIZATION TO THE CITIZENSHIP OF UKRAINE THE PERSONS WHO HAVE PERFORMED GREAT SERVICE S FOR UKRAINE, AND THE PERSONS, WHICH
NATURALIZATION HAVE STATE INTEREST FOR UKRAINE
Summary
In this paper the problem n aturalization to the citizenship of Ukraine the persons who have performed
great services for Ukraine, and the persons, which n aturalization have state interest for Ukraine is exa mined, as the one of principle foundations of regulation the citizenship of Uk raine, including historical aspect of development, theoretical basis and problems of modern regulation, proposition for consideration the
perspectives of future development to a question.
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IІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРО ЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УДК 349.2
© 2007 р. Н.М. Процьків
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПОНЯТТЯ РОЗІРВАННЯ Ц ИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ
Постановка проблеми. Договір – одна з
найбільш розповсюджених правових констру кцій. На сьогоднішній день характерна тенденція
до підвищення ролі договору. Така тенденція
пов’язана в першу чергу з перебудовою економ ічної системи країни, зокрема, визнання прива тної власності, зменшення державного регул ювання господарської сфери, встановлення своб оди договору. Основне призн ачення договору – це
врегулювання в рамках закону п оведінки людей.
Дана ознака договору робить його подібним до
закону. Але умови договору відрі зняються від
правової норми, оскільки договір висловлює в олю сторін, а нормативний акт – волю органу,
який його видав, також договір регулює поведі нку лише його сторін, а нормативний акт є
обов’язковим для всіх суб’єктів. З даного прав ила існує виняток, який стосу ється публічних договорів, тому що в публічних договорах такі
особливості відсутні [15, с.184].
Договори є істотною складовою частиною
сучасної цивілізації і культури як сфери індив ідуального самовираження особи і творчості. В они проникають у всі сфери від носин у людському суспільстві. Оскільки суспільство – це союз
вільних особистостей, які мають право на індив ідуальність, відносини яких повинні будуватися
на взаємній повазі і врахуванні взаємних інтер есів [14, с.130-131], то саме договір є найбільш
дієвим механізмом для врегулювання відносин
між людьми. Розірвання договору спонукає уч асників договірних відносин на чітке виконання
укладених договорів.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання розірвання договорів досліджувалися в
працях І.Новицького, І.По кровського, З.Заменгоф. Деякі вчені зазначають, що “навіть в осно вних сферах традиційно державної діяльності і мперативний управлінський акт все більше виті сняється кооперативним договором”[6, с. 6].
А.В. Демін вказує, що перенесення прав отворчого процесу безпосередньо в громадянське
суспільство є безумовним прогресом правової
думки [4, с.21]. Такої ж думки притримуються і
німецькі юристи: “договір вважається мотором
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ефективного, вільного господарського механі зму, а також інструментом вільного самовизн ачення громадянина” [17, с.417].
В результаті економічного розвитку ро зширюється сфера використання договору в цив ільно-правовому обігу, змінюється його функція.
Як відмічав М.І. Кулагін, договір використов ується не тільки як інструмент організації і фун кціонування товарного обміну, “але і як правовий
інструмент організації ринкового господарства”
[8, с.258]. Змінюються не тільки функції і сфера
використання договору, але і сам характер дог овірного регулювання відносин. Дослідження д аних вчених носили одинични й характер і стосувалися лише проблем визначення поняття дог овору в цілому, а не поняття розірвання цивільно правових договорів.
Мета статті – проаналізувати поняття розірвання цивільно-правових договорів.
Виклад основного матеріалу. Правове регулювання договорів проявляється в установл еному порядку їх укладення і виконання сторон ами обов’язків, а також відповідальність за нев иконання чи неналежне виконання таких з обов’язань і розірвання договорів.
Розірвання договору має давно історію, як і
саме цивільне право. Еволюція правового рег улювання розірвання договору в праві України
пов’язана з впливом римського права. Церковні
суди керувалися римо-візантійськими кодексами
права. Після ХVІІ століття римське право і сф ормована на його основі наука впливають на наше
право через Західну Європу. Цивільне право
включало в себе не мало римських елементів [16,
с.436]. В умовах того часу рецепція римського
права була історичною необхідністю і фактором
прогресу [14, с.57]. Тому можна сказати, що з обов’язальне право в цілому, і розірвання догов ору зокрема розвивалися в традиціях континент ального права. Розірвання договору могло відб уватися лише у випадках, передбачених законом.
Допускалося розірвання договору за уг одою сторін в будь-який час (Звід Законів Росі йської Імперії, т. Х, ч. 1, ст. 1545). При цьому не
допускалось розірвання за угодою сторін тих до-
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говорів, які зачіпали інтереси третіх осіб. Також
можна було розірвати договір у випадку його п орушення, але загальних норм з даного питання не
існувало, були лише правила, які відносилися до
конкретних договорів, наприклад, купівлі -продажу,
майнового найму (ст. 1516, 1705 ЗЗРІ, т. Х, ч. 1).
Така ситуація існувала до 1917 року. Після
революції цивільно-правові методи регулювання
договорів були витіснені адміністративно командними і розірвання договору стало можл ивим лише коли сторонами є фізичні особи, оск ільки після ліквідації НЕПу відбувся перехід до
100 % планової економіки. А в сфері відносин
між соціалістичними організаціями існував
принцип реального виконання зобов’язань. До
порушників договірних зобов’язань могли заст осовуватись штраф, пеня, відшкодування збитків.
Л.А. Лунц підкреслював, що “всі ці санкції з обов’язані забезпечити своєчасне і належне вик онання зобов’язань, а не заміну реального вик онання грошовим еквівалентом” [11, с.295].
Також розірвання договору за угодою ст орін без виконання не допускалося, якщо мова
йшла про зобов’язання між соціалістичними о рганізаціями, які виникали на підставі планового
замовлення. І.Б. Новицький писав: “Розірвання
договору за угодою сторін неможливо, оскільки
це означало б зміну сторонами, в якійсь мірі,
планового завдання, на що сторони не мають
права [9, с.99].
Дозволялось розірвати договори за угодою
сторін між організаціями, якщо в їх основі не
лежало планове завдання і якщо таке розірвання
не порушує фінансову дисципліну. Таке пол оження і було закріплене в Цивільному кодексі
УРСР 1964 року.
В плановому господарстві нашої країни
принцип реального виконання був доведений до
крайності. Він розповсюджувався не тільки на б оржника, але і на кредитора. Наука того часу також
підтримувала такий підхід. Наприклад, на думку
О.С. Йоффе “план повинен бути виконаним, нез алежно від правопорушень, які були д опущені у
відносинах з адресатом планового з авдання його
договірними контрагентами. Тому на потерпілій
стороні і лежить обов’язок вимагати реального в иконання зобов’язань поряд із застосуванням ма йнових санкцій до правопорушника [7, с.68].
Неможливість розірвання договору за ум ови порушення контрагентом своїх зобов’язань
позбавляла сторону ініціативи у виборі ділового
партнера і в кінцевому рахунку призводило до
підриву економіки.
Таке відношення до практичного застос у-

вання розірвання договору впливало і на наукову
розробку питань розірвання договорів.
В класичній юридичній літературі розп овсюджена думка, що договірне право виходить з
принципу незмінності договору і неможливості
розірвання договору. Але стан сучасного цивіл ьного законодавства України говорить про інше.
Так зокрема, в Цивільному кодексі України (ст.
659) проголошений принцип свободи договору.
Даний принцип лежить в основі всіх норм, які
стосуються договорів. Тому принцип свободи
договору дозволяє його сторонам за угодою р озірвати договір, якщо інше не передбачено зак онодавством. Крім того, ЦК передбачає правомі рне одностороннє розірвання договору без зве рнення до суду на вимогу однієї з сторін при н аявності певних умов (порушення договору кон трагентом або істотна зміна обставин, з яких ст орони виходили при укладенні договору).
Отже, існує ціла система способів роз ірвання договору, при цьому, право однієї стор они розірвати договір не завжди пов’язано з п орушенням його умов іншою стороною.
Новий ЦК був розроблений з урахуванням і
використанням правового матеріалу країн ри нкової економіки. Якщо виходити з того, що н овий ЦК включає багато норм, які запозичені з
цивільного права інших країн, то законодавець
прийняв ті правові доктрини, на яких такі норми
базуються. А в розвинутих країнах ринкової ек ономіки принцип “договори повинні виконуватись” хоча, не заперечується, але давно не є абсолютним, і, навпаки доктрина і практика визнають
важливість і необхідність надання сторонам дог овору достатньо широких можливостей по його р озірванню. Тому, на нашому думку, на сьогоднішній
день необхідно говорити не про принцип незмі нності договорів, а про принцип стабільності договірних відносин. І хоча цивільне законодавство не
заохочує до розірвання договору як такого, але тим
не менше визнає його як можливий підсумок ро звитку договірного процесу.
Законодавство приділяє основну увагу в иконанню договору. Що ж стосується розірвання
договорів, то законодавець, виходячи з умов р инкової економіки, пішов шляхом не забороняти,
а регламентувати. І не обов’язково, щоб до роз ірвання договору привели недобросовісні дії о днієї з сторін, можливо і зміни в еконо міці країни,
політичній ситуації, які неможливо було врах увати при укладенні договору. Такі критичні с итуації виникли в багатьох країнах світу, що і ля гло в основу концепцій, які виправдовували вихід
з договірних відносин однієї з сторін.
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Поняття розірвання цивільно -правового договору

В принципі, розірвання договірних відносин є необмеженим, але якщо ж виникає така н еобхідність, то вона повинна бути обмежена ра мками закону і даний процес можна буде контр олювати, а тому в більшості випадків договір ро зривається в судовому порядку (наприклад, дог овори між юридичними особами, договори про
оренду державного та комунального майна і
т.п.). Тому в законодавстві повинні бути чітко
визначені ситуації, в яких участь суду не потрі бна, дані поняття істотного порушення умов дог овору однією з сторін і істотної зміни о бставин, з
яких сторони виходили при укладенні договору;
детально визначено порядок і наслідки розірва ння договору. Так, зокрема, Брагінський М.І. в иділяє чотири ознаки обставин для розірвання д оговору, коли таке розірвання не залежить від дій
контрагентів: сторони в момент укладення дог овору виходили з того, що відповідні обставини є
по-перше, завідомо непередбачуваними для ко жної із сторін (в момент укладення договору ст орони вважали, що обставини такого роду не в иникнуть); по-друге, непереборними (при то му
ступеню дбайливості, яка необхідна по характеру
і умовам обігу, сторони дані обставини переб ороти не могли); по-третє, надмірними (якщо з алишити договір в початковому вигляді, співві дношення майнових інтересів буде для сторони
настільки порушеним, а шко да на стільки великою, що вона втратила б те, на що вправі була б
розраховувати при укладенні договору); по четверте, ні звичаї ділового обороту, ні сутність
договору не передбачають необхідності покл адення на зацікавлену особу ризику, який викл иканий змінами обставин [2, с.446].
Подібна регламентація розірвання догов ору, поряд з його укладенням і виконанням дозв олить встановити правила, з якими сторони не
можуть не рахуватися. Це призведе до стабільн ості договірного процесу – укладення, виконання,
зміни та розірвання договору.
Розірвання договору є припинення його дії
[5, с.20]. Розірвання договору – це один з випадків припинення зобов’язань, тому що при роз ірванні договору зобов’язання сторін припин яються. При цьому припинення договірних з обов’язань не завжди є розірванням договору.
Звідси виникає питання про розмежування р озірвання договору і припинення договірних з обов’язань у зв’язку з неможливістю виконання, сме ртю громадянина, ліквідацією юридичної особи.
Припинення договірних зобов’язань в
зв’язку з неможливістю виконання можливе в
силу прямої вказівки закону (ст. 607 ЦК). В д аному
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випадку договір припиняється без ініціативи ст орін. Закон визначає правовідносини між сторонами
договору, який припинив свою дію. Питання про
відшкодування збитків часто вирішується порізному в залежності від того, припинилися з обов’язання сторін у зв’язку з розірванням договору,
або у зв’язку з неможливістю виконання.
У випадках, передбачених ст. 608 ЦК має
місце припинення існування сторони в з обов’язанні, що веде до припинення договору,
стороною якою вона була. Вольової направлен ості на припинення договору тут також немає. А
складовою частиною поняття розірвання догов ору є спеціальна направленість волі на припине ння договору і зобов’язань, які виникають з нього.
“Таким чином, розірвання договору – це
вольова дія або акт, метою якого є припинення
дії договору. На дану обставину також звертав
увагу Венедиктов А.В. при аналізі договірної
дисципліни в промисловості: “для звільнення від
відповідальності за невиконання дого вору необхідна спеціальна постанова про розірвання дан ого договору, а не постанова про зменшення в иробничої програми”[3, с.135].
І.Б. Новицький розмежовував настання
умови, яка автоматично відміняє наслідки угоди,
укладеної під скасувальною умовою і здійсн ення
права відступу від договору саме за ознакою в ираження волі особою, яка відступила від догов ору [10, с.52].
Аналізуючи законодавство, вольова скл адова розірвання договору знаходить своє від ображення в тому, що договір розривається: 1) за
угодою сторін; 2) за ініціативою однієї з сторін;
3) на вимогу третіх осіб, якщо це передбачено
законом.
Наприклад, прокурор має право вимагати р озірвання договору якщо такий договір пор ушує
інтереси держави. Також Антимонопольний ком ітет має право накладати штрафи у ви падку порушення антимонопольного законодавства і спонук ати сторони до розірвання договору ум ови якого
суперечать Закону України “Про обмеження мон ополізму та недопущення недобросовісної конкур енції у підприємницькій діяльності”.
Наступною особливістю розі рвання договору є те, що розірвати можна лише частково або
повністю невиконаний договір, тому що належне
виконання договору припиняє договірний процес
і усуває між сторонами правовий зв’язок, який
був встановлений в рамках договірних з обов’язань. Якщо зобов’язання сторін за догов ором виконані в повному об’ємі, то договір роз ірвати не можна.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 385. Правознавство.

Н.М. Процьків

Але до тих пір, поки всі умови договору не
виконані до кінця, зберігається можливість його
розірвання. Так, якщо при експлуатації придб аної речі в межах відповідних гара нтійних строків
виявлені недоліки, які надають покупцю право
розірвати договір, то це означає, що правовий
зв’язок між сторонами зберігся в силу того, що
договір не був виконаний належним чином (не
забезпечена якість товару). Не дивлячись на п ередачу предмета договору кредитору, з обов’язання по суті визнається не виконаним, т ому що виявлені недоліки роблять неможливим
використовувати предмет за призначенням. Тому
в даному випадку після виконання договору м ожна його розірвати.
Для окремих видів договорів хар актерним є
те, що вони укладаються на певний термін. По
спливу встановленого строку припиняється дія
договору і його не можна вже розірвати, навіть
якщо він був частково або повністю невикон аним (наприклад, строковий договір оренди). Такі
договори можна розірвати лише достроково.
При розірванні договору договірні з обов’язання сторін припиняються на майбутнє.
Дана ознака дозволяє відрізнити розірвання д оговору від визнання його недійсним або неукл аденим. Порушення закону, яке тягне недійсність
договору, має місце ще при укладенні договору,
тому недійсний договір втрачає силу з моменту
його укладення. Неукладеним договір визнається
в силу відсутності в ньому істотних умов або у
зв’язку з недосягненням сторонами згоди по цих
умовах. Визнання договору н еукладеним тягне за
собою ті ж наслідки, що і визнання недійсним,
оскільки договору фактично не було. При роз ірванні договору, обставини, які були підставами
розірвання повинні з’явитися після укладення
договору, і тільки з моменту розірвання з обов’язання сторін припиняються на майбутнє[13,
с.78]. Оскільки розірвання договору і визнання
його недійсним тягнуть за собою різні правові
наслідки, змішування цих понять не тільки не
виправдано теоретично, але і може призвести до
істотних помилок на практиці.
На практиці зустрічаються випадки, коли замість вимоги про розірвання договору позивач вим агає від суду визнати договір недійсним і навпаки.
Проблема розмежування визнання догов ору недійсним і розірвання договору має велике
значення і не тільки судова практика, але і законодавець не завжди чітко розмежовує ці поняття.
Так в ст. 28 Закону України “Про страхування”
передбачено підставу для припинення дії дог овору страхування - визнання договору страху-

вання недійсним[1]. В даному випадку йде от отожнення понять “розірвання договору” і “визнання договору недійсним”.
На відміну від наслідків визнання догов орів недійсними (ст. 215-236 ЦК), наслідки визнання договорів неукладеними чітко не визн ачені чинним законодавством, тому сторони пр осять суд про розірвання договору.
З.М. Заменгоф визначає розірвання догов ору як акт, направлений на дострокове припине ння на майбутнє дії договору з метою припинення
на цей же час зобов’язання, яке виникає з дог овору і строк виконання якого ще повністю не н астав або виконання якого має тривали й характер[5, с.22]. Дійсно, деякі договори можуть бути
розірвані тільки достроково (договір страхува ння, оренди). Але всі випадки розірвання догов орів не можуть підпадати під це визначення. Тому
що строк виконання договору може вже настати і
умови договору формально можуть бути викон ані (договір підряду, купівлі-продажу), але істотні
недоліки, які були виявлені пізніше дозволяють
вважати договір виконаним неналежним чином,
а тому його можна розірвати.
Висновки. Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що поняття розірвання
договору пов’язано з фактом часткового або п овного невиконання договору.
Отже, розірвання договору - це дія, направлена на припинення частково або повністю нев иконаного договору і тим самим зобов’язань, які
випливають з нього. При цьому такі зобов’язання
припиняються на майбутнє.
Розірвання договору регулюється правов ими нормами як загальної так і особливої частини
Цивільного кодексу. Всі норми про розірвання
договору взаємопов’язані між собою. Деякі з них
розповсюджуються на всі договірні відносини,
інші – стосуються лише окремих видів договорів.
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ABOUT THE CONCEPT OF DISSOLUTION OF CIVIL LEGAL AGR EEMENT
Summary
The concept of dissolution of agreement is related to the fact of partial or complete non -fulfillment of
agreement. Dissolution of agreement is an action, directed on stopping of civil legal agreement, and oblig ations related with him.
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВА ННЯ ПРАЦІ ОСІБ
ЗІ ЗНИЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДА ТНІСТЮ
Постановка проблеми. 13 грудня 2006
року Генеральна Асамблея ООН схвалила Ко нвенцію з прав інвалідів, яка стала одним із пе рших в історії людства узагальнюючим докуме нтом, спрямованим на захист людей з обмежен ими фізичними можливостями. З прийняттям т акого документа пов’язується початок нового ет апу в історії, в якій люди-інваліди з усього світу
матимуть забезпечені права і можливості [10,
с.88]. 30 березня 2007 року Конвенція з прав і нвалідів стала відкритою для підписання і ратиф ікації усіх країн. Уже у перші дні Конвенцію пі дписали представники 82 країн світу. Для України
процес схвалення Конвенції і підписання відповідних домовленостей буде непро стий. Адже за
цих умов держава візьме на себе певні зобов’я зання, які повинна буде втілювати в життя. Вітч изняне законодавство кореспондується з основними
положеннями Конвенції, однак пробл ема в Україні,
як і в багатьох пострадянських кр аїнах, полягає в
тому, що відсутні загальноприйняті етичні станд арти, які надають можливість полегшити життя
особам зі зниженою працездатністю.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Варто зауважити, що питання законо давчого регулювання праці осіб зі зниженою працездатні стю на сучасному етапі його розвитку не було
предметом спеціального дослідження в Україні.
Певні аспекти вказаної проблеми розглядались,
зокрема такими науковцями як Пузирним В.,
Сташковим І.Б., Шумною Л.І. Хоча потреба у
вирішенні даної проблеми не є новою, але потр еба у її вирішенні існує. Цим і обумовлено мету
даної статті – дослідження сучасного періоду
законодавчого регулювання праці осіб зі зниж еною працездатністю, виявлення проблемних п итань у цій сфері та шляхів їх розв’язання.
Виклад основного матеріалу. Сучасний
період законодавчого регулювання праці осіб зі
зниженою працездатністю в Україні можна н азвати етапом, який пов’язується із пр ийняттям 23
лютого 2006 року Закону « Про вн есення змін до
деяких законів України щодо реалізації інвалід ами права на трудову зайнятість» [1]. Даний Закон
поклав початок новому закон одавству про працю
осіб зі зниженою працездатністю. Указаним Законом були внесенні корінні зміни до Законів

України « Про зайнятість населення» [2] та « Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Укра їні» [3]. Так, до ст. 2 Закону України « Про з айнятість населення були внесені зміни, відпові дно до яких безробітними визнаються також інваліди, які не досягли пенсійного віку, не працюють
та зареєстровані як такі, що шукають роботу. Ві дповідно до внесених змін, ст. 5 Закону України «
Про зайнятість населення» в чи слі громадян, які
потребують соціального захисту і не здатні на рі вних конкурувати на ринку праці та яким держава
забезпечує надання додаткових гарантій щодо пр ацевлаштування і зайнятості, називає інвалідів, які
не досягли пенсійного віку.
Відповідно до Закону України « Про вн есення змін до деяких законів України щодо ре алізації інвалідами права на трудову зайнятість»
працевлаштування інвалідів здійснюється відп овідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда
кваліфікації і знань, з урахуванням його поб ажань. Відповідно, державна служба зайнятості
має право направляти для працевлаштування на
підприємства, в установи і орган ізації всіх форм
власності за наявності там вільних робочих місць
(вакантних посад) громадян, які зверт аються до
служби зайнятості, відповідно до рі вня їх освіти
і професійної підготовки, а інвалідів, крім того, відповідно до рекомендацій МСЕК, ная вних у
них кваліфікації і знань та з урахуванням їх п обажань та одержувати від підприємств, установ і
організацій, незалежно від форм власності, адміністративні дані по наявність вакантних робочих
місць, у тому числі призначених для працевла штування інвалідів. Підприємства, установи і о рганізації, незалежно від форм власності, їх слу жбові особи зобов'язані сприяти проведенню де ржавної політики зайнятості, зокрема, на основі
організації професійної підготовки, перепідгот овки і підвищення кваліфікації пра цівників, а також професійного перенавчання тих, хто підл ягає вивільненню з виробництва, у тому числі
інвалідів та працевлаштування осіб, які потр ебують соціального захисту і не здатні на рівних
умовах конкурувати на ринку праці, в кількості,
визначеній місцевими державними адміністрац іями, виконавчими органами відповідних рад, та
інвалідів у кількості, визначеній згідно із З а-
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коном України "Про основи соціальної захищ еності інвалідів в Україні". При вивільненні пр ацівників (у тому числі працю ючих пенсіонерів
та інвалідів) у зв'язку із змінами в організації вир обництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорган ізацією або перепрофілюванням підприємств, уст анов, організацій, скороченням чис ельності або
штату працівників, підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, повідо мляють про це не пізніш як за два місяці в письмовій
формі державну службу зайнятості, вказуючи пі дстави і строки вивільнення, найменування професій, спеціальностей, кваліфікації, розмір оплати
праці, а в десятиденний строк після вивільнення направляють списки фактично вивільнених пр ацівників, зазначаючи в них інвалідів.
Згідно з внесеними змінами до Закону
України «Про зайнятість населення» Законом
України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо реалізації інвалідами права на
трудову зайнятість», професійна підготовка, пі двищення кваліфікації і перепідготовка осіб, зар еєстрованих у службі зайнятості як такі, що ш укають роботу, безробітних, може провадитись
у випадках, зокрема необхіднос ті підібрати підходящу роботу інваліду, в тому числі з умовою
про виконання роботи вдома, відповідно до р екомендацій МСЕК, наявної кваліфікації та з
урахуванням його побажань.
Відповідно до положень Закону Укра їни «
Про внесення змін до деяких законів України
щодо реалізації інвалідами права на трудову з айнятість», внесені численні зміни і допо внення
до Закону України «Про основи соціальної з ахищеності інвалідів в Україні». Зокрема, до ст.
17 внесені доповнення, зміст яких полягає в т ому, що від тепер підприємства, установи і орган ізації за рахунок коштів Фонду соціального зах исту інвалідів або за рішенням місцевої ради за
рахунок власних коштів, у разі необхідності,
створюють спеціальні робочі місця для прац евлаштування інвалідів, здійснююч и для цього
адаптацію основного і додаткового обладнання,
технічного оснащення і пристосування тощо з
урахуванням обмежених можливостей інваліда.
Ст. 18 Закону України «Про основи соціального
захищеності інвалідів в Україні», у зв’язку із
внесеними змінами, носить новий зміст: забезп ечення прав інвалідів на працевлаштування та
оплачувану роботу, в тому числі з умовою про
виконання роботи вдома, здійснюється шляхом
їх безпосереднього звернення до підприємств,
установ, організацій чи до державно ї служби
зайнятості. Підбір робочого місця здійснюється
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переважно на підприємстві, де настала інвалі дність, з урахуванням побажань інваліда, наявних
у нього професійних навичок і знань, а також
рекомендацій медико-соціальної експертизи.
Підприємства, установи, організації, фізичні
особи, які використовують найману працю, зоб ов'язані виділяти та створювати робочі місця для
працевлаштування інвалідів, у тому числі спец іальні робочі місця, створювати для них умови
праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації і забезпечувати інші соціально екон омічні гарантії, передбачені чинним законодавс твом, надавати державній службі зайнятості і нформацію, необхідну для організації працевла штування інвалідів, і звітувати Фонду с оціального
захисту інвалідів про зайнятість та працевлашт ування інвалідів у порядку, встановленому Кабін етом Міністрів України. Також встановлюється, що
інвалідам, які не мають змоги працювати на пі дприємствах, в установах, організаціях, державна
служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з
умовою про виконання роботи вдома. Наголош ується на тому, що інваліди можуть залучатися до
оплачуваних громадських робіт за їх згодою.
Закон У країни « Про основи соціальної з ахищеності інвалідів в Україні» відповідно до Зак ону України « Про внесення змін до деяких законів
України щодо реалізації інвалідами права на тр удову зайнятість» доповнено ст.18 – 1, яка містить
положення, аналогічні внесеним змінам до Закону
України « Про зайнятість населення».
З метою реалізації статті 18-1 Закону України
« Про основи соціальної захищеності інвал ідів в
Україні» 26 грудня 2006 року Кабінет Мін істрів
прийняв Постанову [5], якою затверджений «П орядок проведення професійної підготовки, підв ищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів,
зареєстрованих у службі зайнятості, за рахунок
коштів Фонду соціального захисту інвалідів».
5 липня 2006 року Постановою Кабінету
Міністрів № 922 були затверджені « Основні н апрямки проведення державної політики зайнят ості населення на період до 2009 року» [6] , відповідно до яких з метою повернення зареєстров аних безробітних до активної труд ової діяльності
та забезпечення їх соціального захисту передб ачається також посилення взаємодії державної
служби зайнятості, Фонду соціального захисту
інвалідів і Комісії з пит ань діяльності підприємств та організацій громадських організацій
інвалідів для сприяння працевлаштуванню осіб з
обмеженими фізичними та розумовими можливо стями. В Основних напрямках наголошується, що
державна підтримка осіб з обмеженими фізичними
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та розумовими можливостями здійснюватиметься
відповідно до Закону України "Про основи соці альної захищеності інвалідів в Україні" шляхом їх
гарантованого працевлаштування у межах встан овленого зазначеним Законом нормативу робочих
місць і впровадження механізму заохочення роботодавців до працевлаштування інвалідів.
Основні напрямки проведення державної
політики зайнятості населення на період до 2009
року передбачають, що удосконалення механізму
сприяння зайнятості осіб з обмеженими фізи чними та розумовими мо жливостями пов'язане з
ефективним використанням коштів Фонду с оціального захисту інвалідів для створення роб очих місць (у тому числі з використанням гнучких
форм організації праці, застосуванням надомної
праці), сприянням підприємницькій діяльності , а
також активізацією роботи державної служби
зайнятості, пов'язаної з їх професійною орієнт ацією, навчанням та працевлаштуванням.
Відповідно до Основних напрямків , у 20062009 роках очікується збільшення чисельності пр ацюючих осіб з обмеженими фізичними та розумовими можливостями до 420 тис. осіб, зокрема
шляхом створення 10 тис. робочих місць за рах унок коштів Фонду соціального захисту інвалідів.
31 січня 2007 року Постановою Кабінету
міністрів «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону
України « Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні » [7] № 70 були затверджені,
зокрема і «Порядок подання підприємствами,
установами, організаціями та фізичними особ ами, що використовують найм ану працю, звітів
про зайнятість і працевлаштування інвалідів та
інформації, необхідної для організації їх прац евлаштування»; «Порядок зарахування кількості
робочих місць для працевлаштування інвалідів
до нормативу таких робочих місць у госп одарських об'єднаннях, до складу яких входять
підприємства громадських орга нізацій інвалідів»; «Порядок сплати підприємствами, устан овами, організаціями та фізичними особами, що
використовують найману працю, суми адмініс тративно-господарських санкцій та пені за н евиконання нормативу робочих місць для прац евлаштування інвалідів». Метою прийняття так ого переліку підзаконних нормативно -правових
актів, було, в першу-чергу, збільшення кількості
створених для працевлаштування інвалідів роб очих місць і неухильне виконання підприємств ами, установами та організаціями, фізичними ос обами, що використовують найману працю та
громадськими організаціями інвалідів нормативу
робочих місць, для працевлаштування інвалідів.

У зв’язку із внесеними змінами до Закону
України «Про зайнятість населення» Кабінет М іністрів України прийняв Постанову від 14 лютого 2007 року «Про затвердження Порядку реєс трації, перереєстрації та ведення обліку громадян,
які шукають роботу, і безробітних» [8]. Відпов ідно до вказаного Порядку, до державної служби
зайнятості за сприянням у працевлаштуванні
можуть звертатися всі незайняті громадяни, які
бажають працювати, а також зайняті громадяни,
які бажають змінити професію або місце роботи,
влаштуватися на роботу за сумісництвом чи у
вільний від навчання час. Незайняті громадяни
(зокрема особи, що доглядають за і нвалідом І
групи або дитиною-інвалідом віком до 18 років,
а також за пенсіонером, який , за висновком
медичного закладу, потребує постійного сторо ннього догляду, інваліди та пенсіонери), які зве ртаються до державної служби зайнятості за
сприянням у працевлаштуванні, підлягають р еєстрації. Зайняті громадяни, які бажають змінити
професію або місце роботи, влаштуватися на
роботу за сумісництвом чи у вільний від навча ння час і звернулися до державної служби зайн ятості, теж підлягають обліку.
Відповідно до п.3 Порядку реєстрації, п еререєстрації та ведення обліку громадян, які ш укають роботу, і безробітних, реєстрація та облік
громадян, які звертаються за сприянням у пр ацевлаштуванні, проводяться державною слу жбою зайнятості за місцем їх проживання за умо ви
пред'явлення паспорта і трудової книжки, а в разі
потреби також військового квитка, диплома або
іншого документа про освіту. Інвалідами під час
реєстрації повинні бути пред’явлені також такі д окументи: посвідчення інваліда, довідка до акта
огляду медико-соціальної експертної комісії та і ндивідуальна програма реабілітації. Гром адянами,
які отримують пенсію відповідно до законодавства,
- пенсійне посвідчення (п. 4. Порядку).
До речі, незрозумілим і суперечливим є п оложення підпункту 1 п. 20 Порядку реє страції,
перереєстрації та ведення обліку громадян, які
шукають роботу, і безробітних, відповідно до
якого громадяни як такі, що шукають роботу, та
безробітні, знімаються з обліку, окрім інших п ередбачених у Порядку підстав, також з дня н абуття права на пенсію відповідно до законода вства. Таке положення суперечить, зокрема, і п.4
даного Порядку, який ми аналізували раніше.
А оскільки відповідно до положень Закону Укр аїни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» [4] інваліди вол одіють правом на
пенсію, то випливає, що встановлення особі і н-
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валідності позбавляє її можливості отримати ст атус безробітного. Отже, положення Порядку є
суперечливими. З метою подолання суперечно стей вважаємо за доцільне внести зміни до підп ункту 1 п. 20 Порядку реєстрації, перереєстрації
та ведення обліку громадян, які шукають роботу,
і безробітних і виключити з переліку підстав
знаття з обліку громадян таку підставу, як набу ття права на пенсію відповідно до законодавства.
12 травня 2007 року Постановою Кабінету
Міністрів України була затверджена Державна
програма розвитку системи реабілітації та труд ової зайнятості осіб з обмеженими фізичними м ожливостями, психічними захворюваннями та р озумовою відсталістю на період до 2011 року [9],
основними завданнями якої є також і створення
умов для доступу осіб з обмеженими фізи чними можливостями, психічними захворюва ннями та розумовою відсталістю до всіх видів
освітніх послуг, а також підвищення рівня зайн ятості зазначених осіб.
Висновки. Аналіз законодавства щодо правового регулювання праці осіб зі зниженою прац ездатністю свідчить про те, що з 2006 року воно
зазнало кардинальних змін. Така підвищена увага
законодавців до проблем реалізації права на працю
осіб зі зниженою працездатністю пов’язується з
підготовкою та прийняттям 13 грудня 2006 року
Конвенції ООН «Про права інвалідів».
Сучасний період законодавчого регул ювання праці осіб зі зниженою працездатністю
характеризується корінними змінами в цій сфері.
Вони в основному полягають у тому, що нарешті
таких осіб оголошено особами, що потребують
соціального захисту та яким держава забезпечує
додаткові гарантії працевлаштування та зайнят ості. У зв’язку з чим держава надає можливість
особам зі зниженою працездатністю отримати
статус безробітного та пов’язані з цим компенс ації, заохочує створення роботодавцями нових
додаткових робочих місць, призначених для пр ацевлаштування таких осіб.
З метою удосконалення законодавчого р егулювання праці осіб зі зниженою працездатні стю на сучасному етапі за необхідне вважаємо

внести зміни до підпункту 1 п. 20 Порядку р еєстрації, перереєстрації та ведення обліку гром адян, які шукають роботу, і безробітних та в иключити з переліку підстав зняття з обліку гр омадян таку підставу, як набуття права на пенсію
відповідно до законодавства.
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AS TO PROBLEM OF LAW REGULATION JOB ABOU T LACK POSSIBILITY PERSON
Summary
In this article the author analyzed the present situation of law regulation gob with lack possibility p ersons. On basis of this analysis the author makes a propositions as to improving of law making according to
this problem.
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА РОЗГЛЯДУ СПРАВ З А УЧАСТЮ МАЛОЛІТНІХ
І НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ
Постановка проблеми. Захист людини в дитячі роки, коли відбувається духовне, морал ьне,
фізичне становлення особистості, засвоєння наці ональних і загальнолюдських цінностей, коли навіть
тимчасові нестатки й помилки дорослих здатні з аподіяти шкоду і деформувати її ро звиток, повинен
бути одним із основних завдань при формуванні
стратегії розвитку нашої держави, її судової сист еми в цілому та цивільного судочинства, зокрема.
З метою ефективного захисту порушених
прав малолітніх і неповнолітніх осіб під час ро згляду справ, що виникають із сімейних прав овідносин, суд повинен застосовувати поряд із
загальними нормами цивільного процесуального
права, встановленими Цивільн им процесуальним кодексом (далі - ЦПК), процесуальні правила, що містяться у нормах Сімейного кодексу
України (далі - СК). Такі процесуальні правила
не складають окремого розділу, а знаходяться в
усіх главах нормативного акта та розраховані на
застосування під час розгляду в суді конкретних
категорій сімейних справ.
За своїм змістом більшість цих процесу альних правил регулюють питання підвідомчості,
а саме: який орган компетентний розглядати п евний спір (суд, орган опіки та піклування); склад
осіб, які можуть брати участь у справах, що в иникають із сімейних правовідносин; процесуал ьні особливості цієї категорії справ у зв’язку із
участю в них малолітніх і неповнолітніх осіб.
Значно менше такими процесуальними пр авилами регламентуються особливості підгото вки
до судового розгляду та процедура розгляду справ
за участю осіб, які не досягли повноліття. Немає
таких процесуальних норм, які б окремо регул ювали підготовку та розгляд справ про стягнення
аліментів на утримання малолітніх і неповнолітніх,
про позбавлення батьківських прав осіб, які ух иляються від утримання та виховання неповнолі тніх, про встановлення батьківства щодо неповнол ітньої дитини, яка народилася у батьків, які не перебувають у шлюбі, також і в чинному Цивільному
процесуальному кодексі. Тому, на нашу думку,
судді з метою захисту прав та інтересів неповнол ітніх у процесі реалізації ними права на судовий
захист належить дотримуватися процесуальних
норм, які містяться в ЦПК, і процесуальних пра-

вил, що входять до СК, з метою вироблення заг альних процесуальних рекомендацій для розгляду
справ, які виникають із сімейних правовідносин з а
участю неповнолітніх дітей.
Ступінь наукової розробки . Дослідженню
процесуальних особливостей підготовки та розгл яду конкретних категорій справ за участю неповн олітніх осіб (зокрема справ, що виникають із сіме йних правовідносин) приділяли значн у увагу такі
вчені, як Ільїнська І.М. Кострова І.М., Лесницька
Я.Ф., Розенберг Я.А., Шерстюк В.М., які досить
важливого значення надавали аналізу законного
представництва. Окремо проблема взаємодії матеріального та процесуального права в процесі ро згляду та вирішення справ стосовно неповнолітніх
осіб не досить активно обговорювалася вченими процесуалістами. Це питання заслуговує на окреме
детальне дослідження, оскільки має не т ільки теоретичне, але й практичне значення, адже в стру ктурі судової практики в цивільних справах дана
категорія справ займає важливе місце.
У зв’язку з наведеним метою даної статті є
аналіз взаємодії процесуальних норм, установлених ЦПК, і процесуальних правил, зазначених
у СК України, для ефективного вирішення справ
за участю осіб, які не досягли повноліття.
Виклад основного матеріалу. Процесуальні правила, що містяться в Сімейн ому кодексі,
за сферою застосування відносят ься до категорії
спеціальних, оскільки орієнтуються на конкре тні категорії справ, у яких порушуються права та
інтереси дітей. Деякі з таких процесуальних пр авил є винятковими, оскільки обмежують право
на судовий захист при настанні певних обст авин. Наприклад, згідно з ч.2 ст.110 СК , чоловік
не має права без згоди дружини порушити спр аву про розірвання шлюбу в суді під час вагітно сті дружини та протягом одного року після нар одження дитини, що свідчить не тільки про турб оту про вагітну жінку, але й про захист прав ще
ненародженої дитини.
За визначенням Н.М. Кострової, роль пр оцесуальних правил, які містяться в Сімейному
кодексі, велика, оскільки вони покликані спеціалізувати процесуальну форму захисту сімейних
прав, зробити її ефективнішою з урахуванням
специфіки сімейних правовідносин, разом з тим
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їх внесення до неспеціалізованого нормативн ого
акта створює певні труднощі в судовій пра ктиці,
адже вони повинні застосовуватися разом із з агальними правилами спеціалізованого процесу ального законодавства [4, с. 52 ]. Особливо, на
нашу думку, це стосується застосування тих
процесуальних правил, які не відповідають заг альним процесуальним нормам. Так, згідно з абз.2
ч.2 ст. 166 СК, одночасно з позбавленням бат ьківських прав суд може стягнути аліменти на
утримання дитини на вимогу позивача або за
власної ініціативи. Таке процесуальне правило
по суті є імперативним правилом об’єднання
позовних вимог, причому уточнюється, що ініц іатива такого об’єднання може походити від п озивача або за ініціативою суду. Разом з тим за
загальним положенням процес уального законодавства ініціатива щодо об’єднання та роз’єд нання позовних вимог належить позивачеві (ч.1
ст. 126 ЦПК), суддя може лише оцінити доціл ьність такого об’єднання. Окрім цього, процесу альне законодавство, а саме ч.1 ст. 11 ЦПК установлює для суду необхідність розглядати цив ільні справа без жодних винятків у межах заявлених особами вимог. Як бачимо, процесуальне
правило, що міститься в нормі статті 166 СК, не
відповідає нормі ЦПК. Інакше складається, коли
процесуальні правила СК стосовно стягненн я
аліментів на утримання неповнолітніх містяться
ще й у діючій нині постанові Пленуму Верховн ого Суду України „ Про застосування судами д еяких норм Кодексу про шлюб та сім’ю України”
№ 16 від 12.06. 1998 року (далі – Постанова) [5,
с.215-236]. Така позиція законодавця, на нашу
думку, можливо, пояснюється тим, що дитина
вже втратила батьків або одного з них, а тому
не можна позбавляти її ще й матеріального
утримання, що може свідчити про першочергове
завдання судочинства у справах , які виникають із
сімейних правовідносин, – це захист майнових і
особистих немайнових прав підростаючого п окоління. На думку Н.М. Кострової, ефективність
таких норм суттєво зменшується через те, що
вони не відповідають правилам цивільного пр оцесуального законодавства [4, с.53]. Натомість,
В. М. Шерстюк стверджує, що спеціальна проц есуальна норма, яка міститься в нормативних а ктах матеріального права, може інакше регулюв ати ті чи інші процесуальні відносини [7, с. 7].
Така позиція не знайшла однодумців серед на уковців-процесуалістів. Більше того, якщо дет ально проаналізувати загальне правило цивільн ого судочинства, а саме норму статті 2 ЦПК, ми
не знайдемо жодних застережень щодо неможли50

вості застосування будь-яких інших норм чи правил, окрім процесуальних, при здійсненні правосуддя в цивільних справах. Ця стаття не містить жо дних застережень щодо відповідності будь -яких інших процесуальних правил, що містяться в інших
законах, Цивільному процесуальному кодексу. На
відміну від ЦПК України, ЦПК Російської федер ації містить таку заборону [1, с. 11].
На можливому співіснуванні норм ЦПК і
процесуальних правил СК наголошується в згад аній нами вище Постанові, яка спрямована на вдо сконалення діяльності судів по розгляду справ, що
виникають із сімейних правовідносин. Указана постанова звертає увагу судів на те, що під час ро згляду справ, які виникають у зв’язку із припине нням шлюбу, оспорюванням і позбавленням бат ьківства, а також з інших сімейних правовідносин
необхідно виходити в першу чергу з положень
Конституції України, дотримуючись н орм Сімейного кодексу, Цивільного процесуального кодексу,
інших нормативно-право-вих актів, що регулюють
сімейні правовідносини [5, с. 219-236].
На наш погляд, колізії, що виникають між
загальними матеріальними та спеціальними пр оцесуальними нормами, можут ь і повинні усуватися шляхом установлення загальних процесу альних правил.
У сімейному законодавстві подальший ро звиток набули, поряд із диспозитивними, і публ ічні засади судового захисту сімейних прав, осо бливо прав неповнолітніх, які потребують захисту
з боку держави. Така тенденція простежується
перш за все в тих процесуальних правилах СК,
які закріплюють права й обов’язки прокурора,
органів опіки та піклування при вступі в процес,
участі в ньому в будь-яких процесуальних формах. Так, Сімейний кодекс мі стить норми про
обов’язкову участь у процесі органів опіки та
піклування – при розгляді судом спорів щодо
участі одного з батьків у вихованні дитини, місця
проживання дитини, позбавлення та поновлення
батьківських прав, побачення з дитиною матері,
батька, які позбавлені батьківських прав, від ібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не
на підставі закону або рішення суду, управління
батьками майном дитини, скасування усино влення та визнання його недійсним (ч.4, ст. 19
СК). Усі ці норми носять імп еративний характер
та підкреслюють публічність судового захисту
прав неповнолітніх дітей. Окрім цього , до СК
внесені також норми, згідно з якими прокурор і
органи опіки та піклування віднесені до осіб, які
мають першочергове право звернутися з позовом
до суду на захист прав неповнолітніх і малоліт-
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ніх дітей (ст.ст. 165, 240 СК). Таке право носить
диспозитивний характер, що надає змогу прок урору та органу опіки й піклування самостійно
визначати доцільність звернення до суду.
Межі судового захисту прав неповнолітні х
дітей значно розширені шляхом введення суд ового порядку усиновлення (глава 5 ЦПК, глава
18 СК), який до 1996 року здійснювався виклю чно в адміністративному порядку. Стаття 207 СК
передбачає, що усиновлення здійснюється на
підставі рішення суду, крім випадків, передбачених статтею 282 СК. Це виключення стосується
усиновлення громадянином України дитини. яка
є громадянином України, але проживає за меж ами України. У такому випадку усиновлення зді йснюється в консульській установі або диплом атичному представництві України.
Сімейний кодекс не уточнює , в якому вигляді провадження належить розглядати справи
про усиновлення. Відповідь на це запитання мі ститься в ч.2 ст.234 ЦПК, яка передбачає, що
справи про усиновлення суд розглядає в порядку
окремого провадження (п.4). У цьому випадку
послідовно здійснюється спеціалізація закон одавства, в результаті чого досягається повнота й
узгодженість загальних і спеціальних процесуальних норм, що регулюють розгляд судом справ
про усиновлення. Подібний варіант розміщення
спеціальних процесуальних норм найбільш
сприятливий, такий, що сприяє спеціалізації г алузевого законодавства та виключає протиріччя
правових норм різних галузей права.
Звернемо увагу ще на один приклад можл ивої взаємодії норм цивільного процесуального та
сімейного законодавства. Так, згідно з Сімейним
кодексом, кожен учасник сімейних відносин, який
досяг чотирнадцяти років, має право на безпосер еднє звернення до суду за захистом свого права або
інтересу (ч.1 ст.18). Згідно з ч.1 ст.29 ЦПК , здатність особисто здійснювати свої права в суді та
доручати ведення справи представникові належить
громадянам, які досягли повноліття. Як і раніше,
права, свободи та інтереси недієздатних громадян,
громадян, які не мають повної дієздатності, та гр омадян, визнаних обмежено дієздатними, захищають у суді їх батьки, усиновителі, опікуни або пі клувальники (ч.1 ст.39 ЦПК).
Водночас неповнолітні особи віком від ч отирнадцяти до вісімнадцяти років можуть особ исто здійснювати цивільні процесуальні права та
виконувати свої обов’язки в суді у справах, що
виникають з відносин, у яких вони особисто б еруть участь, якщо інше не встановлено законом.
Суд може залучити до участі в таких справах з а-

конного представника неповнолітньої особи (ч.2
ст. 29 ЦПК). Це положення свідчить, що непо внолітні з 14 років, які визнані суб’єктами сіме йних відносин (згідно зі ст.18 СК), можуть особисто здійснювати в суді захист своїх прав, свобод
та інтересів, що порушуються в сім’ї.
Як бачимо, така позиція сімейного закон одавства знаходить підтримку у вітчизня ному процесуальному законодавстві, і судді при виникненні
такої ситуації повинні враховувати норми Сіме йного кодексу.
У зв’язку з цим ми підтримуємо позицію
вчених-процесуалістів [3, с.85; 6, с.41; 9, с.36; 2,
с.4] і вважаємо цілком виправданою норму ст атті
18 СК України щодо визнання неповнолітнь ого
суб’єктом сімейних відносин з чотирнадцяти р оків.
З цього віку неповнолітній повинен бути н аділений
і процесуальною правоздатністю і ді єздатністю та
бути суб’єктом цивільних процесуальних прав овідносин (стороною у справі) у випадку звернення
до суду за захистом прав, порушених у сім’ї, що
необхідно окремо відобразити в чинному ЦПК
України. Правильність позиції підтверджується
нормами чинного сімейного законодавства.
Так, згідно з ч.2 ст.23 СК, за заявою особи,
яка досягла чотирнадцяти років, рішенням суду їй
може бути надано право на шлюб, якщо буде вста новлено, що це відповідає її інтересам. З моменту
реєстрації шлюбу особа, яка не досягла повноліття,
набуває цивільної дієздатності. З цього моменту
вона набуває також і процесуальної дієздатності,
адже, згідно з ч.1 ст.42 СК, така неповнолітня особа може звернутися до суду з позовною заявою про
визнання шлюбу недійсним. Більше того, неповн олітні батьки, які досягли чотирнадцяти років, мають право на звернення до суду за захистом прав та
інтересів своєї дитини (ч.2 ст.156 СК).
Цікавий той факт, що нешлюбне материнство, батьківство не викликало відповідно до діюч ого
законодавства змін у сфері цивільної процесуал ьної дієздатності цих осіб.
Формою взаємодії норм процесуального
права і процесуальних правил є насамперед той
факт, що до окремих справ, які виникають із с імейних правовідносин, може бути застосований
не тільки загальний порядок захисту порушених
прав (судовий), а ще й спеціальний порядок з ахисту прав (адміністративний). Наявність двох
дієвих форм захисту неповнолітньої особи сві дчить про високий рівень захищеності підроста ючого покоління, про основні та додаткові гарантії
його захисту.
Зазначені форми захисту існують не ізоль овано одна від одної, а перебувають між собою у
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тісному зв’язку, що передбачає їх взаємо дію. Так,
визначення походження дитини від батьків, які не
перебувають у шлюбі, можливе за їх заявою, що
подається до державного органу реєстрації актів
цивільного стану (ч.1 ст.126 СК). Однак за відсутності такої заяви батьківство щодо дитини може
бути визнане рішенням суду (ч.1 ст.128 СК). Для
справ про визначення прізвища неповнолітнього за
наявності спору між батьками обов’язковим є звер нення до органу опіки та піклування (ч.3 ст. 145
СК), а спір між батьками щодо імені дитини може
вирішуватися органом опіки та піклування або с удом (ч.3 ст. 146 СК).
Як свідчить практика, судова й адміністративна (альтернативна) форми захисту неповнолі тніх можуть діяти паралельно. Але ж такий в исновок ми можемо зробити лише про справи, що стосуються особистих немайнових прав неповнол ітніх
(право на ім'я, по батькові, прізвище тощо). Щодо
захисту майнових прав неповнолітніх, то по даних
категоріях справ адміністративного порядку не і снує, оскільки вони вирішуються виключно судами.
Так, при вчиненні одним з батьків правочинів щ одо майна малолітньої дитини вважається, що він
діє зі згоди другого з подружжя. Другий з батьків
має право звернутися до суду з вимогою про визнання правочину недійсним як укладеного без
його згоди, якщо цей правочин виходить за межі
дрібного побутового (ч.2 ст.177 СК).
Висновок. На нашу думку, не можна категорично ставити питання щодо невключення до
ЦПК всіх процесуальних правил, які застос овуються під час розгляду сп рав, які виникають із
сімейних правовідносин, та містяться в СК, шл яхом внесення застереження про те, що процесу альні норми, які містяться в інших законах, не п овинні суперечити ЦПК як спеціалізованому но рмативному правовому акту. Т акого постулату
ЦПК не містить, що свідчить про те, що , розглядаючи справу за участю неповнолітніх, суддя
повинен керуватися будь-якими законами, чин-

ними на час розгляду справи. Оскільки основне
завдання судочинства по даних категоріях справ
– це інтереси дитини та забезпечення с табільних
і гармонійних умов її життя. Одним із напрямків
удосконалення цивільного процесуального зак онодавства повинен стати облік тих спеціальних
процесуальних норм, які містяться в інших но рмативних правових актах матеріального права та
ефективно регулюють особливості розгляду ко нкретних категорій справ з метою ефективного
вирішення в суді справ за участю осіб, які не
досягли повноліття.
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Summary
In the article the author analyzes the family relations with underaged persons in a court and according
to this underlines that judges should use bo th – the norms of civil procedural law and the procedural rules,
which are situated in a Family Code of Ukraine. They make mutual influence to the development of the
Ukrainian civil procedural law.
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НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИН СТВІ
Постановка проблеми. Діючим Цивільним процесуальним кодексом України (далі
ЦПК) передбачено три види цивільного суд очинства: позовне, наказне та окреме провадже ння (ст.15 ЦПК). Якщо позовне та окреме пров адження були відомі ЦПК 1963 року і детально
ним урегульовані, то наказне провадження - новий інститут у цивільному судочинстві , тому і
потребує належного аналізу.
Запровадження даного інституту зумовлене
потребами судової практики у зв’язку з недоц ільністю використання у повному обсязі цивіл ьної процесуальної форми для розгля ду і вирішення справ, що носять явно безспірний хара ктер. Тому законодавець, враховуючи підвищену
завантаженість суддів, дещо спростив процесу альну форму, виділивши категорію цивільних
справ, які носять безспірний характер, до яких
застосовується спрощена процедура їх розгляду
та вирішення. За загальними правилами цивіл ьного судочинства, порядок вирішення цивільних
справ у порядку позовного провадження включає
в себе ряд взаємозв’язаних і послідовно здійсн юваних процесуальних дій суду, учасників проц есу, а саме: досудове провадження, обов’язкове
повідомлення і виклик сторін, інших учасників
процесу, проведення судового засідання з його
повним фіксуванням та ін. Однак доде ржання
всіх цих процесуальних вимог обов’язков е у разі
спірності цивільної справи. У ви падках підтвердження заявником своїх вимог достатніми і д остовірними доказами, які обґрунтовують їх з аконність і неспростовність, законодавець пере дбачив для таких випадків спрощену процедуру їх
урегулювання – наказне провадження, яке спр ямоване на спрощення і скорочення судової пр оцедури розгляду справ, що забезпечить швидкий
захист прав і свобод фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Враховуючи те, що інститут наказного пров адження є новим для нашого законодавства і с удової практики, він малодосліджений, про що
свідчить відсутність монографічних праць з наказного провадження. Однак окремі його стор они досліджувалися такими процесуалістами , як
В.І. Бобрик, Д.Д. Луспеник, В.І. Решетняк, С. В.
Фурса, С.В. Щербак та ін. У зв’язку з цим у тео-

рії цивільного процесуального права є багато
спірних питань, що стосуються кола вимог за
якими видається судовий наказ, самої процедури
вирішення цих справ. Тому в судовій практиці є
безліч питань, на які наука має дати пропозиції
та відповіді.
Мета статті. Автор ставить за мету пров ести комплексне дослідження питань, що стос уються наказного провадження, проаналізувати
норми, за якими розглядаються справи даного
виду провадження. Крім цього, зупинитися на
аналізі деяких питань, які потребують уточнень
та доповнень, і сформулювати власну позицію
щодо них.
Виклад основного матеріалу. Нагадаємо,
що судовий наказ мав місце ще в нормах римс ького права і носив назву інтердиктного пров адження, під час якого не вислуховувалися сторони, свідки, справа детально не досліджувалас я.
Підставою застосування інтердикту була лише
заява позивача чи потерпілого [ 6, с.87 ]. Водночас інститут судового наказу мав широке заст осування в цивільному судочинстві дореволюці йного періоду ( до 1917 р. ) на територіях Росії та
України, зокрема цей інститут було врегульовано
в Статуті цивільного судочинства 1864 р. Після
1917 року ідея існування судового наказу була
сприйнята радянським законодавством і зафікс ована в Цивільному процесуальном у кодексі
УРСР 1924 р. з досить детальною процедурою
його видачі, що давало можливість вирішувати
значну кількість безспірних справ, якщо бор жник не оспорював свій борг і добровільно не в иконував своїх зобов‘язань.
У 1929 році приймається новий ЦПК Укр аїнської РСР, і в цей час наказне провадження в иключається з Кодексу. Пізніше, у ЦПК УРСР
1963 р. інститут судового наказу теж не знайшов
свого врегулювання. Цей нормативно -правовий
акт був чинний до 2004 року і містив три види
провадження: позовне, провадж ення у справах,
що виникають з адміністративно -процесуальних
відносин, та окреме провадження [ 3, с.33]. І саме
ЦПК 2004 року передбачив цю нову проц едуру
розгляду певних категорій справ, враховуючи
потреби судової практики, пропозицій на уковців
і досвід європейських країн, таких як Німеччина,
Швейцарія, Данія, Греція, Італія, Франція, в з а-
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конодавстві яких судовий наказ знайшов своє
місце. Як слушно зазначає С.В. Щербак, указуючи,
що відродження інституту судового наказу спр ощує захист прав громадян [8, с.18 0]. Уведення
спрощеного провадження, як зазначає Н.О. Чечіна,
має на меті забезпечити швидкий ро згляд судом
значної кількості цивільних справ і тим сприяння
ефективному захисту порушених прав та інтересів,
що охороняються законом [2, с.177].
У літературі з цивільного процесуального
права наказне провадження розглядається як
спрощений вид провадження у справах за вим огами, які мають, очевидно, достовірний характер
[10, с.315; 1, с.269]. Як випливає з цього, вимога ,
заявлена у порядку наказного провадження , повинна бути безспірною. Безспірні вимоги у нак азному провадженні – це ті вимоги заявника, із
яких не вбачається спір про право, тобто це в имоги, що випливають із повністю визначених і
неоспорюваних цивільно- правових відносин [7,
с.177]. Такі вимоги зазначаються у заві про видачу судового наказу і підтверджуються відпові дними письмовими доказами.
У законодавстві про цивільне судочинство
судовий наказ характеризується як особлива ф орма судового рішення про стягнення з боржника
грошових коштів або витребува ння майна за заявою особи, якій належить право такої вимоги
(ст.95 ЦПК). Судовий наказ характеризується пр итаманними лише йому особливостями: а) спрощена
процесуальна форма, тобто без викл ику сторін; б)
наказне провадження здійснюється cуддею одн оособово; в) предметом розгляду – безспірна вимога
стягувача до боржника; г) судовий наказ є водн очас і виконавчим документом.
Крім того, як вважає С.В. Щербак , судовий
наказ видається за наявності певних умов: н адання стягувачем разом із заявою про видачу
судового наказу всіх доказів, що підтверджують
забов‘язання боржника, з копіями доданих док ументів відповідно до кількості боржників; надані
суду документи дають вичерпні відомості щодо
обставин справи; заявлені стягувачем вимоги не
викликають заперечень з боку бор жника [9, с.97].
Відповідно до ч.1 ст.96 ЦПК, судовий н аказ
може бути видано, якщо: заявлено вимогу, яка ґр унтується на правочині, вчиненому у письмовій ф ормі; заявлено вимогу про стягнення н арахованої,
але не виплаченої працівникові суми заробітної
плати; заявлено вимогу про компенсацію витрат на
проведення розшуку відповідача, боржника, дит ини або транспортних засобів боржника.
На наш погляд, указана частина статті потребує змін і уточнень. По-перше, це стосується
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розширення вимог, за якими може видати ся судовий наказ, оскільки у викладеній статті зак онодавець указує лише на три випадки. Однак ми
впевнені, що суди на даний момент розглядають
у порядку позовного провадження справи, які
теж можуть бути предметом розгляду в наказн ому провадженні, оскільки не містять спору про
право цивільне. Тому даний перелік безумовно
повинен бути розширений. Наприклад, до нього
можуть бути внесені вимоги, що стосуються
грошових коштів або витребування майна, і які
носять безспірний характер. З приводу цього
Д.Д. Луспеник, зокрема, вважає за необхідне д оповнити даний перелік вимогою про стягнення
аліментів та утримання малолітніх або неповн олітніх дітей [5, с.90]. Так, розгляд цієї вимоги в
наказному провадженні цілком можливий, однак
за умови відсутності необхідності вс тановлення
батьківства або ж його оспорювання. Отже, за
наявності всіх процесуальних вимог, а саме: д окументів, які свідчать, що боржник є батьком
дитини; дитина є малолітньою чи неповнолі тньою; відоме місце проживання боржника; заява
подається особою, яка має на це право, вимога
щодо стягнення аліментів може б ути предметом
розгляду у порядку наказного пров адження.
Доповненню підлягає не тільки ч.1, але і
ч.2 ст.96 ЦПК. Зокрема, перелік вимог , за якими
видається судовий наказ, повинен бути вичерпним і чітко сформульованим, щоб усунути н еузгодженості, які можуть виникнути в судовій
практиці. Оскільки, цілком недоречн е використання законодавцем у ч.2 формулювання «і в і нших випадках, встановлених законом». Адже
саме це може призвести до багатьох суперечок у
судовій діяльності. Крім того, підставою для
відмови у прийнятті заяви про видачу судового
наказу є відсутність заявленої вимоги в переліку,
передбаченому ст. 96 ЦПК.
Особами, які беруть участь у наказному
провадженні, є стягувач і боржник. Тоді як у ч.2
ст. 98 ЦПК законодавець вживає інший термін і
називає стягувача заявником. Отже, виходячи з
цього, бачимо: щодо особи, яка звертається до
суду у законодавстві вживаються два терміни:
стягувач і заявник. На наш погляд, указаних осіб
потрібно розрізняти за такими критеріями. Так,
якщо особа звертається до суду із заявою, то в она набуває статусу заявника, тоді як стягувача –
лише з моменту видачі судового наказу судом.
Сторонами у наказному провадженні можуть б ути фізичні, юридичні особи, держава.
Заявник під час звернення до суду подає
заяву, яка і буде засобом порушення справи в
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суді. Що стосується заявників у даній категорії
справ, то, як зазначає Д.Д. Луспеник , таким статусом у процесі може наділятися і прокурор,
оскільки таке повноваження його випливає із
змісту ст.45, 46 ЦПК [4, с. 307].
Зміст заяви та вимоги до неї чітко сформ ульовані у ст. 97-99 ЦПК. За подання такої заяви
до суду сплачується судовий збір у розмірі 50%
ставки, яка визначається з оспорюваної суми у
разі звернення до суду з позовом у порядку позовного провадження. У разі відмови у видачі с удового наказу внесена сума судового збору особі
не повертається. При пред’явлені заявником п озову до боржника у порядку позовного пров адження ця сума зараховується до суми судового
збору, встановленої за позовну заяву.
Прийнявши належно оформлену заяву,
cуддя зобов‘язаний видати судовий наказ у тр иденний строк. Процедура вирішення цієї проц есуальної дії полягає в тому, що судовий наказ
видається без судового засідання, виклику сторін
у суд. Тобто не потрібно заслуховувати пояснення заявника, боржника, досліджувати докази,
вести журнал судового засідання, про що чітко
зазначається у ст. 102 ЦПК. Зазначимо, що видача судового наказу не надає йому відразу зако нної сили, адже копія його одночасно з копією
заяви стягувача та копіями документів негайно
надсилаються боржнику рекомендованим л истом
із повідомленням, який має право в разі запер ечення вимог заявника протягом 10 -ти днів з дня
отримання наказу подати в суд заяву про його ск асування (ст. 104 ЦПК). Законодавець також передбачає, що заява боржника про скасування судового
наказу , подана після закінчення встановленого
строку, залишається без розгляду, якщо суд за з аявою особи, яка її подала, не знайде підстав для
поновлення строку подання цієї заяви.
У випадку подачі боржником такої заяви
вона розглядається судом протягом 5 -ти днів з
дня її надходження, також без судового засідання
і виклику сторін. Наслідком цього буде постан овлення ухвали, якою скасовується судовий наказ.
У змісті такої ухвали суддя теж р оз’яснює, що
заявлені стягувачем вимоги можуть бути розгл януті у позовному провадженні. У разі ненадх одження від боржника заяви протягом 3 -х днів
після закінчення строку на її подання судовий
наказ набирає законної сили і суд видає його ст ягувачеві для пред‘явленя до виконання (ст.105
ЦПК), яке здійснюється за правилами , встановленими для виконання судових рішень.
Варто також звернути увагу і на той факт,
що в законодавстві не передбачено можливості

суду відмовити у видачі судового наказу, оскіл ьки у ч.1 ст. 100 ЦПК передбачається лише дві
підстави відмови у прийнятті заяви про видачу
судового наказу, а саме: 1) заявлено вимогу, не
передбачену статтею 96 цього Кодексу; 2) із з аяви і поданих документів вбачається спір про
право. Тобто, можна зробити висновок, що це є
вичерпний перелік підстав. Проте у судовій
практиці можуть виникнути й інші випадки, які
будуть перешкодою для прийняття заяви про в идачу судового наказу, але вказана стаття, на
жаль, цього не передбачає. Наприклад, ст.121,
122 ЦПК указують на випадки повернення заяви
та відмови у відкритті провадження у справі. То
чому їх не застосовує законодавець для наказн ого провадження? Оскільки, як відомо, загальні
правила судочинства розповсюджуються і на і нші види провадження, зокрема окреме та нака зне. Отже, на нашу думку, ст.100 ЦПК потрібно
доповнити положенням такого змісту, де пере дбачити, що суд відмовляє у прийнятті заяви про
видачу судового наказу з підстав , передбачених
ст.121, 122 ЦПК. Крім доповнення ч.1 ст.100 з агальними правилами позовного провадження,
вважаємо за необхідне доповнити її третім пун ктом, коли cуддя відмовляє у прийнятті заяви про
видачу судового наказу. Це стосується випадку,
коли місце проживання боржника невідоме.
Адже в такому разі, коли суд видасть судовий
наказ, боржник не зможе його оспорити, а цим
порушиться його право на захист. Внаслідок
цього пропонуємо доповнити ч.1 ст. 100 ЦПК
таким положенням: «Суддя відмовляє у прий нятті заяви про видачу судового наказу, якщо мі сце проживання або знаходження боржника нев ідомі». У результаті цього стягувач буде мати
право звернутися до суду із позовною заявою у
порядку позовного провадження.
Висновки. Отже, на підставі викладеного,
автор дійшов таких висновків: 1. Введення нак азного провадження до ЦПК 2004 р. сприятиме
ефективності цивільного судочинства, спростить
судове провадження, а видача судового наказу –
забезпечить оперативність судового захисту
суб’єктивних прав, свобод та інтересів фізичних,
юридичних осіб і держави. 2. Ст.96 ЦПК потр ебує доповнення й уточнення, а саме: вимоги, за
якими видається судовий наказ , повинні бути
розширеними і містити вичерпний перелік. 3. Ч.
1 ст.100 ЦПК розширити положенням такого
змісту, де передбачити, що суд відмовляє у пр ийнятті заяви про видачу судового наказу також з
підстав, передбачених ст.121, 122 ЦПК.
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In the article the author makes a complex investigation of the questions, which are c onnected with the
Order trials in Ukraine. Also the norms of civil procedural law about this kinds of cases are analyzed forward
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СУ ДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇН И
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДОСТУ ПНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ
Постановка проблеми. Становлення демократичної та правової держави тісно пов’язано
з удосконаленням механізму за хисту прав і свобод людини і громадянина. Україна, проголос ивши себе правовою, соціальною та демократи чною державою, визнала людину найвищою соц іальною цінністю, а утвердження і забезпечення
прав і свобод людини - своїм головним обов'я зком (ст.ст. 1, 3 Конституції України).
Проте, як слушно зауважує В.Чиркин, у
правовій державі «гарні декларації» про права
повинні доповнюватися їх реалізацією та захи стом [24, с.48], що підкріплюється нормами Ко нституції України, котра гарантує право кожного
на звернення до суду за захистом своїх прав і
свобод (ст. 55), і зазначає, що юрисдикція судів
поширюється на всі правовідносини, що вин икають у державі. Положення про поширення
юрисдикції судів на всі правовідносини, що в иникають у державі, означає, що до юрисдикції
судів належить, відповідно до їх повноважень,
вирішення питань, що мають правовий характер
[4], а право особи на звернення до суду за вир ішенням спору не може бути обмежене законом
чи іншими нормативно-правовими актами [5].
Отже, аналіз норм чинного законод авства
дозволяє зробити висновок, що таке різном аніття
підвідомчих судам справ зумовило вини кнення та
функціонування в державі надзвичайно розгалуж еної системи судових установ, що різняться між с обою компетенцією та принципами поб удови.
Так, на сьогодні, судову системи України
складають Конституційний Суд та суди загальної
юрисдикції. Конституційний Суд України є єд иним органом конституційної юрисдикції в Україні,
що вирішує питання про відповідність законів та
інших правових актів Конституції України і да є
офіційне тлумачення Конституції та законів Укра їни [1, ч.2 ст.147]. У межах судів загальної юрисдикції можна виділити три підсистеми: загальні, а дміністративні та господарські суди. Кожна з нав едених підсистем поділяється на с удові ланки, що
мають однакову предметну підсудність з вирішення судових справ у межах певної території.
Від того, наскільки оптимально відповідно
до завдань правосуддя побудована судова сист ема і визначена компетенція судів у цій системі,

настільки і забезпечена реальна, а не декла ративна доступність правосуддя. У такій ситуації,
дослідження принципів, що лежать в основі п обудови судової системи та питання про розмеж ування повноважень цих судів при одночасному
забезпеченні доступності правосуддя, здобуває
особливу значимість і актуальність.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблеми функціонування та удосконалення с удової влади та судової системи завжди приверт али увагу науковців. Вони нео дноразово ставали
предметом дослідження науковців Російської
імперії
(О.Ф.Кістяківського,
Д.П .Міллера,
Є.В.Васьковського, В.Я.Фукси), правознавців
радянського періоду (В.С.Щербини, Д.С.Сусла,
Д.М.Чечота), сучасних зарубіжних і вітчизняних
учених-юристів
(В.Ф.Бойка,
В.А.Власова,
Ю.М.Грошевого, В.М.Коваля, Р.О.Куйбіди,
В.Т.Маляренка, Т.Г.Морщакової, О.Р. Михайленка, В.В.Молдована, В.М.Селіванова, І.А.При ходька, Д.М.Притики, Н.О.Чечиної, Ю.С.Шем шученка, С.Г.Штогуна, В.В.Єршова та ін.). Су тність, зміст і значення принципів організації си стеми судів проаналізовано в праці А.Р.Куйбіди.
Критерії спеціалізації судів України, проблеми
теорії та практики становлення спеціалізованих
судів України досліджувались у дисертації
В.В.Сердюка. Є чимало напрацювань у даній
сфері, пропонуються різноманітні варіанти, шл яхи розв’язання даної проблеми, однак наукові
дискусії як теоретиків, так і практиків щодо
розв’язання проблеми ефективної організації с удової влади, побудови судової системи тривають,
що і спонукало нас до даного дослідження.
Мета статті - дослідити принципи поб удови судової системи України та їх вплив на доступність правосуддя. Поставлена мета зумовила
необхідність вирішення таких завдань: 1) дослідити зміст і призначення принципів побудови
судової системи України; 2) проаналізувати кр итерії диференціації судів, що забезпечують о птимальну побудову судов ої системи та доступність правосуддя.
Виклад основного матеріалу. Система
судів загальної юрисдикції відпов ідно до ст. 125
Конституції України та ст.18 Закону України
«Про судоустрій України» від 07.02.2002 (далі -
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Закон) будується за принципами територіал ьності і спеціалізації і складається з двох підсистем:
загальні суди та спеціалізовані суди окремих с удових юрисдикцій.
Принцип територіальності означає розб удову судів загальної юрисдикції відповідно до
адміністративно-територіального устрою та об умовлений потребою здійснення судової влади на
всій території України й доступності її для всь ого населення. Визначальна вимога даного при нципу полягає в тому, що мережа судових органів
має рівномірно поширюватис я на всі адміністративно-територіальні одиниці Украї ни.
Так, відповідно до принципу територіальності, в кожній адміністративно -терито-ріальній
одиниці – районі, районі у місті, місті, кількох
районах чи у районі та місті створюються місцеві
суди, яким підвідомчі справи, що в иникають у
межах цієї території. У кожній області, Автономній республіці Крим (далі - АРК), містах Києві і
Севастополі створюються загальні апеляційні
суди, а в апеляційних округах, утворених відп овідно до Указу Президента, - спеціалізовані апеляційні суди.
Отже, територіальна юрисдикція означає,
що вся територія країни поділяється на судові
округи, в межах яких суд здійснює судову владу
і полягає: у відсутності територій, на які не п оширювалася б юрисдикція суду; у територіально
зручному розміщенні судів, а також в існуванні
достатньої чисельності судів і суддів на території
держави [18, с.67 – 70].
Такий поділ (за територією) має місце в
судових системах більшості країн світу і має на
меті раціональну організацію роботи судів (ро зподіл навантаження) [21, с.232].
Світовій практиці відомі два основні підходи до територіальної організації судів: 1) кожна адміністративно-територіальна одиниця має
свій відповідний судовий орган; 2) структура с удових органів не повинна збігатися з адміністр ативно-територіальним устроєм у державі [6, с.9].
Тобто судові округи можуть як збігатися, так і не
збігатися з адміністративно-територіальним поділом. При цьому ряд науковців обґрунтовує н едоцільність визначати судові округи, відмінні від
адміністративно-територіального поділу держ ави, оскільки, по-перше, це незручно і незрозуміло для громадян; по-друге, згідно з адміністрат ивно-територіальним устроєм будується й комп етенція органів прокуратури, дізнання й досуд ового слідства, яка узгоджується з юрисди кцією
суду; по-третє, не визначено критеріїв под ілу
території на судові округи, а їх організація пр и58

зведе до матеріальних витрат держави [17, с. 11;
18, с. 67 - 70].
Прибічники другого варіант а побудови судів обґрунтовують свою думку тим, що створе ння судів незалежно від адміністративно територіального устрою держави створює додаткові гарантії незалежності судів від місцевої вл ади [13, с.15; 21, с.232].
Зауважимо, що ідея про втілення в життя
другого підходу в територіальній організації мі сцевих і апеляційних судів (неприв’язаність до
адміністративно-територіального поділу) відображена в «Концепції вдосконалення судівниц тва для утвердження справедливого суду в Укра їні відповідно до європейських стандартів» (далі Концепція), в якій зазначається, що «територі альну організацію місцевих і апеляційних судів не
потрібно жорстко прив’язувати до адміністрат ивно-територіального поділу, а слід визначати,
виходячи з об’єктивних критеріїв, спрямов уючи на
забезпечення наближеності місцевих і апел яційних
судів до людини та водночас незалежно сті суддів
від місцевої влади. Юрисдикцію кожного суду одного рівня доцільно поширити на територію з пр иблизно однаковою чисельністю населення, а місц езнаходження суду необхідно визначати з урах уванням транспортних зв’язків» [3, с. 27].
Однак важко уявити, що ситуація, коли
мешканці одного району (чи району в місті, н априклад) звертатимуться за захистом своїх прав
до суду, розташованого в сусідньому райцентрі,
полегшить доступ громадян до правосуддя та
сприйняття населенням й так непростої судової
системи. Адже, як справедливо проголошується
в тій же Концепції, - правосуддя не стане дост упним, якщо система судів лишатиметься для
особи складною та незрозумілою щодо визн ачення компетентного суду для вирішення її
справи [3, с.26]. Тому існуюча на сьогодні тер иторіальна організація судів, на нашу думку,
більш ефективна та виправдана.
Заслуговує уваги ідея забезпечення дост упності правосуддя шляхом відродження інстит уту мирових суддів, що виник уперше в Англії за
часів правління Едуарда ІІІ (1360 р.) і був введ ений на території українських губерній за судовою реформою 1864 р. для розгляду малозначних
кримінальних і цивільних справ. Мирова юстиція
повинна була реалізувати ідею максимального
наближення суду до населення за рахунок скор очених строків і спрощеної процедури розгляду
справ [22, с.10]. Це завдання було успішно вик онано, зокрема, до мирових суддів почали зверт атися з такими дрібними справами, про які раніше
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і не йшла мова [25, с.80], а це свідчить про зро стання довіри населення до судів і, як наслідок,
забезпечення доступності правосуддя.
Вважаємо за доцільне звернути увагу на
досвід Російської Федерації (далі - РФ), де інститут мирових суддів було відроджено Законом
«Про мирових суддів у Російській Федерації»
(від 17.12.1998), що мало посприяти наближенню
судів до населення, шляхом створення дільниць,
максимально наближених до місць проживання
громадян, в межах яких і діють мирові судді та
зниженню навантаження місцевих судів на 30 -40
% [8, с.14]. Відповідно до нині діючого законодавства РФ, судові дільниці створюються з розрахунку
кількості населення на одній дільниці – від 15 до 30
тис. Однак пропонується доповнити критерій чи сленності населення аналізом злочинності і цивіл ьної конфліктності (поряд з чисельністю населення),
а також урахуванням територіального розташува ння населених пунктів [23, с.2].
Дане нововведення отримало як позити вну,
так і негативну оцінку з боку науковців і практиків
та продовжує бути предметом дискусії і на сьог одні. Проаналізуємо деякі статистичні дані.
За підсумками 2003 року середньостати стичний мировий суддя РФ щомісячно розглядав
5 кримінальних, 52 цивільні та 46 справ про а дміністративні правопорушення, тоді як навант аження федеральних суддів районної ланки скл адала: 4 кримінальні, 13 цивільних та 10 справ
інших проваджень у місяць [10, с.2].
Тенденція збільшення кількості розглянутих
мировими суддями справ зберігається й досі . Так, у
2005 році в порівнянні з 2004 було розгл януто на
30,5 % більше кримінальних справ (437,2 тис.
справ); на 21,3 % - цивільних (4 млн. 842 тис.
справ) та на 22 % справ про адміністра тивні правопорушення (3 млн. 909,2 тис. справ) [16].
Отже, випливає висновок, що основне
призначення - розвантаження районних судів та
наближення судів до населення без зниження
якості розгляду справ, - мировими суддями РФ
успішно реалізується. А тому вваж аємо за доцільне з урахуванням історичного досвіду та д освіду зарубіжних країн на основі принципу тер иторіальності та вимоги про доступність правос уддя створити в межах загальних судів України
інститут мирових суддів, теоретична розробка
якого вітчизняними вченими сучасності мала
місце лише в історичному аспекті і розглядалася
як можлива модель майбутньої судової системи.
Щодо принципу спеціалізації в системі с удів загальної юрисдикції, то він закріплений у ст.
125 Конституції України та ст. 19 Закону і п е-

редбачає створення загальних і спеціалізованих
судів окремих судових юрисдикцій. На сьогодні
Закон закріплює існування двох спеціалізованих
підсистем судів - господарських і адміністративних, не заперечуючи, однак, можливості утв орення інших спеціалізованих судів.
Зауважимо, що ідея про створення та фу нкціонування різноманітних спеціалізованих судів
знаходить усе більше втілення в розробках вітч изняних та іноземних науковців. Так, обґрунтов ується необхідність функціонування цивільних і
кримінальних [13, с.9; 3, с.29], ювенальних [14,
с.276], трудових [9, с.177; 11, с.27 - 41], патентних [15, с.16 - 19], сімейних, податкових та ін.
судів, однак серйозні теоретичні розробки цих
проблем практично відсутні.
Найчастіше питання про створення певних
спеціалізованих судів ставлять фахівці відпові дної галузі матеріального права [12, с.7], оскільки
дана проблема складна та суперечлива. Так, ряд
авторів називають спеціалізовані суди універс альним засобом підвищення якості розгляду справ
[8, с.15; 14, с.276; 19, с.43], а інші вважають їх
створення недоцільним і звертають увагу на сп еціалізацію суддів (так звану внутрішню спеціал ізацію) [7, с.7 – 9; 17, с.15].
Так, на думку В.В.Сердюка, виділення в
системі судів загальної юрисдикції їх спеціаліз ованої мережі має сприяти як поліпшенню організаційної побудови цієї системи, так і удоскон аленню процесуальних норм. Спеціалізація судів і
суддів з певних категорій справ має сприяти пі двищенню професіоналізму суддів, поглибленню
знань окремих розділів законодавства й права, а,
отже, надійному захисту прав і свобод людини,
законних інтересів юридичних осіб [19, с.43].
Та, не заперечуючи доцільність спеціал ізації судової влади, варто все ж зауважити, що
створення спеціалізованих судів саме по собі не
може підвищити професіоналізм суд дів і поліпшити організацію діяльності всіх судів. Видаєт ься оптимальним досягнення цієї мети (підвище ння професіоналізму суддів та поглиблення знань
окремих розділів законодавства) шляхом забе зпечення належного фінансування судової системи й ефективного функціонування системи підвищення кваліфікації суддів. І, як наслідок, створення
більш розгалуженої спеціалізації суддів (а не с удів!) (у тих випадках, коли створення окремої ве ртикалі судових установ певної судової юрисдикції
не зумовлена об’єктивною необхідністю).
О.М.Овчаренко, наприклад, зазначає, що
для забезпечення принципу доступності прав осуддя слід впроваджувати більш широку внутр і-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 385. Правознавств о.

59

Принципи побудови судової системи України та їх вплив на доступність правосуддя

шню спеціалізацію суддів у місцевих загальних
судах, утворивши палати з розгляду цивільних,
кримінальних, адміністративн их справ (справи
про адміністративні правопорушення та справи,
віднесені КАС України до юрисдикції місцевого
загального суду) і палату із розгляду справ неп овнолітніх [17, с.15].
Усе частіше в науковій літературі звучать
питання про доцільність функціонува ння господарських судів як відокремленої підсистеми. На
противагу твердженням прибічників існування г осподарських судів, що посилаються на світ овий
досвід функціонування комерційних судів [19, с.44;
26, с.15], дана позиція ґрунтується на недоцільності
виділення окремої категорії – господарський спір і
невиправдане нагромадження судових установ однієї цивільної юрисдикції [7, с.7-9].
Пропонуються два шляхи розв’язання
проблеми з ліквідації господарських судів, а с аме: 1) створенням цивільних судів, які сконц ентрували би в одній ланці розгляд усіх цивільних
спорів, які на сьогодні розглядають загальні та
господарські суди (саме таке цивільне судочин ство характерне для більшості європейських кр аїн); 2) передачею функцій господарських судів
судам загальної юрисдикції з переведенням шт ату суддів з обов’язковою спеціалізацією розгляду
справ серед суддів місцевих судів [27, с.103].
Не зупиняючись детально на проблемах
господарської юрисдикції, звернемо увагу на той
факт, що ідея створення цивільних судів на о снові загальних і господарських судів знайшла
своє втілення в Концепції [3, с.29].
Отже, створення судів спеціальної юри сдикції має ряд беззаперечних переваг: по -перше,
суди спеціальної юрисдикції дозволяють, коли це
необхідно, створити особливий порядок розгля ду
справ; по-друге, спеціалізовані суди дають мо жливість суддям зосередитися на аналізі тонкощів,
нюансів відповідної категорії справ і завдяки
цьому ухвалювати кваліфіковані рішення (пі двищується якість і оперативність розгляду
справ); по-третє, це можливість пристосувати
процесуальні норми до особливостей матеріал ьних правовідносин, з яких виникають спори, пі двідомчі спеціалізованим судам.
Але потрібно враховувати і недоліки та
труднощі впровадження спеціалізованих судів,
серед яких найвагомішою можна на звати складність розмежування компетенції між спеціаліз ованими судами, а також між ними й загальними
судами. Оскільки завданням нашого дослідження
не охоплюється питання розмежування юрисд икції судів, зазначимо, не вдаючись до детального
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аналізу існуючих з даного приводу дискусі й, що
при розмежуванні компетенції доцільно врах овувати специфіку (ознаки) судової справи, а с аме: особливості суб’єктного складу, характер
(публічно-правовий чи приватно-правовий) та
вид матеріальних правовідносин, з яких виник ають спори (кримінальні, цивільні, житлові, с імейні і т.д.).
Безперечно, за умов постійного урізном анітнення та розширення сфер діяльності людини
необхідність у подальшій спеціалізації судової
діяльності постійно зростатиме. Проте, на нашу
думку, заслуговує на увагу твердження В.В. Сердюка, який зазначає, що для створення оптим альної структури спеціалізованих судів потрібно
використовувати дані статистичного аналізу щ одо кількості і характеру судових справ (за гал узями права) і визначитись, які з них віднести до
компетенції спеціалізованих судів. Аналіз цих
даних виступає об’єктивним індикатором у в ирішенні питання про необхідність створення тієї
чи іншої вертикалі спеціалізованих судів. Лише
за цієї умови можлива розробка та створення
ефективної моделі системи с пеціалізованих судових органів, яка б відповідала потребам сусп ільства [20, с.14]. Адже перспективи розширення
спеціалізації судової діяльності зумовлені у цілому економічною спроможністю держави, а
будь-яка реформа, у тому числі судова, потреб ують відповідного ресурсного забезпечення та
наукової розробки.
Висновки. В основі побудови судової си стеми України лежать принципи територіальності
та спеціалізації, що повинні забезпечити прост оту, доступність і ефективність судового устрою
країни. Принцип територіальності зумовлений
необхідністю поширення юрисдикції судів на
всю території країни та забезпечення максимал ьного наближення судів до населення і передбачає
створення судових округів, у межах яких діє той
чи інший суд. Тобто в даному випадку критерієм
розмежування компетенції між судами (їх диф еренціації) буде територія на якій виникли чи і снують правовідносини. Не підтримуючи в повній
мірі поширеної останнім часом у вітчизняній н ауці
ідеї про необхідність побудови судової системи
України, відмінної від адміністративно-територіального поділу, вважаємо за доцільне, однак,
створення інституту мирових суддів, що ді ятимуть
у межах судових дільниць з приблизно однаковою,
невеликою кількістю населення і розглядатимуть
дрібні цивільні справи і справи про адміністр ативні
правопорушення, а також кримінальні справи про
злочини невеликої тяжкості.
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Принцип спеціалізації передбачає розподіл
повноважень між судами залежно від ознак с удової справи, зокрема особливостей суб’єктного
складу, характеру та виду матеріальних пр авовідносин, з яких виник спір. Призначення даного
принципу – забезпечити якісний розгляд справ та
помірне навантаження на суддів при одночасн ому дотриманні вимоги про простоту, і , як наслідок, ефективність судової системи. Аналіз ст. 19
Закону дає підстави виділяти зовнішню спеціал ізацію - створення спеціалізованих судів; внутр ішню спеціалізацію - створення спеціалізованих
палат, колегій та змішану - спеціалізація суддів з
розгляду конкретних категорій справ окремої
юрисдикції. А тому проблему спеціалізаці ї судової влади потрібно розв’язувати шляхом обрання
того чи іншого її виду, з урахуванням даних статистичного аналізу щодо кількості і характеру
судових справ, не забуваючи про критерії ро змежування компетенції (з метою запобігання
функціонування різних судових підсистем однієї
судової юрисдикції, наприклад цивільної) та в имогу про доступність і простоту системи судів.
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THE PRINCIPLES OF THE UKRAINIAN COURT SYSTEM CONSTRUCTION AND THEIR
INFLUENCE ON A JUSTICE ACCESSIBILITY
Summary
This article is devoted to the research of the constructive principles of the Ukrainian court system
(territorial principle and principle of specialization). Primary attention in the article is concentrated on the
examination of essence and purpose of the constr uctive principles of the Ukrainian judicial system; and on
the criteria of the courts’ differentiation, which provides the optimal construction of a judiciary and access ibility of the justice.
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ВІД АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИПИСУ ДО ІНДИВІДУАЛЬНОГО АКТА УПРАВЛІННЯ:
ДЕЯКІ ПИТАННЯ РОЗВИТ КУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІ Ї
Постановка проблеми. Адміністративне
право України як наука та галузь законодавства
охоплює значну кількість правових інститутів,
особливості яких по відношенню до правових
інститутів інших галузей права надають йому
певної специфіки, завдяки якій воно і займає
провідне місце у правовій системі України. Одним з таких правових інститутів є інститут індив ідуального акта управління або, як його почали н азивати останнім часом, адміністративного акта [1,
с.61]. Принципова значущість зазначеного інституту пояснюється кількома факторами. Так, з одного
боку, індивідуальний акт управління є різновидом
правових форм управління. З іншого - найбільш
поширеним способом реалізації повноважень с уб'єктів публічного управління, без видання якого
не може бути вирішена жодна більш -менш важлива справа в сфері публічного управління.
Ступінь наукової розробки проблеми. Тією або іншою мірою значення, особливості, види,
порядок прийняття індивідуальних актів упра вління у різні часи вивчалися такими вченими як
Л.Апт, Р.Васильєв, К.Соляннік, В.Стефанюк,
В.Тимощук, Ю.Тихоміров та ін. Аналіз праць
зазначених авторів свідчить, що їх головні з усилля були спрямовані на дослідження сучасного
стану правового регулювання та сучасних поз ицій науковців щодо таких актів , у зв'язку з чим
питання становлення та розвитку цієї форми
управління та термінології, що використовувал ася у її межах, залишилися поза їх увагою.
Метою даної статті є аналіз наукових розробок щодо індивідуального акта управління,
встановлення особливостей виникнення та розвитку зазначеної правової категорії.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукових джерел адміністративно -правової думки
свідчить про те, що інститут індивідуального а кта управління та його зміст у своєму історичному
розвитку піддавався постійним змінам, що і пояснює існування чималої кількості точок зору
щодо зазначеної проблематики та кількості те р-

мінів, за допомогою яких визначалися акти пр авозастосування.
Дослідження наукових праць перших ві тчизняних вчених-поліцеїстів, результати наук ової діяльності яких, до речі, пізніше утворили
базу для трансформації поліцейського права у
адміністративне, показує, що вони у своїх доро бках ще не використовували ні термін „індивіду альний акт управління", ні термін „адміністрати вний акт", однак вживали при цьому інші подібні
поняття. Так, розмірковуючи над особливостями
поліцейської діяльності, І.Андреєвський зазн ачав, що усі розпорядження та адміністративні
приписи поліцейських установ мають доповн ювати існуючі закони, але при цьому видаватися у
межах останніх, спрямовуючись на їх застосування [2, с.6, 13]. Подібна позиція, на жаль, не дає
нам чіткої відповіді на питання щодо правової
сутності зазначених актів або, інакше кажучи, не
дозволяє однозначно віднести їх ні до нормати вних актів, ні до актів індивідуальної дії. Однак,
подальше ознайомлення із змістом „Поліцейськ ого права" дозволяє припустити, що І.Анд реєвський все-таки розмежовував нормат ивні та
індивідуальні акти. Найбільш яскраво це прояв илося у роздумах щодо джерел поліцейського
права, куди вчений поряд і з поліцейськими з аконами відніс також адміністративні розпор ядження і циркуляри [2, с.23]. Зазначене дозволяє
зробити висновок, що, на відміну від нормати вного характеру розпоряджень, адміністративні
приписи подібними властивостями не наділя лися, а раз так, то і були нічим іншим як актами
правозастосування.
Подальший розвиток адміністративно правових вчень, представлений, наприклад, пр ацями М.Шпилевського, свідчить, що останній
частіш за все вів мову про нормативні акти упра вління, яким, як і І.Андреєвський, надавав назву адміністративних розпоряджень, у зв'язку з чим ро зглядав їх як джерела поліцейського права. „Пол іцейське право розвивається не стільки шляхом з аконодавства, скільки шляхом адміністративної
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практики, яка проявляється у неосяжн ій масі адміністративних розпоряджень" [3, с.87].
Значна увага правовим актам, що видав алися суб'єктами управлінської (поліцейської) д іяльності, була відведена у праці М.Куплевансь кого „Административная юстиция в Западной
Европе. I. Административная юстиц ия во Франции", оскільки одне з головних завдань адмініс тративних судів полягало у перевірці законності
актів управління, що, звичайно, покладало на
автора обов'язок розкрити зміст та особливості
таких актів. Виконуючи поставлене завдання,
автор, на відміну від своїх попередників і суча сників, досить чітко наголосив на при нциповій
різниці нормативних та індивідуальних актів
управління, зробивши проміжний висновок про
те, що контрольні повноваження адміністрати вних судів мають поширюватися лише на так зв ані акти індивідуального характеру [3, с 161].
При цьому М.Куплеванський, так само як і
І.Андреєвський та М.Шпилевський, нормативні
акти називав адміністративними розпорядже ннями, тоді як друга категорія актів управління
отримала у нього назву адміністративног о акта
індивідуального характеру [3, с . 161].
Аналізуючи праці зазначених авторів, відм ітимо, що вони не зупинялися окремо на нормати вних та індивідуальних актах управління, розгляд аючи останні у межах аналізу інших правових і нститутів поліцейського (адміністративного) права.
Одним з перших авторів, який змінив і снуючий стан речей щодо вивчення правових а ктів управління, був І.Тарасов, особливістю на укових праць якого був той факт, що питання ро зпорядчої влади органів поліцейської діяльності
були розглянуті ним у межах окремої глави, о дним з самостійних параграфів якої був параграф,
присвячений адміністративним (поліцейським)
розпорядженням та приписам.
Говорячи про розпорядження, вчений н адав їм нормативного характеру, що наближало
останні до законів. Однак, на відміну від законодавчих актів, розпорядження видавалися вищими
органами виконавчої влади та приводилися у дію
управліннями та посадовими особами, які, з метою виконання розпоряджень, користувалися пр авом давати приписи або накази як підпорядков аним їм посадовим особам, так і безпосередньо гр омадянам. Отже, засобом реалізації нормативних
установлень І.Тарасов бачив індивіду альні акти
управління - приписи, які, за його словами, завжди
мали конкретне значення [4, с.63-64].
Зазначена вище термінологія сто совно
правових актів управління зберегла своє місце і у
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працях інших авторів, творча діяльність яких
проходила наприкінці XIX століття, однак це ст осувалося, перш за все, нормативних актів, т оді як
про акти правозастосування спеціальних розмов
все ще не велося. Адміністративні розпорядження,
як і раніше, продовжували залишатися формою
нормотворчості суб'єктів управлінської діяльності,
відносилися до джерел поліцейського (адміністр ативного) права [З, с.372; 3, с.398-399; 5, с.9].
Разом з тим у зазначений пер іод почали
з'являтися і інші погляди щодо назв правових
актів управління, підтвердженням чому є творча
спадщина В.Гессена. На думку вченого, висло влену у його перших працях, розпорядча влада
адміністрації втілювалася, по -перше, у праві видання обов'язкових постанов і, по-друге, у праві
пред'явлення окремих вимог або розпоряджень.
Надаючи пояснення зазначеним термінам, вч ений під обов'язковою постановою розумів заг альне правило, яке встановл ювалося у порядку
управління і таке, що регулювало невизначене
число передбачених або однорідних відносин. У
свою чергу, розпорядження тлумачилося ним як
адміністративний акт, який регулював передб аченим у законі способом ті або інші конкретні
(виділено нами - І.Г.) відносини [6, с.48].
Практичну незмінність своєї позиції щодо
зазначеної проблематики В.Гессен продемонс трував і у своїх наступних працях, хоча, правда,
деякі зміни все-таки мали місце. Так, називаючи
нормативні встановлення урядової влади обов' язковими постановами, вчений погоджувався р азом з тим, що подібні правові акти, за пропозицією М.Коркунова, можна називати і указами. Що
ж стосується актів індивідуальної дії, то як і р аніше, для нього вони існували у формі конкре тних велінь або розпоряджень, завдання яких п олягало у нормуванні того або іншого індивіду ального або конкретного випадку [7, с.28-29].
Отже, на початку XX століття у адміністр ативно-правовій літературі або, як ще вона назив алася на той час, літературі з поліцейського права
почали з'являтися тенденції щодо зміни існуючої у
XIX столітті термінології, за допомогою якої визначалися правові акти управління. Термін „адм іністративне розпорядження" почав поступово втра чати свій нормативний характер, набуваючи інд ивідуального, правозастосовного значення. Крім
іншого це свідчило і про те, що у науці адмініс тративного (поліцейського) права на той час ще не
існувало єдиних загальновизнаних термінів для
визначення правових актів управління.
Певні зміни у вживанні адміністративно правової термінології зазначеного порядку сп о-
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стерігалися і у працях інших авторів, хоча вони і
не були ще так яскраво виражені, як у наукових
доробках В.Гессена. Як приклад у даному випа дку можна навести положення „Підручника адм іністративного права (Поліцейського права. Пр ава внутрішнього управління)", автором якого був
В.Івановський. Він, як і переважна більшість й ого попередників, продовжував називати норм ативні акти адміністративних органів розпор ядженнями. Поряд з цим для групування актів і ндивідуального характеру він використовував т ермін „виконавче розпорядження", говорячи про
те, що таке розпорядження є адміністративним
розпорядженням у вузькому розумінні цього
слова [8, с 146; 9, с. 126].
Такий погляд на зазначену термінологію
майже повністю був підтриманий і М.Белявсь ким [10, с.33-35].
Новацією ж у вживанні термінів для окр еслення правових актів управління як нормати вного, так і індивідуального характеру стала на укова позиція О.Євтихієва, висловлена ним у м онографії „Законна сила актів адміністрації"", ві дповідно до якої вчений з урахуванням теорії ро зподілу влади запропонував ус і правові акти розділити на три основні групи: 1) законодавчі акти;
2) адміністративні акти; 3) судові акти.
Продовжуючи розмову про адміністрати вні акти, дослідження особливостей яких і стан овило предмет його монографії, О.Євтихієв з апропонував у змісті адміністративних актів виділити дві основні категорії (елементи). Відповідно
до цього правознавець виділив такі групи адмін істративних актів: по-перше, адміністративні акти
із абстрактним змістом або, як він їх ще називав,
адміністративні розпорядження чи о бов'язкові
постанови і, по-друге, індивідуальні адміністр ативні акти або розпорядчі акти, які мали за мету
впливати на конкретні обставини [11, с.40 -45].
Подальший розвиток адміністративно -правової думки пов'язувався насамперед із на уковою
діяльністю А.Єлістратова, який у своїх працях
приділив значну увагу також дослідженню осо бливостей та видів актів управління (пу блічноправових актів), під якими він розумів будь -який
державний акт, що відносився до ко мпетенції
адміністративних установ [12, с.158].
З урахуванням властивостей юридичних
функцій, які виконувалися актами управління,
А.Єлістратов розділяв останні на нормативні,
адміністративні та юрисдикційні акти. При ць ому для позначення нормативних актів, які вих одили від адміністративних установ, він пропо нував використовувати термін „указ", а для н а-

йменування юрисдикційних актів зазначених
установ - поняття „судово-адміністративний
акт". Що ж стосується актів, які мали своїм з авданням встановлення, зміну або припинення
конкретних юридичних відносин або ста нів, то
вчений їх називав адміністративними актами, які,
на його думку, займали головне місце у юриди чній діяльності адміністративних установ [12,
с.159, 181; 13,с.82, 88].
Досить близькою до поглядів А.Єліст ратова на індивідуальні акти управління була
позиція В.Кобалевського, який з цього пр иводу
писав: „Повертаючись до вчення сучасної юр идичної літератури про адміністративний акт,
необхідно відмітити, що цим терміном частіш за
все називають акти індивідуальні та конкретні, у
протилежність актам нормативн им, тобто указам. Найменування індивідуальних актів адміністрації терміном адміністративний акт у власному
розумінні слова - не викликає заперечень, якби
воно не наштовхувало на помилкову думку про
те, що указ актом адміністративним не є ..., чому і
не може бути, на нашу думку, використаний для
характеристики індивідуальних актів адміністр ації. Останні можуть бути названі терміном „а дміністративне розпорядження" [14, с.135].
Однак, на відміну від В.Кобалевського, й ого сучасник О.Євтихієв, творча діяльність якого
також проходила вже за радянських часів, наполягав на раніше озвученій думці, що акти, які в иходять від суб'єктів управління, мають називатися
адміністративними актами, розпадаючись при
цьому на нормативні адміністративні акти та інд ивідуальні адміністративні акти [15, с.171-177].
Отже, викладене свідчить про те, що і за
часів становлення радянської адміністративно правової думки у науці адміністративного права
ще не спостерігалося єдності поглядів вчених на
об'єднуючу назву індивідуальних актів управ ління, підтвердженням чому і було використання
різних понять для позначення зазначеного пр авового інституту. При цьому відмітимо, що
А.Єлістратов та О.Євтихієв у своїх розмовах про
індивідуальні акти управління спиралися на пр аці німецьких вчених, які, поч инаючи з XIX століття і до теперішнього часу, продовжують п означати групу індивідуальних актів управління
терміном „адміністративний акт" [16, с 188].
Об'єднуючим фактором, у плані подальш ого використання терміна „адміністративний акт",
мав стати прийнятий у 1927 році Адміністрати вний кодекс УРСР [17], який чітко встановив, що
під зазначеним терміном розуміються 1) інстр укції
та циркуляри і 2) обов'язкові постанови, то бто акти
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загального, нормативного характеру. О днак, така
чітка позиція законодавця не призвела до автоматичної відмови вчених від розуміння індивідуал ьного характеру „адміністративного акта". Так, н априклад, професор В.Кобалевський у своєму
останньому підручнику з адміністрат ивного права,
який був виданий у 1929 році, продовжував вик ористовувати зазначений термін як синонім терміна
„індивідуальний акт адміністрації" [18, с.170].
Наступний етап розвитку радянської адм іністративно-правової думки, який за відомих
причин у повномасштабному вигляді розпочався
лише після Великої Вітчизняної війни, вні с певні
зміни у теорію адміністративного права, що то ркнулися також і інституту адміністративного
права, про який ми ведемо мову. Перше, що пр ивертає увагу, це зміна його назви. Відтепер він
починає існувати під назвою „акти радянського
державного управління", під якими, до речі, вч ені розуміють юридичні форми (укази, постанови,
рішення, розпорядження, накази, інструкції) в иконавчо-розпорядчої діяльності органів радянс ької держави, які здійснюють повноваження у
межах своєї компетенції, на підставі та на вик онання законів та в установленому порядку [19, с
106-107]. Вживання подібної термінології почало
призводити до одночасного використання в а дміністративно-правовій літературі як „старого"
терміна „адміністративний акт", так і „нового" „індивідуальний акт управління". При цьому
відмітимо, що одні радянські вчені -адміністративісти взагалі відмовлялися від використа ння
терміна „адміністративний акт" [20, с.88], а інші
- використовували його як синонім терміна „і ндивідуальний акт управління" [19, сі 16]. Поряд з
цим існувала також і інша позиція, її відстоюв али І.Євтихієв та В.Власов, відповідно до якої а дміністративний акт розглядався як припис но рмативного характеру [21, c.76].
Висновки. Подальший розвиток науки адміністративного права свідчить, що вчені так і не
виробили єдиного підходу до назви актів заст осування норм адміністративного права і продо вжували називати останні або індивідуальними
актами управління, або додаючи до цього терм іна у дужках термін „адміністративний акт". При
цьому єдине, що об'єднув ало усіх авторів, було
те, що „адміністративному акту" вже не надавали
нормативного характеру. Якщо ж перейти від
аналізу історичної літератури з адміністративн ого права до сучасної української, то не важко б уде зрозуміти, що навіть до сьогоднішнього дня
наука адміністративного права так і не виробила
єдиного підходу щодо назви актів застосування
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норм адміністративного права. На сьогоднішній
день найбільш поширеним терміном залишається
„індивідуальний акт управління", поряд з яким
іноді вживаються і інші, наприклад, ненормативний (індивідуальний) правовий акт державного
управління [22, с.231]. Що ж стосується нашої
позиції, то варто зазначити, що використання
різних правових термінів для визначення одного
і того ж правового явища є неприпустимим,
оскільки це позбавляє науку адміністративного
права єдності, свідчить про недостатній рівень її
понятійного апарату, вносить плутанину у вж ивання адміністративно-правової термінології.
Тому доцільно, на нашу думку, перейти до вж ивання єдиного терміна, за допомогою як ого визначалися б акти застосування норм адміністр ативного права, - „адміністративний акт".
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Y.S. Grycenko
FROM AN ADMINISTRATIVE ORDER TO THE INDIVIDUAL ACT OF MANAGE MENT:
SOME QUESTIONS OF DE VELOPMENT OF ADMINIS TRATIVE- LEGAL TERMINOLOGY
Summary
For today the most widespread term „ individual act of management” next to which sometimes used et
al, for example, unnormative ( individual) legal act of state administration. It costs to mark that the use of
different legal terms for the decision of the the same legal phenomenon is impermissible, as it deprives sc ience of administrative law of unity, testifies to the insufficient level of its concept vehicle, brings in a mess
in the use of administrative - legal terminology. That is why expediently, to our opinion to pass to the use of
the unique term which the acts of application of norms of administrative law would be determined by - „ administrative act”.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ОБ’Є КТА АДМІНІСТРАТИВНИХ
СУДОВИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИ Х ПРАВОВІДНОСИН
Постановка проблеми. Дослідження проблематики адміністративних судових процесу альних правовідносин надзвичайно актуальн а,
оскільки виступає основою для більшості теор етичних розробок з дослідження адміністративн ого судового процесуального права. С труктура
адміністративних судових процесуальних прав овідносин передбачає наявність трьох елементів:
об’єкта, суб’єктів і змісту. Важливість виділення
об’єкта в якості складового елемента структури
адміністративних судових процесуальних прав овідносин полягає в тому, що саме він визначає
мету та сенс поведінки їх суб’єктів. Проте об’єкт
не є пасивним елементом правовідношення, він
впливає на зміст конкретного суб’єктивного пр ава й обов’язку, на процесуальну діял ьність і на
правовідношення в цілому.
Визначення поняття об’єкта процесуальних
правовідносин має не тільки теоретичне, а й
практичне значення, допомагає встановити межі
і напрямок діяльності суб’єктів адміністративних
судових процесуальних правовідносин, мету їх
вступу в процес тощо.
Ступінь наукової розробки проблеми.
У загальнотеоретичній науці проблемі об’єкта
процесуальних правовідносин значну увагу пр иділяли відомі вчені С.С.Алексеев, В.М.Гор шенев, А.М. Даниелян, Е.В. Ермолаева, Е.Г. Л укьянова, Ю.К.Толстой, Р.О. Халфіна, Л.С. Явич.
Оскільки довготривалий час захист прав,
свобод та інтересів осіб, які стосувались адміні стративно-правових відносин, здійснювався цив ільним процесуальним правом, то ряд наукових
положень, що стосуються зазначеної проблем атики, розроблено цивілістами-процесуалістами,
зокрема Д.Р.Джалиловим, П.Ф. Елисейкіним,
А.Ф.Клейнманом, А.А. Мельніковим, В.П.Мозо ліним, В.Н.Протасовим, М.К. Треушн іковим.
Єдиним сучасним дослідником -адміністративістом цієї проблематики є на сьогодні
О.Константий.
Метою статті є аналіз статусу об’єкта як
елемента структури адміністративних судових
процесуальних правовідносин. Досягнення п оставленої мети передбачає ви конання таких завдань: дослідити процес виникнення та розвитку
теорії процесуальних правовідносин у науці ад68

міністративного судового п роцесуального права;
проаналізувати й узагальнити на теоретичному
рівні погляди вчених-процесуалістів щодо змісту
і форми вираження процесуальних правовідн осин у цілому й адміністративно-судочинних, зокрема; визначити статус об’єкта як елемента
структури адміністративних судових процесу альних правовідносин.
Виклад основного матеріалу. З початку
80-х років і до прийняття Кодексу адміністрат ивного судочинства України (2005 р.) цивіл ьне
судочинство забезпечувало захист адміністрат ивно-правових відносин. Ця категорія правовідносин урегульовувалась цивільно-про-цесуальним
законодавством, а отже, вивчалась у межах науки цивільного процесуального права. Вищез азначене свідчить, що для науки адміністративн ого процесуального права питання адміністрати вних судових процесуальних правовідносин, їх
структури в цілому та об’єкта , зокрема, є новим
напрямком дослідження. Перш за все постає п итання визначення об’єкта адміністративних с удових процесуальних правовідн осин.
У загальнотеоретичній правовій науці тр ивалий час велася дискусія не тільки з приводу
визначення об’єкта процесуальних правовідн осин, але й ставилося питання, чи взагалі такі правовідносини мають об’єкт і чи не варто від цієї
категорії відмовитися тому, що вона цілком збігається з об’єктом права [20, с.131]. Виходячи з
такої позиції була висловлена думка, що об’єк том процесуальних правовідносин виступають
самі суб’єктивні матеріальні права. Автор дан ого твердження С.С. Алексеєв арг ументує свою
позицію тим, що правові зв’язки в цивіл ьному і
кримінальному процесі складаються саме по ві дношенню до „матеріальних” суб’єктивних прав,
для їх здійснення чи захисту [3, с.307]. Цими м атеріальними правами і є зовнішні предмети, бл ага на досягнення яких спрямовані р езультати дій
зобов’язаних осіб. Проти виділення суб’єк тивних
матеріальних прав у якості об’єкта процесуальних
правовідносин виступив Д.Р. Джалілов. З окрема,
він писав, що цей висновок не прийня тний для
об’єкта цивільного процесуального правовідн ошення. По-перше, суб’єктивні матеріальні права
сторін і третіх осіб не є результатом їх процесуал ь-
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них дій. По-друге, багато суб’єктів процесуальних
правовідносин взагалі не мають матеріальних прав
пов’язаних з цим спором (прокурор, органи держ авного управління тощо) [6, с.32-33].
У науковій літературі зверталась уваг а й на
інший методологічний аспект вивчення об’єкта
правовідносин. Зокрема зазначалос я, що для його визначення треба виходити з того, що це поняття має характеризуватися двома ознаками. По
– перше, всі правовідносини повинні містити те,
що називають їх об’єктом, по-друге, він повинен
обов’язково бути в складі правовідношення пр отягом усього періоду існування останнього [17,
с.122]. Визначаючи напрямок дослідження
об’єкта адміністративних судових процесуал ьних правовідносин, потрібно врахувати два аспекти: 1) адміністративні судові процесуальні пр авовідносини мають власний, тільки їм властивий
об’єкт, індивідуальність якого зумовлена спец ифікою самої підгалузі адміністративного судов ого процесуального права; 2) об’єкт адміністрат ивних судових процесуальних п равовідносин повинен міститися в їх змісті з моменту їх вини кнення і до припинення.
Важливим питанням, що порушувалос я
вченими-теоретиками, було також питання щодо
місця об’єкта в структурі правовідносин. Так,
С.С. Алексєєв зазначав, що об’єкт, як би не в ирішувалося питання, це зовнішнє по відношенню
до правовідношення явище [4, с.264]. Ця думка
знайшла відображення і в науці цивільного пр оцесуального права, де відзначалося, що об’єктом
цивільних процесуальних правовідносин є
суб’єктивне право, оскільки пра вовідношення
спрямовані на його реалізацію. Суб’єктивне пр аво є не тільки елементом правовідношення. Воно
існує перед тим, як виникне правовідношення і
буде також існувати після його припинення. Але
тільки в правовідношенні суб’єктивне право
може бути реалізовано, отже і є тим на що спр ямоване правовідношення - об’єктом [12, с.91-92].
О.Константий, єдиний на сьогодні дослідник
проблеми об’єкта адміністративного судочинс тва, також вважає, що ним є суб’єктивні публічні
права [10, с.96-99], тобто фактично підтримує
позицію С.С. Алексєєва.
Висловлювалася думка, що не може бути
навіть мови про включення об’єкта до складу
самого правовідношення в якості елементу [13,
с.6]. Визначаючи місце об’єкта в структурі пр авових відносин Р.О. Халфіна вказувала на те, що
він має значення для виникнення і розвитку пр авовідносин, для їх структури, але водночас
об’єкт не є елементом цієї структури [19, с.217].

Ю.К. Толстой також відмежовував об’єкт прав овідношення від його структури [18, с.65 -67].
На сьогодні в науковій літературі із загальної теорії права зазначається, що в п итанні про
об’єкт правовідношення є безспірним тільки о дне – необхідність існування такої категорії в пр авовій науці [8, с.10], оскільки зміст правовідн ошення не уявляється без його об’єкта [16, с.102].
А.М. Даніелян, досліджуючи дану проблему, р екомендує саме з дослідження об’єкту починати
вивчення правовідносин, оскільки об’єкт є осн овою правовідношення, яка об’єднує
його
суб’єктів [5, с.62-64].
В.Н. Протасов вважає, що об’єктом прав овідношення є те благо, яке повинно бути сфо рмовано в процесі функціонування правовідн ошення [14, с.8-9]. Дещо схожою є позиція Е.Г.
Лук’янової, яка під об’єктом процесуального
правовідношення розуміє результати дії учасн иків процесу, які задовольняють їх процесуальний
інтерес – юридичне благо [11, с.227].
Кодекс адміністративного судочинства
України визначив завданням адміністративного
судочинства захист прав. свобод та інтересів ф ізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у
сфері публічно-правових відносин від порушень
з боку органів державної влади, органів місцев ого самоврядування, їхніх посадових і службових
осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними вла дних управлінських функцій на основі законода вства, в тому числі на виконання делегованих п овноважень [1, ч.1, ст.2, с.3]. Межі повноважень
адміністративного правосуддя в Україні закон одавцем прямо пов’язані зі сферою забезпечення
прав, свобод та інтересів особи в публічно владних правовідносинах [1, пп.6,8 ч.1 ст.3, ч.1
ст.6. ч.2 ст.11, ч.1 ст.12, ст.13, с.3 -5, 7-9].
О.Константий у своєму дослідженні акце нтує
увагу на проблемі публічних прав (прав й свобод
(„пасивних прав”) у публічно-владній сфері), проте
й звертається увага на можливість забезпечення
адміністративними судами й законних (охорон юваних законом) інтересів особи [1, с.96].
У теорії юридичного процесу була висло влена думка, що правовідношення виникає для
оптимального досягнення суб’єктами матеріал ьних правовідносин інтересу, який закладено в
конкретному правовідношенні [16, с.102]. Ро зглядаючи інтерес як благо, досягнення якого
прагнуть суб’єкти правовідношення, він набуває
ознак об’єкта. Про те, що інтерес може бути с амостійним об’єктом процесуальних правовідн осин свідчать як теоретичні розробки , так і судова
практика [2, с. 361-372]. У цьому контексті варто
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зазначити, що інтерес, як філософсько -правова
категорія завжди привертала увагу науковців.
Взаємозв’язок об’єкта правовідносин і категорії
„інтерес” досліджувався науковцями, предста вниками різних галузей права. Так, була висло влена думка, що об’єкт прав овідношення прямо
пов’язаний з категорією інтересу, оскільки мета
вступу суб’єктів у юридичне відношення передбачає заінтересованість учасників в його виникненні
[8, с.10]. Проте зазначимо, що для виникнення адміністративних судових процесуальних правові дносин недостатнім є наявність тільки заінтересов аності особи. На відміну від заінтересованості, ох оронюваний законом інтерес фізичної особи, зако нний інтерес юридичної особи в окремих кат егоріях
справ, є об’єктом адміністративних судових проц есуальних правовідносин.
Для того, щоб вступити у правовідносини
необхідне і бажання суб’єкта, його вольовий акт
вступу. Філософські категорії „інтерес”, „воля”
взаємопов’язані з поняттям „об’єкт правовідн осин”. Їх взаємозв’язок виражається в тому, що
заінтересованість і воля є каталізаторами вступу
суб’єкта в процесуальні правовідносини з метою
досягнення конкретного об’єкта.
На погляд С.С. Алексеєва, при вирішені
питання про об’єкт правовідносин належить виходити в першу чергу з особливостей змісту
окремих галузей права [3, с.305]. Таким є осно вне методологічне положення, оскільки немає заг ального об’єкта правовідносин у всіх галузях права,
а в кожній галузі права є власні специфічні об’єкти
правовідносин, які знаходяться в залежності від
предмета правового регулювання тієї чи іншої
галузі права. Досліджуючи питання визначення
об’єкта адміністративних судових процесуал ьних правовідносин, необіхдно звернути увагу на
те, що ці відносини функціонують заради дося гнення певної мети. У якості такої мети виступає
явище, яке в юридичній літературі позначається
терміном „об’єкт”.
Адміністративне судове процесуальне пр авовідношення – це форма реалізації положень адміністративного судочинства, засіб, за допомогою
якого право регулює поведінку людей. Тому під
об’єктом адміністративних судових процесуальних
правовідносин належить розуміти те явище, на яке
спрямована активна сила процесуального права, як
сила, яка впливає на поведінку людей. Можна п огодитися з П.Ф. Елісейкіним, який будучи прибі чником концепції „об’єкт – дія”, свого часу писав,
що об’єктом процесуального правовідношення є
те, на що спрямовані процесуальні права й
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обов’язки, і в цьому розумінні таким об’єктом м ожуть бути дії, поведінка суб’єктів [7, с.45].
З середини XX століття спостерігаються
спроби вчених-процесуалістів виділити загал ьний об’єкт усіх процесуальних правовідносин у
конкретній справі і спеціальні об’єкти кожного
окремого конкретного правовідношення [15,
с.54]. У зв’язку з цим О.П. Клейнман зазначав: „
... схема спеціальних об’єктів є вигаданою та
безпідставною..., у відокремленні спеціальних
об’єктів немає необхідності” [9, с.24]. З крит икою цього положення виступив А.О. Мельніков,
який вважав, що позиція відокремлення загал ьного і спеціального об’єктів процесуальних пр авовідносин правильна і викликає не тільки теоретичний інтерес, а має й вагоме практичне зн ачення [12, с.91-92]. Розмежування загальних і
спеціальних об’єктів адміністративних суд ових
процесуальних правовідносин сприяло б ліпшому, більш поглибленому розумінню сутності цих
відносин і виявленню їх специфічних особливо стей. Д.Р. Джалілов також аргументує необхі дність виділення загального й спеціального
об’єктів [6, с.30], де загальний об’єкт - це передбачені процесуальним законодавством завдання
судочинства, а спеціальний об’єкт - це дії кожного з суб’єктів, які спрямовані на дося гнення
своєї визначеної мети участі в справі. Щодо в изначення об’єкта конкретного правовідн ошення,
то його значення не викликає сумнівів але, оск ільки процесуальні відносини утворюють сист ему, то ця система правовідносин повинна мати
загальну мету спрямування.
Отже, аналізуючи проблему визначення
об’єкта адміністративних судових адміністрат ивних процесуальних правовідносин , можна прийти до висновку про доцільність виділення заг ального і спеціального об’єктів цих п равовідносин, оскільки в процесі розгляду і вирішення а дміністративних судових справ виникають відн осини, які відрізняються як за характером, так і за
суб’єктним складом. На перший погляд може
створитися хибне уявлення, що це випадкова с укупність різних правовідносин, але насправді це
чітко організована і структурована сукупність,
єдність якої забезпечується їх спільною метою –
досягнення тих результатів заради яких і розп очався процес. Така єдина об’єднуюча мета і є
загальним об’єктом адміністративних судо вих
процесуальних правовідносин. Особливістю з агального об’єкта є те, що вся система адміністр ативних судових процесуальних правовідносин
виникає для його досягнення і припиняється при
його досягненні. Мова може йти як про право,
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так само і про свободу, і про інтерес. Відповідно,
загальним об’єктом адміністративних судових
процесуальних правовідносин є те, на що спр ямована процесуальна діяльність суду та інших
учасників адміністративного судового процесу, а
саме на досягнення цілей судочинства сформ ульованих в ст.2 Кодексу адміністративного суд очинства України.
Спеціальним об’єктом окремих адмініс тративних судових процесуальних правовідносин
є ті блага, на досягнення яких спрямоване кон кретне, окреме правовідношення. Інакше кажучи,
на досягнення спеціальног о об’єкта окремого
адміністративного судового процесуального пр авовідношення спрямована конкретна процесу альна дія, яка здійснюється на основі права чи
обов’язку. Отже, кожне окремо взяте правові дношення, а також їх групи мають свій спеціал ьний об’єкт. Наприклад, спеціальним об’єктом
групи процесуальних правовідносин, які вин икають між судом і свідками , є інформація про
факти, які мають значення для справи.
Висновок. Проаналізувавши погляди вч ених-процесуалістів щодо проблеми визначення
об’єкта процесуальних правовідносин, можна
констатувати, що адміністративні судові проц есуальні правовідносини мають власний, тільки їм
властивий об’єкт, індивідуальність якого зумо влена специфікою самої галузі адміністративного
процесуального права і містить філософські п оняття заінтересованість, воля, свідомість, які є
мотивами його реалізації. Немає і не може бути
єдиного визначення об’єкта для всіх адміністр ативних судових процесуальних правовідносин.
Кожен процес буде мати власний об’єкт і він
пов’язаний, з одного боку, специфікою й особливостями конкретної справи, властивостями спі рного матеріального правовідношення і способами захисту, які застосовуються судом у порядку
адміністративного судочинства.
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THE LEGAL NATURE OF THE OBJECT OF ADMINISTRATIV E PROCEDURAL
RELATIONSHIHS ON THE CОURT
Summary
The scientific article is dedicated to the very actual problem – the object of administrative procedural
relationships on the court. The importance of definition of the object as an element of the structu re of legal
procedural relationships is that it describes the purpuse and behaviour of its subjects.
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ПУБЛІЧНІ ПОСЛУГИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УП РАВЛІННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ
Постановка проблеми. Державно-управлінська діяльність завжди була і є необхі дною.
Головне полягає в обов’язкових змінах форм і
методів цієї діяльності, що диктуються умовами
суспільного розвитку. Сьогодення характериз ується змінами у співвідношенні суспільства й
держави. Соціальна держава покликана ефекти вно розв’язати проблеми соціально-економіч-ного
розвитку, задоволення основних потреб суспіл ьства і законних інтересів громадян. Для цього
треба буде розв’язати таку ключову проблему , як
удосконалювання надання публічних послуг,
адже саме вони відображають вимоги суспільс тва і кожного окремого громадянина.
Розбудова України як правової демократ ичної держави вимагає радикальної зміни пріор итетів у державній діяльності , принципів і форм
відносин між владою і приватними (фізи чними і
юридичними) особами. Людина, її права та св ободи відповідно до Конституції України , визнані
найвищою соціальною цінністю [1, с.141]. Де ржава не управляє суспільством, а надає йому п ослуги, а тому головне завдання сучасної держави
полягає саме в наданні приватним особам які сних послуг.
Ступінь наукової розробки проблеми .
За основу даного дослідження взято положення
чинних нормативно-правових актів: Законів
України „Про оподаткування прибутку підпр иємств”, „Про соціальні послуги”, „Про закупі влю товарів, робіт і послуг за державні кошти”,
Указів Президента України „Про заходи щодо
впровадження Концепції адміністративної реф орми в Україні”, „Про засади реформування си стеми центральних органів виконавчої влади”,
Постанов Кабінету Міністрів України ”Про з атвердження Концепції розвитку системи надання
адміністративних послуг органами виконавчої вл ади”. Категорія публічні послуги в сфері державн ого управління досліджувалось таким уч еними, як
В. Б. Авер’янов [10, с.9-10 ], В.П. Тимощук [11,
с.118-119], І.Б.Коліушко [13, с.105-106]. Велику
увагу даному питанню приділено російськими вч еними юристами, а саме: Л.А. Мицкевич [10, с.26 27], Ю. А. Тихомиров [17, с.10].
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати ступінь наукової розр о-

бки проблеми, з’ясувати поняття та зміст публі чних послуг у сфері державного управління.
Виклад основного матеріалу. Поняття
публічні послуги – достатньо новий елемент у
сучасній науці адміністративного пр ава України.
Теорія публічних послуг на сьогодні скоріш за
все має вигляд концепції, а не розро бленої теорії.
Досить того, що серед учених і практиків немає
не тільки єдиного погляду на види послуг, але й
навіть єдиного поняття публ ічних послуг.
Початковим моментом використання поняття „управлінські послуги” в Україні можна вважати
запровадження адміністративної рефо рми. Так,
Указ Президента України від 22 липня 1998 року
„Про заходи щодо впровадження Концепції адмін істративної реформи в Україні”, постановляє покл асти в основу здійснення реформування системи
державного управління основні положення Конц епції адміністративної реформи в Україні, розро бленої Державною комісією з проведення в Україні
адміністративної реформи [5, с.3-4].
Відповідно до Концепції, для досягнення
мети адміністративної реформи вході її пров едення має бути розв’язано ряд завдань, одним із
яких є запровадження нової ідеології функціон ування виконавчої влади і місцевого самовряд ування як діяльності щодо забезпечення реалізації
прав і свобод громадян, наданн я державних і
громадських послуг. Виконавча влада, реалізу юче призначення демократичної, соціальної пр авової держави, створює умови для реалізації прав
і свобод громадян, а також надання їм широкого
кола державних, у тому числі управлінських, п ослуг. Приватні особи є не прохачами у віднос инах з органами влади, а споживачами послуг.
Держава в особі публічних суб’єктів (органів
державної влади й органів місцевого самовряд ування) повинна орієнтуватися на потреби особи,
так само, як у приватному секторі над авачі послуг орієнтуються на потреби споживача („клі єнта”), його запити й очікування.
Крім ідеологічного значення категорії „п ослуг”, держава зобов’язана зосередити увагу на
розв’язанні проблематики послуг також для того,
щоб припинити використання органа ми виконавчої влади цієї сфери для заробляння коштів на
власні потреби (йдеться про так звані „переліки
платних послуг”). Діяльність органів виконавчої
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влади вимагає впорядкування в цій частині. Для
наведення ладу у сфері послуг і впровадження в
діяльність держави науково обґрунтованої теорії
процесу надання послуг необхідно керуватися
єдиними теоретичними засадами, в тому числі
щодо розуміння понять, видів і ознак публічних
послуг [18, с.15-16].
Наведене вище пояснює, чому розроблення
теорії публічних послуг має переміститися в центр
уваги вітчизняної науки. Хоча, як було з азначено
вище, серед учених і практиків нема єдності в пі дходах до розуміння публічних послуг. У правовій
літературі не вироблено єдиного підходу до розумінні сутності послуги, яка надається органами
державної влади та місцевого самоврядування.
А.Е. Шаститко пропонує розглядати п оняття публічні послуги через їх основне завдання, а саме: підвищення ефективності державного
управління. Ним розроблено два підходи до р озуміння даного поняття, емпіричне й теоретичне.
У рамках першого підходу, під публічними п ослугами розуміються послуги , надані (у зв’язку з
виконанням владних функцій) органами вик онавчої влади і їхніми установами при безпосер едній взаємодії з громадянами. Відповідно до др угого підходу, публічними він вважає послуги, що
мають властивості приватних благ, але безпос ередньо сполучені зі специфікацією й захистом
прав власності окремих осіб. Він відзначає, що в
економічному змісті держава надає п ослуги, що є
суспільними благами. У пр авовому змісті, блага
не попадають у категорію послуг, тому що су спільний договір не виступає формою догов ору в
юридичному плані, що містить обіцянку з юр идично значимими наслідками при їхньому нев иконанні [19, с.33-34].
Ю.А. Тихомиров під публічною послу гою
розуміє здійснення дій уповноваженим суб’єк том для задоволення потреб і прав інших осіб
[17, с.10].
Щодо нормативного розуміння послуг
найбільш наближене до мети дослідження визн ачення державних послуг наведене у Законі Укр аїни „Про оподаткування при бутку підприємств”
[2, с.28], де під державними послугами розум іють „будь-які платні послуги, обов’язковість
отримання яких установлюється законодавством
та які надаються фізичним чи юридичним особам
органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та створеними ними установами
й організаціями, що утримуються за рахунок к оштів відповідних бюджетів.
Закон України „Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти” розглядає в
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якості послуги „будь-яку закупівлю, крім товарів
та робіт, включаючи підготовку спеціалістів, з абезпечення транспортом і зв’язком, освоєння
технологій, наукові дослідження, медичне та п обутове обслуговування [3, с.148].
В Указі Президента України „Про засади
реформування системи центральних органів в иконавчої влади” від 15 квітня 2005 року № 658
передбачено формування реєстру державних п ослуг (управлінських, адміністративних, соціал ьних і інших). А сам термін “державні послуги”
пропонується розглядати як консолідуючий те рмін, що об’єднує поняття управлінська й адмін істративна послуга. Управлінська послуга тракт ується як зміст функціональної діяльності держ авного органу стосовно вироблення й реалізації
державної політики з регулювання певного се ктора економіки чи соціального життя. Адмініс тративна послуга розглядається як публічна послуга, яка надається органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування, іншими
уповноваженими особами, і нада ння яких пов’язане з реалізацією владних повноважень [6].
Державний комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації послугу трактує
як „наслідок безпосередньої взаємодії між пост ачальником і споживачем, внутрішньої діяльності
постачальника для задоволення потреб спожив ача”[8, с.9].
Окремо регламентується категорія „соці альні послуги”, яка визначена як „ком плекс правових, економічних, психологічних, освітніх,
медичних, реабілітаційних, та інших заходів,
спрямованих на окремі соціальні групи чи інд ивідів, які перебувають у складних життєвих о бставинах, та потребують сторонньої допомоги з
метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації, та повернення до
повноцінного життя”[4, с.238].
Тому на основі узагальнення даних, які
знаходяться в науковій літературі, і акт ів законодавства можна виділити декілька підходів.
1. Поняття „публічна послуга” використовується при характеристиці управлінської діял ьності органів публічної влади (а також держа вних і місцевих службовців), пов’язаною з їх, р оботою із громадянами, підприємствами, устан овами, організаціями.
2. За допомогою публічних послуг ви значаються дії публічних суб’єктів з організації обслуговування населення, підприємств, уст анов,
організацій, надання їй життєво необхідних благ.
Ця управлінська діяльність має дещо інший хара ктер, а ніж у попередньому випадку, мова йде про
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організацію діяльності тих господарюючих суб’єк тів, які займаються наданням послуг населенню.
3. Публічні послуги, що надаються нас еленню у режимі цивільно-правового регулювання, але мають масовій характер, відповідальність
за організацію яких несе орган публічної влад и.
Як правило, публічні послуги в першому й
другому випадку регулюються переважно но рмами публічного права, третій вид послуг над ається громадянам у режимі цивільно -правових
відносин, а це є принципово інший вид організ аційної діяльності публічних суб’єкті в.
Зокрема, Л.А. Мицкевич говорить про м ожливість виділення найширшого , четвертого,
підходу до трактування поняття публічних п ослуг, коли вся діяльність державного апарату по
організації суспільного життя розуміється як о дна публічна послуга [15, с.26 -27].
В.П. Тимощук пропонує класифікувати
публічні послуги на: державні послуги – це послуги, що надаються органами державної влади
(насамперед виконавчої) та державними підпр иємствами, установами, організаціями. Муніцип альні послуги – це послуги, що надаються органами місцевого самоврядування та комунальн ими підприємствами, установами, організаціями
при взаємодії з громадянами. Адміністративні
послуги – це та частина публічних послуг, які
надаються органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування , надання яких
пов’язане з реалізацією владних п овноважень
[11, с.118-119]. Основним критерієм тут слугує,
взаємодія органів влади з громадянами, підст авою виникнення таких правовідносин є , як правило, заява громадянина або організації.
Важливим є питання співвідношення таких
категорій як: „публічні послуги”, „державні п ослуги”, „муніципальні послуги”, „адміністрати вні послуги”, та деякі інші. Досить часто перші
два поняття вживаються як синоніми, разом із
тим у науковій літературі пропонується їх ро змежовувати [11, с.118-119; 12, с.25; 14 с.1-3].
До деякої міри в цьому винні переклади
іноземних матеріалів з даної проблематики, коли
„public service” перекладається і як „публ ічні” і
як „державні” послуги. Зауважимо, що було б
хибно змішувати ці поняття, оскі льки вони мають різний зміст і з різних сторін характериз ують послуги, що надаються. Водночас і протиставляти їх також було б помилковим. Та сама
послуга може в ряді випадків бути і публічною, і
державною. Державна послуга, у першу чергу,
характеризує суб’єкта, що її надає: це завжди
державні органи. Органи місцевого самовряд у-

вання можуть надавати послуги аналогічні де ржавним, але, такі послуги не можуть розглядат ися як державні, виходячи з конституційного ст атусу органів місцевого самоврядування. Термін
„публічні послуги” набагато ширший від „державних послуг”, їх можуть надавати державні, і
недержавні структури, але головне, що їхній
об’єднує, - це зацікавленість суспільства в ї хньому наданні, суспільний інтерес, соціальна
значимість. Хто буде надавати так і послуги - питання найчастіше для споживача вторинне, р ішення якого залежить від цілого ряду обставин,
при цьому одним з основних критеріїв тут є еф ективність надання послуг.
З’ясувати різницю між даними поняттями
можливо за допомогою ознак, що притаманн і
публічним послугам, зокрема, в юридичній літературі наводяться такі ознаки публічних послуг:
1) вони забезпечують діяльність загальнознач ущої спрямованості; 2) мають необмежене коло
суб’єктів, що користуються ними; 3) здійсн юються або органом державної й муніципальної
влади, або іншим суб’єктом; 4) ґрунтуються як
на публічній, так і на приватній власності [10, с.
9-10; 13, с.105-106; 16, с.5].
Перші дві ознаки характерні не тільки для
публічних, але і для державних послуг, дві інших
ознаки в наведеному формулюванні ширші, ніж
ознаки державних послуг, що дає підставу ро зглядати державні й публічні послуги як частину і
ціле. Остання, четверта, ознака, на наш погляд,
не є самостійною, вона похідна від третьої озн аки, оскільки, якщо ми стверджуємо, що публічн і
послуги надаються органом державної й муніц ипальної влади або іншим суб’єктом, очевидн о,
що надання публічних послуг може базуватися
на будь-якій формі власності.
Перша з наведених ознак публічних п ослуг показує наявність публічного інтересу в
здійсненні такої діяльності і дозволяє зробити
висновок, що незалежно від того, який суб’єкт
(державний орган, муніципальний орган, неде ржавна організація) у кожному конкретному в ипадку їх надає, публічна влада зобов’язана забе зпечити їх, реалізацію. Якщо є бажаючі у приватному секторі надавати такого роду публічні п ослуги, або це по встановлених причинах не під
силу приватній організації, то в такому випадку
державний, муніципальний орган зобов’язаний
узяти на себе здійснення такої послуги, соціал ьна значимість якої вимагає її надання. Так, вивіз
сміття, відходів, водопостачання, інші аналогічні
публічні послуги повинні надаватися незалежно
від наявності зацікавленості тих чи інших
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суб’єктів. І якщо зацікавленості у такій діяльно сті немає, то орган публічної влади з обов’язаний
або сформувати такий інтерес, або просто взяти
на себе здійснення такої публічної послуги. Отже, сфера суспільно значимих послуг повинна
завжди перебувати в зоні уваги публічної влади.
Однак форми участі державних органів
дещо мають інший зміст залежно від того, чи йде
мова про державні, чи про публічні послуги.
Державні послуги припускають тільки безпос ереднє їхнє виконання державними структур ами.
Тоді як публічні послуги державні органи м ожуть: надавати самостійно; делегувати їх нада ння органам місцевого самоврядування; організ увати їхнє виконання комерційними й некоме рційними організаціями.
Для формування науково обґрунтованої
теорії процесу надання послуг, на нашу думку,
необхідно ввести єдині концептуальні засади , і
вони повинні базуватися на інтегральному понятті – „публічні послуги”, що надаються держ авними структурами та органами місцевого сам оврядування або іншими суб’єктами за рахунок
публічних коштів. Ми пропонуємо за ознаками
суб’єкта управління, котрий надає публічні п ослуги, розрізняти такі види публічних послуг: 1)
державні послуги - це послуги, що надаються
органами державної влади (насамперед, вик онавчої) та державними підприємствами, устан овами й організаціями. До числа державних п ослуг відносяться також послуги, які надаються
недержавними організаціями в порядку викона ння делегованих повноважень за рахунок коштів
державного бюджету; 2) муніципальні (комунальні) послуги - це послуги, що надаються орг анами місцевого самоврядування, комунальними
підприємствами, установами й організа ціями за
рахунок коштів місцевих бюджетів; 3) управлі нські послуги – це розпорядча діяльність органів
виконавчої влади та органів місцевого самовр ядування, що регламентована законом і здійсн юється за ініціативою фізичних та юридичних осіб
і спрямована на реалізацію їх прав, свобод та з аконних інтересів; 4) адміністративні послуги,
виділення яких регламентується Концепцією
розвитку системи надання адміністративних п ослуг органами виконавчої влади, і які передб ачають юридичне оформлення умов реалізації ф ізичними та юридичними особами прав, свобод і
законних інтересів за їх, заявою (видача дозволів
(ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення
реєстрації тощо). Суб’єктами реалізації адмініс тративних послуг є: органи виконавчої влади, м ісцевого самоврядування , державні підприємства,
76

установи, організації [9]. Кожна адміністративна
послуга повинна мати такі ознаки: надаватися в
межах правового поля за зверненням юридичних
чи фізичних осіб; надаватися з метою забезп ечення умов для реалізації суб’єктивних прав
конкретної особи; надаватися шляхом реалізації
владних повноважень.
Висновки. Поняття „публічні послуги” –
надзвичайно складне і багатогранне явище. На
сьогодні існує потреба більш повно описати усі
існуючі підходи щодо його розуміння, щоб потім
на їх основі створити один або декілька, напр ацювати діючу концепцію надання публічних п ослуг, яка може бути закладена в основу правов ого регулювання.
Поліпшення якості обслуговування гром адян є одним із завдань Концепції адміністрати вної реформи, яка визначає „пос луги” як діяльність з обслуговування громадян, що полягає не
тільки у їх наданні, але й ефективному функціонуванні органів влади.
Отже, на сучасному етапі розвитку науки
адміністративного права існує реальна можл ивість здійснити вплив на якість правового регулювання й становлення практики державного
управління шляхом побудови теорії надання п ублічних послуг як одного з видів позитивного
державного управління.
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PUBLIC SERVICES IN SPHERE OF STATE ADMINISTRATION:
CONCEPT AND TABLE OF CONTENTS
Summary
Concept „public finances” are the extraordinarily difficult and many -sided phenomenon, for today
there is a necessity to describe more fully all of existent approaches in relation to his understanding, that after
on their to create basis one or a few, to produce operating conception of grant of public services, which can
be stopped up in basis of the legal adjusting.
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СУБСТАНЦІОНАЛЬНІ ЯКО СТІ ТИПОВОЇ ЮРИДИЧНО Ї КОНСТРУКЦІЇ
ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Постановка проблеми. Всебічний аналіз
панівних доктринальних підходів в науці фіна нсового права до пізнання субстанціональних як остей останнього переконує, що у ній продовжує
домінувати елементаристський тип пізнання. У
ній домінує логіка мислення, що склалася ще в
античності та заснована у значній мірі на аристотелевській схемі родо-видових відносин. Саме
цей тип пізнання домінував у радянській науці
фінансового права і в незміненому вигляді п овністю механічно перенесений у пострадянську
теорію фінансового права, причому у крайніх
його формах механіцизму і редукціонізму з їх
принципом прямолінійного детермінізму.
Відкидати даний тип пізнання в науці, в тім
числі й науці фінансового права, було б абсур дним – він не замінимий у поясненні феноменол огічних, онтологічних сутностей фінансового пр ава, у з’ясуванні його зовнішніх ознак та ознак
його частин. Тобто, цей тип пізнання своєрідно
зорієнтований на пошук відповідей на запитання
типу «Що таке фінансове право?», «Що таке і нститут фінансового права?» і т.д. В той же час з
позицій даного підходу неможливо знайти відповіді на запитання типу «Як влаштоване фінанс ове право?», «Як воно діє, функціонує?», «Як ф ункціонують його якісно виокремлені частини?».
Інакше кажучи, з позицій елементаристс ького підходу неможливо дослідити фінансове
право, як систему. Саме даний аспект його і є
найменше з’ясованим в науці фінансового права.
В той час як системність та структурованість ф інансового права є його чи не найсутнішими як остями. Саме дані якості визначають і істинну
природу й якісно виокремлених його склад ових
частин, в тім числі і юридичних конструкцій ф інансового права.
Ступінь наукової розробки проблеми. В
науці фінансового права системність та структур ованість останнього робив спробу дослідити
М.П.Кучерявенко, однак він намагався досягти
цього з позицій елементаристського типу пізнання,
його методологічних підходів та по суті його ж
категорійно-понятійного апарату. Вживані ним
категорії «система» та «структура», які є категор іями системного підходу до пізнання об’єктивної
реальності, в ході дослідження б ули трансформо78

вані М.П.Кучерявенком у відповідності з вимогами
елементаристського типу пізнання та тлумачились
ним зовсім інакше, ніж вони тлумачаться загал ьною теорією систем. Тому в кінцевому підсумку
системних якостей фінансового права цьому зн аному теоретику фінансового права, на нашу думку,
розкрити не вдалося.
Вперше у науці фінансового права окремі
системні якості фінансового права в цілому та
юридичної конструкції податку дослідив І.І.Ба бін. Однак і йому не вдалося повністю п одолати
елементаристську методологію підходу до в ивчення системних якостей права та розкр ити їх
не у статиці, а в динаміці.
Метою автора даної статті є спроба системного аналізу таких субстанціональних яко стей
юридичних конструкцій фінансового права, як си стемність та структурованість, виведення закономірностей цього типу, властивих юридичним кон струкціям фінансового права, зокрема, законів си стемного сепаратизму та оптимально сті структури.
Виклад основного матеріалу. Системність типової юридичної конструкції фінанс ового права. Закон системного сепаратизму. У
трактуванні системності юридичної конструкції
фінансового права в науці ф інансового права на
даний час склалося два протилежних пі дходи.
Аналіз вітчизняної та зарубіжної літерат ури з
означеної проблематики засвідчує, що у ній на
даний час, як і в минулому, домінують уя влення
про юридичну конструкцію фінансового права як
довільну, механічну, лінійно -однорідну сукупність її складових частин, детерміновану зовні шніми чинниками. Так, О.В.Дьомін стве рджує, що
«Елементи оподаткування являють собою набір
параметрів (виділено мною. – В.Л.), необхідних
та достатніх для сплати пода тку» [14, c.198]. Сам
податок, як стверджує він, «являє собою складну
систему, що складається з великої кількості ел ементів, пов’язаних між собою» [14, c.199]. Завдання законодавця при в изначенні юридичної
конструкції податку О.В.Дьомін вбачає в тому,
щоб «вказати необхідний мінімум елементів»
податку, «без нормативного закріплення яких
(виділено мною. – В.Л.) податок не може вважатися законно встановленим» [14, c.199]. Тобто, ним
фактично стверджується, що складна система п о-
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датку як юридичного явища нібито існує до його
правового запровадження, а сам податок явище
доправове, оскільки закріплювати можна лише те,
що уже існує до відповідного закріплення. Юр идичній конструкції з позицій даного підходу відв одиться роль лише засобу юридичної техн іки.
Аналогічною у даному питанні є також п озиція корифеїв пострадянського податкового
права С.Г.Пепеляєва та М.П.Кучерявенка. Зо крема, С.Г.Пепеляєв прямо заявляє, що «юриди чний склад податку» (так він іменує юридичну
конструкцію податку) розглядається ним як засіб
«юридичної техніки» [25, c.25, 91]. «Таким ч ином, - резюмує С.Г.Пепеляєв, - питання про
техніку податкової законотворчості (виділено
мною. – В.Л.) є одним із ключов их моментів податкового права» [25, c.92].
Методологічно значимим для адекватного
сприйняття та розуміння цього підходу до поя снення системності юридичної конструкції пода тку є, на нашу думку, трактування визначення
С.Г.Пепеляєвим самого поняття «елемент ю ридичного складу податку»: «Визначити елемент
юридичного складу податку, - пише він, - значить описати фактичну сторону елементу, вид ілити його з інших подібних явищ (предметів,
обставин) на основі будь-яких ознак чи даних»
[25, c.94]. Тобто, найголовнішим у визначенні
елемента юридичної конструкції податку як си стеми він вважає відповісти на питання «Що таке
елемент системи юридичної конструкції пода тку?» шляхом пошуку зовнішніх ознак його
розрізнення з іншими елементами цієї сист еми, а не на питання «Як функціонує цей елемент
системи юридичної конструкції податку?». Як
він співвідноситься з іншими елементами та
складовими частинами даної системи?
Цього ж підходу до пояснення системності
юридичної конструкції податку дотримується і
М.П.Кучерявенко. Зокрема, він пише: «Правовий
механізм податку являє собою певним способом
співпідпорядковану систему (виділено мною. –
В.Л.) і включає обов’язкові та факультативні
елементи. Обов’язкові елементи, в свою чергу,
поділяються на основні та додаткові» [22, c.138].
Причому «Цільний правовий механізм податку, на думку М.П.Кучерявенка, - можливий тільки
як сукупність (виділено мною. – В.Л.) основних
і додаткових елементів» [22, c.140]. « Сукупність
додаткових елементів правового механізму
податку (виділено мною. – В.Л.) достатньо різноманітна» [22, c.140], - пише М.П.Кучерявенко
там же. «Додаткові елементи правового механі зму податку деталізують специфіку конкретного

платежу, створюють завершену і повну систему
(виділено мною. – В.Л.) податкового механізму»,
- стверджує він. Що саме робить «сукупність
елементів правового механізму податку» системою, М.П.Кучерявенко не пояснює. Фактично він
ставить знак рівності між категоріями «сук упність»
та «система». Отже, на нашу думку, характерист ика М.П.Кучерявенком юридичної конструк ції податку як механічної сукупності обов’язкових та
факультативних її елементів не відрізняється по
суті від поглядів на природу юридичної констру кції податку попередніх авторів.
Як і попередні дослідники, М.П.Кучеря венко виходить з того, що «регулювання правового механізму податку здійснюється шл яхом закріплення імперативного набору елем ентів» [22, c.137], який, якщо слідувати логіці а втора, міститься у податку як суспільному явищі
ще до його законодавчого встановлення. Адже як
ще можна розуміти та тлума чити наступний вислів М.П.Кучерявенка, якщо бути неупередж еним: «Закріплення правової конструкції под атку, оповивання податку у відп овідну правову
форму (виділено мною. – В.Л.) пов’язано з дослідженням та підведенням певних сутнісних
підсумків при характеристиці поняття податкового механізму» [22, c.135]?
Ніби підводячи своєрідний підсумок роз умінню системності юридичної конструкції под атку з позицій вище наведеного підходу, В.М.Іва нова резюмує: «…юридична конструкція податку
– це система законодавчо закріплених елементів
моделі податку, що за наявності юридичних фа ктів реалізуються у правовідношеннях» [15, c.51].
Сукупність юридичних констр укцій усіх чинних
податків, на її думку, утворює динамічну сист ему, що розвивається, елементами якої виступ ають юридичні конструкції окремих податків.
Принциповий характер для роз уміння юридичної
конструкції податку з метод ологічних позицій
вищеописаного підходу, на нашу думку, має в исновок М.В.Іванової про те, що зв’язки між ел ементами цієї конструкції відзначаються ймов ірнісним характером [15, c.20]. Тобто, в такий сп осіб підтверджується розуміння системності юр идичної конструкції податку як механічної суку пності її елементів.
На перший погляд, аналогічний підхід до
побудови юридичної конструкції податку на йбільш поширений і в нормотворчій практиці. Н априклад, згідно Закону України «Про оподатк ування прибутку підприємств» елементами юр идичної конструкції даного податку є: платник
податку, об’єкт оподаткування, ставка п одатку,
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правила ведення податкового обліку, порядок
нарахування та строки сплати податку, спеціал ьні правила, правила усунення подвійного опод аткування та відповідальність платника податку
[28, c.9-108]. Згідно Закону України «Про под аток на додану вартість» елементами цієї юрид ичної конструкції податку є: п латник податку,
об’єкт податку, база оподаткування, ставка под атку, порядок обчислення і сплати податку, пор ядок реєстрації осіб як платників податку на д одану вартість, визначення осіб, відповідальних за
нарахування, утримання та сплату (перерахува ння) податку до бюджету [28, c.109 -160]. Спираючись на аналогічні факти, панівна доктрина ф інансового права робить висновок щодо детерм інованості фінансових правовідносин в цілому
фінансовими відносинами.
Проте насправді аналіз наведених конкре тних юридичних конструкцій двох різних видів
податків спростовує поширене в науці фінанс ового права твердження про детермінованість с истеми елементів юридичних конструкцій пода тків зокрема та фінансового права в цілому зо внішніми відносно цих конструкцій позаправов ими чинниками. Що стосується податкових відн осин, як окремого виду, та фінансових відносин в
цілому їх існування можливе тільки у якості пр авовідносин, тобто на основі створених в процесі
нормотворчості відповідних нормативних мод елей, або, інакше кажучи, юридичних конструкцій. Поза юридичними конструкціями фінансові
відносини не існують. Тобто, у даному випадку
законодавець не оформляє юридично відносини,
що вже склалися до того фактично, а кожного
разу моделює та породжує їх заново. Як резонно
зауважив свого часу Д.В.Вінницький, після свого
запровадження нова система фінансово -правових
норм створює відповідні їй податкові відносини
– предмет податкового права [8, c.128]. «Факт ичне існування податкових відносин стає можл ивим тільки після їх законодавчого закріплення , в
результаті практичної реалізації правових норм»
[19, c.12-13], - прийшли до висновку представн ики санкт-петербурзької школи фінансового права
М.В.Кустова, О.О.Ногіна та Н.О.Шевелева. Дане
їх спостереження однозначно підтверджує баг атюща як минула, так і сучасна вітчизняна та зарубіжна практика. Тому пошуки джерел та хар актеру системності юридичних конструкцій у ф інансовому праві поза правовою матерією, на н ашу думку, втрачають будь-який сенс.
Проаналізований нами вище панівний у р адянській та пострадянській науках фінансового
права підхід до розуміння системності юриди ч80

них конструкцій фінансового права є закономі рним наслідком механістичного загальнотеорет ичного праворозуміння у юриспруденції в цілому,
в тім числі у новітній постсоціалістичній юри спруденції, якого поки що не вдалося подолати.
Наприклад, автори одного з нових вітчизняних
підручників із загальної теорії держави і права
М.С.Кельман, О.Г.Мурашин та Н.М.Хома наг олошують: «При характеристиці системи права
необхідно пам’ятати, що вона є явищем о б’єктивного характеру, … укладається не дов ільно, а
у зв’язку із системою існуючих суспільних ві дносин» [17, c.370], тобто, зумовлюється зовні шніми стосовно права неправовими чинниками.
У найновішому академічному курсі теорії
держави і права, затвердженому Міністерством
освіти і науки України у якості підручника зі сп еціальності «Правознавство», Н.М.Пархоменко ще
відвертіше підтримує вищезазначений підхід до
розуміння характеру та джерела системності права
в цілому та усіх якісно виокремлених його склад ових частин: «Системність суспільних відносин н адає праву системних властивостей та зумовлює
його структуру, яка є цілісним об’єднанням відн осно самостійних, але пов’язаних між собою елем ентів – норм права, основним призначенням яких є
регулювання суспільних відносин» [32, c.387]. Цей
підхід є типовим для сучасного як вітчизняного,
так і зарубіжного [7, c.281] загальнотеоретичного
правознавства.
Існує і протилежний підхід до розуміння
природи системності юридичної конструкції ф інансового права. У пострадянські й вітчизняній
науці фінансового права одним з перших його
започаткував Д.А.Кобильник. За основу виділе ння елементів юридичної конструкції пільг при
оподаткуванні ним обрано критерій міри участі
того чи іншого елементу у формуванні та реал ізації
податкового зобов’язання. Якщо основні елементи
цієї конструкції, на його думку, стосуються розм ірів та критеріїв податкового зобов’язання, то дод аткові елементи деталізують його виконання, осо бливості форм, строків, порядку сплати та суттєво
не впливають на зміст даного зобов’язання [18].
М.П.Кучерявенко оцінив даний критерій, як «д осить специфічний» [22, c.138].
Не вдаючись до полеміки з автором цього
оригінального підходу до розуміння характеру
системності відповідної юридичної конструкції
фінансового права з прив оду змісту цієї конструкції, відзначимо та підтримаємо, на нашу думку,
головне в позиції Д.А.Кобильника – він шукає
джерела системності елементів даної юридичної
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конструкції не поза нею, а в ній самій, у функц іях та взаємозв’язках елементів цієї конструкції.
Даний підхід до розуміння системності
юридичних конструкцій фінансового права у с учасній науці фінансового права найбільш повно
та послідовно, на нашу думку, знайшов своє від ображення у роботах І.І.Бабіна. Зокрема, у ста тті
«Структурно-функціональний аналіз юридичної
конструкції податку» він дійшов висновку про си стемність як іманентну властивість юр идичної
конструкції податку. За його словами, «фундаме нтальна системність внутрішньої організації юрид ичної конструкції податку, система її зв’язків із с ередовищем, з механізмами управління оподатк уванням та їх розвитком, функціювання юридичної
конструкції податку в цілому» належить до числа
«її субстанційних властивостей» [6, c.82].
Тобто, І.І.Бабін на відміну від пануючого в
науці фінансового права механісти чного підходу
до розуміння характеру системності юридичних
конструкцій фінансового права відмовився від з астосування генетичного та хронологічного при нципів пояснення системності юридичної констру кції фінансового права. Цей його вчинок глибоко
продуманий та цілком виправданий, оскільки в ищезазначені принципи за своєю природою спр оможні забезпечити з’ясування тільки зовнішніх
ознак юридичної конструкції фінансового права,
проте не її внутрішніх властивостей.
Із ситуації, яка склалася в науці фінансов ого права з приводу з’ясування системних хара ктеристик юридичних конструкцій фінансового
права, І.І.Бабін запропонував знайти вихід у сп еціальному аналізі усіх видів їх корелятивних,
просторових зв’язків, які були сприйняті та ві дтворені ним у якості методологічного принципу
системності. Тобто, з позицій цього підходу дж ерело системності юридичних конструкцій фінанс ового права належить шукати не у системності су спільних відносин, що врегульовуються відпові дною юридичною конструкцією, а у яко стях самої
цієї конструкції, точніше кажучи, у її внутрішній
формі, яка чітко відмежовує її зміст як якісно
виокремленої субстанції права від зовнішнього
середовища. Правильне сприй-няття даного феномену є найважливішим для адекватного розуміння
та тлумачення системності права в цілому та усіх
його якісно виокремлених частин.
У юриспруденції в цілому, в тім числі й
науці фінансового права внутрішню форму
юридичних конструкцій, як правило, пов’язують
із закритістю останніх. Тобто, за даного підходу
форма явища сприймається однобі чно, лише у
якості феномену, що відмежовує відповідне

явище об’єктивної дійсності від його зовнішнь ого середовища [16, c.29-31; 15, c.86]. Насправді ж
має місце якраз протилежна ситуація. Коли б
юридичні конструкції фінансового права були за
своєю природою дійсно закритими системами,
вони не просто були б неспроможними взаємод іяти із дійсністю публічних фінансів та іншими
юридичними конструкціями права, тобто, вияв илися б не тільки не придатними для використа ння, але й були б не життєвими, перетворилися б у
різновид юридичних фікцій. Даний наш висн овок
базується на дії універсального другого закону
термодинаміки, у відповідності з яким в будь -якій
замкнутій системі самочинно зростає ентропія
(енергія витрачається на підтримання функціон ування системи. – В.Л.) і з часом така система неминуче руйнується, гине, якщо не відбудеться вчасно
взаємодія даної системи із зовнішнім середовищем,
тобто, не буде порушена замкнутість системи та
забезпечена цим самим енергетична підтримка с истеми за рахунок зовнішньої енергі ї. Даний закон
поширюється також на юридичні конструкції ф інансового права як різновид систем.
На основі другого закону термодинаміки
загальною теорією систем виведено закон ві дкритості будь-якої стійкої та протяжної в часі
системи [23, c.46]. Тобто, такій системі відкритість властива іманентно, як умова та форма її
взаємодії із зовнішнім середовищем. Один із
найважливіших постулатів парадигми система –
зовнішнє середовище полягає в тому, що завжди необхідно розрізняти зовнішнє середовище
системи (у нашому випадку в найбільш загальній
формі це є дійсність публічних фінансів в ціл ому) та систему (юридичну конструкцію фінанс ового права) в оточуючому середовищі. Значення
даного розрізнення для вивчення властивостей
юридичних конструкцій фінансового права н еоціненне. За цим розрізненням насамперед пр оступає ще одне розрізнення – відносин залежності між системою (юридичною конструкцією ф інансового права) та оточуючим середовищем
(дійсністю публічних фінансів), з одного боку, та
залежностей між різними юридичними к онструкціями фінансового права, з іншого боку.
Аналіз юридичної практики застосування
даних конструкцій фінансового права, правової
природи взаємодії цих конструкцій з дійсністю
публічних фінансів (за традиційною термінолог ією науки фінансового права - з предметом фінансового права) однозначно спростовує генет ичний, причинно-наслідковий характер впливу
предмету фінансового права на юридичні кон струкції фінансового права, детерміністичну вз а-
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ємодію першого та другого феноменів. Адже,
наприклад, не існувало в Україні жодного виду з
нині чинних податків до моменту їх законода вчого запровадження, як і не продовжують бути
чинними податкові відносини, скасовані закон одавцем. Так, у частині першій ст. 67 Конст итуції
України прямо зазначено, що «Кожен з обов’язаний сплачувати податки і збори, в поря дку і розмірах, встановлених законом» [1, c.34]. А
пункт 10 ст. 3 Закону України «Про систему
оподаткування» визначає, який мінімум юридичних параметрів повинен містити податковий закон
щодо запроваджуваного ним податку [3, c.78]. По
суті, у ньому мова іде про типову юридичну кон струкцію податку за законодавством України.
Цей же аналіз засвідчує, що не існує в пр ироді і протилежного детермінізму, а саме, що,
наприклад, юридична конструкція податку може
без врахування природи публічних фінансів визначати та забезпечувати загальнообов’язкові
платежі. Якщо перша крайність (вище сформульований тип детермінізму) сповідується гол овним
чином теоретиками фінансового права, то друга
крайність – віра у всесильність юридичних кон струкцій фінансового права – частіше всього сповідується політиками, що перебувають при владі. В
тім числі вона притаманна нинішньому керівниц тву Української держави, яскравим свідченням чого
є чинний Закон України «Про державний бюджет
України на 2008 рік» [5, Ст. 78].
Якщо не враховувати об’єктивних приро дних потреб людей та діяти волюнтаристськи, н априклад, пов’язати необхідність сплати податків
з такими несуттєвими обставинами, що вони можуть легко обминатися величезною більшістю,
якщо не всіма потенційними платниками (наприклад, пов’язати податок з власників транспортних
засобів з не власністю на них, а, наприклад, із шв идкістю їзди на автодорогах), то будь -яка конструкція фінансового права за таких умов виявиться не
дієвою. На превеликий жаль, пострадянське вітчизняне фінансове право містить в собі значну кіл ькість таких не дієвих юридичних конструкцій.
Той детермінізм, який приписують предм ету фінансового права щодо фінансового права в
цілому, інститутів фінансового права, в кінцев ому підсумку тієї чи іншої юридичної конструкції
фінансового права, можна пояснити тільки нас адженою ззовні інерцією сприйняття характеру
взаємодії юридичних конструкцій фінансового
права та дійсності публічних фінансів; загальн оприйнятими у певному науковому середовищі
модусами опису взаємодії різних рівнів системи
фінансового права та відповідного зовнішнього
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середовища. В дійсності цього, як було показано
вище, немає, тобто, це не феномен фінансового
права, а парадигмальна установка певної наук ової школи чи певних наукових шкіл.
На нашу думку, така установка, якщо зн ехтувати ще наявним, проте все слабшим з року в
рік, генетичним зв’язком пострадянської вітчи зняної та зарубіжної науки фінансового права, з
властивими їй ідеологемами, може бути поясн ена впливом на сучасну теорію фін ансового права, як і на юриспруденцію в цілому, методолог ічного ідеалу герменевтичного «антипозитиві зму», про який найкраще сказав Х. – Г.Гадамер:
«Пізнання соціально-історичного світу [а прав ова матерія у всіх її проявах саме з цієї групи
явищ. – В.Л.] не може піднятися до рівня науки
шляхом застосування індуктивних методів пр иродничих наук. Щоб не означало тут слово «на ука»… Одиничне не є простим підтвердженням
закономірності, яка у практичних обставинах
дозволяє робити передбачення. Навпаки, ідеалом
тут повинно бути розуміння самого явища у його
однократній і історичній конкретності. При ць ому можливий вплив якомога більшого обсягу
загальних знань; мета ж полягає не у їх фіксації,
розширенні для глибшого розуміння загальних
законів розвитку, а навпаки, у розумінні суті
явищ [11, c.45-46].
На цей факт, як на методологічну недоро звиненість теорії права, вказує і відомий теоретик
права М.М.Тарасов: «Саме дане питання, - пише
він, - і залишилося, по суті справи, за межами
уваги вітчизняного правознавства, оск ільки до
позитивізму як наукової методології наша юри спруденція завжди відносилась без особливої п ошани. Обравши установку на виведення наук ового теоретичного знання про право шляхом уз агальнення й аналізу емпіричних фактів, ми пра ктично залишили поза увагою пов’язаний з цим
гносеологічний рівень побудови наших теорій.
Досягши визнаних висот у строгості професійн ого, що базується на юридичній догмі, мислення,
у сфері теорії наукового пізна ння, ми схильні до
достатньо вільного поводження з нормами і пр авилами дослідницької діяльності, виправдову ючи це простою вказівкою на специфіку прав ознавства як науки гуманітарної, де вже сам
об’єкт не дозволяє формалізувати ні проц едури,
ні результати досліджень. Звідси і припускаємо,
що метод юриспруденції як система ос обливих,


Деякі причини цього явища, очевидно, пов’язані з її
генезисом. Див.: Тарасов Н.Н. Методологические
проблемы юридической науки. – Екатеринбург, 2001.
– С. 97.
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формалізованих правил мислення з приводу пр ава, у нашій науці існувати не може» [31, c.58 -59].
Важко втриматися від спокуси не прокоментув ати дане резюме поважного вченого -правознавця
як винятково важливе для адекватного сприйня ття та істинного розуміння основоположних пр облем методології сучасної вітчизняної теорії ф інансового права.
Отже, аналіз змісту та характеру розрі знення юридичної конструкції фінансового права
та відповідного їй зовнішнього середовища переконує, що не існує і в принципі не може бути між
даними явищами залежності детерміністс ького
типу, онтологічного характеру як з одного, так і з
іншого боку. Водночас практика перек онує, що
між ними існує стійка функціональна взаємодія та
взаємозалежність, яка з’являється уже після утв орення відповідної конструкції фінансового права та
появи адекватної їй частини дійсності публічних
фінансів. Даний факт вказує на неістинність, а
звідси і на неспроможність усіх панівних конце пцій фінансово-правового інституту.
Розрізнення юридичної конструкц ії фінансового права як системи з відповідним їй зовн ішнім середовищем з позицій вимог парадигми
теорії систем буде не завершеним, якщо його не
доповнити розрізненням юридичних конструкцій
фінансового права як систем між собою. Аналіз
змісту та характеру даного розрізнення насамперед засвідчує, що відкритість юридичних
конструкцій фінансового права як систем має не
абсолютний, а чітко визначений вибірковий х арактер. Дану їх властивість на прикладі податк ового права ґрунтовно розкрив та образно зобр азив І.І.Бабін. Однак він не скористався сповна
своєю переконливою аргументацією та не зробив
адекватного підсумкового висновку щодо змісту
та характеру даної властивості юридичної кон струкції податку як системи.
Зокрема, піддаючи структурно -функціональному аналізу юридичну конструкцію пода тку як систему, І.І.Бабін виявив наявність у ній
постійних та змінних величин. До перших, як
встановив він, належать суб’єкти податкового
правовідношення – публічний суб’єкт та платник
податку. Зміна хоча б одного з них, як засв ідчує
практика, з неминучістю веде до зміни даної
юридичної конструкції податку іншою констр укцією, оскільки у цьому випадку з’являються
новий платник податку чи новий його одерж увач. Усі ж інші її елементи – елементи оподаткування – не є постійними і в межах однієї і тієї ж
юридичної конструкції податку, як довів І.І.Бабін,
можуть змінюватись і змінюються [6, c.82]. Зв’язок

юридичної конструкції податку як системи із зо внішнім середовищем забезпечують саме ось ці н езмінні елементи юридичної конструкції податку,
оскільки тільки вони є та можуть бути її метою у
кожному конкретному випадку.
Екстраполюючи дане положення на юриди чні конструкції фінансового права як системи в ц ілому, необхідно сказати, що у кожному конкре тному випадку тільки суб’єкти фінансового правовідношення, як постійні елементи відповідних
конструкцій фінансового права, забезпечують їх
зв’язок із відповідним зовнішнім середовищем.
Саме дана властивість постійних елементів юрид ичних конструкцій фінансового права у кожному
конкретному випадку зв’язуватись виключно з
адекватним зовнішнім середовищем – конкретною
формою публічних фінансів – на нашу думку, робить можливим та доцільним використання тип ових юридичних конструкцій фінансового права у
якості інтегрального іманентного критерію вид ілення фінансово-правових інститутів та систематизації позитивного фінансового права за його вну трішніми якостями, тобто, його правовими власт ивостями, в цілому. Дану властивість можна назвати
вибірковою відкритістю юридичних конструкцій
фінансового права. Це перший висновок, який слідує із розрізнення юридичних конструкцій фіна нсового права як систем між собою.
По-друге, розрізнення юридичних констр укцій фінансового права як систем між собою в имагає здійснення у науці фінансового права п ереходу від розрізнення цілого та частини теорією
системної диференціації. Це зумовлено неісти нністю та неадекватністю сприйняття будь -яких
якісно виокремлених феноменів фінансового
права як сукупності фінансово -правових норм.
Якщо ж в конкретних випадках насправді існ ують ще не оформлені, не трансформовані сист емно сукупності фінансово -правових норм, то тут
ще немає структурно-оформлених, якісно виокремлених феноменів фінансового права, вони ще
не склалися, а в окремих випадках можуть нік оли й не скластися.
Отже, системна диференц іація є не що інше, як повторення систем в системах, одних
юридичних конструкцій фінансового права у
складі інших юридичних конструкцій фінансов ого права. Тим самим сукупна система набуває
функцію «внутрішнього оточуючого середов ища» для подібних часткових систем, причому
для кожної такої часткової системи специфі чним чином. Таким чином, розрізнення типу си стема-система (юридичних конструкцій фінанс ового права між собою) знову набуває характеру
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вище проаналізованого розрізнення система оточуюче середовище (юридична конструкція
фінансового права – адекватний фрагмент дій сності публічних фінансів). Цей процес в принц ипі не може мати меж, оскільки будь -яка реальність, в тім числі фінансово -правова, невичерпна.
Кожне розрізнення нової часткової системи та
нового внутрішнього оточуючого середовища
являтиме собою нову сукупну систему, однак
щоразу з іншою метою.
Наявна юридична практика підтверджує
саме таку динаміку розвитку юридичних кон струкцій фінансового права та їх взаємодії між
собою. Наприклад, згідно Зако ну України «Про
податок з доходів фізичних осіб» елементами
юридичної конструкції зазначеного податку є:
платник податку, об’єкт оподаткування, загал ьний оподатковуваний дохід, податковий кредит,
податкові соціальні пільги, ставка податку, пор ядок нарахування, утримання та сплати (перер ахування) податку до бюджету, регулювання ос обливостей нарахування та сплати окремих видів
доходів, порядок сплати (перерахування) пода тку до бюджету; особи, відповідальні за нарах ування, отримання та сплату (перерахування) п одатку до бюджету; порядок надання річної д екларації про майновий стан і доходи (податкової
декларації); забезпечення виконання податкових
зобов’язань; відповідальність; уникнення міжн ародного подвійного оподаткування [2].
Тобто, вище наведена ідеальна юри дична
конструкція податку з доходів фізичних осіб мі стить у собі і такий елемент, як відповідальність.
Він відіграє пасивну функцію до моменту вч инення платником податку чи його законним
представником податкового правопорушення, н априклад, не внесення у якості податку його частини і виникнення на цій підставі податкового боргу.
У такому випадку функція елементу «відповідал ьність» юридичної конструкції податку з доходів
фізичних осіб стає активною, формулює нову ко нкретну мету, відмінну від мети юридичної ко нструкції податку з доходів фізичних осіб в цілому і
зумовлює появу у вище названій системі нової пі дсистеми – юридичної конструкції, покликаної з абезпечити погашення вчасно не внесеної частини
податкового платежу (податкового боргу).
Дана конструкція передбачена Законом
України «Про порядок погашення зобов’язань
платників податків перед бюджетами та держа вними цільовими фондами»: контролюючі органи;
підстави для примусового стягнення активів та
визначення бюджетного фонду; порядок подання
податкової декларації та визначення суми пода т84

кових зобов’язань; порядок узгодження сум п одаткових зобов’язань, оскарження рішень кон тролюючих органів та визначення податкового
боргу; податкове повідомлення і податкові вим оги; джерела сплати податкових зобов’язань або
погашення податкового боргу платника податків;
податкова застава; адміністративний арешт акт ивів, що перебувають у податковій заставі; пог ашення податкового боргу державних або ком унальних підприємств; погашення податкових
зобов’язань або податкового боргу в разі ліквідації платника податків; порядок погашення пода ткових зобов’язань або податкового боргу при
реорганізації платника податків; розстрочення та
відстрочення податкових зобов’язань платника
податків; строки давності; пеня; штрафні санкції
(штрафи); списання та розстрочення податкового
боргу [28, c.221-275].
Отже, елемент «відповідальність» юриди чної конструкції податку з доходів фізичних осіб в
активному стані сам трансформується у складну
юридичну конструкцію, вибудувану навколо м ети, що принципово відрізняється від мети вище
зазначеної юридичної конструкції. Нова юрид ична конструкція – юридична конструкція пода ткової відповідальності – залишаючись генетично
пов’язаною з попередньою юридичною конструкцією податку з доходів фізичних осіб, водночас
якісно відрізняється від її внутрішньої форми, оск ільки має власну внутрішню форму. Це робить н еможливим успішне функціювання даних обох
юридичних конструкцій у якості однієї юридичної
конструкції. Остаточно довершує це поява нових
елементів, які за своїми функціональними властивостями неспроможні влитись в число елементів
попередньої юридичної конструкції.
З вище викладеного, на нашу думку, з д остатньою підставою можна зробити, по -перше,
висновок про доцільність використання у досл ідженнях юридичних конструкц ій фінансового
права закону системного сепаратизму , який
гласить, що різноякісні складові елементи сист еми завжди структурно незалежні. Між ними і снує головним чином функціональний зв'язок.
Інколи може мати місце взаємопроникнення
елементів, але це не позб авляє цілісності та виокремленості кожного з них [26, c.436 -437]. Тобто, з позицій вимог даного закону юридична
конструкція фінансового права як система мо жлива лише за умови єдиної мети існування для
усіх її складових елементів. Це по -перше. Подруге, внутрішнє поєднання елементів юриди чних конструкцій фінансового права у систему
завжди детерміноване внутрішньою формою цієї
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системи, інакше кажучи, її просторовою межею,
що належить до системи, а не відповідного зо внішнього середовища.
Тобто, внутрішня форма юридичної конструкції фінансового права як системи відіграє
функцію межі системи. У кожної юридичної
конструкції фінансового права є своя межа. Дана
межа відіграє подвійну роль у системі – з одного
боку, вона її відмежовує від зовнішнього серед овища, у нашому випадку – від дійсності публічних фінансів, робить спільно з елементами си стеми власне системою; з іншого боку, дана межа
пов’язує систему, якою є юридична конструкція
фінансового права, із зовнішнім середовищем – з
дійсністю публічних фінансів. Звідс и межа юридичної конструкції фінансового права розрізняє
та розділяє елементи даної системи та елементи
адекватного їй зовнішнього середовища, однак
не розділяє зв’язків, що можуть виникати і за
певних умов виникають між елементами даної
системи та відповідного зовнішнього середов ища. Завдяки останньому і підтримується стабіл ьність, життєвість юридичних конструкцій фіна нсового права як систем.
Якщо ж у періодичних зв’язках певної
юридичної конструкції фінансового права як с истеми та відповідним зовнішнім се редовищем
(адекватною формою публічних фінансів) зникає
суспільна потреба і внаслідок цього вони втр ачають зовнішню підтримку, енергію на мові з агальної теорії систем, то дана юридична кон струкція фінансового права в той чи інший спосіб
перестає функціонувати. Наприклад, з появою у
бувшому СРСР колгоспів тодішньою державою
їх було обкладено сільськогосподарським пода тком. У 1937 р. Радянська держава цей податок
замінила прибутковим податком з колгоспів [12,
c.193]. Цей податок з рядом його наступних
трансформацій проіснував до тих пір, до яких
існували колгоспи, тобто, до часу припинення
існування зовнішнього середовища, адекватного
юридичній конструкції прибуткового податку з
колгоспів. Серед податків суверенної Українс ької держави він уже не значився [3, c .31, 32].
По-друге, на вище викладене, враховуючи,
що в основі кожного фінансово -правового інституту лежить відповідна юридична конструкція
фінансового права, на нашу думку, зовсім інший
розв’язок повинен мати спір між М.П.Кучеря венком та Д.В.Вінницьким п ро систему Загальної частини податкового права. Зокрема,
Д.В.Вінницький характеризує Загальну частину
податкового права як «…особливий складний
інститут, що виражає собою єдність податкового

права, його самостійність та відносну автон омію» [8, c.297].
Заперечуючи Д.В.Вінницькому, М.П.Куче рявенко пише, що «Більш логічним видається
розглядати Загальну частину як сукупність інститутів (виділено мною – В.Л.), що визначають
основні начала та підходи у податково -правовому регулюванні інститутами Особливої част ини, а не як окремий складний інститут. Саме т ому, - резюмує М.П.Кучерявенко, - вбачається не
достатньо логічним і виділення ним (Д.В.Він ницьким – В.Л.) в системі Загальної частини (з агальних положень про податкові зобов’язання)
трьох основних структурних типів таких відносин: 1) «зобов’язання «платник под атку (платник
збору) – фіск»; 2) зобов’язання «платник податку
– податковий агент – фіск»; 3) зобов’язання
«банк (що здійснює перерахування податку, зб ору) – фіск»» [21, c.512-513].
В дійсності з позицій системного підходу
та структурно-функціонального аналізу Загальна
частина податкового права являє собою не «ос обливий складний інститут» податкового права,
не механічну «сукупність» його інститутів, а с истему зумовлених горизонтальними та вертик альними функціональними зв’язками інститутів
податкового права. В основі вище зазначеної с истеми лежить система відповідних юридичних
конструкцій податкового права.
Висновки. 1. Системність юридичної ко нструкції фінансового права – це іманентна (внутрішньо організована) властивість єдності усіх її
елементів в сукупності, зумовлена єдиною метою
їх існування та виокремлена внутрішньою фо рмою даної юридичної конструкції, що від іграє
функцію її межі з відповідним зовнішнім серед овищем (адекватною формою публічних фіна нсів), тобто, належить до юридичної кон струкції
фінансового права як системи, а не аде кватної
форми публічних фінансів як зовнішнього відн осно цієї системи середовища. Елементи юриди чної конструкції фінансового права в силу своєї
природи можуть існувати тільки у системі, органічними складовими частин ами якої вони є.
2. Кожній юридичній конструкції фінансов ого права властива адекватна тільки їй внутрішня
форма (межа). Дана межа відіграє подвійну фун кцію у системі: відмежовує від зовнішнього серед овища усі внутрішні елементи даної системи та спільно з ними існує у якості системи, з одного боку;
пов’язує систему, якою є юридична конструкція
фінансового права, з адекватним зовнішнім сер едовищем (дійсністю публічних фінансів).

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 385. Правознавств о.

85

Субстанціональні якості типової юридичної конструкції фінансового права

3. Внутрішня форма (межа) юридичної кон струкції фінансового права розділяє елементи даної
системи та елементи адекватного їй зовнішнього
середовища, проте не розділяє зв’язків, що можуть
виникати і за певних умов виникають між елеме нтами даної системи та елементами відповідного
зовнішнього середовища. Завдяки цьому підтримується стабільність, життєвість юридичних констр укцій фінансового права як систем.
4. Юридичним конструкціям фінансового
права властивий закон системного сепар атизму,
який полягає в тому, що різноякісні складові
елементи системи завжди структурно незалежні.
Між ними існує головним чином функціональний
зв'язок. Інколи має місце взаємопроникнення ел ементів, але це не позбавляє цілісності та виокре мленості кожного з них. Тому з позицій вимог зак ону системного сепаратизму юридична кон струкція
фінансового права як система можлива лише за
умови єдиної мети існування для усіх її складових
елементів, по-перше, та поєднання цих елементів у
систему її внутрішньою формою, інакше кажучи, її
просторовою межею, по-друге.
5. Вибіркова відкритість юридичних конструкцій фінансового права, що проявляється у
властивостях їх постійних елементів в кожному
конкретному випадку зв’язуватись виключно з
адекватним зовнішнім середовищем – конкретною формою публічних фінансів – робить можливим та доцільним використання типових юридичних конструкцій фінансового права у якості
інтегрального іманентного критерію виділення
фінансово-правових інститутів та систематизації
позитивного фінансового права за його внутр ішніми якостями, тобто, його правовими власт ивостями, в цілому.
Структуровність типової юридичної
конструкції фінансового права. Закон оптим альності структури. Поряд з системністю, тобто, фактично якісною виокремленістю, відмеж ованістю юридичної конструкції фінансового пр ава від зовнішнього середовища, в тім числі й інших юридичних конструкцій, винятково важл ивою властивістю її є також її структуровність як
системи. Якщо головним принципом системності
є забезпечення та підтримка якісної виокремл еності, цілісності певного системного об’єкту, в
тім числі й типової юридичної конструкції ф інансового права, то головним принципом її
структуровності є зумовлення її будови та вну трішнього устрою цільовим призначенням та вл астивостями елементів юридичної конструкції
фінансового права, забезпеченням та підтр имкою
її функціональності як системи в цілому.
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Як переконує аналіз, останнє досягається
завдяки наявності найрізноманітніших за св оєю суттю, характером та особливостями
зв’язків між окремими елементами юридичної
конструкції фінансового права, груп елеме нтів між собою, а також із зовнішнім середов ищем. Даний аспект властивостей типових кон струкцій фінансового права, фінансового права як
галузі права в цілому найменше досліджений
наукою фінансового права. У величезній більш ості робіт вчених юристів -фінансистів про різноманітні внутрішні та зовнішні зв’язки фінансово правової матерії навіть не згадується. Тому і
продовжуються пошуки джерел системності ф інансового права поза правовою мат ерією.
Водночас вважаємо за необхідне відзначити,
що в науці фінансового права на даний час уже
сформувалися достатні передумови для спеціал ьного вивчення системи найрізноманітніших
зв’язків, що діють в середині фінансового права, в
тім числі і зв’язків елементів (та їх об’єднань)
юридичних конструкцій фінансового права. Зокр ема, останню тезу мимовільно блискуче демонструє
М.П. Кучерявенко.
Так, на його думку, правовий механізм п одатку (так він іменує явище, яке є за своєю суттю
юридичною конструкцією податку) «являє собою
певним способом (виділено мною. – В.Л.) співпорядковану систему і вклю чає обов’язкові та
факультативні елементи. Обов’язкові елементи, в
свою чергу, поділяються на основні і додаткові».
Основні елементи, як вважає М.П.Кучерявенко,
визначають фундаментальні, сутнісні характер истики податку, які формують головні уявлення
про зміст податкового механізму. До даних ел ементів він відносить: платника податку; об’єкт
оподаткування; ставку податку [22, c.138 -139].
У якості додаткових елементів правового
механізму податку М.П.Кучерявенко називає:
предмет, базу та одиницю оподаткування; джерело сплати податку; методи, строки і способи
сплати податку; особливості податкового реж иму; бюджет чи фонд надходження податку; ос обливості податкової звітності. При цьому він з азначає, що додаткові елементи правового механ ізму податку в такій же мір і обов’язкові, як і основні елементи, що «Цільний правовий механізм
податку можливий тільки як сукупність осно вних і додаткових елементів» [22, c.139 -140].
Як зазначає сам же М.П.Кучерявенко, є два
типи додаткових елементів правового механізму
податку: а) ті, що деталізують основні елементи чи
безпосередньо пов’язані з ними (наприклад, пре дмет, база та одиниця оподаткування прямо чи оп о-
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середковано залежать від об’єкта оподаткування);
б) ті, що мають самостійне значення (методи, стр оки і способи сплати податку; бюджет чи фонд надходження податку тощо). Тобто, резюмує він, д одаткові елементи правового механізму податку д еталізують специфіку конкретного платежа, ств орюють завершену і повну систему податкового
механізму, забезпечують логічний та раціональний
режим його закріплення [22, c.139-140].
Нарешті, згідно позиції М.П.Кучерявенка,
третю групу елементів правового механізму пода тку складають факультативні елементи, які «абс олютно не впливають на досконалість і з акінченість
правового регулювання». В їх числі він називає:
запровадження спеціальних кадастрів з майнових
податків; специфічні реєстри; б андельний спосіб
сплати податків і т.д. Вони, як він вважає, можуть
бути присутніми у правовому механізмі податку, а
можуть і не бути в ньому [22, c.141].
Отже, М.П.Кучерявенко зробив ґрунтовний
аналіз змісту правового механізму податку, зді йснив одну з найкращих у науці фінансового пр ава класифікацій елементів цього механізму у
відношенні з їх змістовним наповненням та звів
дані елементи до трьох якісно різнорідних г руп
цих елементів. Однак його аналіз правового м еханізму податку, на нашу думку, є неповним, до
певної міри однобічним, оскільки він не зумів
пояснити, завдяки чому потрапили ті чи інші
елементи правового механізму податку у відп овідну групу, у який саме спосіб ці елементи, а
також якісно виокремлені групи даних елементів
взаємодіють між собою і т.д. тобто, М.П.Кучеря венко у своєму аналізі правового механізму п одатку обмежився баченням тільки власне елем ентів системи, проте не розгледів зв’язків між ц ими елементами та їх якісно виокремленими гр упами як внутрішньої форми пр авового механізму
податку, не з’ясував, що носіями цих зв’язків і є
власне елементи та якісно в иокремлені групи
даних елементів. Цим самим М.П.Кучерявенко
по суті знехтував філософським пр инципом єдності змісту та форми, що зобов’язує розглядати
будь-який зміст, як оформлений, а його форму,
як змістовну.
Ще ближче підвів теорію фінансового пр ава до виявлення та істинного розуміння суті і
характеру зв’язків між різними, за визначенням
самого ж автора, «елементами юридичного складу податку», С.Г.Пепеляєв. На відміну від М.П.Ку черявенка останні він поділяє тільки на дві групи
елементів: а) сутнісні елементи (платник податку;
об’єкт податку; предмет податку; масштаб пода тку; метод врахування податкової бази; податковий

період; одиниця оподаткування; тариф ставок (п одаткова ставка (норма податкового обкладення) і
метод оподаткування); порядок обчислення пода тку; звітний період; строки сплати податку; спосіб і
порядок сплати податку) та б) факульт ативні: порядок утримання сум податку та відповідальність
за податкові правопорушення.
При цьому С.Г.Пепеляєв зазначає: «У п ерерахунку елементів юридичного складу пода тків, наведеному у ст.17 частини першої Податк ового кодексу Російської Федерації, деякі позиції
укрупнені. Наприклад, у якості одного з елеме нтів вказана податкова база. Проте податкову базу
неможливо розрахувати без визначення предмета
і масштабу податку, одиниці оподаткування, м етоду обчислення» [25, c.92 -93]. Цим самим
С.Г.Пепеляєв по суті визнає наявність між ел ементами юридичного складу «податку» внутр ішніх причинно-наслідкових зв’язків. Проте сам
він даних зв’язків не виявляє, не вид іляє та не
досліджує, внаслідок чого його наукова позиція у
питаннях пояснення структури «юридичного
складу податку» та функціонування даного скл адного об’єкту методологічно тотожна позиції
М.П.Кучерявенка.
Окремими вченими зроблено ще один крок
вперед по шляху дослідження структуровності як
властивості юридичних конструкцій фінансового
права, який можна звест и до визначення факту
наявності зв’язків між елементами даних кон струкцій та перших спроб оцінки ролі та значення
таких зв’язків. Зокрема, О.В.Дьомін, досліджуючи
поняття та склад елементів оподаткування, у 2006
р. дійшов висновку, що «економічні і правові елементи» оподаткування «переплетені і взаєм опов’язані» [14, c.201]. Однак згаданих ним взаєм озв’язків елементів оподаткування О.В.Дьомін не
виділяє, не досліджує і в подальшому у дослідже ннях російського податкового права до категорії
зв’язків елементів оподаткування не повертається.
У тому ж році В.М. Іванова дійшла висно вку про те, що «Особливістю юридичної констр укції податку є наявність у ній складних систе мних зв’язків» [15, c.59]. В і ншому місці цієї ж
монографії вона пише: «Сукупність виділених
елементів, характер відносин і зв’язків, що скл адаються між ними, порядок їх впливу один на
іншого, на податкову систему в цілому, а також
зворотний вплив податкової системи на вказані
елементи свідчить про їх структурно функціон альну єдність» [15, c.25]. Май же на початку власного монографічного дослідження В.М. Іванова
констатує: «Між елементами пода ткової системи
проявляється взаємозв’язок і взаємозале жність,
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що визначає місце кожного елемента в системі,
його вплив на цілеспрямований розвиток пода ткової системи» [15, c.21]. І тільки єдине на всю
монографію В.М.Іванової її судження щодо
зв’язків елементів можна віднести до такого, що
має відношення до характеристики природи
зв’язків між елементами податкових систем, як
складних об’єктів: «Системний підхід, - резюмує
вона, - передбачає наявність самоорганізації п одаткової системи, зв’язки між елементами якої
носять ймовірнісний характер » [15, c.20] (виділено мною. – В.Л.).
Тільки Д.В.Вінницький вперше у 2004 р.,
досліджуючи конституційну зумовленість ко жного з елементів конструкції оподаткування, вк азує, послуговуючись мовою вчених-хіміків, на
своєрідну валентність (а по суті на основну вла стивість) кожного з елемента даної конструкції,
яка і зумовлює природу, характер ті рівень
зв’язків його з іншими елементами. «Дійсно, зазначає Д.В.Вінницький, - перелік елементів
оподаткування, закріплений у ст.17 Податкового
кодексу Російської Федерації, не є випадковим.
Тільки в своїй сукупності всі елементи оподаткування з будь-якого окремого податку дозвол яють з достатньою визначеністю встановити міру
обтяження платника податку відповідним пода тком. Об’єкт оподаткування (п.1 ст. 38 ПК РФ)
характеризує саму підставу обтяження податком;
податкова база (п.1 ст.53 ПК РФ) дозволяє вим іряти і «перевести на мову цифр об’єкт опод аткування»; податковий період (ст.55 ПК РФ) обм ежує податкову базу у часі; ставка податку (ст.53
ПК РФ) визначає питому вагу податку, що стяг ується з платника; порядок обчислення податку
(ст.52 ПК РФ) закріпляє правила застосування
ставки податку до податк ової бази у межах визначеного податкового періоду. Останній ел емент оподаткування – «порядок і строки сплати
податку» (ст.ст. 57-58 ПК РФ) покликаний вст ановити орієнтири безпосередньо для виконання
податкового зобов’язання платником податку»
[9, c.59-60].
В іншому місці цієї ж статті Д.В.Вінниць кий зазначає: «Конструкція елементів оподатк ування має певну структуру, вона, як це видно з її
найменування, складається з деякої кількості
елементів, які виконують різні функції у системі
регулювання податкових ві дносин». Тому, на
думку Д.В.Вінницького, необхідно звернути ув агу на «співвідношення між різними елементами
оподаткування, з’ясувати наявні між ними координаційні і субординаційні зв’язки, здійсн и-
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ти їх диференціацію і групування » [9, c.61]
(виділено мною. – В.Л.).
Здійснений
ним
аналіз,
підсумовує
Д.В.Вінницький, по-перше, «підтверджує, що
здатність тієї чи іншої спільності правових норм
бути організованою на основі певної юридичної
конструкції, що відображає їх логічний та фу нкціональний зв'язок (виділено мною. – В.Л.), є
важливим показником юридичної своєрідності
досліджуваної сукупності норм, системності р егулювання» [9, c.63]. По -друге, «Проведений
аналіз дозволяє, - на думку Д.В.Вінницького, - до
певної міри відтінити зв’язки між окремими ел ементами оподаткування, виділити ті з них, які
мають базове значення, і ті, які спрямовані на
характеристику базового елемента, логічно і ф ункціонально залежні від нього» [9, c.62].
На завершення Д.В.Вінницький резюмує:
«Юридична конструкція одержує «прописку» і
як типова (обрана модель), що складається, і як її
позитивне закріплення. У цьому сенсі юридичні
конструкції стають особливим способом зв’яз ку (виділено мною. – В.Л.), що забезпечує відповідність приписів позитивного права природі
відносин, що ним регулюються» [9, c.55].
Таким чином, Д.В.Вінницький є першим
серед вчених юристів-фінансистів, хто спеціал ьно досліджував юридичну конструкцію елеме нтів оподаткування та з’ясував при цьому, що в она складається не лише з елементів оподаткува ння, але й зв’язків між дани ми елементами. Більше того, Д.В.Вінницький певну увагу приділяв
спеціальному дослідженню природи та характеру
цих зв’язків і при цьому дійшов висновку, що
дані зв’язки поділяються на функціональні і
структурні, а останні, в свою чергу, на базові та
залежні від них. Нарешті, Д.В.Вінницький побачив всезагальний характер зв’язків елементів у д осліджуваних ним юридичних конструкціях, на пі дставі чого навіть зробив висновок, що внасл ідок
цієї всезагальності зв’язків юридичної конструкції
елементів оподаткування уся конструкція трансформується по суті у певний спосіб зв’язку між собою
відповідних приписів позитивного фінансового
права. Тобто, Д.В.Вінницький активно посприяв
нагромадженню первинних знань про елементи
юридичної конструкції оподаткування як носії
зв’язків між ними та про власне дані зв’язки, про
певні їх кількісні та якісні характеристики.
Водночас підходу цього знаного теоретика
фінансового права до з’ясування структурован ості юридичних конструкцій фінансового права
властиві, на нашу думку, й ряд не доліків. Поперше, Д.В.Вінницький досліджував юридичну
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конструкцію елементів оподаткування як сист емного об’єкту з позицій елементаристського, а не
системного, підходу. Внаслідок цього він поб ачив у даній конструкції головним чином певну
лінійно-однорідну сукупність її елементів та т аких же лінійно-однорідних логічних чи функці ональних зв’язків між ними, проте не побачив
взаємопов’язаної структури цих зв’язків як вну трішньої форми відповідного правового змісту, не
угледів активної ролі зв’язків як форми від носно
елементів конструкції як її змісту.
З позицій системного підходу першим с еред пострадянський вчених юристів -фінансистів
юридичну конструкцію податку досліджував
І.І.Бабін. Це дало йому можливість не тільки в иявити усю сукупність властивих даній конст рукції права внутрішніх та зовнішніх зв’язків її ел ементів, але й класифікувати за обраною ним ф ункціональною ознакою усі ці зв’язки. В ході
здійсненого аналізу він дійшов обґрунтованого
висновку, що для юридичної конструкції податку
є очевидними, як мінімум, по дві групи внутрішніх і зовнішніх зв’язків.
Так, як вияснив І.І.Бабін, «врегульоване
податковим правом відчуження суспільно нео бхідної частки власності приватного суб’єкта від
нього відбувається з допомогою насамперед і
головним чином групи фіскальни х елементів
юридичної конструкції податку – суб’єкта, об’єкта предмету податку, податкової бази і податк ової ставки, податкових пільг та підстав для од ержання податкових пільг. Між кожним із цих
фіскальних елементів юридичної конструкції п одатку та іншими елементами цієї групи, з одного
боку, існує внутрішній взаємозв’язок та взаєм озумовленість. З іншого боку – є очевидними
зв’язки усієї зазначеної групи фіскальних елем ентів юридичної конструкції податку та юриди чною конструкцією права приватної власності
суб’єкта оподаткування, які з позицій податков ого права є зовнішніми зв’язками. Це одна ієра рхічна структура юридичної конструкції податку.
Її метою є створення легітимних достатніх умов
для відщеплення частини приватної власності у її
виробника та спрямування цієї відщепленої ча стини у публічних фонд» [6, c.81].
Другу групу «внутрішніх зв’язків у юрид ичній конструкції податку, - як зазначає І.І.Бабін, являють собою зв’язки, що складаються між гр упою організаційних елементів юридичної кон струкції податку всередині, тобто, між бюджетом
(фондом) надходження податку, масштабом п одатку, одиницею оподаткування, податковим п еріодом, строком сплати податку, звітним пері-

одом з податку, порядком обчислення податку і
порядком сплати податку. В свою чергу, між д аною групою організаційних елементів як якісно
виокремленою субстанцією юридичної конструкції
податку, з одного боку, та юридичною конструкц ією права публічної власності на податкові надх одження до бюджету складаються стійкі зовнішні
зв’язки, метою яких є забезпечення потрапляння
податку у відповідний публічний фонд, як правило,
бюджет, та зарахування цього податкового надх одження на баланс даного фонду» [6, c.81].
Як слідує з дослідження І.І.Бабіна, «зазн ачені елементи обох груп юридичної конструкції
податку перебувають між собою не в хаотичних,
а в глибоко системних взаємозв’язках та взаєм одії. Саме тому податок як правовий феномен в
ідеальному випадку реалізується тільки в разі
позачергової дії кожного без винятку елемента
обох вище зазначених груп елементів – фіскальної та організаційної – юридичної конструкції
податку» [6, c.81].
Вивчення І.І.Бабіним «усієї сукупності
внутрішніх та зовнішніх зв’язків між елементами
оподаткування» засвідчило, що «вони є двох т ипів – горизонтальні та вертикальні». Перший тип
зв’язків, як з’ясував І.І.Бабін, проявляються «у
міжгруповій взаємодії елементів юридичної
конструкції податку. Другий тип зв’язків проя вляється всередині кожної з трьох груп елементів
оподаткування, однак у різних групах по -своєму.
У групі фіскальних елементів домінуючими, визначальними є фіскальні зв’язки, що відображ ають і виражають фіскальну функцію под атку,
тоді як контрольні зв’язки, що відображають і
виражають контрольну функцію податку, є у ній
похідними від перших і підпорядк овані першим.
У групі організаційних елементів юридичної
конструкції податку, - пише І.І.Бабін, - навпаки,
домінуючими, визначальними є організаційні
зв’язки, що насамперед відображають контрол ьну функцію податку, тоді як фіскальні зв’язки,
що втілюють фіскальну функцію податку, на
цьому етапі відіграють відносно першої групи
зв’язків підпорядковану роль» [6, c.82-83].
У таких елементів юридичної конструкції
податку, як платник податку та одержувач под атку, як встановлено І.І.Бабіним, «первинні і вт оринні якості зв’язків є протил ежними: для платника податку первинним є фіскальний зв'язок, а
організаційний, контрольний у класичному вар іанті завжди є вторинним, тоді як для публічного
суб’єкта – одержувача податку …, навпаки, о рганізаційний, контрольний взаємозв’язок є пе рвинним, а фіскальний вторинним. Отже, - резю-
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мує І.І.Бабін, - функціональний аналіз вертик альної структури зв’язків елементів юридичної
конструкції податку приводить до висновку про
наявність двох рівнів системи цих зв’язків та
ієрархію цих рівнів. Специфічним способо м регулювання багаторівневої ієрархії юридичної
конструкції податку слід вважати управління оп одаткуванням – різноманітні за формами та жорсткістю способи зв’язків рівнів, що забезпечують
нормальне функціонування та розвиток системи
оподаткування. Оскільки ієрархічність будови
юридичної конструкції податку є спец ифічною її
ознакою як системи, остільки зв’язки управління
можна розглядати як один з характ ерних проявів
системоутворюючих зв’язків» [6, c.83].
Таким чином, І.І.Бабіним з позицій систе много підходу ґрунтовно та всебічно досліджено
структурні, функціональні та управлінські
зв’язки юридичної конструкції податку як різн овиду юридичних конструкцій фінансового права,
здійснено їх аналіз та класифікацію. І.І.Бабін з умів виявити та показати активну роль зв ’язків
між елементами юридичної конструкції податку
в цілому та між якісно виокремленими групами
цих елементів у функціюванні даного системн ого об’єкту. Заслугою І.І.Бабіна є й те, що він в иявив подвійну пов’язаність усіх елементів пода тку як фіскальними, так і контрольними (орган ізаційними) зв’язками.
Водночас І.І.Бабіну, як і іншим дослідн икам юридичних конструкцій фінансового права,
не вдалося уникнути, на нашу думку, певних н едоліків. Насамперед, поза полем його зору оп инився інтегративний фактор для ус іх зв’язків досліджуваної ним конструкції права, який
об’єднує їх разом у внутрішню форму права –
мета юридичної конструкції податку. По -друге,
хоч І.І.Бабін і підвів своє дослідження сукупності
зв’язків юридичної конструкції податку впритул
до висновку про те, що дані зв’язки є нічим і ншим, як внутрішньою формою позитивного змі сту даної системи, однак власне ць ого висновку
не зробив. По-третє, І.І.Бабін лише у найзагал ьніших рисах намітив наявність у юридичної
конструкції податку генетичних зв’язків у сист еми в цілому та її окремих елементів.
Зокрема, зазначив він, «неупереджений
функціональний аналіз юридичної конструкції
податку дозволяє з’ясувати ще ряд її субстанці ональних якостей. Насамперед це стосується
структури самої конструкції. У ній є незмінні т а
змінні величини. До перших належать суб’єкти
податкового правовідношення – публічний
суб’єкт в особі відповідного бюджету чи фонду
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надходження податку і платник податку … Зміна
хоча б одного з них з неминучістю веде до зміни
юридичної конструкції певного податку іншою
конструкцією, оскільки у цьому випадку з’яв ляється новий платник податку чи новий й ого
одержувач. Усі ж інші її елементи – елементи
оподаткування – не є постійними і в межах однієї
і тієї ж юридичної конструкції можуть змінюв атись і змінюються» [6, c.82].
Звісно, що за цих обставин змінюються
зв’язки між різними елементами оподаткування
та проявляються зв’язки між попереднім та н овим змістом одного і того ж елементу оподатк ування. Другий аспект має особливо принципове
значення. Однак як саме це відбувається,
І.І.Бабін не дослідив. Водночас даний зріз зв’яз ків елементів оподаткування немає підстав віднести до зовсім не розроблених у науці фінанс ового
права. Зокрема, вони спеціально або у зв’язку з і ншими питаннями досліджувались у ґрунтовних
роботах В.М.Пушкарьової [29; 30], У.Петті [27],
особливо ґрунтовно були розглянуті у двох книгах
першого тому «Курсу податкового права» М.П.Кучерявенка [20] та інших роботах.
Розуміючи неможливість охопити у н ашому дисертаційному дослідженні усю суку пність генетичних зв’язків елементів податкового
права, проілюструємо їх лише на прикладі ген етичних зв’язків такого ключового елемента юр идичної конструкції податку, як об’єкт оподатк ування. Аналіз історії оподаткування переконує,
що правове значення об’єкт у оподаткування і,
відповідно, понятійне його позначення в часі
еволюціонували. В ранні епохи об’єктами опод аткування виступали громадські туалети, чоловічі
бороди, жіноча косметика, димарі, вікна та двері,
вчинення або не вчинення певних дій тощо. Пі зніше податки набули форму подушних податей,
що не враховували економічного становища пл атника податку, тільки його самого, та форму
майнових податей, у яких також бралися до ув аги тільки наявність майна. Проте з часом вибір
об’єктів оподаткування у все більшій мірі визначався дуже складними факторами, частково ек ономічними та суспільними, а частково станом
розвинутості фінансової техніки [10; 33].
По великому рахунку ситуація з визн аченням об’єкта оподаткування не зм інилася й на
даний час, в тім числі й відпо відно до законодавства України. Вона переконливо свідчить про
недоліки правового регулювання об’єкта опода ткування у вітчизняному законодавстві, зумовлені
рядом обставин, в тім числі й недостатністю те оретичної дослідженості проблеми. Як наслідок є
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пошук об’єктів оподаткування методом спроб і
помилок, нерідке змішування теоретичного п оняття «об’єкт оподаткування» із суміжними з
ним поняттями.
За короткий період часу за законодавс твом України істотно змінилося родове поняття
«об’єкт оподаткування». Так, згі дно закону
Української РСР «Про систему оподаткування»
від 25 червня 1991р. вважалося, що «Об’єктами
оподаткування є доходи (прибуток), добавлена
вартість продукції (робіт, послуг), вартість пе вних товарів, спеціальне використання природних
ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та
інші об’єкти, визначені законодавчими актами
України» [3, c.38].
Законом України «Про систему опода ткування» від 18 лютого 1997р. «об’єктами оп одаткування» було визнано «доходи (прибуток),
додану вартість продукції (робіт, по слуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі ми тну, або її натуральні показники, спеціальне вик ористання природних ресурсів, майно юридичних
і фізичних осіб та інші об’єкти, визначені зак онами України про оподаткування» [3, c.78].
Тобто, обидвом родовим конструкціям
об’єкту оподаткування, якщо їх розглядати си стемно, властиве пряме повторення базової стру ктури об’єкта оподаткування і водночас певна
зміна її в часі, відхід деяких попередніх елеме нтів та поява окремих нових елементів і зв’язків
між ними. В цілому ж щодо родового об’єкту
оподаткування має місце повна генетична наст упність системоутворюючих зв’язків та контр ольована цією ж системою поява окремих нових
зв’язків її елементів як компенсація втрачених
елементів та їх зв’язків.
За законом України «Про оподаткування
доходів підприємств і організацій» від 21 лютого
1992 р. у якості «об’єкта оподаткування» вист упав «валовий дохід (виділено мною – В.Л.) підприємства, що являв собою суму доходів від ре алізації продукції ((робіт, послуг), інших матеріальних цінностей і майна (включаючи основні
фонди), нематеріальних активів, брокерських
місць (крім реалізації біржами) і доходів від п озареалізаційних операцій, зменшених, на суму
витрат по цих операціях» [4, c.76]. Далі закон одавець наводив ще великий перелік інших можливих доходів підприємств, що повинні включ атися ними, до складу сукупного доходу для цілей
оподаткування [4, c.76-77].
За Законом України «Про оподаткування
прибутку підприємств» від 28 грудня 1994р.,
чинного зі змінами та доповненн ями на даний

час, «Об’єктом оподаткування є прибуток (виділено мною. – В.Л.), який визначається шляхом
зменшення суми скоригованого валового доходу
(виділено мною. – В.Л.) звітного періоду, визн аченого згідно з пунктом 4.3 цього Закону на: с уму валових витрат платника податку, визначених
статтею 5 цього Закону; суму амортизаційних
відрахувань, нарахованих згідно із статтями 8 і 9
цього Закону» [28, c.28].
На відміну від еволюційних змін родової
конструкції «об’єкта оподаткування», у якій зб ереглися, не змінилися в часі всі основоположні
зв’язки елементів системи і відбулася модифік ація та актуалізація лише окремих її елементів та
зв’язків, породжених ними, видовий об’єкт оп одаткування зазнав у часі кардинальних змін, з амість одного об’єкту оподаткування пос тав інший об’єкт оподаткування, тобто, відбулася п ерерва неперервності певного якісно виокремл еного феномену права. Внаслідок відбору один
видовий об’єкт оподаткування був замінений
іншим видовим об’єктом оп одаткування. Тобто,
якщо у першому випадку згідно загальної теорії
систем мали місце оборотні зміни генетичних
зв’язків родової структури оподаткування, то у
другому випадку генетичні зв’язки видових
структур об’єкту оподаткування розірвалися,
стали незворотними. Як бачимо, генетичні
зв’язки елементів, груп елементів, цілих юрид ичних конструкцій податку зокрема та фінансов ого права в цілому можуть еволюціонувати, ро звиватись, в основному зберігатись, а можуть й
перериватися, переходити у нову якість.
Однак в останньому випадку загальна т еорія систем розрізняє дві внутрішні форми: стр уктуру і процес. Обидві вони взаємно атрибутивні
одна одній, оскільки структурування є процесом,
а процес, в свою чергу, наділений формою. Вони
розрізняються тільки оборотністю та необоротн істю зв’язків у них. Структури оборот ні в часі і,
навпаки, процеси складаються із незворотних
зв’язків. Як зазначає у зв’язку з цим Н.Луман,
«Структури створюють можливість для відкритої
комплексності пов’язати кожен елемент з кожним
іншим елементом у більш вузькій моделі «дієвих»,
звичних, очікуваних, що повторюються чи в цьому
роді переважаючих зв’язків… Процеси здійсн юються завдяки тому… , що конкретні події вибору
вибудовуються в часі одна відносно іншої, поє днуються одна з іншою і, відповідно, п опередні акти
відбору, його очікувані акти вибудовуються в
окремий акт відбору у якості його передумов. Тому
попередній відбір того, що належить відбору,
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сприймається у якості структури як чинне, як н аслідок конкретних подій» [24, c.79].
Тобто, структури і процеси в аспекті г енетичних зв’язків характеризують юридичні
конструкції фінансового права як якісно виокр емлені періодично змінювані складні системи,
спільною властивістю яких є неперервність фу нкціювання у суворій відповідності з обраною м етою їх призначення. Як тільки змінюється мета
призначення юридичної конструкції фінансового
права, тобто, її системоутворююче і структуро утворююче ядро водночас, то неодмінно змін юються набір елементів та структура їх зв’язків,
що в сукупності порушують оптимальність п опередньої юридичної конструкції ф інансового
права, внаслідок цього руйнують її та створ юють на її місці (або не руйнують її, але створ юють поряд з нею) нову юридичну конструкцію
фінансового права.
Зокрема, у попередньому субпідрозділі
дану якість юридичних конструкцій фінансового
права ми змушені були мимовільно відобразити,
здійснюючи розрізнення між собою юридичних
конструкцій фінансового права «податок з дох одів фізичних осіб» та «порядок погашення з обов’язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами». Зокрема,
мова ішла про те, що в разі порушення будьяким із суб’єктів одного з елементів юридичної
конструкції податку з доходів фізичних осіб, н априклад, несплати платником податку визнач еної суми податкового зобов’язання, виникає су спільна потреба і законна вимога вод ночас відновити порушене право публічного суб’єкта на н алежну йому суму грошових коштів, під впливом
чого провідна, системоутворююча роль перех одить від елемента даної юридичної конструкції
«загальний оподатковуваний дохід» до елемента
«відповідальність» цієї ж конструкції. Внаслідок
цього відбувається зміна мети функціювання
конструкції і, відповідно, виникає потреба пер еформатування усіх її елементів та зв’язків між
ними. Однак на практиці такої зміни юридичної
конструкції податку з доходів фізичних осіб не
відбувається – це було б надто громіздко і н еефективно з точки зору раціонального викори стання суспільних зусиль, тим більше що існує
готова юридична конструкція, здатна реаліз увати
нову основну мету – повернути публічному
суб’єкту належну йому суму грошових коштів. У
нашому випадку, за законодавством України,
така конструкція іменується юридичною кон струкцією порядку погашення зобов’язань пла т-
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ників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами.
Тобто, у сфері структурних генетичних
зв’язків має місце їх переривання, якісний стр ибок, а саме – заміна однієї структури зв’язків, що
належать певній юридичній конструкції фіна нсового права, іншою структурою зв’язків, що
належать уже іншій юридичній конструкції ф інансового права. Тоді як процесуальні генетичні
зв’язки елементів цих обох конструкцій продо вжують функціонувати безперервно, завдяки чому
забезпечується постійність правового регуляти вного впливу на фінансово-правову дійсність.
Таким чином, є наявними два типи генет ичних зв’язків елементів юр идичних конструкцій
фінансового права. Одному з них властива повна
наступність, безперервність структурних та пр оцесуальних генетичних зв’язків елементів юр идичних конструкцій фінансового права, іншому
типу – характерне переривання структурних г енетичних зв’язків і збереження тільки процесу альних генетичних зв’язків. У першому випадку
типова юридична конструкція фінансового права
не змінюється. У другому випадку відбувається
обов’язкова зміна типової юридичної конструкції
фінансового права.
Зв’язки, аналогічні структурним, функціональним та генетичним зв’язкам елементів та
системи в цілому юридичної конструкції пода тку, властиві також таким же зв’язкам усіх інших
типових юридичних конструкцій фінансового
права – емісійного права, бюджетного права,
державного обов’язкового страхування, держа вного боргу тощо, оскільки їх пов’язують у дані
цілісні правові феномени одні і ті ж іманентні
правові начала. Це зовсім неважко довести пра ктично за запропонованою вище І.І.Бабіним та
доповненою нами схемою для юридичної конструкції податку, оскільки форма даних умоза ключень була б однією і тією ж, типовою. Однак
саме тому шлях механічного відтворення та пі дтвердження таким чином однієї і тієї ж законом ірності у різних випадках нам видається громіз дким та для даного дослід ження зайвим. Адже
метою нашого дисертаційного дослідження є не
з’ясування системи фінансового права України, а
пошук та обґрунтування іманентного інтеграл ьного правового критерію, з допомогою якого т аку систематизацію можна було б здійснити на
науковій основі.
Тому, на нашу думку, доцільніше скори статися із сформульованого Е.Гуссерлем в «Пр олегоменах до чистої логіки» «емпіричного зак ону, що будь-яке запропоноване обгрунтування, яке
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здійснюється за тією ж схемою, дійсно правильне,
оскільки воно взагалі виходить із правильних засновків». Цей закон, як зазначав Е.Гуссерль,
«має всезагальне значення». «Повсюдно, - підсумовує він, - де ми шляхом обґрунтування підн імаємось від відомих знань до нових, ходу обґрунтування властива відома форма, спільна й ому з усіма іншими обґрунтуваннями. Ця фо рма перебуває у певному відношенні до загал ьного закону, який дозволяє відразу виправд ати всі окремі обґрунтування » [13, c.117] (виділено мною. – В.Л.).
Тобто, буде логічним висновок, що, оскіл ьки юридичній конструкції податку властива вищеописана система структурних, функціонал ьних та генетичних зв’язків, то аналогічні системи
таких же зв’язків властиві усім без винятку т иповим юридичним конструкціям фінансового
права. Дане судження, на нашу думку, відповідає
усім ознакам правових аксіом – безперечним висхідним елементарним істинам, які стали такими
внаслідок перевірки їх багатовіковою суспільно історичною практикою.
На основі вище викладеного можна сфо рмулювати, зокрема, закон оптимальності стру ктури юридичних конструкцій фіна нсового права.
Сутність його полягає в тому, що жодна юрид ична конструкція фінансового права за своєю
природою не може стискатися чи розширюват ися безмежно як у часі, так і в просторових вим ірах – їх завжди обмежують, детермінують чітко
визначена конкретно-історична мета відповідної
юридичної конструкції та зумовлені даною м етою її функції. У межах кількісної зміни мети та
функцій юридичних конструкцій фінансового пр ава, тобто, у межах уточнень їх параметрів, відпов ідна типова юридична конструкція фінансово го
права зберігається. У випадках якісних змін мети
юридичної конструкції фінансового права немин учі адекватні зміни її функціональних властивостей
і, відповідно, зміна власне певної типової юриди чної конструкції фінансового права іншою констр укцією, відповідною новій меті.
Висновки. 1. Всебічний аналіз зв’язків елементів типових юридичних конструкцій фінанс ового права переконує, що вони об’єктивно поділ яються за своїми властивостями на три основні гр упи внутрішніх зв’язків: структурні зв’язки, функц іональні зв’язки, генетичні зв’язки. Структурні
зв’язки за своєю природою є внутрішньосисте мними зв’язками або, за термінологією елементар истського типу пізнання, зв’язками будови системи.
Завдяки цим зв’язкам юридичні конструкції фіна нсового права набувають чітких, неповторних внут-

рішніх форм. Функціональні зв’язки визначають
взаємозалежність та взаємодовнюваність окремих
елементів юридичних конструкцій фінансового
права та їх підсистем між собою в процесі функц іонування. Генетичні зв’язки виражають темпор альну динаміку функціонування юридичних кон струкцій фінансового права, їх дискретність та бе зперервність в часі.
2. Структурні зв’язки елементів юридичних конструкцій фінансового права належать до
системоутворюючих зв’язків. Вони насамперед
відображають властивості відповідних елементів
даної системи, є похідними від цих елементів і
перебувають між собою у такій ж ієрархічній
залежності, тобто, структурні зв’язки поділяют ься на базові, супровідні та допоміжні. Саме з авдяки наявності таких різноякісних внутрішніх
зв’язків елементів юридичних конструкцій ф інансового права останні поєднуються між собою
внутрі системи у підсистеми або, інакше кажучи,
у якісно виокремлені групи елементів відпові дної юридичної конструкції.
3. Взяті в своїй сукупності внутрішні стру ктурні зв’язки елементів юридичних конструкцій
фінансового права відображають логічну будову
останніх, утворюють їх структуру, надаючи кон струкції властивість структуровності. Взаєм озв’язана структура цих зв’язків є внутрішньою ф ормою відповідного правового змісту, представленого тією чи іншою юридичною конструкцією ф інансового права. Саме завдяки внутрішнім стру ктурним зв’язкам юридичної конструкції фінанс ового права остання і постає у якості типової (обр аної) моделі позитивного права.
4. Функціональні зв’язки елементів юридичних конструкцій фінансового права є вир аженням функціонального призначення кожного
елемента системи зокрема, окремих підсистем та
системи в цілому. На відміну від структурних
зв’язків вони поділяються на внутрішні та зо внішні. Внутрішні функціональні зв’язки, в свою
чергу, поділяються на три групи – фіскальні, організаційні та захисні зв’язки. Відповідно вони від ображають фіскальну, організаційну та контрольну
функції публічних фінансів. Найголовнішою м етою внутрішніх функціональних зв’язків юридичних конструкцій фінансового права є забезпечення
функціональної спроможності останніх.
5. Зовнішні функціональні зв’язки, висло влюючись мовою загальної теорії систем, поділ яються на вхідні зв’язки та вихідні зв’язки. Вхідні
зв’язки складаються між групою фіскальних елементів юридичних конструкцій фінансового права,
з одного боку, та юридичною конструкцією права

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 385. Правознавств о.

93

Субстанціональні якості типової юридичної конструкції фінансового права

приватної власності приватного суб’єкта фінанс ового права, з іншого боку. Їх метою є створення
достатніх легітимних умов для відщеплення част ини приватної власності у її виробника та спрям ування цієї відщепленої частини у публічний фонд.
Вихідні зв’язки складаються між групою організаційних елементів юридичної конструкції фіна нсового права, з одного боку, та юридичною кон струкцією права публічної власності на фінансові
надходження до бюджету публічного суб’єкта, з
іншого боку. Їх метою є забезпечення п отрапляння
фінансових ресурсів у відповідний публічний
фонд, як правило, бюджет, та зарахування цих р есурсів на баланс даного фонду.
6. За іншим класифікаційним критерієм
функціональні зв’язки елементів юридичних
конструкцій фінансового права поділяються на
субординаційні та координаційні, або, за терм інологією загальної теорії систем, на вертикальні
та горизонтальні зв’язки. Перший тип зв’язків пр оявляється внутрі кожної з трьох груп елементів
юридичних конструкцій фінансового права, однак
в різних групах по-різному. У групі фіскальних
елементів домінуючими, визначальними є фіскал ьні зв’язки, що відображають і виражають фіскал ьну функцію фінансового права, тоді як контрольні
зв’язки, що відображають і виражають контрольну
функцію фінансового права, є у ній похідними від
перших, підпорядковані першим. У групі організаційних елементів юридичних конструкцій ф інансового права, навпаки, домінуючими, визн ачальними є організаційні зв’язки, що відображ ають організаційну функцію фінанс ового права,
тоді як фіскальні зв’язки на цьому етапі відігр ають відносно першої групи зв’язків підпорядк овану роль. Другий тип внутрішніх функціонал ьних зв’язків проявляються у міжгруповій взаємодії елементів юридичних конструкцій фіна нсового права.
7. Генетичні зв’язки елементів юридичних
конструкцій фінансового права також поділ яються на два якісно відмінних між собою типи
зв’язків – еволюційний та дискретний тип. Пе ршому з них властива повна наступність, безперервність структурних та процесуальних генетичних
зв’язків елементів юридичних конструкцій фіна нсового права. Іншому типу характерне перерива ння структурних генетичних зв’язків і збереження
лише процесуальних генетичних зв ’язків. У першому випадку типова юридична конструкція ф інансового права не змінюється. У другому випадку
має місце обов’язкова зміна типової юридичної
конструкцій фінансового права.
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8. На основі вище викладеного можна сф ормулювати, зокрема, закон оптимальн ості структури юридичних конструкцій фінансового права.
Сутність його полягає в тому, що жодна юрид ична конструкція фінансового права за св оєю
природою не може стискатися чи розширюват ися безмежно як у часі, так і в просторових вим ірах – їх завжди обмежують, детермінують чітко
визначена конкретно-історична мета відповідної
юридичної конструкції та зумовлені даною м етою її функції. У межах кількісної зміни мети та
функцій юридичних конструкцій фінансового
права, тобто, у межах уточнень їх параметрів,
відповідна типова юридична конструкція фінанс ового права зберігається. У випадках якісних змін
мети юридичної конструкції фінансового права
неминучі адекватні зміни її функціональних вла стивостей і, відповідно, зміна власне певної типової
юридичної конструкції фінансового права іншою
конструкцією, відповідною новій меті.
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L.V. Vakaryuk
SUBSTANCIONAL QUALIT IES OF TYPICAL LEGAL CONSTRUCTIO N OF FINANCIAL LAW
Summary
At the first in the article in post-soviet science of financial law on the basis of approach of the systems
are analysed substancion al properties of legal constructions of financial law, as a system and structure;
shown out conformity to law of it a type, incident to the legal constructions of financial law, obruntovano
laws of system separatism and optimum of structure.
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V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. КРИМІНОЛО ГІЯ.
ПРОКУРАТУРА
УДК 343.71
© 2007 р. О.К. Черновський
Голова Апеляційного суду Чернівецької області
ПСИХОЛОГІЯ ПІДСУДНОГ О У СУДОВОМУ ЗАСІДАН НІ
Постановка проблеми. Дослідження психології підсудного – досить актуальним питання
сучасної юриспруденції, оскільки воно дає ві дповіді на багато запитань, як і турбують усе суспільство взагалі та юристів , зокрема: як і чому
вчинено злочин саме цією людиною? яку відп овідальність повинен нести конкретний злоч инець? якою повинна бути система заходів з його
ресоціалізації? які заходи попередження форм ування особистості злочинця? та багато інших.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Даної теми торкалися багато відомих учених,
зокрема: В. Бедь, П. Біленчук, В. Васильєв, В.
Гончаренко, О. Загурський, Л. Казміренко, О.
Клевцова, Н. Клименко, В. Коновалова, М. Ко стицький, В. Кощинець, М. Коченов, Й. Кудря вцев, В. Марчак, І. Мостова, В. Нагаєв, В. Нор, Б.
Романюк, Т. Сахнова, О. Сітковська, З. Смітіє нко, М. Строгович, М. Цимбал, В. Циркаль, В.
Шепітько, В. Шибіко та інші. Разом з тим, саме
судове засідання має найбільш великий вплив на
формування правосвідомості у підсудного та і нших його учасників і присутніх. Дана обставина
диктує гостру необхідність проведення подальших
наукових досліджень у цьому напрямку і більш
широкого відображення цих питань у юридичній
та психологічній літературі для гарантій неухил ьного дотримання прав і свобод підсудного, як уч асника кримінального процесу.
З погляду соціології, злочинець — це особа, яка є носієм соціальних зв’язків і залежно стей, що сформували її як суб’єкт асоціального чи
антисоціального типу діяльності. Юридичною
формою фіксації асоціального чи антисоціальн ого типу діяльності і поведінки є правопорушення
і злочин, а соціальна відповідальність за таку д іяльність чи поведінку носить кримінальний або
інший правовий характер.
З позиції кримінально-процесуальної науки – підсудний, це особа, якій пред'явлено обв инувачення в порядку, передбаченому кримінал ьно-процесуальним законодавством і кримінальна
справа про злочин, у якому вона обвинувачуєт ься, призначена до судового розгляду.

96

Психологічною ознакою підсудного є ос обливості його інтелектуальної й емоційно вольової сфер, характеру, темпераменту, спрям ованості, орієнтацій, типових реакцій у поведінці,
мотивацій його правомірних і протиправних д іянь та ін. Підсудною може бути й особа з правильними соціальними орієнтаціями, моральним і
правомірним способом життя, соціально цінними
установками, гармонійним розвитком інтелект уальної та емоційно-вольової сфер, відсутністю
аномальних відхилень у психіці, яка, однак, під
впливом ситуації і віктимної поведінки потерпілого стала на шлях порушення кримінального
закону [4, с.28].
З іншого боку, аналіз психології підсудн ого є необхідною передумовою діяльності суддів,
прокурорів, адвокатів у процесі судового розгл яду кримінальних справ. Використання даних про
особу, яка вчинила злочин, робить процесуальні
дії більш цілеспрямованими, ефективними, з аконними й об’єктивними, допомагає виявити і стинні причини і умови вчиненого злочину, пр авильно оцінити суспільну небезпечність особи
злочинця, ступінь її кримінальної деградації, д ати правильну кримінально-правову кваліфікацію
вчиненого, застосувати адекватну, гуманну о птимальну міру покарання.
Психічний стан підсудного – особлива, велика проблема юридичної психології. Суворо ре гламентована, офіційна процедур а судового засідання завдає сильного психологічного впл иву на
усіх присутніх. На підсудного ця судова обстано вка може мати стресову дію, викликати психічне
потрясіння, навіть стан катарсису – внутрішньої
перебудови особистості, самоочищення, стратегі чної переорієнтації поведінки в майбутньому. Таке
значення судового ритуалу для особистості, яка
осуджує свою злочинну поведінку.
Досудове слідство та пов'язані із ним зах оди
процесуального впливу (запобіжні заходи, привід,
розшук та інші) наносять свої нашарува ння на психіку підсудного – тривожне очікування судового
засідання, важка адаптація в криміналізованій сф ері (якщо особа утримується під вартою), певні о бмеження, соціальна ізоляція, побутові умови, кра й-
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ня напруга при проведенні слідчих дій – все це
приводить людину у суд вже у стані крайнього
психологічного виснаження.
Стосунки із правосуддям в цілому ряді в ипадків теж конфліктні – першопочаткове не зізнання переходить у хронічну закритість з постійними її викриттями. Дуже тяжко зберігати
позицію неправдивих показань – необхідно
утримувати у свідомості два світи: справжній та
вигаданий. Частину справжніх подій підсудний
повинен приховувати, що тягне надмірне нава нтаження на гальмівні процеси. Постійний стан
внутрішнього конфлікту, мотиваційного прот иборства (зізнаватися – не зізнаватися) та повна
необхідність „виговоритися”. Звідси крайня ро здратованість, нервозність, агресивність у поведінці багатьох обвинувачених і підсудних. Звідси
полегшення після вимушеного зізнання та підвищена комунікативність і контактність під час
досудового слідства [3, с. 330].
Аналіз людського фактора в процесі суд ового розгляду кримінальних справ, з’ясування
психологічної сторони вчиненого злочину, вия влення особистих рис злочинця має велике проф ілактичне значення, підвищує авто ритет судової
влади, зміцнює віру людей у соціальну справе дливість, законність, неминучість покарання за
вчинений злочин.
У цьому напрямі важливе і вивчення особи
підсудного.
Поведінка підсудного, його роль у суді б агато в чому зумовлюються не тільки наявн істю
великої аудиторії, але й усвідомленням можл ивості безпосереднього сприйняття судом його
мови, поведінки. Адже процес фіксації не зал ежить від волевиявлення підсудного: все, сказане
ним, навіть його поведінка, може вплинути на
суд під час вирішення спр ави. Усе це враховує
підсудний [5, с.88].
До всіх учасників судового розгляду в підс удного формується (часто ще до початку суду) різне
ставлення. Він завжди усвідомлює те, що суд в ирішує його долю, виносить йому вирок. Це багато в
чому визначає відношення підсудного до суду та
його поведінку в залі судового засідання, яку він
заздалегідь продумує, прагне обрати таку лінію,
що, на його думку, найбільш імпонуватиме суду,
прагне постійно коригувати її.
Розумова діяльність підсудного в суді в инятково складна і різноманітна. Він сприймає
показання свідків, запитання суду, прокурора,
адвоката, відповідає на них, стежить за реакцією
і поведінкою кожного з учасників, особливо
складу суду, за реакцією залу. Усе це зумовлює

інтенсивну роботу зі сприйняття і переробки інформації, яку він до того ж постійно повинен зіст авляти з уявною моделлю події, зі своєю лінією п оведінки. Подібна інтенсивність розумової діяльн ості нерідко призводить до того, що підсудний заб уває контролювати свою поведінку чи не в силах
здійснювати постійно цю роботу. Це дозволяє спостерігати справжнє ставлення підсудного до тих чи
інших фактів, а не те ставлення, що він заздалегідь
вирішив показати на суді [2, с.192].
Коли йдеться про психологічні особливості
підсудного, проблема повинна розглядатися в
двох аспектах. Насамперед повинна бути досл іджена психологічна характеристика підсудного
з погляду особистісної структури взагалі, тобто в
широкому змісті слова. Інший аспект — психологічний аналіз поведінки підсудного в суді.
Специфічні умови судового розгляду,
знання матеріалів кримінальної справи, загальне
представлення про нього, передбачення можл ивості постановки тих чи інших питань – визначають лінію поведінки підсудного в суді. Хара ктеризуючи психологічні особливості підсудного
в суді, Ратінов А.Р. писав, що вони «зумовлені
близькістю остаточного вирішення справи, гла сністю допиту, наявністю вагомих доказів, що
викривають, знайомством підсудного з усіма м атеріалами досудового розслідування, що у його
присутності і за його участю перевіряються на
суді, більшою підготовленістю до захисту. Дія
цих факторів багатоаспектна і часом суперечл ива» [8, с.195]. Однак за всіх цих умов підсудний
ґрунтовніше продумує свою лінію поведінки,
може спокійніше сприймати те, що відбув ається.
У судовому процесі підсудни й майже ніколи не перебуває в спокійному стані. Природне
хвилювання після довгих, тяжких тижнів і міс яців очікування, зустріч зі свідками, потерпілим,
прокурором, захисником, суддями. Візуальні к онтакти з рідними та знайомими. Страх перед в ироком, сором за себе та близьких і дратівливе
почуття „виставленості напоказ” перед холодно зацікавленими поглядами публіки – все це діє
подавляючим чи хворобливо збуджуючим чином
на підсудного.
Суд повинен ретельно з’ясовувати і досл іджувати обставини, які стосуються ос обистості
підсудного в соціальному, психологічному і пс ихофізичному аспектах, хоча перелічені обстав ини не є елементом складу злочину. Психологічна
характеристика підсудного потрібна для оцінки
його особистісних особливостей, які дослідж уються для визначення суб'єкта і суб'єктивної
сторони складу злочину. Крім того, чинниками,
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які характеризують психологічну характеристику
підсудного є визнання ним чи невизнання своєї
вини, щире каяття, та інше. Соціальна характ еристика підсудного досліджується судом поряд
із психологічною, оскільки соціальні зв’язки пі дсудного є також критерієм для психологічної
оцінки особистості.
З’ясування і дослідження волі, темперам енту, характеру й інших психологічних якостей
підсудного однаковою мірою дають можливість
правильно оцінити справжню соціальну сутність
людини. Звідси випливає необхідність дослідж увати не тільки зовнішні — соціальні і психологічні — прояви особистості підсудного, але й пр оникнути в його внутрішній світ, зіставити з фа ктом злочину факти з його минулого життя, оскільки, зрозуміло, це минуле має зв’язок із вчин еним злочином.
Оскільки особистісний фактор має важливе
юридичне значення при вчиненні злочину, то він
повинен враховуватися судом під час розгляду та
постановленні вироку по справі. Най ліпший спосіб психологічного дослідження особистості пі дсудності – це призначення судово-психологіч-ної
експертизи. За допомогою судово -психоло-гічної
експертизи підсудного мож на діагностувати вчинення ним злочину у стані обмеженої осудності,
фізіологічного афекту чи іншого емоційного стану,
що істотно впливає на призначення покарання. В изначення рівня особистісного й інтеле ктуального
розвитку має вирішальне значення у х оді розгляду
кримінальних справ про злочини неповнолітніх. До
того ж судово-психологічна експертиза особистості підсудного є самостійним предметним видом
експертизи [9, с.29-30].
Виховну функцію суду стосовно підсудн ого
необхідно вважати самостійним завданням усього
процесу судового розгляду. Здійснення виховної
функції — різнобічний і складний процес, що в имагає від судді великого зосередження сил, вик ористання знань у галузі психології, педагогіки,
етики й інших суміжних наук. Нарешті, це винах ідливість (уміння використовувати ко жну природно
сформовану ситуацію під час спілкування з підс удним, витримка, терпіння і под.) [1, с.129].
Тому особистість підсудного, особливо в
процесі призначення покарання, насамперед тр еба вивчати з погляду тих негативних якостей, що
виявилися у вчиненому злочині. Таке вивчення
особистості виявляє справжні причини, які призвели до вчинення злочину.
Без сумніву, в душі більшості тих, хто с идить на лаві підсудних, проходить інтенсивна
позиційна реформація, ціннісна акцентуація.
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В окремих випадках це щире каяття, а у деяких –
зміцнення озлоблення проти соціуму. Попереду
чекає вирок суду, який швидше за все викличе крах
усіх життєвих планів підсудного. Багато не скажеш
у такому стані. І чим більше підсудного в такому
стані мучить совість, тим менше він може сказати.
Щире каяття підсудного визначається не тільки за
його словами, але і за його поведінкою.
При проведенні судового засідання та пр оголошенні вироку суду справедлива та коректна
поведінка суддів має принципово дуже важливе
значення. Від суду всі, в тому числі і підсудний,
чекають справедливого рішення, але кожний
учасник кримінального процесу по-різному уявляє цю справедливість.
У підсудного протягом усього судового зас ідання, при будь-яких обставинах, домінує сильна
надія на змилування суду. Його самовиправдув альна тенденція закликає до пом'якшення покара ння. Тільки підсудний найліпше знає всі ті обставини, які пом'якшать його відповідальність. Але, як
правило, вирок розрушає всі його надії.
Для більшості підсудних суворий вирок на
тривалий термін ізоляції – життєва катастрофа,
крах життєвих надій. Втрачаючи волю на трив алий строк, людина по суті прощається із самим
життям, втрачає зміст життя.
Отже, підводячи підсумок, можна зазнач ити, що ми зупинилися лише на деяких питаннях
психологічної характеристики особистості пі дсудного. Проблема ця складна, важлива і потр ебує дослідження. Подальше вивчення її спри ятиме розробці нових шляхів боротьби зі злочи нністю, глибокому, всебічному, повному й об’єк тивному розгляду кримінальних справ, виявле нню й усуненню причин, що породжують прав опорушення, та умов, що їм сприяють.
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O.K. Chernovsky
PSYCHOLOGY OF THE AC CUSED IN THE JUDICIAL MEETING
Summary
In this article an author exposes some questions of psychological description of defendant, his co nduct, in the judicial meeting, grounds the necessity of research of these problems for the guarantees of steady
observance of rights and freedoms defendant as a participant of criminal process
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МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСН ОЇ СУДОВОЇ ПСИХОЛОГО -ПСИХІАТРИЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ ДЛЯ ВСТАНОВЛ ЕННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ
Постановка проблеми. До числа кримінально-правових задач які вирішує суд належить,
зокрема: встановлення осудності особи, яка о бвинувачується у вчиненні злочину, форми вини,
мотивів злочину, емоційного стану підсудного в
момент вчинення злочину, що впливають на ступінь і характер відповідальності. Оскільки обм ежена осудність є вагомою складовою суб'єкту
злочину, то її встановлення належить до перш очергових кримінально-правових завдань у тому
числі. З цих позицій проблему обмеженої осу дності належить віднести до найбільш актуальних
питань кримінального блоку законодавства, які
потребують поглибленого вивчення у зв'язку з
недостатнім науковим дослідженням.
Ступінь наукової розробки проблеми. Багато видатних науковців і практиків, зокрема,
Ю.М. Антонян, С.В. Бородін, Ю.С. Богомягков,
Л.І. Глухарєва, Н.Г. Іванов, В.А. Клименко, Г.Р.
Колоколов, М.В. Костицький, М.М. Коченов, І.А.
Кудрявцев, Д.Р. Лунц, А.І. Марчук, В. Мельник,
Р.І. Міхєєв, А. Музика, В.В. Нагаєв, Г.В. Назаре нко, В.С. Орлов, В.Г. Павлов, С.В. Полубінська,
Т.М. Приходько, Ф.С. Сафуанов, О.Г. Сиропятов,
В.Д. Сірожидінов, О.Д. Сітковська, С.І. Тіхєнко,
В.С. Трахтєров, В.В. Устименко та інші присвят или деякі свої праці зазначеній проблемі.
Виклад основного матеріалу. Питання
осудності вирішується за допомогою судово психіатричної експертизи. Підставою для її пр изначення є сумнів суду в психічній повноцінно сті підсудного. Традиційно вважається, що крим інальна відповідальність завжди пов’язана з в ольовою поведінкою, можливістю людини її дов ільно регулювати на основі свідомого ставлення
до навколишнього світу в разі вчинення прот иправних дій. Винною може бути визнана особа,
яка могла усвідомлювати свої дії і керувати ними.
Але інколи кримінальна відповідальність настає,
коли здатність людини усвідомлювати значення
своїх дій і керувати ними істотно обмежена. Існує
визначене коло ситуацій, зовнішніх і внутрішніх
умов, що впливають на можливість людини роз уміти вимоги ситуації, передбачати настання тих чи
інших наслідків і керувати своїми діями [16].
Зниження рівня контролю й усвідомлення
поведінки в межах осудності може бути зумов100

лене різними факторами: наявністю короткочасного стану, що обмежує здатність повного усв ідомлення і вольового керування своєю поведі нкою (фізіологічний афект); комплексом стійких
особистісних особливостей (підвищена сугест ивність, імпульсивність та ін.); психічними особливостями осіб, пов’язаними з психопатичними
рисами характеру, різними неврозами, алкогол ізмом; відставанням підлітка в психічному розв итку, його інфантильністю, зумовленою педагогічною занедбаністю, неправильним вихованням
та ін.; виникненням в особливій екстремальній
ситуації різних психічних станів, таких, як не рвово-психічна напруга, втрата орієнтації, розгубленість (наприклад, у ситуації перевищення меж
необхідної оборони, здійснення деяких необере жних злочинів); наявністю тимчасово послаблю ючих організм факторів (втома, фізична і психічна
перенапруга та ін.) [16]; істотним впливом наявних
чи перенесених соматичних і психічних захвор ювань на прояви психічної діяльності та у випадку
осудності підсудного виявлятися як ф актори, що
породжують злочинну поведінку, що сприяють
його здійсненню, неправильній оцінці ситуації і
своїх дій, неадекватне відтворення сприйнятих о бставин. Установивши факт перенесеного чи наявного психічного, соматичного захворювання в ко нкретного учасника кримінального процесу, суд
може призначити комплексну медико-психологічну (при соматичних захворюваннях) чи псих олого-психіатричну (при психічних захворюваннях)
експертизу. Вона має встановити вид і характер,
наявного чи перенесеного соматичного або психі чного захворювання та механізм його впливу на
психічну діяльність конкретної людини, вчинення
злочину, здатність сприймати, оцінювати, відтв орювати події, що мають значення для справи [14 ].
Усі названі групи випадків визначають пс ихологічний механізм злочинної поведінки, пов’я заний із вчиненням протиправних дій в умовах, що
істотно обмежують здатність усвідомлювати їх
соціальне значення своїх дій та керувати ними, а
отже, впливають на „ступінь вини” [17, с.215 ].
Інститут обмеженої (зменшеної) осудності
вже давно посідає належне місце в кримінальн ому законодавстві зарубіжних країн, хоча і тра ктується по-різному. Так, обмежена (зменшена)
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осудність передбачена, наприклад, в Австрії,
Угорщині, Данії, Італії, Польщі, Фінляндії, ФРН,
Франції, Швейцарії, Японії [18, 252] та інших
країнах і, як правило, є підставою для пом’як шення кримінального покарання.
У ст. 20 КК України запропоноване т аке поняття обмеженої осудності: “ Підлягає кримінал ьній відповідальності особа, визнана судом обмеж ено осудною, тобто така, яка під час вчинення зл очину, через наявний у неї психічний розлад, не б ула здатна повною мірою усвідомлювати свої дії
(бездіяльність) та (або) керувати ними.
Визнання особи обмежено осудн ою враховується судом при призначенні покарання і може
бути підставою для застосування примусових
заходів медичного характеру.
Ведучи мову про роль експертизи при в изначенні обмеженої осудності, зазначи мо, що
юридична практика потребує наукового обґру нтування під час вирішення питань психологічн ого змісту, які виникають у процесі судового ро згляду кримінальних справ. Функції судово психологічної експертизи, як вважають Костиц ький М.В., Коченов М.М., полягають у точній і
об’єктивній оцінці багатоаспектних ін дивідуальних особливостей психічної діяльності психічно
здорових обвинувачених. Загальним предметом
судово-психологічної експертизи є психологічні
особливості (властивості, стани, процеси) псих ічно здорової людини [7, с.44].
Однак вирішення експертних пита нь психологічного змісту стосовно осіб з патологією
психіки не може входити й до компетенції судово-психіатричної експертизи як галузі використання медичних, а не психологічних знань. Тому
наукове вирішення цих питань може бути забе зпечено тільки розвитком і застосуванням погр аничної галузі науки – патопсихології [15, 17]. Патопсихологія знаходиться на стику двох наук: пс ихіатрії та психології. Тому доцільно призначати
комплексну психолого-психіатричну експертизу,
предметом дослідження якої “... зазвичай є дві групи питань: про психічне здоров’я особи (відповідь
на це дає експерт-психіатр) і про індивідуальнопсихологічні особливості підсудного (компетенція
експерта-психолога)” [4, с.9].
Як доречно зазначає В.Коновалова, на йбільш раціональним у цьому відно шенні є призначення комплексної психолого -психіатричної
експертизи, що покликана вирішувати прико рдонні питання, що стосуються характеристики
здорової психіки та такої, що викликає сумнів у
своїй повноцінності. Дослідження, наприклад,
ступеня інтелектуального розвитку в неповнолі-

тнього, який страждає олігофренією в ступені
дебільності, специфіки їхньої пізнавальної діял ьності, здатності правильно сприймати й оцінюв ати явища й обставини навколишньої дійсності
дозволяє зробити висновки, що нерідко сприч иняють визначені юридичні наслідки. Це може
бути звільнення від кримінальної відповідальн ості, виключення тих чи інших показань із бази
даних свідків, установлення обмови або самоо бмови, виявлення того, що характер тих чи інших
проявів зумовлений фантастичними н ашаруваннями або схильністю до навіювання [6, с.112].
У подібних випадках на вирішення судово психологічної експертизи можуть бути поста влені
різні питання, у тому числі про те, чи відп овідає
інтелектуальний розвиток підекспертного віку, з
якого настає кримінальна відповідальність.
На думку Антоняна Ю.М. і Гульдана В.В.
судово-психологічна оцінка афективних злочинів
дозволяє відмежувати хворобливі форми афект ивних реакцій від нехворобливих, оцінити хара ктер особистісного ґрунту, на якому виникла аф ективна реакція (психічна патологія чи норма), і
дати висновок про осудність чи неосудність пі декспертного. Однак давши висновок про нехв оробливий характер афективної реакції в плані
відмежування її від паталогічного афекту, псих іатр-експерт не може, не виходячи за межі своєї
компетенції, оцінити її характер і глибину, вплив
на поведінку обвинуваченого, визнаного осудним,
психологічні мотиви вчиненого – усе те, що може
цікавити судово-слідчі органи для повного з’ясування всіх обставин злочину. Для цього необхідні
знання в галузі психології та відповідно проведення судово-психологічної експертизи [2, с.227].
У даному випадку потрібно звернути увагу
на одну серйозну помилку, якої часто допуск аються. Справа у тому, що результати проведення
психіатричної експертизи виявляють у злочинця
психопатію чи інший психічний розлад. Психіа три, слідчі, судді при поясненні злочинної повед інки, як правило, обмежуються тільки діагнозом.
Слушно зауважують Антонян Ю.М. та Бор одін С.В., що виявлення того чи іншого розладу саме
по собі не розкриває мотивів злочину й особливостей
мотиваційного процесу. Тому завжди необхідно зн аходити мотиви, але з урахуванням патологічних ос обливостей особи. Іншими словами, недостатньо знати
діагноз, а потрібно встановити, як вплинула психоп атія чи інший розлад психіки на суб’єктивне формування злочинної поведінки. Тому так необхідне ко мплексне психолого-психіатричне дослідження конкретних осіб [1, с.169-170].
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Варто погодитися з думкою І.А.Кудрявцева,
який предметом комплексної психолого -психіатричної експертизи визначає переважно “пограничну” чи „примежову” психічну патологію, не в иключаючи і психічної норми. Він цілком справе дливо наголошує, що немає сенсу проводити дек ілька експертиз з метою дослідження одного і того
ж предмета та встановлювати послідовні сть простих, а потім комплексних експертиз. Необхідно
проводити єдину комплексну психолого-психіатричну експертизу, яка зможе вирішити питання як
патології, так і норми [9, с.82-83].
Як вважає Костицький М.В., відповідна ек спертиза повинна називатися пато психологічною.
Однак у зв’язку з недостатнім поки що розвитком
цієї науки, дискусіями з приводу її самостійності і
навіть існування як науки взагалі, на практиці має
місце проведення комплексних судових психолого психіатричних експертиз, у яких беруть уча сть
спеціалісти психології і психіатрії [7, с.24].
Комплексний психолого-психіатричний підхід до дослідження психіки підсудних і потерпілих
з ознаками „примежової” патології дозволяє п овніше розкрити їхні реальні можливості, причини
формування в них деяких особливостей, що впливають на поведінку в кримінальних ситуаціях. Так,
сексуальне нестримання, що спостерігається у д еяких підлітків, які страждають олігофренією в ст упені дебільності чи психопатією, при поверхневій
оцінці розглядається як «зіпсованість», «статева
розбещеність» і под., тоді, як в основі такої поведінки лежать зовсім інші причини [5, с.40].
У випадках, коли комплексній психолого психіатричній експертизі передувала судово психіатрична, що встановила у підекспертного
наявність „примежової” патології психічної діяльності, підставою для призначення комплексн ого дослідження можуть служити припущення
про те, що наявні у підекспертного патологічні
властивості психіки разом з іншими індивідуал ьно-психологічними особливостями могли негативно вплинути на свідому регуляцію.
Виявлення в підсудного психічних пор ушень непсихотичного рівня ще не свідчить про
однозначність експертного висновку щодо його
обмеженої осудності. Експертна оцінка психі чного стану підсудного в період інкримінованого
йому діяння, щодо якого можливий висновок про
обмежену осудність, не може ґрунтуватися тіл ьки на оцінці ступеня психічних порушень. Так,
одні й ті самі психічні аномалії (наприклад, в иражені емоційно-вольові порушення при епіле псії) в одних випадках можуть (хоча й не зав жди)
обмежувати усвідомлення та довільну регуляцію
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інкримінованого діяння (наприклад, у випадку
хуліганства), в інших – не беруть участі в генезі
вчиненого делікту (наприклад, при майнових д іяннях). Справа в тому, що обмежена осудність не
є перманентним станом, що визначається тільки
за ступенем вираження психічних порушень. В она є дискретною категорією, що виникає в ко жному конкретний випадку при констеляції низки
диспозицій – особистісних, психопаталогічних,
ситуаційних. У всіх цих випадках комплексна
судова психолого-психіатрична експертиза п овинна не тільки виявити в обвинуваченого п орушення непсихотичного рівня, але й довести
суттєвий зв’язок цієї патології з інкримінованим
йому діянням, що обмежує його здатність усв ідомлювати і довільно регулювати влас ну поведінку. Іншими словами, для винесення висновку щ одо обмеженої осудності необхідно провести рет ельний аналіз механізмів формування і реалізації
інкримінованого йому діяння. Без розкриття ос обистісних, психопаталогічних, ситуаційних факт орів у генезі правопорушення висновку про обмежену осудність суб’єкта злочину бути не може.
Всебічний аналіз інкримінованого діяння з вин есенням адекватного експертного висновку в цих
випадках можливі при проведенні комплек сної
судової психолого-психіатричної експертизи і встановлених критеріях (медико-патопсихологічному
та юридичному) обмеженої осудності [13, с.103].
До кола питань, що могли б и входити до
компетенції комплексної судової психолого психіатричної експертизи при дослідженні осіб,
які перебували в стані обме женої осудності під
час вчинення злочину, належать: встановлення
ознак та глибини психічного захворювання, сл абоумства; встановлення тимчасового хворобл ивого розладу психічної діяльності у підсудн ого;
встановлення можливості підсудного повною
мірою усвідомлювати свої дії чи керувати ними;
встановлення можливості правильно сприймати
обставини, що мають значення для справи, і д авати правильні показання; встановлення ознак і
ступеню розумової відсталості неповнолітніх
підсудних, відповідність їх психічного роз витку
паспортному віку і можливість повною мірою
усвідомлювати та розуміти значення своїх дій чи
керувати ними; кваліфікацію емоційного збудже ння і його вираження на момент вчинення злочину в
осіб з психічними аномаліями; встановлення інд ивідуальних особистісних патохарактерологічних
особливостей обвинувачених з психічними аном аліями, характеру і структури порушень; установлення в підсудного з психічними аномаліями мот ивів вчиненого [3, с.241].

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 385. Правознавство.

В.Я. Марчак

Висновок. Отже, проблема обмеженої осудності та її визначення за допомогою комплексної
судової психолого-психіатричної експертизи складна багатогранна і недостатньо розроблена. Сучасні реалії вимагають її розв’язання, і закон не може
нехтувати нею. Тільки завдяки співпраці фахівців
усіх зацікавлених відомств – юристів, судових
психологів, психіатрів - можуть бути одержані необхідні наукові результати.
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POSSIBILITY COMPLEX JUDICIAL - EXAMINATIONS FOR ESTAB LISHMENT
OF THE LIMITED RESPONSIBILITY
Summary
In the article probed possibility complex judicial - examinations for establishment of the limited r esponsibility. The problems of application of criminal -legal concept are also reflecte d responsibility in practice. In work certainly approximate list of questions which can be put before complex judicial - psychiatric
examination for establishment of the limited responsibility.
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ПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. У структурі детермінації економічної злочинності у період переходу
України до ринкової економіки дуже важливе зн ачення мають політичні чинники. Дослідження характеру взаємозалежності таких соціальних інст итутів як політичний режим та система господар ювання в умовах трансформаційного періоду може
розкрити розуміння такого інтенсивного зростання
економічної злочинності в Україні.
Ступінь наукової розробки проблеми. У
вітчизняній кримінологічній літературі питання
про характер взаємозв’язку політичних і соці ально-економічних процесів та їхній вплив на
економічну злочинність у період переходу від
командно-адміністративної до економіки ринк ового типу висвітлюється тільки у працях окр емих авторів, зокрема, Б.В. Волженкіна, В.В. К олєснікова [1, с. 260-308], Т.В. Пінкевича [2, с.
111-140], О.Г. Кальмана [3, с. 136 -156].
Метою цієї статті є висвітлення особливо стей впливу політичних чинників на ст ан та характер економічної злочинності у період переходу
України до економіки ринкового типу. Важливим
є довести надзвичайно важливу їх роль у структурі
детермінації економічної злочинності. Теоретичне
та практичне кримінологічне значення має встан овлення закономірностей у системі взаємо залежн остей: політичний режим – система господарювання
– економічна злочинність.
Виклад основного матеріалу. Особливості політичних чинників економічної злочинності
у період переходу до ринкової економіки зал ежать від характеру становлення та функціон ування політичного режиму.
У теоретико-правовій літературі у найбільш загальному вигляді політичний режим
прийнято поділяти на демократичний і недемо кратичний [4, с. 359].
Після набуття державної незалежності у
1991 році Україна задекларувала вибір демокр атичного шляху свого розвитку, що передбачав
побудову відкритого суспільства, орієнтацію на
ринкову економіку, зміцнення демократичних
основ політичного життя, підвищення рівня і
якості життя населення. Соціологічні опитува ння, що проводились в Україні у 1991 році, засв ідчували підтримку такого вибору переважною
більшістю населення країни [5].
104

Проведення демократичних перетворень
залежало від реформування політичної системи
країни і її змістовної складової – політичного
режиму. Саме тому у характері реформуванні
нашого суспільства особливого значення набули
політичні чинники, які мали безсумнівну перевагу над іншими соціальними чинниками. Проте
вплив політичних чинників на ринкові перетв орення є більш складним і суперечливим, н іж це може видаватись на перший погляд. Практика здій снення державних реформ підтверджує, що пол ітичний вибір і воля нової влади визначають заг альну спрямованість, етапи та характер змін в ек ономіці. При цьому успішне впровадження реформ
переважно залежить від якості самих політичних
рішень, наявності правильно обраних прі оритетів.
Проте, розпочинаючи ринкові реформи в
Україні, державна влада залишалася інертною, т ому і були реалізовані тільки незначні та нерадик альні зміни. По суті, пострадянська Верховн а Рада
України сама стала на перешкоді здійсненню ефе ктивних економічних і політичних реформ, яких від
неї очікувало суспільство. І одним з недоліків було
те, що при формуванні нового політичного реж иму, політична еліта не спромоглася визначити
шляхи демократизації суспільства.
Труднощі і нестабільний стан суспільства на
початку перехідного періоду почали схиляти п олітичні сили в Україні і значну частину населення
до ідеї підтримання порядку в країні за допом огою "твердої руки". На їхню думку, саме безді яльність Верховної Ради України і недостатня а ктивність тодішнього Президента України на етапі
переходу до ринку, коли необхідні непопулярні
рішення, перешкоджали здійсненню економічних
реформ. Звідси і прийняття Закону України від 18
листопада 1992 року "Про тимчасове делегування
Кабінету Міністрів України повноважень видав ати декрети в сфері законодавчого регулювання".
Ці кроки обґрунтовувались необхідністю приск орення реформ в Україні, надання їм динаміки та
змістовного наповнення.
Правда у цьому простежуються і певні закономірності властиві для перехідного періоду
розвитку держави. Як правило, п ерехідний тип
держави відрізняється домінуванням у системі
розподілу державної влади її виконавчої гілки.
Зумовлюється це як об’єктивними, так і суб’єк -
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тивними чинниками. Серед об’єктивних - вирізняють природу і характер виконавчої влади, а
саме: її мобільність, оперативність, дієвість, зд атність швидко концентруватися і ефективно в икористовувати матеріальні, духо вні, фінансові та
інші засоби. Серед суб’єктивних чи нників важливе значення мають економічні, пол ітичні та
інші інтереси окремих груп людей, що справл яють вирішальний вплив на виконавчу владу, а
також професійні та особистісні якості найв ищих посадових осіб держави – безпосередніх носіїв виконавчої влади [5, 278.].
Проте концентрація влади в одних руках
суттєво збільшує ймовірність помилкових р ішень. Тим більше, що структура державної вл ади і управління спростилась, а політичні партії,
які ще формувалися, були надто слабкими. І х оча з’явились зовнішні атри бути демократії, такі
як, багатопартійність, всенародні президентські і
парламентські вибори, розширення меж свободи
слова, проте багато рис попереднього авторита рного політичного режиму ще залишалося.
Ідея “твердої руки” для наведення порядку
і ефективного проведення реформ втілилась і в
істотному розширенні повноважень Президента
України за Конституцією 1996 року, що факти чно створювало можливості впливати на діял ьність Верховної Ради України. Це, з одного боку,
полегшувало регулювання перебігу економічн их
реформ, а з іншого – створювало труднощі на
їхньому шляху і перешкоджало виробленню н ової насправді демократичної політики та ринк ового способу мислення.
У результаті зазначених суспільно -політичних реформ формувався новий політичний р ежим, який не тільки змінив структуру державної
влади і властиві їй методи реалізації політичної
волі, але й змінив важелі соціальних і політичних
інститутів у суспільстві. Державна влада форм увалась шляхом злиття представників другого і
третього ешелонів колишньої партійн ої номенклатури з вихідцями із ліберальної інтелігенції,
яка набула або політичного, або фінансового к апіталу, а також зі ставлеників новоств ореного
великого фінансово-промислового капіталу. Відповідно відбулася докорінна перебудова соціальної
основи суспільства, сформувався новий суспільнополітичний устрій, у якому значно посилилась
роль впливових соціальних верств, змінились їх
інтереси, а відповідно і морально-ціннісні параметри суспільства. Наближеність до Президента чи
його близького оточення забезпечувала доступ до
контрольованих владою джерел монополістичної
ренти і захист від соціального контролю.

Дозована демократія, поширення корупції,
як технології влади - все це набуло швидкого
поширення та стримувало цивілізований розв иток суспільства і стимул ювало активну боротьбу
за відповідний статус у вищих ешелонах влади.
Послаблення контрольних функції влади дозв оляло еліті вирішувати свої корпоратив ні проблеми за рахунок суспільства. Це гальмувало проц еси демократизації в Україні і створювало умови
для посилення авторитаризму.
Назвати демократичним такий політичний
режим можна тільки дуже умовно. Скоріше за
все, це – олігархічна форма державного правління з високим ступенем криміналізації, що набула
тенденції сповзання в одну з форм авторитаризму.
Силові і радикальні способи проведення п олітики,
ігнорування елементарних моральних норм, п остійне приховування непорядних вчинків, викор истання правоохоронних органів для політичного
тиску – все це не є сумісним із практикою функц іонування вільних демократичних суспільств і соціально орієнтованої ринкової економіки.
Вплив на економічні та інші соціальні пр оцеси з метою отримання політичної і економі чної вигоди, зміцнення свого владного статусу,
ось що керувало найвищими державними діяч ами і політиками. Відповідно, однією з головних
пружин нестабільності в Україні стала гостра
боротьба політичних сил за вплив на хід екон омічних реформ.
Політична еліта не взяла до уваги те, що
для ефективних реформ необхідна політична в оля і суспільна підтримка у визначенні найва жливіших економічних пріоритетів і методів їх дос ягнення, що постійний пошук компромісів між
владою і опозицією, відмова від нав’язування
суспільству зверху рішень, яких воно не спри ймає, що державні владні структури, громадсько політичні організації і засоби масової інформації
мають бути активними провідниками демокр атичних і моральних начал у політичному житті,
зразком справжньої громадянської відповідал ьності. На жаль, "наведення ладу" у державній
владі сприймалося як ліквідація одних і створе ння інших відомств, чи як постійна перестановка
кадрів у верхніх ешелонах правлячих структур.
Ці вже випробувані у трансформаційний період
прийоми нерідко підміняли більш важливі зах оди з підвищення авторитету і ролі держави у
проведенні ринкових перетворень.
Проте складність перехідного періоду п отребує активної узгодженої діяльності різних
гілок державної влади у формуванні механізмів,
які б збалансовували і оптимізували їхній вплив
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на проведення реформ. Адже ті соціальні механ ізми і інститути, які у країнах Заходу формувались і удосконалювались протягом тривалого
часу, в Україні створювались у короткі строки.
Через це вони не є органічним продуктом трив алого природно-історичного процесу, а виник ають у результаті "соціальної інженерії", найва жливіша діюча особа якої – держава.
На превеликий жаль, в реальності здатність
державної влади управляти багатьма соціальн ими процесами виявилась не такою ефективною,
як цього прагнуло суспільство. Державна влада
перетворилась в інструмент поділу між "своїми",
лояльними до влади представниками чиновницького і бізнесового світу, колишньої "загальнон ародної" власності, бюджетних і кредитних р есурсів, наділення привілеями, тощо. У цих сф ерах державне втручання перейшло всі межі і
сформувало сприятливі умови для поширення
корупції, тіньової господарської діяльності та
економічної злочинності.
Зміщення спрямованості рішень зі соціал ьно значимих на егоїстичні і корпоративні обум овили низький рівень адекватності реагування
державної влади на соціальні запити . Політики і
чиновники будь-яким чином намагались диста нціюватись від відповідальності за можливі пр овали і ідентифікували себе виключно з членами
своїх фінансово-бюрократичних груп. Це пр извело до системного зниження чуттєвості влади
до соціального дискомфорту, що наростав. Сві дченням цього можуть бути події березня 2001
року, коли державна влада вдалася до неадеква тних і репресивних спроб зупинити невдоволення
і наростаючі протести населення, а заодно і з авдати удару опозиції, щоб послабити її вплив на
процеси у країні.
І дійсно дії державної влади пригальмували
наростання політичного невдоволення населення
і до певної міри деформували діяльність пол ітичних партій. Фіктивне політичне життя, нем ожливість політичної опозиції відповідально
впливати на ситуацію у країні підштовхнули б агатьох опозиційних політиків розміняти політи чний капітал на економічний, або вдаватись до
відверто авантюрних і нецивілізованих форм п олітичної діяльності.
Відсутність дієвої опозиції, котра б базувал ася на своїх ідеологічних переконаннях, тільки
сприяла наростанню корупції у діяльності органів
державної влади, поширенню різноманітних слу жбових зловживань, кругової поруки, протиправного
лобізму. Відсутність механізмів використання п отенціалу політичної опозиції для визначення стр а106

тегії суспільного розвитку, пошуку оптимального
співвідношення політичної боротьби та співробі тництва, наявність пропрезидентської більшості у
Верховній Раді України посилили авторитарну
спрямованість політичного режиму в країні.
За таких умов дуже важко зберегти солід арність суспільства, адже правлячий режим не
бере до уваги інтереси значних соціальних
верств і опозиційних партій, які представляють
їх інтереси. Суспільство ж перебуває у стані
ідейно-політичної поляризації. Політичний р ежим в Україні у той час за своїми сутнісними
характеристиками був близьким до демократії,
але демократії олігархічного типу: коли частина
демократичних інститутів встановлена, але все
ще не укорінена соціально, коли ще не налаг оджені адекватні соціальні зв’язки і не створена
структура громадянського су спільства. Таким
чином, процес переходу до демократичного п олітичного режиму був ще далеким від заверше ння, тому що демократичні інститути не у повній
мірі вкоренились у суспільстві, а норми демокр атичного правління і демократичного узгодження
інтересів визнавались не всіма суб’єктами пол ітичного процесу. Сама процедура вільних виб орів не була гарантією демократизації, адже виб ори правлячий режим вдало використовував не
стільки для легітимізації політичної опозиції,
скільки для її дискредитації і розколу.
Політичні партії за таких умов були зайняті
тим, що налагоджували зв’язки з елітою і мобілізували ідеологічні та політичні ресурси на бор отьбу між різними фінансово -бюрократичними
групами. Але переважна частина населення
України не бажала миритись з нароста нням авторитарної спрямованості політичного режиму і
прагнула демократичних змін та покращення
власного добробуту.
Підтвердженням цього є складні політичні
події, пов’язані з виборами Президента України
у 2004 році. Саме активна громадянська позиція
населення, яка продемонструвала готовність
протистояти свавіллю і політичній брутальності,
забезпечила перші паростки демократизації пол ітичного життя. У цей період соціологічні досл ідження показували значне підвищення рівня д емократизації масової свідомості у п олітичній і
морально-психологічній сферах .
Проте політичній еліті, яка отримала ш ироку підтримку населення, не вдалося у повній
мірі реалізувати прагнення народу до формува ння демократичного політичного режиму.
Цьому є і свої пояснення. Руйнування пол ітичного режиму, який існував до подій 2004 п о-
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чатку 2005 рр., вивело з ладу систему неформ альних норм і домовленостей, систему примус ового арбітражу, запроваджену президентом
Л.Кучмою, яка урівноважувала впливових гра вців і забезпечувала соціально -політичне балансування. Тим самим оголилась нездатність прав ових норм самостійно забезпечувати вирішення
гострих соціально-політичних конфліктів [7].
Виявилось, що неформальні норми у системі с оціального регулювання за президентства Л.Куч ми були значно важливішими, ніж це можна було собі уявити. І те, що попередні владна і пол ітична еліта демонстрували порушення як прав ових, так і моральних норм, вибудовуючи свою
систему неформальних правил, яка забезпечув ала їм стабільність у владі і захист від соціального
контролю, стало особливо складним випроб уванням для правлячої еліти у новому етапі дем ократизації нашого суспільства.
У короткі терміни підвищити ефективність
функціонування владних структур, забезпечити ефективну діяльність парламентської та позапарламен тської опозиції виявилось завданням значно складнішим, ніж це декларувалось політичною елітою.
Відсутність конструктивізму у реформ уванні політичного режиму пояснюється і тим, що
свідомість певної частини сучасної політичної
еліти по суті отруєна відчуттям вла сної значимості, хоча насправді їх роль звелась до обслугов ування нового соціального прошарку – фінансовобюрократичних груп, вияв турботи про те, щоб
вони не втратили незаконно набутого і ще біл ьше зміцнювали свої економічні і політичні поз иції. Саме фінансово-бюрократичні групи в особі
своїх політичних лобістів залишаються акти вними політичними гравцями у політичному жи тті України, послаблюючи вплив владно -державних інститутів. Тому, подальша соціально-політична консолідація нашого суспільства немо жлива без розвитку громадянського суспільства та
його інституцій насамперед політичних партій.
На сьогодні політичні партії так і не стали повноцінними учасниками політичних процесів спрямованих на соціально-політичну консолідацію українського суспільства.
Це у свою чергу посилює політичну нест абільність і негативно впливає на економічні ві дносини, функціонування механізму ринкового
регулювання, що призводить до падіння житт євого рівня населення, його незахищеності у пр авовій і соціальних сферах.
Слабкість нашої політичної системи пов’язана і з низькою активністю громадських організ ацій у суспільно-державному житті. Це є свідченням

незрілості політичної еліти і незрілості громадя нського суспільства, яке не здатне впливати на пол ітиків таким чином, щоб досягат и стратегічних
компромісів в інтересах всього суспільства.
Висновки. Наведені політичні чинники п еріоду переходу України до ринкової економіки
становлять кримінологічний інтерес для роз уміння структури детермінації сучасної економі чної злочинності. Окремі з них відіграли провідну
роль у зростанні тіньової господарської діяльн ості і економічної злочинності. Зокрема:
- об’єднання політики і бізнесу, а також с успільних і особистих інтересів. Політика не є
відмежованою від бізнесу в силу незрілості і нститутів громадянського суспільства, які повинні
її визначати і контролювати;
- відсутність консенсусу з найважливіших
питань державного життя між суб’єктами пол ітичного життя. Це викликано різним розумінням
ними цінностей свободи і демократії, а також їх
нерівними можливостями у реформаторському
процесі і задоволенні власних інтересів;
- висока концентрація політичної влади і
фінансових ресурсів у руках правлячої еліти, що
провокує контреліту та опозицію виступати у
якості радикальних противників, а не політичних
опонентів;
- неефективність держави як основного с оціального інституту, що безпосередньо управляє
суспільством, її нездатність забезпечити консе нсус з найважливіших питань суспільного життя;
- узгодження форм авторитарно-олігархічного правління з елементами демократичної процедури, зокрема з виборами і багатопартійністю;
- глибоке укорінення неформальних вла дних відносин, формування елітарного корпор ативізму замість плюралістичної демократії.
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POLITICAL FACTORS OF MODERN ECONOMIC CRIME IN UKRAINE
Summary
The nature of interconnection of such social institutions as political regime and economy and their i nfluence
on economic crime in Ukraine during the period of transition to market economy is analyzed in the article.
The author concentrates attention on the political factors which have determined the peculiarities of the
transitional period and have an influence on structure formation of economic crime determination.
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ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:
КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ
Постановка проблеми. Аналіз кількості
законів, якими вносилис я зміни та доповнення
(далі - зміни) до кодексів України протягом
2001-2007рр. показав, що найбільша їх кількість
була прийнята Верховною Радою України щодо
Кодексу України про адміністративні правоп орушення (далі - КУпАП). Друге місце посідає
Кримінально-процесуальний кодекс України
(далі – КПК), а Кримінальний кодекс України
(далі – КК) займає третє місце. Причому закони,
якими вносились зміни до КУпАП, приймались
законодавцем найчастіше протягом всього пер іоду 2001-2007рр. Інша ситуація спостерігається
відносно КК України і КПК України (див . Табл.
1). Повна картина частоти прийняття законів,
якими вносились зміни до кодексів України, н аведена автором нижче (див . Діаграму 3). Отже,
можна стверджувати, що протягом 2001 -2007рр.
КК постійно знаходився у сфері уваги українського законодавця.
Підтвердженням цієї позиції автора є те,
що з моменту набрання КК чинності (1 вересня
2001 року) законодавцем були значно піддані
змінам його положення. Так, протя гом
17.01.2002-31.05.2007 рр. зміни до КК були вн есені на підставі 39 законів, прийнятих Верхо вною Радою України, а окремі положення КК частина 1 статті 69 - втратили силу на підставі
Рішення Конституційного Суду України N 15 рп/2004 від 2 листопада 2004 року. Наявність, на
нашу думку, такого значного масиву законів зумовлює необхідність їх дослідження.
У зв’язку з наведеним, автор ставить перед
собою мету дослідити закони, на підставі яких б ули внесені зміни до КК протягом 2001 -2007 років,
та визначити кількість і характер таких змін.
Виклад основного матеріалу. Дослідження частоти прийняття законів, якими вносил ися
зміни до КК протягом 2002-2007рр. показало ії
нерівну динаміку. Так, найвища частота прий няття законів характеризує 2003 рік. Меншими за
частотою є 2005-2007 роки. Найменшими за ча стотою є 2002 і 2004 роки (див . Діаграму 1). При
цьому середня кількість змін на один закон така:
2002 рік – 2, 2003 – 1,8, 2004 – 2,6, 2005 – 1,8,
2006 – 3,9, 2007 – 4 (див. Діаграму 2). А тепер
більш детальніше про них.

У 2002 році законодавець прийняв 2 зак они, на підставі яких були внесені зміни до КК: 1)
«Про особливості державного регул ювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з
виробництвом, експортом, імпортом дисків для
лазерних систем зчитування»; 2) «Про внесення
змін до Кримінального кодексу України щодо
посилення відповідальності за хуліганство і зав ідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян». 2003 рік характеризується прийняттям 10 таких законів: 1) «Про внесення змін
до Кримінального та Кримінально -процесуального кодексів України»; 2) «Про внесення змін
до деяких законів України з питань запобігання
використанню банків та інших фінансових уст анов з метою легалізації (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом»; 3) «Про внесе ння змін до деяких законодавчих актів України у
зв'язку з прийняттям Закону України "Про Де ржавну прикордонну службу Укра їни"; 4) «Про
внесення зміни до статті 333 Кримінального к одексу України»; 5) «Про внесення змін до Кр имінального та Кримінально -процесуального кодексів України»; 6) «Про внесення змін до д еяких законодавчих актів України у зв'язку з пр ийняттям Закону України "Про вибори народних
депутатів України"; 7) «Про вн есення змін до
деяких законодавчих актів України щодо прав ової охорони інтелектуальної власно сті»; 8) «Про
внесення змін до Кримінального кодексу Укра їни щодо відповідальності за незаконне втруча ння в роботу мереж електрозв'язку»; 9) «Про вн есення змін до Закону України "Про розповс юдження примірників аудіовізуальних творів та
фонограм". У 2004 році Верховною Радою України було прийнято 5 законів: 1) «Про охорону
археологічної спадщини»; 2) «Про внесення з мін
до деяких законодавчих актів України щодо п еретинання державного кордону України»; 3)
«Про внесення змін до деяких законодавчих а ктів України щодо відповідальності за незаконне
збирання з метою використання або використа ння відомостей, що становлять ба нківську таємницю, та за розголошення банківської таємниці»;
4) «Про внесення зміни до статті 153 Кримінал ьного кодексу України»; 5) «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінально -процесуального
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кодексів України». У 2005 році результатом законотворчості були 9 законів: 1) «Про внесення
зміни до статті 240 Кримінального кодексу Укр аїни»; 2) «Про внесення змін до деяких законод авчих актів України (щодо посилення правового
захисту громадян та запровадження механізмів
реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторка нність, безпеку, повагу до гідності особи, правову
допомогу, захист)»; 3) «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України»; 4) «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за порушення в
галузі електроенергетики»; 5) «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України (щ одо впорядкування операцій, пов'язаних з виро бництвом, експортом, імпортом дисків для лазе рних систем зчитування, обладнання та сировини
для їх виробництва)»; 6) «Про внесення зміни до
статті 289 Кримінального кодексу України»; 7)
«Про внесення змін до деяких законодавчих а ктів України (щодо видобування бурштину)»; 8)
«Про внесення змін до деяких законодавчих а ктів України у зв'язку з прийняттям Зак ону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування»; 9) «Про внесення змін до Крим інального та Кримінально -процесуального кодексів України щодо відповідальності за знищення
виборчої документації або документів рефере ндуму». У 2006 році такими були 7 законів: 1)
«Про внесення змін до Кримінального кодексу
України щодо вдосконалення відповідальності за
торгівлю людьми та втягнення в заняття прост итуцією»; 2) «Про внесення змін до Кримінальн ого кодексу України щодо захисту прав інтелект уальної власності»; 3) «Про цінні папери та фо ндовий ринок»; 4) «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення,
Кримінального,
Кримінально -процесуального
кодексів України щодо відповідальності за п орушення виборчих прав громадян»; 5) «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально процесуального кодексів України щодо запоб ігання терроризму»; 6) «Про внесення зміни до
статті 69 Кримінального кодексу України»; 7)
«Про внесення змін до деяких законодавчих а ктів України щодо посилення проти дії незаконному обігу архівних документів». І тільки 6 з аконів були прийняті у Верховній Раді України
2007 року: 1) Про внесення змін до деяких зак онодавчих актів України щодо посилення відп овідальності за самовільне зайняття земельної д ілянки; 2) «Про Державний реєстр виборців»; 3)
«Про внесення змін до Кримінального кодексу
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України щодо встановлення відповідальності за
незаконні дії стосовно отруйних чи сильноді ючих лікарських засобів»; 4) «Про внесення змін
до Кодексу України про адміністративні прав опорушення, Кримінального та Кримінальнопроцесуального кодексів України щодо відпов ідальності за порушення правил радіаційної бе зпеки»; 5) «Про внесення змін до Кримінального
та Кримінально-процесуального кодексів Укра їни щодо боротьби з ядерним тероризмом у зв'язку з ратифікацією Міжнародної конв енції про
боротьбу з актами ядерного тер оризму» 6) «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо правової охорони інтелектуальної
власності стосовно виконання вимог, пов'язаних
зі вступом України до СОТ».
Дослідження текстів законів, якими внос ились зміни до КК, надало можливість зробити
такі висновки.
1. КК доповнений новими статтями і п оложеннями статей.
Так, у 2002 році КК доповнений статтею
203-1 «Порушення законодавства, що рег улює
виробництво, експорт, імпорт дисків для лазе рних систем зчитування, експорт, імпорт обла днання чи сировини для їх виробництва», у 2003
році – статтею 209-1 «Умисне порушення вимог
законодавства про запобігання та протидію лег алізації (відмиванню) доходів, одержаних злочи нним шляхом». Двома статтями законодавець д оповнив КК у 2004 році: 1) статтею 361-1 «Створення з метою використання, розповсюдження
або збуту шкідливих програмних чи технічних
засобів, а також їх розповсюдження або збут»; і
2) статтею 361-2 «Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим дост упом, яка зберігається в електронно -обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизов аних системах, комп'ютерних мережах або на н осіях такої інформації». У два рази більше новими
статтями КК був доповнений у 2005 році: 1)
стаття 188-1 «Викрадення електричної або те плової енергії шляхом її самовільного викори стання»; 2) стаття 194-1 «Умисне пошкодження
об'єктів електроенергетики»; 3) стаття 158 -1
«Незаконне знищення виборчої докуме нтації або
документів референдуму»; 4) стаття 212 -1 «Ухилення від сплати страхових внесків на загальн ообов'язкове державне пенсійне страхування».
Різке збільшення кількості нових доповнених
статей у КК спостерігалось у 2006 році: 1) стаття
159-1 «Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (бл оку)»; 2) стаття 232-1 «Розголошення або викор и-
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стання неоприлюдненої інформації про ем ітента
або його цінні папери»; 3) стаття 258 -1 «Втягнення у вчинення терористичного акту»; 4) ста ття 258-2 «Публічні заклики до вчинення терористичного акту»; 5) стаття 258 -3 «Створення терористичної групи чи терористичної організації»;
6) стаття 258-4 «Сприяння вчиненню терорист ичного акту»; 7) стаття 298 -1 «Знищення, пошкодження або приховування документів чи унік альних документів Національного архівного фо нду». 2007 рік характеризується доповненням КК
3 новими статтями: 1) статтею 197 -1 «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво»; 2) статтею 265-1 «Незаконне виготовлення ядерного вибухового пристрою чи пристрою, що розсіює радіоактивний матеріал або в ипромінює радіацію»; 3) статтею 267-1 «Порушення
вимог режиму радіаційної безпеки». Крім цього у
цьому ж році КК був доповнений 4 частинами
статті 158 (частини дев’ята-дванадцята, а також
частиною третьою статті 265 і приміткою до неї.
Отже, КК протягом 2002-2007 років доповнений новими статтями, а також положеннями
статей (частинами) у 24 випадках, з яких КК д оповнювався 18 новими статтями і 6 положенн ями статей. Причому доповнення КК положенн ями статей відбулось тільки у 2007 році. Перев ажна кількість доповнень КК новими ста ттями і
положеннями статей відбулась у 2005 -2007 роках
– 84%. У 2001-2003 роках відсоток дорівнює 16.
2. Назва розділу КК, стаття КК, пол оження статей КК доповнені словами. Протягом
2003-2007 років назви розділів КК, його статті, їх
положення доповнювались словами згідно такої
хронології. У 2003 році доповнена словами назва
розділу XVI КК, а також абзац перший частини
третьої статті 158. У 3 випадках законодавцем
здійснено доповнення положень статей КК у
2004 році: 1) абзац перший частини третьої
cтатті 153; 2) абзац перший cтатті 231; 3) абзац
перший статті 232. Доповнення словами пол ожень статей КК здійснювалось і у 2005 році: 1)
абзац перший частини першої cтатті 384; 2)
абзац перший частини першої cтатті 385.
Єдиний раз за всю історію доповнень КК слов ами була доповнена у 2006 році стаття 8. Рекор дсменом всіх років залишається 2007 рік – 10 доповнень: 1) абзаци другий частин першої -третьої
статті 176; 2) абзаци другий част ин першоїтретьої статті 177; 3) абзаци другий частин пе ршої-третьої статті 229; 4) примітка до статті 305.
Отже, назва розділу КК, статті КК та їх п оложення були доповнені словами у 18 випадках.

Переважна кількість таких доповнень відбулась
у 2007 році – 55% та 2005 році – 17%.
3. Здійснена нова редакція назв статей
КК. Відбулась і нова редакція назв статей КК у
2004 і 2007 роках. Так, у 2004 році відбулась нова редакція назв 2 статей: 1) статті 231 «Нез аконне збирання з метою використання або вик ористання відомостей, що становлять комерційну
або банківську таємницю»; 2) статті 232 «Розг олошення комерційної або банківської таємниці».
А у 2007 році – лише назви 1 статті - статті 158
«Фальсифікація виборчих документів, докуме нтів референдуму чи фальсифікаці я підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до
органів Державного реєстру виборців». Отже,
відбулась нова редакція назв 3 статей.
4. Здійснена нова редакція статей КК.
Нова редакція статей КК відбувалась частіше.
Так, у 2003 році відбулась нова редакція 9 статей: 1) статті 176 «Порушення авторського права
і суміжних прав»; 2) статті 177 «Порушення прав
на винахід, корисну модель, промисловий зразок,
топографію інтегральної мікросхеми, сорт ро слин, раціоналізаторську пропозицію»; 3) статті
198 «Придбання, отримання, зберігання чи збут
майна, одержаного злочинним шляхом»; 4) статті
209 «Легалізація (відмивання) доходів, одерж аних злочинним шляхом»; 5) статті 216 «Незако нне виготовлення, підроблення, використання або
збут незаконно виготовлених, од ержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних
марок»; 6) статті 228 «Примушування до антик онкурентних узгоджених дій»; 7) статті 229 «Н езаконне використання знака для товарів і послуг,
фірмового найменування, кваліфікованого зазн ачення походження товару»; 8) статті 333 «Пор ушення порядку здійснення міжнаро дних передач
товарів, що підлягають державному експортному
контролю»; 9) статті 361 «Незаконне втручання в
роботу електронно-обчислювальних машин
(комп'ютерів), систем та комп'ютерних м ереж і
мереж електрозв'язку». У 2004 році нова редакція стосувалась 4 статей: 1) стаття 298 «Знище ння, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини та самовільне пров едення пошукових робіт на археологічній пам'я тці»; 2) стаття 361 «Несанкці оноване втручання в
роботу електронно-обчислювальних машин
(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп' ютерних мереж чи мереж електрозв'язку»; 3) ста ття 362 «Несанкціоновані дії з інформацією, яка
оброблюється в електронно-обчислювальних
машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на
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носіях такої інформації, вчинені особою, яка має
право доступу до неї»; 4) стаття 363 «Порушення
правил експлуатації електронно -обчислювальних
машин (комп'ютерів), автом атизованих систем,
комп'ютерних мереж чи м ереж електрозв'язку
або порядку чи правил захи сту інформації, яка в
них оброблюється». Причому нова редакція ста тті 361 відбулась вдруге. Ідентичним за кількістю
статей, яких стосувалась нова редакція, став і
2005 рік: 1) стаття 127 «Катування»; 2) стаття
203-1 «Незаконний обіг дисків для лазерних си стем зчитування, матриць, обладнання та сиров ини для їх виробництва»; 3) стаття 289 «Незако нне заволодіння транспортним засобом»; 4) стаття
388 «Незаконні дії щодо майна, на яке накла дено арешт або яке описано чи підлягає конфіск ації». 5 статей були піддані новій редакції законодавцем у 2006 році: 1) стаття 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини»; 2)
стаття 157 «Перешкоджання здійсненню виборчого
права або права брати участь у референдумі, роботі
виборчої комісії або комісії з референдуму чи ді яльності офіційного спостерігача»; 3) стаття 158
«Фальсифікація виборчих документів, документів
референдуму чи фальсифікація підсумків голос ування»; 4) стаття 159 «Порушення тає мниці голосування»; 5) стаття 303 «Сутенерство або втягне ння особи в заняття проституцією». І лише 1 стаття
у 2007 році – стаття 321 «Незаконне виробництво,
виготовлення, придбання, перевезення, пересила ння, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи
сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнод іючих лікарських засобів».
Отже, можна стверджувати, що законод авець протягом 2002-2007 років здійснив нову
редакцію 23 статей КК, переважна більшість з
яких була редагована у 2003 році – 40%. Майже
пропорційно ділять відсотки 2004, 2005 і 2006
роки – 17, 17, 22%.
5. Здійснена нова редакція положень ст атей КК. Так, здійснена нова редакція абзацу друг ого частини першої статті 259 і абзацу другого ча стини першої статті 296, абзацу першого частини
першої статті 158, частини першої статті 306, абзацу другого частини першої статті 306, абзацу др угого пункту 21 розділу II Прикінцевих і Перехідних положень. Здійснена також нова редакція а бзаців других частин першої-другої статті 164 і абзаців других частин першої-другої статті 165.
Рекордсменом став 2006 рік, у якому закон одавець здійснив нову редакцію: 1) частини третьої
статті 176; 2) примітки до статті 176; 3) частини
третьої статті 177; 4) частини третьої статті 229; 5)
примітки до статті 229. 2007 рік відзначився ново ю
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редакцією частини другої статті 265 і абзацу пе ршого частини першої статті 414.
Отже відбулась нова редакцій положень 11
статтей КК і його Прикінцевих та перехідних
положень, а всього 17 положень.
6. Слова положень статей КК замінені
на інші. У 2002 році випадок заміни мав місце
лише одного разу в абзаці другому частини др угої статті 259. Подібна ситуація спостерігалась і
в 2003 році – в частині другій статті 401.
Найчастіше заміна слів положень статей
КК на інші відбувалась у 2006 році. Так, такі дії
законодавець вчинив відносно абзаців перших
частин першої-другої статті 176, абзаців перших
частин першої-другої статті 177, абзаців перших
частин першої-другої статті 229. 2005 року слова
в абзацах першому-другому частини першої ст.
240 були замінені на інші. І у 2007 році випадок
заміни був одним – в абзаці першому частини
першої статті 201.
Таким чином, законодавець замінив слова
положень 7 статтей КК на інші, причому 55%
таких замін припадає на 2006 рік.
7. Виключені статті з КК, окремі їх п оложення і слова з положень. У 2003 році законодавець виключив з КК 2 статті: 1) статтю 230; і
2) статтю 331. У 2006 році виключенню з КК б ули піддані частини четверта -п'ята статті 258 та
частина перша статті 69. Тільки в абзаці перш ому статті 231 були виключені окрем і слова. 50%
таких дій законодавця відбулось у 2006 році,
33% - у 2004 році.
Наведений аналіз дозволив нам виділи ро зділи КК, яких стосувались зміни. Недоторканими
залишились в Загальній частині КК 13 розділів, а
зміни стосувались лише 2 розділів – «Закон про
кримінальну відповідальність» (стаття 8) і «Пр изначення покарання» (частина 1 статті 69). Пр отилежна ситуація спостерігається в Особливій
частині КК. Так, зміни в ній стосувались 15 ро зділів, і лише 5 розділів залишились недоторк аними – «Злочини проти основ національної безпеки України», «Злочини проти безпеки виро бництва», «Злочини проти авторитету органів
державної влади, органів місцевого самовряд ування та об’єднань громадян», «Злочини в сфері
службової діяльності», «Злочини проти миру,
безпеки людства та міжнародного правопоря дку», а також «Прикінцеві та перехідні положе ння». Структура змін і доповнень в Особливій ч астині КК характеризується їх домінуванням л ише у 3 розділах: 1) розділ V Особливої частини
КК «Злочини проти виборчих, трудових та інших
прав і свобод людини і громадянина» - 30%; 2)
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розділ VII «Злочини у сфері господарської діял ьності» - 22%; 3) розділ IX «Злочини проти гр омадської безпеки» - 13%.
Так, законодавець розділ V Особливої част ини КК «Злочини проти виборчих, трудових та і нших прав і свобод людини і громадянина» допо внив статтями 158-1 і 159-1. Статтю 158 розділу доповнив частинами дев’ятою-дванадцятою, а абзац
перший частини третьої цієї ж статті доповнив
словами. Словами він доповнив і абзаци другі ча стин першої-третьої статей 176 і 177. Здійснив законодавець і нову редакцію статей 157, 158, 159,
176, 177, нову редакцію абзацу першого частини
першої статті 158, абзаців других частин першоїдругої статті 164, абзаців других частин першоїдругої статті 165, частини третьої статті 176 і примітки до неї, а також назви статті 158. Крім цього
законодавець замінив слова в абзацах перших ча стин першої-другої статей 176 і 177 на інші. Всього
дій, пов’язаних із змінами – 31.
Більшою кількістю статей доповнений ро зділ VII «Злочини у сфері господарської діяльності». Так, розділ доповнений статтями 203 -1, 2091, 212-1, 232-1. Додатково статті 231 і 232 допо внені абзацами першими, а стаття 229 абзацами
другими частин першої-третьої. Здійснена нова
редакція назв статей 231 і 232, а також нова редакція статей 203-1, 216, 228, 229 і нова редакція
частини третьої статті 229 і примітки до статті.
Виключена стаття 230 і абзац перший статті 231,
а слова абзацу першого статті 201 та абзаців п ерших частин першої-другої статті 229 замінені на
інші. Всього дій, пов’язаних із змінами – 23.
Розділ IX «Злочини проти громадської бе зпеки» доповнений статтями 258 -1, 258-2, 258-3,
258-4, 265-1, 267-1, частиною третьою статті 265
і приміткою до статті. Здійснена нова редакція
абзацу другого частини першої статті 259 та частини другої статті 265. Слова абзацу другого ч астини другої статті 259 замінені на інші, частини
четверта-п’ята статті 259 виключені.
Аналіз змісту законів, якими вносились
зміни до КК України на протязі 2002 -2007 рр., та
техники законодавця, дозволив автору зробити
такі узагальнюючі висновки.
1. КК займає третє місце серед інших код ексів України за кількістю прийнятих законів
протягом 2001-2007 років, на підставі яких до
нього внесені зміни.
2. Найвища частота прийняття законів,
якими внесені зміни до КК притаманна 2003 р оку, а найбільша середня кількість змін на один
закон належить 2007 року.

3. Зміни та доповнення до КК здійснюют ься законодавцем шляхом: 1) доповнення новою
статтею, приміткою до статті, частиною статті; 2)
доповнення словами назв и розділу, статті, примітки до статті, абзацу частини статті; 3) нової р едакції назви статті, статті, частини статті, прим ітки до статті, абзацу частини статті; 4) заміни
слів частини статті, абзацу частини статті на і нші; 5) виключення статті, частини ста тті.
4. КК доповнено новими 18 статтями, 1
приміткою до статті, 5 частинами статті. Допо внені словами назва 1 розділу, 1 стаття, 1 примі тка до статті, 15 абзаців частини статті. Здійснені
нові редакції назв 3 статей, 23 статей, 5 частин
статті, 2 приміток до статті, 10 абзаців частини
статті. Слова 1 частини статті і 10 абзаців част ини статті замінені на інші. Виключені 2 статі, 3
частини статті, 1 абзац статті. Всього змін і д оповнень до КК – 102, в результаті яких кількість
статей Загальної частини залиши лась незмінною
(108), а кількість статей Особливої частини стала
дорівнювати 463.
5. Результати кількісного аналізу дозвол яють уявити масштаби законодавчої зміни кон струкції КК, і можуть слугувати основою для подальшого визначення і характеристики причин
змін та доповнень до КК, їх наслідків.
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S.I. Nezhurbida
CHANGES AND ADDITIONS TO CRIMINAL CODE OF UKRAINE: QUANTITATIVE
ANALYSIS
Summary
In this article thе author makes an attempt to provide the quantitative analysis of changes and add itions
to Criminal Code of Ukraine, on the ground of texts of the 20 th Codes of Ukraine, Decision of Co nstitutional
Court of Ukraine and the 39th Laws of Ukraine. Some results are presented in Tables and Diagrams.
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Таблиця 1
Кодекси, щодо яких найчастіше приймались закони,
якими вносились зміни, 2001 -2007

1.
2.

2001
КУпАП
КЗпП

1.
2.

3.

КН

3.

2002
КУпАП
КПК

КК
МК
ГПК

1.
2.

2003
КУпАП
КПК

1.
2.

3.

КК
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Кількість прийнятих законів, на підставі яких внесені зміни та доповнення до кодексів України,
2001-2007
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Кількість змін та доповнень до розділів КК, 2002-2007
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КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАК ТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛ ЬНОЇ РОЛІ
ПОСОБНИКА У ЗЛОЧИНІ
Постановка проблеми. Однією із актуальних завдань, що стоять перед теорією і п рактикою є розробка більш ефективних мір боротьби з
правопорушеннями і їх крайнім проявом злочи нністю. Саме тому на перший план висуваються
питання вдосконалення та конкретизації крим інального законодавства, підвищення дієвості й ого норм, розробка комплекс у міроприємств, направлених на попередження антисуспільної п оведінки громадян, оскільки на кожному етапі
суспільного розвитку проблеми обновлюються і
потребують нових підходів і рішень.
Суспільство бореться із злочинністю на
протязі декількох тисячоліть, т о активно атакуючи її, то відступаючи під натиском сил користі і
жорстокості, в цілому така війна йде з перемі нними успіхами. Час іде вперед, а проблеми з алишаються і передаються у спадок прейдешнім
поколінням юристів. Не є виключенням й інст итут співучасті у злочині - ріст злочинності, зміни
в тенденціях і якісних характеристиках організов аної злочинності: наркобізнес, міжнародний тер оризм, морське і повітряне піратство, страхове ша храйство. Отже, но-новому проявляється співучасть
у злочині, а відповідно виникають нові кримінально-правові і кримінологічні аспекти даного крим інально-правового інституту.
Одним із центральних аспектів даного і нституту є види співучасників, який і визначає
його зміст. Пособник – найбільш поширений вид
співучасників. Якщо проан алізувати справи про
співучасть з розподілом ролей, то виявляється,
що більшість співучасників, виключаючи вик онавців, діють як пособники.
Будучи зовні малопомітним, пособництво
характеризується високим рівнем латентності. В
силу чого певна частина пособни ків залишається
поза увагою правохороннних органів. І як р езультат не знаходить послідовної реалізації один
із важливих принципів – невідворотність відповідальності за злочин.
Ступінь наукової розробки теми. У теоретичному плані питання про види співучасн иків, як і вчення про співучасть в цілому, відн осяться до числа складних і важливих проблем
кримінального права. Значну увагу цим пита нням приділяють такі вчені, як Н.О. Гуторова, М.І.
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Ковальов, А.П. Козлов, О.О. Кваша. Вчені кримінологи в своїх працях знач ну увагу приділяють аналізу різних аспектів особистості злоч инця. Це зокрема Г.А. Аванесов, В.Л. Васильєва,
Б.С. Волкова, А.І. Долгова. Незважаючи на іст отний внесок у розробку теми, проблема функці ональної ролі пособника далеко не вичерпна в т еоретичному плані, багато питань є дискусійними,
а тому вимагають не тільки подальшого вивче ння, але й нових підходів до їх вирішення.
Мета статті розкрити юридичну природу
діяльності пособника та проаналізувати ефект ивність кримінально-правових норм, що регул юють питання його кримінальної відповідальності.
Виклад основного матеріалу. За своєю
об’єктивною роллю у вчиненні злочину посо бник, за рідкісним винятком, завжди менш небе зпечна фігура, ніж інші співучасники: ініціатива
вчинення злочину належить не йому, а підбур ювачу, він не здійснює керівництво злочинною
діяльністю інших осіб – це робить організатор,
не виконує об’єктивної сторони складу злочину,
передбаченої статтями Особливої частини; він
лише допомагає виконавцю злочину в реалізації
його злочинного наміру, не виконуючи при цьому дій, що становлять об’єктивну сторону складу
злочину виконавця. Але і в цих межах діапазон
дій пособників може бути досить широкий: від
повідомлення виконавцю інформації про склад
сім’ї передбаченої жертви до постачання йому
зброї для вбивства.
Чинне законодавство (ч.5 ст.27 КК Укра їни)
визначає пособника як “особу, яка порадами, вказ івками, наданням засобів чи знарядь або усуненням
перешкод сприяла вчиненню злочину іншими
співучасниками, а також особу, яка з аздалегідь
обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби
вчинення злочину, сліди злочину чи предмети,
здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі
предмети, або іншим чином сприяти приховува нню злочину”. В даному визначенні окреслюється
не тільки спрямованість діяльності пособн ика, а й
подано перелік способів і засобів пособництва.
Дане визначення є логічним, послідовним і
в цілому влаштовує теорію кримінального права.
Загальновизнаним є те, що основна роль посо бника зводиться до надання допомоги іншим в
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їхній діяльності.
Водночас, у теорії робляться спроби виділ ити й іншу роль пособника – зміцнення уже існуючої рішучості в іншої особи вчинити злочин, тобто
сприяти формуванню суб’єктивної сторони [10,
с.53; 3, с.106; 9, с.18]. На нашу думку, тут йдеться
про другорядну ознаку, а головна роль пособника
полягає саме в наданні допомоги іншим співуча сникам. Проте така допомога стає такою, звичайно,
після того, як відомості про неї пройшли через св ідомість інших співучасників, засвоєні ними і як
допомога прийняті. А сама роль зміцнення уже
існуючої рішучості вчинити злочин не є безпосер едньою функцією пособника, так як сам факт вч инення злочину в співучасті уже додає впевненості
всім співучасникам скоїти задумане.
У теорії кримінального права пособництво
залежно від його об’єктивних вла стивостей поділяють на два види: 1) фізичне пособництво, то бто фізичне (матеріальне) сприяння виконавцю у
реалізації його злочинного наміру і надання з асобів чи знарядь, усунення перешкод, фізичне
приховування злочинця, знаряддя чи засоби вч инення злочину тощо); 2) інтелектуальне посо бництво – зміцнення рішучості у виконавця вч инити злочин (дати пораду, вказівку) [1, с.173; 4,
с.270-271; 5, с.187-188; 6, с.199-202].
Фізичне пособництво полягає у вчиненні
дій, що допомагають виконавцю вчинити
об’єктивну сторону того складу злочину, який
сформульований в Особливій частині КК Укра їни. До таких дій відносять: а) надання викона вцю необхідних засобів чи знарядь для реалізації
його злочинного наміру; б) усунення перешкод,
що заважають виконавцю виконати об’єктивну
сторону складу злочину; в) створення необхі дних умов, що забезпечують вчинення злочину.
Надання засобів пов’язано з передачею п особником виконавцю тих чи інших предметів
матеріального світу, які повинні допомогти
останньому реалізувати свої злочинні наміри .
Дати вичерпний перелік засобів неможливо, як і
неможливо прив’язати окремі засоби, надані п особником до певного злочину. Наприклад, ключ
(відмичка) може бути засобом проникнення до
квартири чи іншого закл аду для крадіжки, для
вбивства, розбійного нападу, бандитизму і т. ін.
Тому засобами вчинення злочину можуть бути
речі матеріального світу, за умови, що за своїми
властивостями вони можуть надати виконавцю
допомогу в реалізації об’єктивної сторони складу
конкретного злочину.
Усунення перешкод, які заваж ають вчинити злочин, полягає в таких діях пособника, які

спрямовані на усунення тих чи інших чинників
на шляху досягнення злочинної мети.
Створення умов, що забезпечують вик онавцю можливість вчинити злочин, є, по суті р ізновидом попереднього виду фізичног о пособництва, але зі знаком “+”, тобто якщо усунення
перешкод передбачає такі зміни навколишньої
обстановки, коли із неї усуваються ті чи інші
елементи, що перешкоджають виконавцю здій снити його наміри, то створення умов, навпаки,
передбачає доповнення на вколишніх умов обстановки таким, що могло б і може допомогти
виконавцю вчинити злочин.
Крім того, у теорії кримінального права
висловлювалася думка щодо ще одного способу
пособництва – фізичного пособництва. Фізичне
пособництво може полягати в сприянні п риховуванню злочину [6, с.200]. Хоча автори не дають
наукового коментаря цьому способу, а обмеж уються наведенням конкретних його випадків,
проте сприяння приховуванню злочину існує і є,
на нашу думку, одним із способів фізичного п особництва. Звичайно, порі вняно із заздалегідь
обіцяним приховуванням як інтелектуальним
пособництвом фізичне пособництво має свою
специфікую. Насамперед, пособник у такий сп осіб не впливає на свідомість злочинця, а надає
йому реальну фізичну допомогу. Вказана доп омога являє собою поведінку щодо збереження чи
охорони винної особи, яка вже готова вчинити
злочин. І якщо при заздалегідь обіцяному прих овуванні існує лише обіцянка приховати, і це є
достатнім для кримінальної відповідальності п особника, то при способі, який досліджується має
місце реальне приховування злочинця до, підчас
чи після вчинення злочину. Це і “касири”, в яких
знаходиться “общак”, і охоронці, що супров оджують співучасників, які йдуть на вчинення
злочину і т.ін. Крім того, за характером поведі нки фізичне переховування відрізняється і від недонесення про достовірно відомий підготовл юваний або вчинюваний злочин: перше існує у
формі дій, друге – у формі бездіяльності, і саме
тому вони існують паралельно.
Загально відомим є той факт, що не обіцяне
заздалегідь переховування злочинця, знарядь і
засобів вчинення злочину теорія і практика кр имінального права визнає одним із способів пр ичетності до злочину. Оскільки співучасть і пр ичетність – самостійні інститути кримінального
права і змішувати їх не можливо, то відповідно
пособництво не може бути причетністю і навп аки. Крім того, ч.4 ст.3 КК України забороняє з астосування закону по аналогії, і уже в силу цього

Науковий вісник Чернівецького університету. 2007. Випуск 385. Правознавств о.

119

Кримінологічна характеристика функціональної ролі пособника у злочині

причетність повинна залишатися причетністю, а
співучасть – співучастю. Проте, вийнятки із цього
правила існують, оскільки фактично нічим не відрізняється поведінка пособника, що заздал егідь
обіцяє переховування і виконує обіцянку, від пов едінки особи, що заздалегідь не обіцяє цього, проте
реально і систематично умисно вчиняє перехов ування, усвідомлюючи, що на це розрах овують інші
співучасники – і в першому, і в другому випадках
злочинець діє з реальною надією на подальше
сприяння його вчинкові, тобто переховування.
Загальноприйнятим в науці кримінального
права є положення, що пособництво можливе на
будь-якій стадії вчинення злочину, але до стадії
закінченого злочину. Проте заслуговує на увагу
й інша точка зору, згідно з якою пособництво
можливе і на стадії закінченого злочину [1, с.154;
3, с.159]. Питання про завершення діяння вик онавцем, на нашу думку, необхідно визначи ти
більш точно. Оскільки законодавець, констру юючи склади злочинів, момент закінчення злочину
пов’язує з різними стадіями його вчинення. При
цьому в одних випадках фактичне закінчення
злочину збігається з виконанням виконавцем й ого складу, а в інших – не збігається. Наприклад:
склад злочину, передбачений ст.187 КК України,
накреслений таким чином, що розбій вважається
завершеним з моменту нападу. Але, по суті, при
вчиненні розбою напад не є самоціллю, він є
тільки засобом реалізації основної мети злочинця
– заволодіння майном. Практично заволодіння
відбувається тоді, коли напад уже закінчено, то бто закінчення складу злочину в даному випадку
не збігаєтьсяз фактичним закінченням злочину.
Така проблема виникає і в триваючих зл очинах. Дезертирство, наприклад, вв ажається закінченим з моменту залишення військовослу жбовцем розташування військової частини або
місця служби з метою ухилення від її подальш ого несення. Але протиправний стан дезертира
продовжується, а тому допомога йому в цей п еріод повинна розглядатися я к пособництво.
Тому ми згодні з позицією тих криміналі стів,
які вважають, що участь у злочині можлива до ф актичного закінчення злочину, навіть якщо учасник
підключився в злочинну діяльність уже після того,
як розвиток злочину досяг моменту, з яким закон
пов’язує закінчення складу злочину. Таким чином,
в тих злочинах, закінчення яких не збігається з м оментом виконання передбаченого законом складу,
пособництво можливе і після того, як склад злоч ину буде виконано, але у будь-якому випадку до
фактичного завершення злочину.
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Таку думку підтримують і ряд науковців [5,
с.187]. Проте, законодавець ніколи не регламе нтував в КК України саме такий спосіб пособни цтва. І тому, ми вважаємо, щоб не входити в пр отиріччя із ч.4 ст.3 КК, слід закріпити в ч.5 ст.27
КК даний спосіб пособництва. Але при цьому під
систематичним слід розуміти: по -перше, заздалегідь не обіцяне приховування тільки після друг ого разу; по-друге, систематичність – заздалегідь
не обіцяне приховування однієї і тієї ж особи або
наслідків її діяльності; по-третє, при систематичній поведінці особи заздалегідь не обіцяне пер еховування маже мати різний характер: в одному
випадку можуть бути приховані перший раз –
злочинець, другий раз – знаряддя вчинення злочину, третій раз – знову злочинець, в другому
випадку ця комбінація може бути іншою.
У зв’язку із цим, ми пропонуємо внести д оповнення до ч.5 ст.27 КК України і закріпити д аний спосіб пособництва наступним чином: посо бником є також особа, що заздалегідь не об іцяла
переховування злочинця, знарядь чи засобів вч инення злочину, слідів злочину чи предметів, здоб утих злочинним шляхом, але при цьому системат ично умисно створює умови для перехов ування, до
фактичного завершення злочину, усв ідомлюючи,
що на це розраховують інші співучасники.
Інтелектуальне пособництво полягає в психічній “обробці” свідомості й волі виконавця з м етою зміцнити його рішучість вчинити злочин, ко нкретизувати його умисел. До числа засобів, які в икористовує інтелектуальний пособник, н алежать
поради, вказівки, а також заздалегідь обіцяне пер еховування злочинця, знарядь і засобів вчинення
злочину, слідів злочину і предметів, здобутих зл очинним шляхом та заздалегідь обіцяне придбання і
збут майна, здобутого злочинним шляхом.
Інтелектуальним способом пособництва є
сприяння у вчиненні злочину порада ми, визначати яке є досить складно, особливо у поєднанні із
вказівками, зазначеними законодавцем як сам остійний спосіб, а значить як такий, що виходить
за межі порад. Словники сучасної української
мови не розділяють ці поняття, оскільки визн ачають пораду через вказівку і навпаки: “порада –
пропозиція, вказівка, як діяти за яких - небудь
обставин…” [2, с.149, 879].
У кримінально-правовій літературі робил ися спроби розмежувати ці два поняття, проте в они не принесли бажаного результату. Так, на д умку М.І.Ковальова, “під порадою слід розуміти
роз’яснення, як краще чи безпечніше підготувати
злочин. Словом, будь-яка інформація, рекомендація, що стосується виконання основних чи ф а-
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культативних елементів складу злочину. Під вк азівками слід розуміти повчання, роз’ясне ння, як
діяти в даному випадку. У всьому іншому різн ицю між порадами і вказівками провести досить
складно” [3, с.163].
Проаналізувавши цитованого автора, ми
вважаємо, що у тлумаченні термінів “порада” і
“вказівка” автор сам отримав тотожні поняття.
По-перше, що обидва поняття є роз’ясненням, а
це означає, що за термінологічним оформленням
ніякої різниці не існує. По -друге, невірно визнавати порадою будь-яку інформацію, оскільки
інформація входить до структури і порад, і вказ івок, і обіцянки приховати, придбати, збути і в
кожному із вказаних способів різна інформація,
тією чи іншою мірою притаманна кожному із
них. По-третє, автор визнає складність розмеж ування по чомусь іншому.
На нашу думку, поради і вказівки дифер енційовані за ступенем впливу на свідомість інших співучасників. Самі терміни є свідченням
про менший (поради) і більший (вказівки) ст упінь вольового впливу на свідомість. Поради – це
переконувальний спосіб, тоді як вказівки містять
в собі деякий елемент примусу. Виходячи із ск азаного, ми пропонуємо за основу розмежування
цих двох способів взяти для порад – рекомендації, а для вказівок – настанови. А звідси сприяння
порадами можна визначити як передачу відомо стей і рекомендацій, які виражаються в перекон увальній формі за відсутності явного вольового
впливу на свідомість іншої особи. А під вказі вками можна розуміти передачу настанов, які в иражаються у примусовій формі з явним вольовим
тиском на свідомість іншого.
Особа, котра дає пораду чи вказівку про те,
як вчинити злочин, як правило, є ініціатором
злочину і тому справедливо розцінюється судами
як підбурювач чи організатор злочину. Тільки в
тих випадках, коли поради чи вказівки звернені
до особи, у якої вже є наміри вчинити злочин, і
такі поради чи вказівки переслідують мету лише
зміцнити ці наміри, особа, що дає поради чи вк азівки такого типу, повинна розглядатися як п особник [1, с.177].
На нашу думку, такий підхід вірний і д осить
обґрунтований, адже поради і вказівки є лише з асобами пособництва і спрямовані на зміцнення вже
існуючої у пособника ініціативи вчинити злочин і в
жодному разі не можуть бути ініціативним моме нтом, тобто побудити думку про скоєння злочину –
це прерогатива підбурювача.
Із попереднього аналізу кримінального з акону випливає, що, крім традиційних функцій

пособництва, заздалегідь обіцяне переховування
– переховування злочинця, знарядь чи засобів
вчинення злочину, слідів злочину або предметів,
здобутих злочинним шляхом, законодавець вид ілив ще й заздалегідь обіцяне придбання чи збут
майна, здобутого злочинним шляхом. Ці способи
пособництва поєднує те, що певного роду діял ьність (приховування, придбання, збут) існує як
можливість, звернена в майбутнє. Даючи вик онавцю обіцянку заздалегідь приховати злочин,
придбати чи збути майно, виконавець розраховує
на те, що його сховають, про ньо го не розкажуть,
йому не будуть перешкоджати, тобто в нього є
надія на майбутню фізичну допомогу. Тому для
притягнення до відповідальності інтелектуальн ого пособника, який вплинув на виконавця дан ими заздалегідь обіцянками прих овати злочин, не
обов’язково знати, чи виконав він дану обіцянку,
чи ні. Свою роль у вчиненні злоч ину в співучасті
він виконав – зміцнив рішучість виконавця.
Ще одне питання, яке вимагає уточнення,
щодо вищезгаданих способів пособництва. Як
розуміти термін “заздалегідь”? Враховуючи то й
факт, що на даній обіцянці базують свої дії інші
співучасники, під заздалегідь даною обіцянкою
слід розуміти взятий на себе до початку вчине ння протиправних дій іншого співучасника
обов’язок вчинити певні дії з приховування, пр идбання чи збуту. Якщо інши й співучасник почав
виконувати заплановані дії до обіцянки прихов ати, придбати чи збути, то це означає, що свої дії
він базує не на даній обіцянці, а на чомусь інш ому, через що вказана обіцянка не може бути в изнана пособництвом, вона не тягне кримінальної
відповідальності, оскільки є тільки думкою, н еоформленою в дії.
Новим способом інтелектуального посо бництва законодавець визнав заздалегідь обіцяне
придбання чи збут майна, здобутого злочинним
шляхом. Слід відзначити, що такий спосіб пос обництва не є новелою для теорії кримінального
права, оскільки ще раніше А.Н.Трайнін висло влював думку, згідно з якою “в деяких випадках
користування плодами злочину здатне утворити
пособництво…” [8, с.106].
Позитивним у законодавчому визначенні
даного способу пособництва є те, що: а) ліквідована прогалина, яка раніше існувала в законі,
адже КК України 1960 р. регламентував відпов ідальність за заздалегідь не обіцяне придбання чи
збут майна, здобутого злочинним шляхом
(ст.213) і ніде в законі не було сказано про відп овідальність за заздалегідь обіцяні такі дії, які, на
нашу думку, є більш сусп ільно небезпечними,
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чим ніж перші; б) законодавець, визначивши з аздалегідь обіцяне придбання чи збут майна як
самостійний спосіб пособництва, поставив всі
крапки над “і” в дискусії з при воду того, чи вважати таку поведінку самостійною формою пос обництва чи різновидом приховування.
Висновки. 1. Пособник – особа, дії якої мають допоміжний характер, менш активні пор івняно
з іншими співучасниками. Основна функція посо бника – докласти свої зусилля до діяльності інших
(іншого) після виникнення у них наміру на вч инення певного злочину, надаючи при цьому сутт єву допомогу в його здійсненні. Допоміжна функція
– зміцнити уже існуючу рішучість, додати впевн еності намірам інших співучасників.
2. Пособництво з об’єктивної сторони д иференціюється за двома ознаками: а) інтелекту ального сприяння і б) фізичного сприяння вчиненню злочину. До перших належать: поради,
вказівки, а також заздалегідь обіцяне перехов ування злочинця, знарядь і засобів вчинення зл очину, слідів злочину і предметів, здобутих зл очинним шляхом, та заздалегідь обіцяне придба ння і збут майна, здобутого злочинним шляхом.
Фізичне пособництво – надання виконавцю
необхідних засобів чи знарядь для реалізації його
злочинного наміру; усунення перешкод, що заважають виконавцю виконати об’єктивну сторону складу
злочину; створення необхідних умов, що забезпеч ують вчинення злочину; умисне систематичне зазд алегідь не обіцяне приховування злочину. Такий пер елік способів пособництва є вичерпним.
3. На підставі вищевикладеного пропону ємо внести доповнення до ч.5 ст.27 КК України:
“Пособником є особа, яка порадами, вказ івками, наданням засобів чи знарядь або усуне нням перешкод сприяла вчиненню злочину інш ими співучасниками, а також особа, яка заздал егідь обіцяла приховати злочинця, знаряддя чи
засоби вчинення злочину, сліди злочину чи
предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати

чи збути такі предмети, а також особа, що заздал егідь не обіцяла переховування злочинця або вик ористаних ним знарядь чи засобів в чинення злочину, слідів злочинів чи предметів, здобутих злочи нним шляхом, але при цьому систематично умисно
створює умови для переховування, усв ідомлюючи,
що на це розраховують інші співучасники ”.
Список літератури
1. Бурчак Ф.Г. Соучастие в преступлении:
социальные, криминологические и правовые
проблемы. – К.: Вища школа, 1986. – 279 с.
2. Великий тлумачний словник сучасної
української мови / Уклад. і гол. ред. В.Т.Бусел. –
К.-Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.
3. Ковалев М.И. Соучастие в преступл ении. – Екатеренбург: Уральская гос. юр. акад.,
1999. – 200 с.
4. Кримінальне право України. Заг. ча стина / За ред. Г.В.Андрусіва, П.С.Матишевського
та ін. – К., 1997. – 512 с.
5. Кримінальне право України. Заг. ча стина: Підр. / Александров Ю.В., Антипов В.І.,
Володько М.І. та ін. – К.: Правові джерела, 2002.
– 432 с.
6. Кримінальне право України. Загальна
частина / М.І. Бажанов, В.В. Сташис, В.Я. Тацій.
– К.-Х.: Юрінком Інтер-Право, 2001. – 414 с.
7. Пионтковский А.А.Вопросы Общей ч асти уголовного права в практике судебно прокурорских органов.–М., Госюриздат, 1954.–
138 с.
8. Трайнин А.Н. Учение о соучастии. –
М.: Юриздат, 1941. – 160 с.
9. Шеслер А.В. Уголовно-правовые средства борьбы с групповой преступностью. – Красноярск, 1999. – 45 с.
10. Шнейдер М.А. Соучастие в преступл ении по советскому уголовному праву. – М.: ВЮЗИ, 1958. – 98 с.

Стаття надійшла до редколегії 31 травня 2007 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії М.К.Якимчуком.
H.P. Zharovska
CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FUNCTIONAL
ROLE OF ACCESSORY OF CRIME
Summary
In this article the author has investigated the legal nature of an accessory’s crime activity and has analyzed the efficiency of legal -criminal norms, regulating his responsibility . It is offered to mean intentional,
systematical not promised in advance the concealing of a criminal, crime, implement or means of it’s co mmitting as method of accessority .
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ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО»
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового
вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і ро здруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Співробітники редколегії працюють з програм ним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно под авати до редколегії в елек тронному варіанті (на тридюймовій дискеті) п оряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих п ошкоджень максимально жорсткою упако вкою.
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора ма теріалу, його назву і використаний програмний реда ктор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторі нок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використо вується 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 тек сті потрібно помітити коректорськими знаками в примі рнику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії мате ріалу будь-які шрифтові виділення не допуск аються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого б оку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (спі вавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в іні ціативному порядку, не повинен перевищувати: статті 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а р ецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно дода вати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фа ктичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставлять ся у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо д екілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти кра пкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Дер жстандартом.
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну
назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад:
 Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянс тва» від 5 липня 1991 року / Закони Ук раїни. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторін ок. Те ж стосується статей, опублікова них у наукових збірниках. Наприклад:

Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького уніве рситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прі звище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга в идана; рік видання; сторінки. Для колектив них монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заг оловком книги) вказується ред актор (відповідальний редактор, редкол.), а для збір ників статей також перші три
автори. Наприклад:
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Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних д жерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вжива ння абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії
українською мовою.
3. ДОДАТКИ
До рукопису повинні додаватись:
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь;
учене звання; основне місце роботи; поса да; домашній та службовий телефони і поштові ад реси (для зв'язку з
редколегією);
- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу,
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відпові дної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступе ні, причому, як мінімум, один з них доктор, інший - кандидат юридичних наук. З уста нови, де навчається або працює аспірант чи 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 в итягу з протоколу засідання кафедри;
- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і
коректуру;
- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його ре зюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме авторефера ту кандидатської дисертації).
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопра цювання, належить у доопрацьованому вигляді повер нути редколегії 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 виправле ннями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувал ьний
лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набра ного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озн айомитися з ним, внести необхідні ви правлення ручкою, підписати і якнайшвидше повер нути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) на правлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор
зобов'язаний попередити про це ре дакцію.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь -які
винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персо нально з науковим редакт ором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право ско рочувати і редагувати рукописи .
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