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ВОЛЬОВА АТРИБУТИВНІСТЬ ПРАВОЧИНУ
Постановка проблеми. У цивільному праві дія особи, спрямована на набуття, зміну або
припинення цивільних прав та обов’язків є правочином (ст. 202 ЦК України). Відсутність у дефініції останнього вказівки на волю сторін аж
ніяк не заперечує його вольову атрибутивність.
Більше того, волю «як внутрішню фазу роботи
свідомості з переводу ідеального у матеріальне»
[5, с.227] можна вважати фундаментальною
складовою правочину. Вона є тим, що включає
нас у дію відповідно до вироблених переконань,
які набули форму мети. При цьому воля у правочині не є абстракція. Це скоріше самодетермінуючий чинник, органічно вписаний у структуру
свідомості суб’єкта, але діючий сам як причина у
низці зумовленості.
Мета статті полягає в тому, щоб на основі
новітніх досягнень правової науки обґрунтувати
правочин як об’єктивну реальність для волі, його
вольову сутність.
Виклад основного матеріалу. Без волі
конкретного суб’єкта правочин немислимий.
Немає волі – нема і правочину. Разом із волею,
перефразовуючи А. Шопенгауера [16, с.337-378],
заперечуються і всі ті явища, те прагнення на
всіх ступенях об’єктивності, в якому і через яке
існує правова реальність й, зрештою, не тільки
всезагальні її форми – простір і час, але і основна
форма – суб’єкт і об’єкт.
Суб’єкт необхідно виступає в ролі того,
хто вчиняє правочин, є носієм цивільних прав та
обов’язків (ст. 203 ЦК України): маємо на увазі
не стільки суб’єкта абстрактного і суб’єкта конкретного, без якого неможлива правова реальність, скільки суб’єкта, включеного у таку систему цивільних правовідносин. Суб’єкта, здатного до самостійного формування і виявлення волі
(ст.ст. 30-32 ЦК України). Особу, яка, з одного
боку, постає як суб’єкт, а з іншого, як складова
цієї реальності, є об’єктом. Сам правочин стає
суб’єктом, який диктує власну волю тим, хто іні-

ціював його існування. Тобто, якщо особа є
суб’єктивною реальністю волі, то правочин, можна сказати, є об’єктивною реальністю для волі.
По суті, про волю ми знаємо винятково з її
дій. Вона немов би вистрілює певним волінням. І
це воління лише заднім числом можна віднести до
волі як джерела воління. Вже одне це вказує на потенціальність, енергетизм волі. На те, що вона є дія
і тільки дія. Правда, існуюча ще і в модусах або
«ще не», або «вже» - дія [11, с. 204-205].
Воля сама по собі не здатна породити юридичні наслідки – вплинути на виникнення, зміну
або припинення цивільних прав і обов’яз-ків. Вона
повинна бути виражена, стати здобутком інших
осіб. Невиявлена воля іррелевантна для права [3, с.
93-104; 13, с. 8]. Сфера права охоплює зовнішні дії,
які підлягають зверхньому визначенню. Опосередковує ті з вольових дій, які виражені ззовні і спрямовані на досягнення конкретної мети.
Суб’єктивний характер волі не дозволяє
сприймати її безпосередньо. Одна особа може повідомити про свою волю іншій тільки шляхом волевиявлення. По останньому і мислимо судити про
зміст волі. Проте, це не означає, що конструкція
волі позбавлена достатньої чіткості і виразності, а
також необхідних якостей для того, щоб уживатися
у цивільному праві, наприклад, як критерій недійсності правочину. Якщо виходити з непридатності у
праві всього того, що має суто суб’єктивний характер, то від права мало що залишиться. Право саме
по собі не існує. Воно є породженням людського
розуму, формою мислення [9, с. 2-15].
Волевиявленням сторін воля субстанціалізується у правочині. Звісно, в силу багатьох причин (омани, помилки, примусу тощо) воля, виражена у волевиявленні, може не відповідати
волі внутрішній, дійсній. У таких випадках виникають запитання, що ставлять під сумнів дійсність правочину і на які не завжди можна знайти
переконливі відповіді. Одне з них – кому належить пріоритет – волі виявленій чи волі дійсній?
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Вольова атрибутивність правочину

Відповідь однозначна, коли про неадекватність
між волею та волевиявленням було відомо іншій
стороні [8, с. 246]. Наприклад, коли контрагент
знав, що в систему знаків, якими є мова чи конклюдентна дія, укралася обмовка чи описка або ж
коли волевиявлення було зумовлено оманою чи
погрозою з його боку. Примат за волею. Дійсність
правочину заперечується (ч. 3 ст. 215 ЦК України).
Це ж запитання аж ніяк не є риторичним,
коли розлад між волею і волевиявленням не був і
не міг бути з об’єктивних причин відомим контрагенту. Коли останній мав усі достатні на те
підстави вважати волю виявлену, виражену у
договорі, волею дійсною. Коли він сприйняв сказане чи учинене за істинне виявлення особи. Тоді
і з’являється антиномія волі і волевиявлення [1,
с. 170-171]. З одного боку, покладення на особу
обов’язку, якого вона де-факто не бажала, суперечить вольовій природі правочину, принципу
свободи договору. З іншого – не слід ігнорувати
й інтереси контрагента, який звірившись серйозності волевиявлення, почав діяти, тим самим зазнавши певних втрат. Як немислимо ставити попереду виявлення волю, породжуючи невизначеність. Адже кожного разу, уклавши договір, до
повного його виконання, сторона буде побоюватися надходження від контрагенту вимоги визнати договір недійсним, обґрунтовуючи тим, що зробив не те, що бажав і міг учинити. Так і не варто
переконувати у приматі волевиявлення, оскільки
наслідок не може передувати причині. Актуалізувати значення лише волі, означало би базувати цивільний обіг на неверифікованих фактах. Абсолютизувати роль тільки виявлення волі, тобто зовнішнього факту, свідчило би про повернення до раннього стану формалізму у праві, де кожне вимовлене слово возводилося у ранг реальності, оцінювалося за його буквальним смислом.
Розв’язання цієї суперечності здебільшого
пов’язують із тим, як і чому у законі з’явилися
норми, що відображають постулати тієї чи іншої
концептуальної позиції, й в чому їх смисл. Законодавець, приймаючи рішення на користь або
волі, або волевиявлення, по-суті окреслює способи захисту інтересів певної сторони у договорі
– тієї, чия воля порочна або ж її контрагента.
Якщо ж відкинути прагматизм законодавця, то з
логічних позицій можливі декілька варіантів вирішення, системним і структурним виразом кожного з яких є певна теорія.
Засновком першого варіанту кореляції волі
та волевиявлення є доктринальний принцип
пріоритетності волі у правочині [2, с. 714-715;
10, с. 374]. Воля вирішує все. Те, що суперечить
6

їй, саме по собі недійсне. Через волевиявлення як
декларативну дію воля стає відомою іншим, відкритою для розпізнавання [8, с. 245]. Волевиявлення без волі уподібнюється тілу без духу, беззмістовній формі. Тому при виникненні спору
варто орієнтуватися саме на волю, якщо останню, звісно, можливо розпізнати, а її автентичний
смисл може бути згодом встановлений, а правочин загалом визнаний учиненим.
Тільки у принципі волі знаходить рельєфний вияв ідея приватної автономної особистості.
Тільки вільна і свідома воля є активним правотворчим актом, узгоджена і справжня воля – підставою виникнення передбачених договором
прав і обов’язків. Там, де немає істинної волі, не
йдеться про юридичний ефект договору: є лише
його видимість, а не сутність.
Догматизм такої позиції скоріше інтригує,
ніж переконує. Із нього випливає гіпотетична
безвідповідальність сторін правочину: вони завжди могли би апелювати, що їх не так зрозуміли.
Кожен вправі довіряти волевиявленню інших
осіб, вважаючи їх серйозними, й сам повинен
відповідати за свої дії.
Під впливом цих міркувань представники
«теорії волі» приходять фактично до тих же висновків, які ставили під сумнів. Вимушені супроводжувати свою концепцію різними застереженнями,
на кшталт твердження, що позбавлено юридичної
сили таке волевиявлення, яке навмисно викривляє
зміст внутрішньої волі, а при умисному її спотворенні зв’язаність повинна настати незважаючи на
суперечність між волею і волевиявленням.
Другий варіант об’єднує вчених, які навпаки, вважають необхідним керуватися вираженням волі [6, с. 22]. Волевиявлення наділяється
юридично комунікативною силою. «Воля як
психічний феномен внутрішнього життя людини
не має для права жодного значення, - відтворює
позицію прихильників «теорії волевиявлення»
Ю.С. Гамбаров. Вона вступає в його сферу як
дія, що проявляється ззовні і розпізнається у формі волевиявлення» [2, с. 713].
Де є волевиявлення, там є і воля. Немає волевиявлення на той чи інший правочин чи його
складову, або якщо воля належним чином не
проявлена, то не існує й самого правочину [12, с.
58-64]. «В фактах, у формі діянь, доводиться лише зовнішня сторона, яка породжує почуття», - з
пафосом наголошував Д. І. Мейер [4, с. 104].
Проте, ця вельми аксіоматична теорія також навряд чи може розраховувати на безапеляційне застосування. За певних обставин, вимушена визнавати правочин недійсним, оскільки
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волевиявлення не віднайшло достатнього вольового обґрунтування. Загалом же, наскільки «теорія волі» абсолютизує захист того суб’єкта, кому
належить вихідне волевиявлення, настільки протилежна їй доктрина надмірно протегує тому,
хто це волевиявлення сприймає. І якщо основа
«теорії волі» вбачається в ідеї «чого я волів», то
«теорія волевиявлення» розкривається у формулі
«що я вчинив», маючи на увазі причинну зумовленість останнього бажаннями індивіда. Цим пояснюється існування презумпції адекватності
волевиявлення волі: не варто припускати, що
сторони правочину діяли марно, а навпаки, слід
презюмувати, що вони прагнули постановити
дещо реальне. Правочин буде визнаний недійсним тільки за умови, якщо сторонам вдасться
довести: відсутність чи порочність волі, або ж
невідповідність волі форми її виразу. В окремих
випадках ця презумпція перетворюється у незаперечну, таку, спростування якої за мотивами
пороку волі не допускається.
Законодавець вимушений виходити з презумпції правильності волевиявлення: воля особи
повинна бути розпізнавана для інших, і це визначається за волевиявленням [7, с. 208]. Адже, поперше, з виявленнями волі ми стикаємося у цивільному обігу. І коли стверджують, що останній є
сукупністю правочинів, то мають на увазі все ж
таки множинність волевиявлень. Відповідно
принцип свободи правочинів постає саме свободою вираження волі, тобто свободою волевиявлення. Якщо законодавець щось забороняє, дозволяє чи зобов’язує до чогось, то йдеться передусім про волевиявлення.
Завжди, коли особа діє, не вступаючи у колізію з законом, для правозастосовчих органів
байдужа її воля. Їх не цікавлять ті бажані наслідки, які особа мала намір досягнути укладенням
договору, проте, у результаті власного прорахунку або ж збігу обставин так і не здобула. Нормальна діяльність суб’єктів не береться до уваги
законодавцем. І оскільки психічна діяльність
особи, спрямована на певний результат, завжди
обумовлена певними спонукальними причинами,
остільки мотиви поведінки лежать поза правочином [15, с. 153]. Помилки в них не мають правового значення, жодного впливу на чинність правочинів. Лише при протиправних діях, коли порушується питання відповідальності особи, зокрема за невиконання чи неналежне виконання
договірних обов’язків, а сама відповідальність
сторін базується на засадах вини, суду необхідно
визначити, чи діяла особа умисно або ж із необережності. Тільки тоді воля підлягає оцінці. Й,

по-друге, про внутрішню волю можна судити,
насамперед, за її зовнішнім виразом. Воля – внутрішній психічний момент, який сам по собі для
сторонніх невловимий. Коли воля виявлена, тоді
вже і з’ясовуємо, чи немає розбіжностей між виявленою та справжньою волею.
Своє відбиття ця презумпція віднайшла, зокрема, у вимогах до форми правочину: волевиявлення для його дійсності повинно бути виражено у
певній формі (усній, письмовій, конклюдентній), із
дотриманням встановлених правил укладення правочинів. При цьому під формою правочину здебільшого розуміють спосіб вираження волі ззовні,
форму волевиявлення. Вона цікавить нас остільки,
оскільки необхідна для розкриття внутрішньої волі
суб’єкта договору та його чинності.
Форма правочину характеризує зовнішні дії
його суб’єктів. У різноманітності форм виразу волі
у правочині, в тому, що сторони у договорі самостійно визначають його умови, вид, обирають контрагентів, відбивається принцип свободи волі. В
цій сфері правової реальності воля об’єктивно
пов’язана зі свободою вибору із наявних можливостей і в рамках цього вибору є свобідною.
Для того щоб угода могла існувати як волевиявлення, що виражає дійсну волю суб’єкта,
необхідно, щоб вона була вільною від будь-якого
зовнішнього впливу, щоб у правочині проявлялась свобідна воля сторін. Але це не означає, з
одного боку, що ця воля взагалі не залежить від
будь-яких причин. Наша воля ніколи повністю не
свобідна і не завжди ми здатні розпізнати в собі
те свобідне начало, яким ми дійсно володіємо,
але яке ніколи, ймовірно, у чистому вигляді не
проявляється, а виступає як модуляція, як сила,
що чинить опір зовнішнім імперативам. Воля у
правочині зумовлюється тими потребами, актуалізація яких викликала його укладення. Будь-яка
дія причино зумовлена [14, с. 40]. З іншого боку,
- що свобода волі суб’єкта безмежна. Законним
лімітуванням свободи волі суб’єкта є, зокрема,
заборона укладати правочини, що суперечать
основам правопорядку і моральності, порушувати інші спеціальні вимоги закону. У випадках же,
коли імперативні вимоги закону про форму волевиявлення не дотримуються, довести істинну
волю особи або взагалі неможливо в силу прямої
заборони закону (недодержання нотаріальної
форми договору – ст. 219 ЦК України), або досить складно (необхідність надання додаткових
доказів – ст. 220 ЦК України).
Третя група авторів (Г. Дернбург, Р. Беккер, Д. Гримм, Ф. Регельсбергер тощо) обмежилась спробами синтезувати «теорію волі» і «тео-
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рію волевиявлення», що призвело до формування
«теорії добросовісності». Вирішальне значення
при оцінці правочинів надається принципу «доброї совісті», моменту сумлінності та інтересам
третіх осіб – образу дій сторін, оцінюваному вільним розсудом судді, - тому, чи діяв контрагент, при укладенні правочину, як совісна людина або ж ні. В першому випадку правочин визнається, у другому – заперечується.
Від нас вимагається вибір моральної, добропорядної поведінки серед інших варіантів на
основі власної оцінки ситуації, самоконтролю,
внутрішнього впливу імпульсу. Тобто, у даному
випадку закон, шляхом формулювання у вигляді
вимог добросовісності, відсилає нас до моральних цінностей і норм. Апелює до відносних понять, що претендують на абсолютність, до системи моралі, в якій кожна складова немає однозначного тлумачення, а отже і її зв'язок із іншими
елементами цієї системи також є складним. Причому в жодному з відомих нам випадків немає
більш чи менш виразного пояснення тому, що є
умовою, якщо така є, яка забезпечує взаємодію
моральних цінностей, гарантує нейтралізацію
деструктивних процесів, неминучих у такого роду антиномічних системах. Мораль, зведена у
ранг права, продовжує залишатися мораллю,
скоріше раз-утілюючи буття права, ніж стаючи
його органічною складовою. Вихідна полісемантичність, суперечливість, а іноді й ірраціональність моралі не йдуть на користь раціональності
права, що прагне до абсолютності своєї актуалізації, яку й стримує мораль.
І все ж таки, рішення яку з цих теорій слід
покласти в основу як фундаментальний принцип
навряд чи вдасться остаточно знайти. Доцільно
відмовитись виводити якийсь загальний доктринальний принцип співвідношення волі і волевиявлення, запропонувавши звернутися до римського підходу адаптування права до життя. Необхідна дещо еклектична система, створена у результаті компромісу між прихильниками різних
теорій. З одного боку, варто враховувати інтереси
особи, яка виявляє волю, допускаючи визнання
правочину недійсним у випадку погрішності при
вираженні волі, а, з іншого, - ігнорувати питання
вини особи, яка помилилась при виявленні волі,
оскільки кожен, вступаючи у відносини з третіми
особами, повинен відповідати за ті збитки, які виникнуть внаслідок неточностей у його заяві.
Висновки. «Теорія волі», «теорія волевиявлення», навіть «теорія добросовісності» у чистому вигляді так і не реалізувалися ані в законодавстві, ані у судовій практиці. Рішення, яке б
8

діяло апріорі, бути не може: проблема концептуального підходу до пороків волі та формулювання поняття волевиявлення набагато більше, ніж
просто юридична проблема. Це проблема позитивного права загалом: сторони в правочині, у
певному сенсі, встановлюють для себе право.
Своєю волею творять право як повноцінний феномен буття, як форму свободи людей, свободу
їх волі. І це дає підстави стверджувати, що саме
воля як носій справедливості, який полягає у рівності всіх перед правом, і постає у підсумку моральним обґрунтуванням правочину.
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Savchuk S.V., Trofimova L.V.
VOLITIONAL ATTRIBUTIVENESS OF TRANSACTION
Summary
Without will of concrete subject transaction unthinkable. There is not will – it is not and pravochinu.
And if a person is subjective reality of will, pravochin, maybe, is objective reality for will.
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КОНСОЛІДАЦІЯ: ЛОГІКО-ГНОСЕОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Постановка проблеми. Законодавча діяльність будь-якої держави – одна з найголовніших її функцій. Адже за допомогою законодавства регулюються майже всі правові відносини,
які мають місце в тому чи іншому суспільстві.
Отже, законодавство постає основною категорією людського буття у сфері соціуму. Без урегулювання певних суспільних відносин, які виникають під час суспільної діяльності, держава не
може існувати як цілісний правовий інститут.
Відображенням, затвердженням права є законодавство, яке за своєю суттю закріплює у собі переважну більшість об’єктивно необхідних норм
або таких, які вже існують в суспільстві, тому і є
основним правовим регулятором суспільних відносин. Суспільні відносини, набуваючи характеру
правових, характеризуються чіткою визначеністю,
певною структурою, функціонують як система відповідно до системи законодавства, що вказує на
незаперечно важливу роль цього явища в соціальній динаміці. Широкому застосуванню законодавства в суспільному житті сприяє зведення всіх нормативно-правових актів до певної системи.
Системність, як зазначає В.А.Козлов, є однією з основоположних характеристик наукової теорії [7, с. 12]. Відомо, що всі наукові поняття та твердження зводяться до певних специфічних логічних систем. З формального боку, за визначенням
В.А.Козлова, кожна теорія є внутрішньо замкнутою, логічно узгодженою системою тверджень.
Логічна цілісність і узгодженість досягаються в
процесі побудови її на основі мінімальної кількості
наукових ідей та принципів [7, с. 12].
Теорія права значно впливає на системність
законодавства, а остання – на системність права.
Водночас основою системності права є правова
дійсність. Сама ж система законодавства складається з величезного масиву правових актів, що
викликає практичну потребу організації та впорядкування всього цього матеріалу. Це завдання
покладається на систематизацію, сутність якої
полягає в упорядкуванні діючих нормативноправових актів. У даній статті автором пропонується дослідити логіко-гносеологічну сутність
такого виду систематизації нормативно-правового матеріалу, як консолідація, яка, в порівнянні з
кодифікацією та інкорпорацією не піддавалася
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глибокому науковому аналізові в радянській та
вітчизняній науковій літературі.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Концептуальні питання правової природи систематизації досліджувалися у працях відомих вітчизняних учених М.І.Козюбри, О.Г.Кулика,
В.Ф.Опришка, А.А.Козловського. Автором даної
статті проаналізовано положення праць відомих
російських і радянських учених – С.С.Алєксєєва,
А.Н.Іодковського, А.Ф.Шебанова.
На переконання автора статті, питання логіко-гносеологічної природи консолідації як виду
систематизації нормативно-правового матеріалу
недостатньо досліджене, а тому і запропонована
у статті проблема розглядається у вітчизняній
літературі у недостатній мірі й питання щодо
правової природи консодідації як виду систематизації нормативно-правових актів потребують
подальшого наукового дослідження.
Мета статті – сформулювати й охарактеризувати загальнотеоретичні та прикладні проблеми
логіко-гносеологічної природи консолідації як виду систематизації нормативно-правових актів.
Виклад основного матеріалу. Запропонована стаття є відображненням бачення автором комплексного підходу до вивчення логіко-гносеологічної природи консолідації, як виду систематизації
нормативно-правового матеріалу. В юридичній
науці виділяються три види систематизації: інкорпорація, консолідація та кодифікація.
Консолідація – це специфічний вид систематизації законодавства, кінцевою метою якого є
усунення множинності нормативних актів, шляхом зведення їх до одного укрупненого акта. Новий укрупнений акт повністю замінює нормативні
акти, що увійшли до його складу, оскільки заново
приймається компетентним правотворчим органом
та містить власні офіційні реквізити: назву, дату
прийняття, номер і підпис посадової особи. Тому
можна зазначити, що консолідація є різновидом
правотворчої діяльності державних органів.
Консолідація як один із засобів формування
системності права з необхідністю висуває проблему логіко-гносеологічної природи його системних
категорій. Адже знаємо, що правова наука містить
у собі такі поняття, як, наприклад, система права та
система законодавства тощо [12, с. 40].
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Обсяг системи права набагато ширший, ніж
обсяг системи законодавства. Система законодавства певною мірою є складовою частиною
системи права, тому можемо стверджувати, що,
розглядаючи проблему впорядкування системи
законодавства, ми також розглядаємо проблему
впорядкування, уніфікації системи права як такої.
Дослідження тенденцій розвитку системи права та
системи законодавства важливе не тільки в теоретичному, але і практичному розрізі даної проблеми. Важливість цих питань проявляється в необхідності організації сучасних форм обліку нормативних актів та їх систематизації, а також для створення Зводу законів України.
Отже, система права існує як цілісний структурний організм, змінюючись під дією тих чи інших чинників. Але зазначимо, що системність полягає у певній структурній побудові певного наукового явища, адже відомо, що система – це віднесення тих чи інших наукових явищ до визначених
структурних одиниць лише за їхніми притаманними суттєвими ознаками. У своїй сукупності ці
структурні елементи складають визначену систему,
що зумовлюється внутрішньою будовою якогось
систематизованого наукового явища.
Систематизація як логічна категорія базується на понятті класифікації і є одною з її різновидів. Що ж до сутності цього явища, то, як визначав на початку двадцятого століття професор
В.Д.Катков, класифікація, як і концепція
(conception), є чисто телеологічною зброєю духу.
Це означає, що будь-яка класифікація має відносне значення, що жодна з них не може бути вічною та винятковою цінністю і що зміна мети дослідження завжди, як наслідок, повинна викликати і зміну в класифікаціях [6, с. 356]. Тому можна стверджувати, що класифікація цілком залежить від предмета дослідження, тобто вид класифікації, який може застосовуватися при дослідженні певної визначеної проблеми, може частково або зовсім не відповідати меті дослідження
іншого предмета. Як приклад можна навести типи класифікації, які не відповідають один одному та застосовуються, наприклад, у геології та
біології, хоча сутність цього процесу відповідає
певній визначеній меті – приведення до певного
порядку системи складових, що об’єднуються за
ознакою спільності предмета наукового дослідження. Не можна стверджувати, що є така система класифікації, яка була б абсолютно науково
правильною та істинною. Та чи інша класифікація повністю залежить від предмета і мети наукового дослідження, тобто кожному видові цієї
діяльності повинен відповідати і визначений тип

класифікації. Доказом цього твердження може слугувати розроблення класифікатора, за яким повинні проводитися ті чи інші дослідницькі роботи. А
тому можемо стверджувати, що систематизація є
не що інше, як класифікація на основі тих чи інших
понять, у нашому випадку нормативно-правових
актів за визначеною схемою, яка є основою проведення певних заходів щодо впорядкування наукових понять, категорій тощо.
Класифікація – категорія відносна. Ця її
властивість, за твердженням В.Д.Каткова, полягає в тому, що відносність класифікації лежить в
основі самого її поняття. Класифікацією ми називаємо групування фактів, явищ або понять за
подібністю та відмінністю для відомої мети. Подібність і відмінність, які беруться за основу класифікації, повинні бути не випадковими, а суттєвими, а саме – важливими для визначення мети
дослідження [6, с. 356]. Відповідно до цього твердження при класифікації ми суттєво подібні явища
розміщуємо в одному класі або підгрупі, а суттєво
відмінні явища – в різних класах або підгрупах.
Але відзначимо, що цей розподіл цілком визначається метою дослідження, яке маємо на увазі.
Під час дослідження тієї чи іншої норми
потрібно визначити, який вплив вона має на суспільні відносини, чи не застаріла і чи не потребує
скасування. У разі виявлення норм, які або застарілі, або їх вплив на суспільні відносини завдає
лише негативного результату, вони повинні виключатися із правової класифікації та з нормативно-правового масиву взагалі. В цьому разі можна домогтися певних результатів, завдяки яким
буде досягнуто рівноваги справедливості й надійності права взагалі як фундаментальної цінності. Політичні ж обставини і потреби, навпаки,
завжди соціально зумовлені природно і пов’язані
з конкретним історичним часом і можуть зашкодити загальним процесам класифікації в праві.
Але деякі політичні елементи відіграють для
класифікації і досить позитивну роль, а саме: за
їх допомогою досягаються певні правові компроміси, які відображаються в майбутньому в систематизованому законодавстві.
Зазначимо, що, виходячи з того чи іншого
вищезазначеного підходу до класифікації законодавства, в одному випадку на основі специфічних спільних ознак ми будемо відносити ці поняття до одного класу чи групи, а при іншому
підході до аналізу цих двох понять вони можуть
опинитися в зовсім різних класах чи групах. Наприклад, визначена правова норма при формально-юридичному підході до її дослідження буде
повністю відповідати нашим вимогам і гармо-
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нійно вписуватися в логічний ланцюжок нормативно-правових норм при класифікації, доповнюючи інші та не суперечити їхньому змістові.
А при законодавчо-політичному підході виявиться,
що ця норма суперечить принципам суспільного
життя, є антигуманною, відображає лише інтереси
вузького кола осіб чи в суспільстві вже взагалі не
існує відносин, які вона покликана врегульовувати,
отже, по суті вона недіюча. В такому разі її потрібно взагалі виключити з класифікації і в установленому законодавством порядку вилучити з обсягу
нормативного матеріалу взагалі.
Ведучи мову про систему права України,
скажемо, що законодавство нашої держави дуже
динамічне, і відобразити всі зміни, які вносились
до нього впродовж усього процесу законотворчості – завдання спеціалістів у галузі систематизації законодавства. Адже розробити певне положення щодо внесення змін або доповнень до
вже діючих збірок законодавчих актів, зокрема
кодексів, - досить складне завдання, особливо
при створенні та розробці нових нормативноправових актів. Законодавці та систематизатори
при проведенні певних кодифікаційних робіт не
можуть обійтися без використання елементів
консолідації, адже встановити, до якого розділу,
статті, пункту належить та чи інша зміна чи доповнення, – завдання, яке неможливо виконати
без консолідаційних прийомів у процесі систематизації нормативно-правового матеріалу. Адже
за певними ознаками треба визначити специфічні
риси того чи іншого акта, які властиві тільки певному виду нормативних приписів, які регулюють одні й ті ж або споріднені суспільні відносини. Ці акти приводяться до певної системи, визначеної групи і, нарешті, займають своє місце в
цьому ряду. Систематизацію законодавчих актів
можна порівняти з періодичною системою елементів Д.Мєндєлєєва, коли за визначенням атомної маси, валентності елементу йому відводиться
чітко визначене місце та відносно нього можна
визначити ступінь взаємодії з іншими елементами. Так і в правовій науці потрібно виробити певні
загальнотеоретичні закони систематизації законодавчих актів, які б дозволяли чітко визначити значення та місце нормативно-правового акта в системі законодавства країни.
Кожному нормативному актові властиві
тільки йому специфічні ознаки щодо предмета
правового регулювання. У багатьох нормативних
приписах ці ознаки певною мірою збігаються, а
отже, можна визначити певні групи актів, які регулюють один і той же спектр суспільних відносин. Так можна виділити величезні блоки діючо12

го законодавства, які регулюють майнові та
пов’язані з ними особисті немайнові відносини
між суб’єктами суспільного життя, тобто цивільно-правову групу законів і підзаконних актів.
Аналогічно можна також визначити кримінально-правову, адміністративно-правову, фінансовоправову та інші групи нормативних актів.
Але спостерігаються і певні труднощі щодо
віднесення правового акта до якоїсь групи. Зокрема, вони можуть виникати в процесі розмежування цивільних, цивільно-процесуальних і господарських нормативних актів, кримінальних і
кримінально-процесуальних та інших законів і
підзаконних актів, які регулюють подібні або
споріднені суспільні відносини. Також у правовій практиці виникає ряд ситуацій, коли при вирішенні того чи іншого правового спору державний орган може використовувати нормативний
матеріал, що належить до різних галузей законодавства, і потрібно чітко визначити компетенцію
того чи іншого акта, виходячи з конкретного
юридичного факту.
Деякою мірою певні систематизаційні прийоми використовуються на практиці, хоча на теоретичному рівні вони ще досить не розроблені.
Дослідженням в основному піддавалися такі види систематизації, як кодифікація та інкорпорація. Консолідація ж завжди викликала певну настороженість у дослідників цієї проблеми. За
своєю суттю консолідація є першим етапом кодифікації, адже вона передбачає віднесення нового
нормативного припису до визначеної групи правових норм, визначає його місце та юридичну силу, а
кодифікація після проведення цих робіт узгоджує
нові акти з уже діючим законодавством, усуває всі
протиріччя між діючими протягом певного часу та
новими нормативними приписами.
Однак, на наш погляд, потенціал консолідації у її класичному розумінні повною мірою не
використовується в процесі побудови системи
законодавства України. Цей вид застосовується
лише опосередковано, часом прийоми та правила, які характерні для консолідації, викладаються, як кодифікація чи інкорпорація. У ході законодавчої діяльності у Верховній Раді України час
від часу відбуваються процеси, які за своєю природою дуже близькі до консолідації, на що також
указує О.С.Лисенкова [10, с. 175]. Мова йде про
прийняття законів “у пакеті”. Приймаючи закони
“в пакеті”, якщо дане санкціонування не носить
політичного підгрунтя, законодавець ніби підкреслює, що вони регулюють одне і те ж коло суспільних відносин і тільки в разі їхнього спільного застосування вони принесуть очікуваний результат.
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Отже, можна констатувати факт, що прийняття
законодавчих актів у певних групах – “пакетах” є
різновидом консолідації.
Виходячи з діалектичної точки зору, зазначимо, що даний підхід складає теоретичну платформу для дослідження і розуміння суті, закономірностей розвитку та цінності будь-якого суспільного явища через призму минулого, сьогоднішнього і майбутнього. Саме він дає можливість
проводити дослідження проблеми консолідації
законодавства, удосконалення її окремих інститутів на основі ретроспективного аналізу й емпіричних узагальнень, поєднаних перспективними
екстраполяціями.
Нормативно-правові акти приймаються різноманітними правотворчими органами держави.
Вони мають неоднакову юридичну силу, часову
дію, яка не збігається, розповсюджуються на різноманітні кола суб’єктів і різний територіальний
простір. Природно, що з плином часу між ними
з’являються протиріччя. Кількісне збільшення
нормативного матеріалу утворює труднощі в його використанні. Вихід з цієї складної ситуації,
яка порушує оптимальні основи правового регулювання суспільних відносин, полягає в систематизації законодавства.
На проблему впорядкування законодавства
в кожній країні звертається досить велика увага з
боку всіх гілок влади, тому що від стану законодавства, його впорядкованості залежить розвиток
держави та процвітання її населення. Україна
також прагне на законодавчому рівні врегулювати всі труднощі, які виникають у процесі систематизації законодавства.
Досліджуючи гносеологічну природу процедури систематизації законодавства і консолідації, зокрема, зазначимо, що їх правова сутність
тісно пов’язана з поняттям правотворчості.
Закон повинен співвідноситися з правом.
Закон, як більш вузька категорія, не може повністю стати формою вираження права взагалі, та
зауважимо, що для взаємовідповідності закону та
права необхідно не просто вираження в законі
державної волі, але і відображення у ньому досягнутого рівня прогресу у суспільних відносинах,
культурних, демократичних і гуманістичних завоювань людства, зумовлених, у кінцевому результаті, способом матеріального виробництва [8; C. 1314]. Отже, право та законодавство не є статичними
категоріями, їх динамізм пояснюється насамперед
розвитком суспільства, держави та світовим прогресом у цілому, який розвивається незалежно і
невпинно. Наслідок цього розвитку – виникнення
надзвичайно великої кількості законодавчих актів.

Та діяльність держави спрямована не лише
на утворення правових норм і відображення їх у
нормативно-правових актах, їх зміну, доповнення чи взагалі скасування, але також, як зазначає
С.С.Алєксєєв, на забезпечення системності права
та впорядкування системи діючого законодавства [1, с. 251]. Таке широке розуміння правотворчості дозволяє розкрити суть юридичної природи
систематизованих збірників законодавства, яка
виражає відношення законодавця до майбутніх,
сучасних або вже завершених робіт з консолідації та інкорпорації законодавства. Якщо підготовка систематизованого зібрання ґрунтується на
юридичній основі (наявне рішення правотворчого
органу про його видання), то залежно від подальшого рішення правотворчих компетентних органів
юридична природа зібрань буде, як справедливо
вказує С.С.Алєксєєв, офіційною або офіціозною [2,
с. 270]. Якщо ж такі підстави відсутні, тобто систематизація правових актів залишається, так би
мовити, поза полем зору законодавця, то юридична
природа зібрання буде неофіційною, тобто систематизаційні роботи проводитимуться приватною
особою. Це правило розповсюджується на всі види
систематизації законодавства – на інкорпорацію,
консолідацію та кодифікацію.
При збільшенні обсягу нормативного матеріалу виникає логічна потреба в приведенні цього багажу правових норм до визначеного впорядкування – систематизації усіх галузей законодавства та на всіх рівнях нормативного регулювання, яка передусім відіграє також роль фактора
усунення недоліків, що мають місце в нормативо-правовому масиві. Так, О.Г.Кулик пропонує
проводити заходи щодо систематизації усього
обсягу нормативно-правового матеріалу поетапно. Він указує, що на першому етапі проводиться
хронологічна та систематична інкорпорація, тобто виявляється вся сукупність нормативноправових актів, які входять до правової бази в
цілому, та з окремих галузей законодавства.
У процесі цієї роботи складаються загальна та
галузеві електронні картотеки, відповідно хронологічні та систематичні переліки [9, с. 125]. Але
це твердження передбачає складення двох збірників нормативно-правових актів, які будуть суттєво відрізнятися один від одного за змістом і
будуть малоефективні для проведення подальших систематизаційних робіт. На нашу думку, на
першому етапі потрібно провести предметну інкорпорацію, що дасть змогу визначити предметну структуру та розробити класифікатор, схему
законодавства та консолідацію всього масиву
нормативно-правових актів, що передусім визна-
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чить недоліки нормативно-правового масиву, які
полягають у виявленні повторень правових норм,
прогалин у законодавстві та інших негативних
явищ, а також дасть змогу розробити систему
“консолідаційних центрів” – відправних ознак,
навколо яких групуються норми на основі спільності предмета, методу, суб’єкта й об’єкта правового регулювання. Саме ж об’єднання даних
центрів у групи та підгрупи за основними спільними ознаками дасть змогу для утворення й розбудови на їх основі інститутів, галузей та підгалузей законодавства.
Цікавий факт, що ще до недавнього часу
деякі вчені-юристи взагалі не визнавали існування систематизації в теперішньому її розумінні, а
всю діяльність щодо впорядкування законодавства вони іменували кодифікацією, яку поділяли
на два види: кодифікацію у вузькому змісті та
кодифікацію у широкому змісті [13, с. 10]. Зокрема А.Н.Іодковський під кодифікацією у вузькому змісті розумів чисто законодавчу діяльність, що пов’язана з усуненням попереднього
законодавства, з повною його заміною новоутвореним законом, а під кодифікацією у широкому
змісті – доповнення законодавчого процесу, який
полягає в технічному впорядкуванні діючого законодавства, в його фіксації та вилученні з нього
тільки того, що складає перешкоди до правильного використання законів, тобто вилучення актів, які втратили силу [5, с. 7-8].
Але, на нашу думку, методологічно більш
правильною буде точка зору на цю проблему
А.Ф.Шебанова [14, с. 140], який указував, що
систематизація – це родове поняття, яке охоплює
всю діяльність із упорядкування законодавства, а
кодифікація, як і консолідація та інкорпорація, є
тільки способами чи формами систематизації
законодавства.
Одночасно поняття видів систематизації законодавства – інкорпорації, консолідації та кодифікації – носить умовний характер. Адже відомо,
що виду систематизації, як такого, в чистому вигляді не існує. Вони взаємопов’язані, тому що при
проведенні тих чи інших систематизаційних робіт
використовуються комплексно прийоми та правила
всіх трьох видів і саме сутність цих процедур проявляється у домінуванні певних систематизаційних
прийомів, відповідно до чого ці процедури носять
назву інкорпораційних, консолідаційних або ж кодифікаційних.
Питання систематизації, зокрема її видів, дискусійні. Нагальною потребою постає розробка та прийняття певного нормативного акту,
який би врегульовував усі спірні питання та міс14

тив би у собі чіткі вказівки щодо систематизаційних робіт. Прикладом такого нормативного
документа може слугувати Закон Республіки Казахстан “Про нормативні правові акти” [4], який,
на думку казахських юристів, недосконалий [11,
с. 89], але, безумовно, його необхідність, практичне значення та цінність – очевидні. Приклад
прийняття такого нормативного акта досить актуальний для наслідування в Україні. Звичайно,
необхідно, на нашу думку, врахувати при його
розробці всі помилки та недоречності, допущені
в інших країнах, і адаптувати до національних,
суспільно-політичних і суспільно-економічних
реалій сьогодення.
На нашу думку, цей закон можна буде вважати базовим нормативно-правовим актом, у
якому доречно було б дати максимально чіткий,
однозначний, юридично виважений перелік видів
нормативних правових актів, їх характеристику,
а також установити загальний порядок їх підготовки, оформлення, опублікування, дії та систематизації. Будучи базовим, даний закон повинен
відрізнятися чіткою поданою у ньому класифікацією нормативно-правових актів: 1) зафіксувати
види нормативних правових актів, які приймаються парламентом, президентом і урядом, а також види підзаконних актів; 2) чітко визначити
межі закону та підзаконного акта, подати чіткі
критерії предмета їх регулювання; 3) встановити
визначену ієрархію в масиві нормативних правових актів; 4) уточнити межі правотворчої діяльності парламенту, президента, уряду та інших
органів державної влади; 5) створити юридично
обґрунтовані стандарти, які б установлювали
зміст і форму правового акта; 6) сприяти уніфікації, формальній визначеності у всій системі
нормативних правових актів [11, с. 92]. У цьому
акті також доречно було б указати на те, що під час
опрацювання матеріалу і розробки проектів нормативно-правових актів необхідно зберегти їх обґрунтовану спеціалізацію за предметом, методом,
суб’єктом і об’єктом правового регулювання. Також провести певну уніфікацію, а саме: встановити
по можливості техніко-юридичні стандарти регулювання близьких за змістом категорій.
Продовжуючи розгляд проблеми класифікації нормативно-правових актів, скажемо, що за
часів радянської влади відрізняли лише Конституцію як Основний Закон держави та всі інші
закони. Під законом розуміли акт, що приймається органом державної влади у певному порядку. Але юридична практика інших країн знає
розподіл законів на конституційні, органічні та
звичайні [3, с. 142]. Такий розподіл пояснюється
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тим, що нормативно-правові акти розрізняються
за власним порядком прийняття, відповідно, і
своєю юридичною силою.
Так що ж означають дані терміни? Під конституційним законом, як джерелом конституційного права, належить розуміти закон, який вносить зміни та доповнення до Конституції. Їх
юридичною особливістю є порядок прийняття та
вища юридична сила. Механізм прийняття конституційних законів відрізняється жорсткою
процедурою. Органічним законом належить вважати такий закон, існування якого (із зазначенням
його повної назви) передбачено в тексті Конституції. Щоб підвищити його роль, яка випливає з важливості регульованих ним відносин, доречно було
б, на наш погляд, у певний спосіб ускладнити процедуру прийняття, але наділивши його юридичною
силою, відмінною від звичайних законів. Звичайні
закони складають найбільшу чисельність. Це похідні від Конституції нормативні акти, що конкретизують конституційні приписи [3, с. 143].
Також спірним є питання про те, чи надавати законам юридичної сили, відмінної від інших актів, які приймає Верховна Рада України.
Чи достатньою відмітністю законів від інших
нормативних актів буде особлива процедура розробки та прийняття – законодавчий процес, який
складається з чітко обумовлених стадій. Актуальне також питання про співвідношення законів,
прийнятих парламентом, і законів, які приймаються шляхом проведення всеукраїнського референдуму. Цих проблем можна уникнути, якщо
їх чітко врегулювати в новому Законі України
“Про нормативні правові акти”. У цьому акті також доречно було б дати класифікацію законів
України, визначити їхні юридичні властивості.
Такий крок упорядкує систему джерел права
України, допоможе уникнути білих плям у законодавстві та існуючих протиріч між різними
джерелами права.
Висновки. Логіко-гносеологічна природа
консолідації проявляється в тому, що вона є невід’ємним видом систематизації законодавства,
який логічно пов’язаний з іншими видами, зокрема інкорпорацією та кодифікацією. Вона гармонійно поєднується зі складом цих двох видів, а
також знаходиться у взаємодії з ними. Кодифікація є логічним продовженням процесу консолідації, що дає підстави стверджувати, що консолідація, як вид систематизації та різновид класифікації, виникла дещо раніше, і кодифікація, деякою мірою, завдячує своєю появою саме консолідації. Про це, зокрема, свідчить досвід країн,
що користуються системами загального права, в

яких консолідація є основним видом систематизації, а кодифікація через тривалий процес застосування тільки консолідації не сприймається як
дієвий вид становлення, розвитку та впорядкування системи законодавства. Так, щоб створити
правовий припис у формі нормативного акта,
потрібно визначити його структуру, послідовність викладення матеріалу, сферу та обсяг суспільних відносин, які будуть ним урегульовуватися, врахувати волю, побажання та мету законодавця та ін. Джерелом вихідного матеріалу для
такого акта були звичаї, традиції, природне право, релігійні догми тощо. Отже, можна констатувати факт, що на зорі правотворчості консолідація відігравала одну із провідних ролей у створенні найперших нормативних приписів, адже
без застосування її прийомів цей процес був би
неможливий. У процесі розвитку консолідація
спричинила появу нового виду систематизації –
кодифікації, адже зібраний та впорядкований за
допомогою консолідаційних прийомів і методів
структурований “вихідний” матеріал потрібно
було оформити у вигляді нормативного акта,
усунувши при цьому неточності, протиріччя,
прогалини та дублювання. Тому можемо стверджувати, що кодифікація є другим за часом свого
виникнення видом систематизації нормативноправового матеріалу. Інкорпорація ж виникає
вже після того, як постає потреба згрупування
нормативно-правових актів за певними ознаками
до збірника, щоб полегшити використання нормативних приписів у процесі їхнього застосування. Тобто можна сказати, що інкорпорація є третім за часом свого виникнення видом систематизації. Тому, на наш погляд, можна виділити два
види консолідації, які відрізняються лише за обсягом матеріалу, що піддається систематизаційній
обробці. Перший вид – первинна консолідація, яка
використовується під час створення нового нормативно-правового акта у формі закону, постанови,
указу, та другий вид – вторинна консолідація, яка
застосовується у процесі кодифікації вже існуючого нормативного матеріалу.
Під час інкорпорації також використовуються консолідаційні прийоми, що вказує на взаємозалежність цих двох видів. Нарешті, зазначимо, що
під час проведення консолідаційних робіт широко
використовуються інкорпораційні прийоми систематизації. Отже, на підставі вищесказаного, можемо констатувати той факт, що за своєю гносеологічною сутністю консолідація є одним із перших видів систематизації законодавства, які тільки були
відомі суб’єктам права, коли перед ними постала
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проблема класифікації та впорядкування правової
матерії після її визначеної фіксації.
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S.G. Melenko
CONSOLIDATION: LOGIKO-GNOSIOLOGICAL ANALYSIS
Summary
Conclusion is grounded in the article, that after the gnosiological essence consolidation is one of the
first kinds systematizations of legislation, which only knew legal subjects, when before them the problem of
classification of equipping with modern amenities of legal matter appeared after its certain fixing.
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ІДЕЯ РІВНОСТІ У ЗАХІДНИХ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ КОНЦЕПЦІЯХ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.
Постановка проблеми. Ідея рівності належить до фундаментальної філософської, етичної, політико-правової та економічної проблематики, що зумовило непересічну увагу дослідників до неї. Водночас дослідження її змісту важливе для визначення сутності права й подальшого вдосконалення законодавства. Це питання набуває особливої актуальності у наш час, коли
процеси правотворчості та правореалізації характеризуються безсистемністю, численними помилками на шляху свого розвитку і вдосконалення.
Стає очевидним, що системна криза у цих сферах, не в останню чергу, зумовлюється відсутністю чіткого, системного усвідомлення існуючого
науково-теоретичного підґрунтя ідеї рівності у
праві. У зв'язку з викладеним принципово важливим є дослідження особливостей розуміння у
західній філософсько-правовій думці другої половини ХХ ст. однієї з основних засад правового
впливу – концепту рівності.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженню філософсько-правових аспектів
рівності та її змісту присвячені праці відомих
зарубіжних вчених-юристів. Зокрема, європейських – Ф. Гаєка [2; 13; 14], Р.-Дж. Лукаса [17], П.
Рікера [10], Дж. Роулза [19], Дж. Фінніса [15], Ю.
Габермаса [12], які розглядали ідею рівності крізь
призму категорій справедливості, свободи та їх
реалізації у правовій реальності. На відміну від
них, такі американські дослідники, як Р. Дворкін
[4], Б. Леоні [16], Р. Нозік [18], А. Токвіль [11] пов'язували правову рівність із державно-політичною
й економічною проблематикою, намагаючись вивести з цього єдину соціальну концепцію.
Значний внесок у розв’язання проблеми єдиних теоретичних основ змісту правової рівності
міститься у доробку В.С. Нерсесянца [5; 6; 7], який
з позицій лібертарно-юридичної концепції наголошував на єдності принципів свободи, справедливості та рівності. Подібних позицій дотримувалися
також Г.Г. Бернацький [1] та В. Кравець [3]. Однак
у вітчизняній правовій науці залишаються малодослідженими підстави формулювання змісту концепту рівності у зарубіжній філософсько-правовій
спадщині другої половини ХХ ст.
Мета статті. Автор поставив перед собою
наступне завдання: на основі комплексного нау-

кового аналізу західних філософсько-правових
концепцій з’ясувати теоретичне підґрунтя формулювання сучасного змісту ідеї рівності у праві.
Виклад основного матеріалу. У 1902 р.
голова ліберальної партії Англії Асквіт писав:
"Не можна стверджувати, що кожна особа чи суспільство вільні тільки тому, що не знаходяться
під ярмом обмежень, санкціонованих позитивним законом: насправді свобода полягає у можливості знайти найкраще застосування своїх можливостей, своєї енергії, свого життя". Старі на
той час ідеї формальної рівності, переважаючого
приватного інтересу поступово відходять на другий план. Від держави почали вимагати не тільки
усунення юридичних перепон розвитку свободи, а
й надання матеріальних можливостей для найповнішого її прояву. "Йдеться про те, щоби забезпечити кожному можливість людського існування і звільнити від тягаря таких умов життя, які вбивають
людину фізично та духовно" [8, с. 271-272].
Ведучи мову про сучасне розуміння рівності у філософії права, особливу увагу необхідно
звернути на ліберальну концепцію рівності, яку
опрацював американський політолог Рональд
Дворкін: "Ми маємо розглядати два відмінні
принципи, для яких рівність є політичним ідеалом. Перший вимагає, щоб уряд ставився до вcix
своїх підданих як до рівних, тобто таких, що мають право на рівну турботу i повагу (equal
concern and respect). Другий принцип вимагає,
щоби при розподілі певного ресурсу можливостей уряд однаково (equally) ставився до вcix своїх підданих, чи, принаймні, забезпечив таку ситуацію, в якій уci вони були б piвними чи майже
рівними в цьому плані" [4, с. 811].
Інший американський політолог Джон Роулз у своїй теорії справедливості виділяє два основні принципи ліберальної концепції piвностi.
"Перший принцип: кожна особа повинна мати
piвнe право на найширшу загальну систему рівних базових свобод, що узгоджується з такою самою системою свободи для вcix... Другий принцип:
характер соціальних та економічних нерівностей
має бути таким, щоби вони: а) сприяли якнайбільшій вигоді найменш успішних членів суспільства;
б) були пов’язані з посадами i становищами, до-
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ступними для вcix за умов чесної (fair) piвностi
можливостей..." [4, с. 826; 19, с. 9].
Ці принципи є принципами рівної свободи,
розрізнення та рівності шансів. Перший із них
покликаний забезпечувати рівні свободи громадян: свободу висловлювання, зібрань, голосування тощо. Щодо другого, то Роулз розмірковує
спочатку про нерівності початкових шансів, внесків індивідів у процес розвитку суспільства,
відмінності у рівні кваліфікації, компетентності,
ефективності у виконанні певних функцій – про
нерівності, яких жодне суспільство не може (чи
не хоче) позбутися. Прикметно, що саме останні
виступають імпульсом для розвитку думки. Тобто постає закономірне запитання: чи можна говорити про нерівності, більш чи менш справедливіші, ніж інші? Відповідь на це якраз у другому
принципі: у його першій частині встановлені умови, за яких нерівності треба вважати прийнятнішими від ще більших нерівностей і водночас за егалітарний розподіл; у другій частині урівнюються,
наскільки це можливо, нерівності, пов'язані із відмінностями влади і відповідальності. Так принцип
розрізнення дає можливість обирати ситуацію найбільшої рівності [9, с. 74].
Рівність є наслідком правомочності, згідно
з правилом, що зазвичай сприятливо розглядається з позицій справедливості. Будь-який поділ
правової можливості і заслуги порушує зв'язок
між справедливістю і свободою, внаслідок чого
остання втрачає внутрішню цінність. Ідея рівності визначає це відношення умовою справедливого повноваження. Особливі ж види рівності
(одна людина – один голос) не усувають відповідних розбіжностей чи свободу, а обмежують діапазон вільних дій справедливими відмінностями
та їхніми наслідками. Право кожної людини на
тільки один голос було важливим кроком до політичної рівності у момент її встановлення. Але
при цьому залишається велика кількість розбіжностей і пов'язаних із ними способів впливу на
владні відносини на основі особистого соціального статусу, політичних можливостей. З одного
боку, пряме втручання в них може сприяти вирівнюванню політичної влади, з іншого – може
бути розцінено більшістю громадян як несправедливе посягання на свободу [19, с. 38]. Так, обмежуючи свободу в одному аспекті, право утверджує
її в іншому (так оцінюють його пряме завдання).
У цьому контексті функція правомірності реалізується в обмеженні влади одних над іншими та заміні нерівності влади рівністю права.
Як і свобода, рівність є аспектом прояву
незалежності особистості, що стосується само18

стійних людей, суб'єктів, а не об'єктів права. Сучасна правосвідомість цінує рівність не як одноманітність масового виробництва чи типовість, а
як обставину, що надає реалізації свободи нормативного змісту незалежності. Саме тут знаходиться джерело цінності рівності як абстрактної
ідеї при будь-якому конкретному дескриптивному змісті, якщо, звичайно, не виділяється аспект
обмеження свободи [1, с. 61].
Після публікації у 1957 році концептуального ядра цієї теорії "Правосуддя як справедливість" Роулз наштовхується на критичні зауваження, адресовані його "Теорії справедливості".
Була ціла серія статей, спрямованих на те, щоби
переглянути визначення принципів справедливості (та похідних від них принципів рівності) чи їх
аргументацію. Як зазначає П. Рікер, можна не
вагаючись розглядати дану концепцію як канонічну, мета якої – узагальнити і довести до вищого
рівня абстракції традиційну доктрину суспільного контракту... Водночас не варто звертатися до
неї тепер, незважаючи на ті елементи критики,
що мали місце [10, с. 99].
Про неоднозначність сприйняття й оцінки
у філософсько-правових дослідженнях вищезгаданої теорії свідчать, зокрема, слова Р.-Ж. Лукаса, який у праці "У справедливості" у розділі
"Несправедливе!" виголошує незадоволення нерівністю: коли вона не тільки презюмується, а й
виправдовується, коли інтереси однієї особи можуть бути принесені в жертву заради загальносуспільних потреб [17, с. 5].
На необхідності розмежовувати рівність і
справедливість наголошує також Р. Нозік. Часто
стверджують, що рівність особливо тісно прив'язана до справедливості, однак, на його переконання, цей зв'язок порушується протилежною
умовою про можливість кожного отримувати
тільки заслужене, не залежно від того, що одержує інший. Коли рівність повністю ототожнюють зі справедливістю, то її відносять не до конкретних, численних рівностей, а до фонового порядку, в якому окремі права, з усією своєю мінливістю, рівно розподілені за заслугами, а тому
справедливі [18, с. 3].
У межах сучасного юридичного (антилегістського) праворозуміння, прогресує лібертарноюридичний підхід, в основі якого лежить принцип
розмежування права i закону (позитивного права)
[3, с. 83]. З позиції загальної теорії праворозуміння
цей підхід визначає право не як "природне право",
а як "буття i нормативне вираження (конкретизація) принципу формальної рівності" [5, с. 29].
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У зв'язку з ідеєю "соціальної держави",
проблема рівності актуалізується в умовах громадянського суспільства.
Переконливою аксіомою є положення про
те, що політична і правова рівність людей (насамперед рівність перед законом і судом) – це
невід'ємний, обов'язковий атрибут політичного
режиму демократії, гуманістичного права, правозаконності. На думку Ю. Габермаса, в умовах
сучасного громадянського суспільства вона була
конкретизована принципом рівних свобод для
всіх і розумінням їх як суб'єктивних прав [12, с.
34], тобто рівністю у гуманістичному праві. Правильне і те, що сучасний лібералізм намагається
поширити принцип рівності у сферу зрівняння
соціальних умов життя.
Наголошуючи на ролі свободи в економічному житті, А. Токвіль погоджується, що справжня рівність можлива тільки у вільних умовах, а
істинна рівноправність, що породжує незборимі
прагнення, – це рівноправність вільних людей,
яка проявляється у політичній рівності, рівності
перед законом і судом. Однак це не применшує
прагнення до фактичної рівності: "Демократичні
народи відчувають природний потяг до свободи..." і "...хворобливо переживають її втрату. Але
рівність викликає у них пристрасть, палку, нездоланну й неминучу, вони прагнуть рівності у
свободі, а якщо вона для них не доступна – то
хоча б рівності у рабстві" [11, с. 373].
Специфічну позицію розмежування свободи і рівності у праві відстоює Ф. Гаєк. Рівність
загальних норм закону й поведінки є, напевно,
єдиним видом рівності, який може вести до свободи і який можна гарантувати без знищення
останньої. Свобода не тільки не може мати нічого спільного з будь-яким іншим видом рівності, а
й призначена у багатьох випадках створювати
нерівність. "Рівність перед законом була величною метою боротьби за свободу. Цю рівність, що
підпорядковується нормам, які встановлює держава, можна просто доповнити такою ж рівністю
норм, яким люди добровільно підкоряються у
своїх взаєминах з іншими. Поширення принципів
рівності на правила моральної та соціальної поведінки є головним виразником того, що зазвичай
називається демократичним духом, і, можливо,
саме цей аспект згладжує нерівність, яку обов'язково породжує свобода" [2, с. 91]. Виправдовуючи
індивідуальну свободу як аргумент, наводиться
факт неоднорідності її наслідків, при цьому не особливо акцентується увага на проблемі неоднакових
можливостей реалізації цієї свободи.

Однак уже в іншій праці "Право, законодавство і свобода" Ф. Гаєк дещо змінює акценти.
Тут він визнає відмінність початкових можливостей індивідів, їх залежність від фізичного і соціального середовища. Вимога рівності стартових
умов, у тій мірі, в якій це стосується тих засобів,
що залежать від рішень держави, була також одним із головних питань класичного лібералізму.
Але ці ідеї були ще дуже далекими від створення
справжньої рівності можливостей, навіть для
осіб, що мають однакові здібності. Оскільки,
щоб досягти цього, треба було б усе більше контролювати людське середовище, намагаючись
практично забезпечити, принаймні, еквівалентні
шанси для всіх, а для цього треба було б усунути
будь-які перешкоди чи компенсувати їх накладанням додаткового тягаря на тих, хто ще має
відносне сприяння. Це може призвести до того, що
держава контролюватиме кожну обставину, яка б
могла вплинути на добробут окремої особи [14, с.
183]. Проте мислитель застерігає від можливої
спокуси практично досягти привабливої, на перший погляд, ідеї рівності можливостей: як тільки
вона вийде за межі державницьких засобів, то стане ілюзією, будь-яка спроба реалізувати яку призведе до негативних наслідків.
У праці "Дорога до рабства" [13] Ф. Гаєк
відстоює не індивідуалізм, що переростає в егоїзм і самозакоханість, а визнає абсолютний пріоритет поглядів, сподівань, схильностей кожної
людини. Суть справи у тому, переконує він, що
"...стихійні, ніким не спрямовані зусилля окремих людей можуть у кінцевому результаті призвести до виникнення складної, розгалуженої
структури економічної діяльності" [6, с. 184]. Все
вищевикладене, на його думку, не заперечує
планування, але його треба поєднувати з принципами економічного лібералізму і, насамперед,
принципом конкуренції. До того ж, планування і
контроль треба поєднувати з конкуренцією так,
щоби: по-перше, планування підпорядковувалось
конкуренції, виходило з неї; по-друге, контроль
здійснювався лише у відповідних умовах і був
однаковим для всіх.
Ці роздуми лауреата Нобелівської премії з
економіки 1974 р. привертають увагу тому, що з
них випливають надзвичайно важливі висновки
щодо громадянського суспільства. Це, по-перше,
висновок про необхідність підтримки економічного індивідуалізму, що спрямований проти економічної рівності й колективізму, але не заперечує формальної рівності громадян перед законом; по-друге, теза про те, що за умови абсолютного колективізму та "закритого суспільства" до
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влади приходять найгірші, бо в суспільстві, що
обтяжене тоталітаризмом, більше шансів на успіх мають люди без моральних основ, без освіти,
і, навпаки, за умови свободи й демократії формуються умови, за яких що вищі розумові здібності та рівень освіти, тим людина є індивідуальнішою, тим менше можлива її одностайність із
тими, хто керує. З цього випливає також те, що одну з найболючіших проблем громадянського суспільства, а саме – про співвідношення більшості й
меншості, треба розв’язувати на основі ліберального гуманізму, який стверджує, що людину треба
поважати не тільки як члена групи, як суб'єкта, що
намагається досягти певної групової мети, а й як
відокремленого соціалізованого індивіда зі своїми
потребами й інтересами, власним світосприйняттям, самоусвідомленням.
Водночас у аналізі свободи особи західні
філософи права й соціологи у сфері політики,
моралі та етики, заявляють про наміри держави
обмежити загальну рівність членів суспільства.
Наприклад, теоретик права Б. Леоні стверджує,
що не може бути особистої свободи та повної
рівності там, де державна влада обмежує приватну підприємницьку діяльність, де законодавець
приймає закони, які відображають волю більшості, а меншість вимушена терпіти обмеження
своєї свободи. Справжні свобода і рівність, на
його думку, можливі лише за умов вільних ринкових відносин [16, с. 50].
Однак висунення на перший план суб'єктивних чинників, зокрема особистих рис індивідуума,
реалізація яких лише дозволяє йому ввійти у ту чи
іншу соціальну групу, не може вважатися об'єктивним виходом із сучасних проблем, зумовлених
діалектикою "людина – суспільство – держава".
Такі складні взаємовідносини не випадкові. Конфлікт свободи і рівності у формуванні
справедливого соціально-правового порядку відтворює фундаментальну антиномію заслуги і
правомочності у повній ідеї справедливості.
У сегменті нашого буття, вирваного із природи й
підвладного людині, свобода позначає сферу, що
зберігається позитивним правом для незалежності особи та її відповідальності. Тільки індивіди,
здатні до прояву своєї незалежності, володіють
свободою у нормативному сенсі [1, с. 59].
Іншим важливим елементом у системі цих
відносин є поняття соціально значущої заслуги
особистості. У західній філософсько-правовій
науці прийнято інколи розглядати здійснення
людиною свободи як базу для суджень про її дії
[15, с. 12]. Ці положення актуальні й тепер. Сучасна концепція лібералізму виходить із того, що
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від держави вимагається не тільки подолання юридичних перешкод до розвитку рівності, а й створення конкретних можливостей для найповнішого
її прояву. Якщо держава відгукується на заклик
про допомогу тим, хто сам не у змозі побудувати
власне життя, то це робиться заради можливого
зрівняння умов життєвої боротьби – тільки за такої
підтримки рівність може стати справжньою.
Однак було би помилкою стверджувати,
що проблеми формальної рівності більше не
хвилюють учених і не розвиваються. Принцип
формальної рівності вважається основою вже
згадуваної лібертарно-юридичної теорії. На думку її представників, рівність є певною абстракцією, тобто результатом свідомого (розумового)
абстрагування від тих відмінностей, що властиві
зрівнюваним об'єктам. Акцентується на їхніх
відмінностях і водночас – на несуттєвості цих
відмінностей (тобто на можливості й необхідності абстрагування від них) з погляду певного критерію. При цьому підкреслюється, що правова
рівність не настільки абстрактна, як числова у
математиці: основою (та критерієм) правового зрівняння різних людей є свобода індивідів у соціальних відносинах, що визнається та закріплюється у
їхній правосуб'єктності. В цьому і полягає специфіка правової рівності та права взагалі – це рівність
вільних і незалежних один від одного суб'єктів права, згідно із загальними для всіх масштабом, нормами, мірою, якою виступає свобода.
Люди вільні в силу їхньої рівності і рівні в
силу їхньої свободи. Неправова свобода, свобода
без усезагального масштабу та єдиної міри (свобода без рівності) – це ідеологія егалітарних
привілеїв, а так звана "рівність без свободи" –
ідеологія рабів і пригнічених мас. Або свобода (у
правовій формі), або свавілля (в тих чи інших
проявах) [7, с. 156].
Висновки. Проведене філософсько-правове дослідження обґрунтування змісту ідеї piвностi у праві підводить до формулювання узагальнюючого висновку про багатоманітність підходів
до пояснення, виправдання чи заперечення
piвностi. 1. На сьогодні між загальнолюдськими
цінностями і правовою реальністю виникає низка
колізій. По-перше, існує суперечність між філософським розумінням цінності й більш конкретними вимогами чинного права. По-друге, – між
усезагальністю, глобальністю проголошених
цінностей та їх конкретним правовим здійсненням у різних країнах. Як наслідок – цінності не
мають абсолютного характеру. По-третє, загальнолюдські цінності не завжди співвідносяться з
новим принципом соціальної справедливості.
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Наприклад, класичному розумінню рівності суперечить система пільг і привілеїв, закріплених у
праві. 2. Сучасний лібералізм намагається поширити принцип рівності у сферу зрівняння соціальних умов життя. Його концепція виходить із
того, що від держави вимагається не тільки подолання юридичних перешкод до розвитку рівності, а й створення конкретних можливостей
для найповнішого її прояву. Це робиться заради
можливого зрівняння умов життєвої боротьби –
тільки за такої підтримки рівність може знаходити конкретні прояви. 3. Рівність є аспектом прояву
незалежності особистості, що стосується людей
самостійних, суб'єктів, а не об'єктів права. Сучасна
правосвідомість цінує рівність не як одноманітність масового виробництва чи типовість, а як обставину, що надає її реалізації нормативного змісту
незалежності.
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IDEA EQUALITY IN WEST PHILOSOPHICAL-LEGAL CONCEPTS
OF THE SECOND HALF XX CENTURY
Summary
In given article author emphasizes the absence united philosophical-legal understanding equality as
one of the idea's bases of the right, coming from which is realized legal regulation. The reason of this it is not
enough consequent analysis actual scientific concepts second half of the XX century, since exactly they become the base of modern understanding of law. Coming from complex scientific analysis west philosophicallegal concepts, are defined theoretical basis of the defining the modern contents of ideas legal equality.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАКОНУ: СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ
Постановка проблеми. Засновком розбудови правової держави є конструктивний регулюючий вплив законодавства, ставлення до закону як організуючого принципу суспільного
життя. Закон повинен містити у собі умови реального втілення закріплених у ньому приписів.
Його реалізація зумовлюється соціальними, економічними, політичними чинниками, правовою
свідомістю, духовним рівнем розвитку суспільства тощо. При цьому організаційне, кадрове, матеріально-технічне забезпечення реалізації прав і
свобод людини та громадянина випливає з домінанти задоволення суспільних потреб.
Причиною неефективності законів здебільшого є неузгоджена діяльність державних органів і
посадових осіб, що покликані створювати умови
для реалізації закону. Ефективність закону як кореляція закріплених у ньому цілей та фактичного
результату досягається за умови врахування нормами закону закономірностей суспільного розвитку, усього комплексу чинників, що випливають із
соціально-правової природи закону.
Ступінь наукової розробки проблематики. Значний внесок у розробку даного питання
зробили такі вчені: В.П. Казимирчук [9],
М.М.Коркунов [3], В.М. Кудрявцев [8], В.В. Лазарев [6], В.В. Лапаєва [7], О.В. Малько [3], Ю.О.
Тихомиров [10] та ін.
Метою статті є розкриття соціальноправового механізму реалізації закону як засновку його ефективності.
Виклад основного матеріалу. Законодавець, приймаючи закон, повинен чітко уявити
собі всіх його адресатів, форми здійснення встановлених ним вимог і методи (способи), які необхідно використати для втілення законодавчої
волі в реальних суспільних відносинах. При цьому
треба визначитися, хто є його адресатами – громадяни чи посадові особи, державні органи, підприємства чи недержавні організації. Чи варто проконтролювати їх діяльність іншими людьми, органами
чи установами, а якщо так, то в яких формах, якими методами і в яких межах [6, c.7]? Від відповіді
на ці запитання та їх правильності і залежить ефективність закону.
Якщо весь процес творення закону пов'язаний насамперед з розробкою і застосуванням
способів і засобів його актуалізації з позиції по22

шуку оптимальної нормативної моделі державноправового впливу, то весь наступний етап існування закону є не що інше, як його дія [10, с. 222]. Саме дія закону дає можливість розкрити весь регулятивний потенціал права, збагнути особливості
законодавчого впливу, оцінити ступінь інтенсивності цього впливу на поведінку суб’єктів, на функціонування соціальних інститутів.
Поняття ефективності закону є результуючою характеристикою його дії, проблемою процесу реалізації приписів права, в якому ключову
роль відіграють чинники, які здатні трансформувати норми права у фактичні правила соціальної
взаємодії [5, c. 238]. Кореляція цілей, закріплених у законі, та результатів його дії постає критерієм ефективності цього закону [7, c. 209].
Внутрішній цикл дії закону дозволяє розкрити два поняття [10, с.227]. Перше – “управлінський цикл”, згідно з яким процес реалізації
закону диференціюється на серію послідовно
змінюваних дій: 1) інформацію про закон; 2)
знання закону; 3) прийняття рішення про реалізацію положень закону, оцінку і сприйняття їх;
4) правомірну поведінку; 5) контроль. Якщо хоча
б одна дія випадає або цикл зводиться лише до
однієї з них, – автоматично знижується ефективність закону.
Друге поняття виражає комплексну природу процесу дії закону і взаємозв'язок його складових. Серед таких елементів Ю.О. Тихомиров
виокремлює: юридичний канал дії закону, який є
основою правотворчої та правозастосовної діяльності, ідеологічний, організаційний і матеріальний аспекти (канали). Умовний поділ таких
елементів дає можливість відобразити багатогранність основних каналів переходу приписів
закону в реальну соціальну дійсність і поведінку
людей. Здійснити такий перехід від “писаної”
норми до норми “суспільства” саме і покликаний механізм забезпечення реалізації закону.
Останній є комплексом взаємоузгоджених засобів матеріально-технічного, організаційно-управлінського, ідеологічного (соціально-психологічного) та спеціально-юридичного характеру, які
здійснюються державою з метою створення
умов, за яких громадяни, їх об’єднання й організації спроможні узгодити свої дії з вимогами закону, безперешкодно й ефективно використову-
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вати надані їм можливості для задоволення різних інтересів і потреб [2, c.13].
Серед комплексу засобів реалізації закону
фундаментальну роль відіграє юридична складова дії закону, яка опосередковує і відкриває шлях
для застосування інших його елементів. Особливе місце в механізмі забезпечення реалізації закону належить постзаконодавчій нормотворчій
діяльності, засобам індивідуальної правової регуляції та соціально-правовому контролю [2, с.
16]. Так, постазоконодавча нормотворча діяльність охоплює чітко окреслене законом коло
правотворчих суб’єктів, які зобов’язані у визначені для них строки забезпечити конкретизацію
законодавчих приписів – розробку і прийняття
нормативних актів, які: а) деталізують матеріально-правові приписи закону; б) встановлюють
процедуру реалізації матеріально-правових приписів закону, власне юридичний механізм його
реалізації [2, с.16].
Засоби індивідуальної правової регуляції
охоплюють акти розпорядчого і правозастосовного характеру. До першої групи відносяться
юридичні акти ненормативного характеру вищих
органів державної влади і управління та їх виконавчих і розпорядчих органів. При цьому треба
відзначити акти саморегуляції, або ж самоорганізуючі дії безпосередніх учасників правовідносин.
Універсальним інструментом тут є договір, юридичні механізми процедурних форм виконання
правових зобов’язань, передбачених його умовами. Звісно, дія договору здебільшого натикається
на складнощі психологічного плану. В момент
укладення договору сторони позитивно ставляться одне до одного. З часом настає момент
сумніву, що іноді призводить до невиконання
договору і, як наслідок, судового розгляду справи [4, c.305].
Другу групу засобів індивідуальної правової регуляції становлять акти правозастосовного
характеру. Ця форма водночас містить і дотримання певних норм, і виконання покладених на
суб’єкта правозастосування обов’язків, і реалізацію належних йому прав. Але найголовніше, що
вирізняє дану форму реалізації законодавства, це її організуючий, владний характер, контролююча роль у процесі реалізації закону іншими
суб’єктами [6, с.12].
Процес застосування правових норм відрізняється від інших форм реалізації права своїми
цілями, характером діяльності та формою, в якій
він відбувається. Правозастосовча діяльність залежить не лише від якості закону, але й від рівня
фахової підготовки суб’єктів правозастосування

[3, c.8]. Це, безумовно, творчий процес, який пов'язаний і з конкретизацією права, з тлумаченням
оціночних понять. Не варто нехтувати і таким
способом забезпечення реалізації законів, як контроль і нагляд [10, с.233]. Про реалізацію закону можна говорити лише за умови підкорення
його вимогам. Ідеться про способи забезпечення
послідовного введення закону у життя, усунення
випадків порушення законів, зміцнення і створення додаткових гарантій їх дії. Контроль передбачає аналіз і оцінку не тільки дотримання
приписів законів, але й ступеня фактичної реалізації закону [1, cт. 143], нагляд же – дотримання ієрархії законодавчих актів, а саме оцінку законів на
предмет відповідності конституційним приписам
[1, cт. 150]. Виконання закону залежить і від реалізації правових обмежень, і правових стимулів [3,
c.17]. Основними засобами спонукання людей до
підкорення вимогам законів були і залишаються
обіцянки винагороди або ж загрози позбавлення
матеріальних чи духовних благ [6, с.17].
Матеріально-технічне забезпечення охоплює багатогранну практичну діяльність органів і
посадових осіб, які зобов’язані створити належні
умови для реалізації закону. Йдеться про формування матеріально-технічної бази (цільове бюджетне фінансування, залучення коштів з інших
джерел, користування державним майном, тощо), яка забезпечить фактичну можливість використати надане право. І саме для цього потрібно
зафіксувати в тексті законів джерела матеріального забезпечення дій адресатів, створити розвинену державно-громадську систему кредитування, матеріально-технічного обслуговування користувачів закону.
Важливе значення для ефективної дії закону відіграє й організаційне забезпечення реалізації закону [10, с.243], яке зорієнтоване передусім
на розвиток структури державного апарату, удосконалення стилю функціонування державних і
громадських організацій, форм і методів організаційно-масової та структурно-методичної роботи, контроль владними структурами за належним
виконанням приписів закону різними ланками
управлінського апарату.
Завдання ж ідеологічного забезпечення полягає у тому, щоб “підготувати” адресата до “зустрічі” із законом, адже “знайомство” з нормою права
відбувається через свідомість, психіку людини,
залишаючи на ній позитивний чи негативний відбиток. Правове виховання створює умови, необхідні для підвищення рівня правосвідомості та
правової культури громадян. Закон лише тоді досягає
своїх цілей, коли суспільство готове його сприйняти.
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І навпаки, виконання закону ускладнюється, якщо в
усього народу, громадян зокрема, відсутній достатній
рівень правової культури [3, с.28].
Правове виховання, систематичне інформування громадян про законодавчі новели є засновком збагачення правових знань. Роз’яснення
мотивів і цілей розробки й прийняття законів
сприяє формуванню в осіб правосвідомості, правової культури.
Висновки. Утілення волі законодавця в
реальні суспільні відносини – складний процес
реалізації норм права у фактичній соціальній
дійсності з внутрішьо притаманним механізмом
забезпечення. Сукупність складових цього механізму дає можливість безперешкодно й ефективно використовувати приписи закону для задоволення інтересів і потреб суб’єктів.
Ключове місце в механізмі забезпечення
реалізації закону належить постзаконодавчій нормотворчій діяльності, засобам індивідуальної
правової регуляції, соціально-правовому контролю та нагляду. Не варто забувати й про вдосконалення матеріально-технічної бази, організаційно-кадрове забезпечення, правове виховання та
правову культуру громадян.
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Summary
The author of article puts before itself aim to open socially-legal mechanism law realisations as the
precondition of its efficiency.
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ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ IX СТ.
Постановка проблеми. Вже на ранніх
етапах формування державності в Україні для
забезпечення конкретних економічних інтересів
певних класів розроблялися правила поведінки,
які визначали статус судових органів в суспільстві, їх повноваження щодо розгляду різноманітних соціально-економічних конфліктних ситуацій, які виникали в повсякденному житті людей,
встановлювали процедуру їх врегулювання. Їх досконалість залежала від ступеня нормативного відображення в праві держави економічних, сімейних, соціальних, торгових та інших відносин. Тому, рівень такої визначеності слід пов‘язати з періодами проведення відповідних правових реформ,
які об‘єктивно охоплювали процес удосконалення
судової системи та процесуального порядку вирішення справ в судах. В таких ситуаціях процес законотворчості державних органів здійснювався
шляхом як санкціонування правил поведінки, які
формувалися у формі звичаю, прецедента, так і
шляхом цілеспрямованого законотворення.
Дослідження питань судоустрою і судочинства, особливо на ранніх етапах розвитку
державності і законодавства на території сучасної України, супроводжуватиметься із застосуванням сучасних понять і категорій цивільного
процесуального права для характеристики різноманітних і недостатньо визначених в діючому на
певному історичному етапі законодавстві ознак
цивільного судочинства. Лише в такому випадку
можна досягти певного результату в конструюванні наукового визначення особливостей цивільного судочинства на різних історичних етапах,
наповнити його особливості певним змістом.
Ступінь наукової розробки. Розвиток
процесуального законодавства на території сучасної України на різних історичних етапах в
основному здійснювався юристами-істориками:
М.Ф. Володимірським – Будановим, І.О. Грековим, В. Дьяконовим, В.Д. Гончаренком, П. Захарченком, В. Івановим, О.П. Івановською, А.И.
Рогожиним, О.Л. Копилянко, В.С. Кульчицьким,
М.І. Настюком, С.В. Пахманом, І.Я. Терлюк, Б.И.
Тищиком, В.Я. Тацієм, Р. Лащенко, П. Музиченко, В.В. Мамотом, А.И. Пашуком, О.В. Шутенком, Р.Л. Хачатуровим та іншими. У своїх наукових дослідженнях зазначеними авторами наво-

дяться загальні характерні особливості процесуальних норм, даються окремі положення діючого
законодавства, в загальній формі коментується
сам судовий процес.
Представниками науки цивільного процесуального права дослідження, як правило, здійснювалося з середини ХІХ ст., бо саме цей період
характеризується формуванням цивільного процесуального законодавства у самостійну сферу
регулювання відносин щодо судоустрою і судочинства, та формуванням науки цивільного процесуального права. Але деякі питання більш давнього історичного розвитку процесуальних норм
досліджувалися і представниками науки цивільного процесуального права: І. Жеруолісом, М.К.
Треушніковим, О.Ф. Клейнманом, М.Х. Хутиз,
Н.А. Чечіною, С.О. Халатовим та іншими.
Слід погодитися з відомим російським процесуалістом М.К. Треушніковим, що навчання
студентів здійснюється на основі переказу і коментування сучасних правових норм без пояснення того, як і коли та за яких причин виник той
чи інший інститут цивільного процесуального
права [2, с.9]. Вважаємо, що без знання історії
виникнення та розвитку цивільного процесуального права не можна з’ясувати повністю сутність
цивільного процесу, виявити особливості розвитку цивільного процесуального законодавства на
різних етапах розвитку нашого суспільства, розкрити природу норм та інститутів цивільного
процесуального права.
Метою статті є науковий аналіз історії виникнення і розвитку цивільних процесуальних норм, які
регулювали порядок судового провадження для
розв’язання життєвих конфліктів на ранніх етапах
становлення української державності.
Виклад основного матеріалу. Процес
утворення Русі (Руської землі) з центром у Києві
об‘єктивно вимагав формування права. Цей процес мав особливість, яка полягала у тому, що його основним джерелом були звичаї (місцеві, племінні, общинні), а також рецензовані (запозичені) джерела права. Їх поява була обумовлена
впливом візантійської церкви, особливо після
прийняття християнства у 988 році [4, с.28]. До
таких джерел відносяться: Закон судний людям,
Еклога, Графський закон, Книги законні, а також
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давньоруські джерела: договори Русі з Візантією,
князівські статути. Але основним, найдавнішим
джерелом були санкціоновані державою звичаї. У
IX ст. неписане звичаєве правило поведінки знаходило форми об‘єктивного вираження у перших актах князівської влади. Основу санкціонованого
звичаєвого права становили і правила щодо судового порядку: схрещеня на грудях рук – символ
прилюдного визнання провини [6, с.16]; приведення до присяги (клятви); ордалії; порядок оцінки
показань свідка; можливість нарівні захищати свої
інтереси; безумовне виконання рішення тощо.
Такі норми існували перш за все у літописах і збірниках права, а частина у формі усного
звичаєвого права [12, с.52]. Важливе значення на
судовий процес мали й звичаї, які сформувалися
у вигляді символів та словесних формул: «заліза
й змія боїться» (натяк на ордалії); «у полі дві волі
– кому Бог допоможе» (про судові поєдинки)
тощо [14, с.89]. На твердження М.Ф. Володимирського-Буданова «перший період історії руського права є періодом панування звичаєвого
права, тому що законодавча діяльність влади хоча і починається з давніх часів і надалі поступово
розширюється, але далеко ще не може конкурувати з сферою дії звичаю» [14, с.87].
Визначним пам’ятником давньоруського
права став кодифікований збірник «Руська правда». На твердження одних дослідників, вона включала в себе норми різних галузей права, і в першу
чергу кримінального, цивільного і процесуального
[16, с.28]. Інші вважали, що навіть у першому древньому акті – Руській Правді, наявні лише ознаки
кримінальних, цивільних, сімейних та процесуальних норм. [16, с.22] На думку іншої групи дослідників, які вважали, що характерною ознакою Руської Правди було те, що вона як перший збірник
давніх норм, не містила чіткого галузевого розмежування, оскільки у її змісті не було вироблено
закінчених загальних правових понять [3, с.29].
На наш погляд потрібно зупинитися на
двох напрямках дослідження, а саме: 1. виділенні
із існуючої сукупності правових норм – процесуальних, тобто тих які мали відношення до процедури розгляду справ в судових установах; 2. характеристиці за допомогою таких процесуальних
норм особливостей судового розгляду цивільних
справ. Такий підхід ґрунтується на тому, що у
давньоруському акті поряд із застосуванням покарань за кримінальні дії, застосовувалися майнові покарання у формі грошового штрафу і відшкодування шкоди: майнової, фізичної, матеріальної (наприклад, за нанесення образи, пошкодження бороди, втрати зуба, порушення межових
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знаків (ст. 71-73) і т. д.) [16, с.107-108]. Окрім
того, у Руській Правді містилися норми, які регулювали порядок вирішення справ із шлюбносімейних відносин і справ із спадкових відносин
(наприклад, порядок визначення черговості спадщини і вирішення спорів з приводу спадщини
між спадкоємцями) [16, с.114-121].
На твердження М.Дьяконова, Руська Правда знала лише «обіду», але не у розумінні образи
честі, а у розумінні заподіяння шкоди. Матеріальна сторона справи займала у поняттях древнього світу первинне значення [1, с.1]. Тобто,
злочини в древності носили переважно матеріальний характер, оскільки саме злочини заподіювалася шкода майну особі, шкода здоров‘ю яка
мала матеріальну оцінку. Поряд з помстою широко застосовувалася відповідальність у формі
викупу, тобто грошової компенсації на користь
потерпілого. Викуп часто заміняв помсту, а також він лежав в основі обряду примирення [1,
с.19]. Руська Правда передбачала відповідальність у формі штрафу, який був домінуючим видом відповідальності за цілий ряд дій (віра, головничество, продаж, урок) [1, с.21-26].
При визначені відповідальності зверталася
увага на настрої, наміри, таємницю, гнів при
вчинені правопорушення. Руська Правда особливо у пізніх редакціях звертає увагу в ряді статей
на ступінь прояву свідомості і волі. Наприклад,
якщо купець втратить чужі гроші, то необхідно
було з‘ясувати як він їх загубив. Це впливало на
розмір матеріальної відповідальності [1, с.5].
Судовий процес за своїм змістом був обвинувально-змагальним, у якому все ж таки зберігалися ще деякі патріархальні риси, діяли звичаєві норми та права – привілеї. Нерівність найбільш яскраво проявлялася у санкціях, які застосовувалися судом з врахуванням феодальної ієрархії до якої належала особа. Провадження
здійснювалося судом гласно і усно. Для процесу
було характерно активність заінтересованих у
ньому осіб. За Руською Правдою охорона прав,
перш за все, було справою самозахисту і самоуправства [2, с.165]. Суд у такому процесі займав
пасивне становище і виконував посередницьку
роль у конфлікті («тяжі»). Характерною особливістю суду було і те, що він не був відокремлений від адміністрації. Він будувався на класовій
основі і захищав перш за все інтереси пануючих
верхів давньоруського суспільства [8, с.53].
Судова влада здійснювалася декількома
судами. Так М. В. Володимирський-Буданов
вважав, що в період з IX - по XIV ст.. ст.. існували суди: а) володільческі, де судова влада нале-
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жала голові сім‘ї або роду. В основі лежали сімейні (родинні) відносини і право володіння
приватними маєтками (селищами), в яких проживали холопи та ізгої (невільне населення). Суд
вершився на правах жалуваних грамот; б) вотчиний – це суд, який вершився над вільним населенням приватних маєтків. Такий суд створювався шляхом жалування повноважень з боку державних органів. Точний період виникнення таких судів достовірно не відомий, але докази про
їх існування підтверджуються історичними документами; в) общинні суди, в основу діяльності
яких покладався обов‘язок сусідів допомагати
ображеному (призив про допомогу до сусідів –
кричати – це термін, який позначав у деяких народів позовне прохання – «klaqe»). В склад таких
судів входили так звані «добрі люди», які розглядали крім злочинних дій і позови з договорів;
г) судова влада князя, яка поширювалась на всю
територію і здійснювалась ним особисто або через його чиновників на місцях – посадниками і
тіуном, які діяли від імені князя. При князі діяли
боярські суди, які судили разом з ним або замість
нього, і вечевий суд, який розглядав земельні
справи та інші справи з цивільних, сімейних,
спадкових відносин [14, с.630-633].
Процес запровадження християнства на
Русі призвів до зростання авторитету церкви.
Прийняття „Статуту Святого князя Володимира,
хрестившого Руську землю, про церковні суди” і
„Статуту князя Ярослава про церковні суди” [20,
с.39-45], було започатковано умови для створення та діяльності церковних судів. Розгляд справ в
таких судах здійснювали особи, які мали високий духовний сан (єпископ, митрополит, архімандрит). Церковні суди вирішували досить широке коло справ, переважно шлюбно-сімейні, а також справи, які виникали на підґрунті релігії,
стосовно осіб, які знаходилися в монастирях. Дослідники вважають, що у церковному суді застосовувався крім змагального, інквізиційний (слідчий) процес з усіма його атрибутами, у тому числі й з тортурами [10, с.32-33].
У розглядуваний історичний період, в судому процесі тривалий час відмічається панування звичаю та судового прецедента, оскільки
вважалося, що «рішення суду, яке ґрунтується на
звичаях є правосудним», «звичаї були критерієм
справедливості рішення», «писане право мертве,
якщо його звичай не оживляє» [11, с.21-22]. Але
все ж намітилися перші спроби нормативного
врегулювання процедури розгляду справ у судах.
Хоча такий порядок суттєво зазнавав впливу привілейованого становища певних верств населення

по відношенню до інших, все ж таки можна говорити про становлення судових органів і про нормативне регулювання процедури розгляду справ які
виникали з сімейних, зобов‘язальних та торгових
відносин, розгляд яких здійснювався в основному
на змагальних засадах (подання доказів сторонами
і участь в їх дослідженні), а також на засадах рівності сторін, публічності, усності.
У спеціальній літературі є припущення,
про існування збірника постанов галицьковолинських князів, а також збірника церковних
«навчань» про правосуддя [17, с.43].
Отже, можна говорити, що в цей період
формувалися процесуальні норми, які визначали
процедури судових проваджень у конфліктних
ситуаціях. Поступово закладалися правові основи для формування судової влади, суду, зростання їх авторитету в суспільстві.
Для судочинства розглядуваного періоду
було характерним те, що його порушення здійснювалося за ініціативою заінтересованої потерпілої (ображеної) особи. Тобто, така особа повинна була мати певну заінтересованість в судовому процесі, а саме - захистити власні інтереси
або інтереси інших близьких, або залежних від
неї осіб (членів сім‘ї, родичів, челяді, холопів
тощо). Така активність була зумовлена необхідністю шукати захисту і доводити вину особи, яка
вчинила незаконні дії. Тому на думку деяких дослідників, Руська Правда (Просторова редакція)
у своєму тексті містила назву такої особи як «позивач» («ити истьцю до…», «истьцу ждати прока», «истьцю свое лице взяти», «платить ко истьцю за обиду», «хощет истьц») [16, с.64-73; 20,
с.29-39]. Назва учасників процесу « сторони»,
«відповідач» в тексті Руської Правди не вживається, тому наведені поняття до цих осіб можна застосовувати дещо умовно, щоб більш повно показати
особливості судового процесу та становище його
учасників. Хоча на твердження М.Ф. Володимирського-Буданова, Руська Правда (п.17) називає
обох сторін «позивачами» або «суперниками». На
його думку, однакова назва сторін вказує на відсутність процесуальної переваги як для позивача так і
для відповідача [14, с.634].
Сторонами в процесі виступали фізичні
особи. Особливістю даного періоду було те, що
тривалий час на кожній з сторін приймали участь
група осіб – сім‘я, рід або їх частина. Здійснювати захист члена сім‘ї або роду було колективною
справою. Це так звана кругова порука, в основі
якої лежала колективна відповідальність, а тому
до суду залучалися дружина, діти, батьки, родичі
за дії їх чоловіка, батька, сина, які несли відпові-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 478. Правознавство.

27

Формування цивільних процесуальних норм на території України в кінці ІХ ст.

дальність за заявленою вимогою. З часом це правило зазнало змін і було визначено хто саме повинен пред‘являти свою вимогу і хто по ній повинен відповідати. Пізніше, під впливом класового поділу суспільства і майнової нерівності,
чим більше заможним був «позивач» або «відповідач», тим з більшим оточенням він з‘являвся до
суду, здійснюючи своєрідний тиск на суд та протилежну сторону [14, с.634].
Судовий процес передбачав боротьбу сторін
перед судом шляхом пред‘явлення суду своїх доказів. Спочатку сторони (по черзі) або одна із сторін
(по жребію) приводилася до присяги. Потім кожна
із сторін давала пояснення. Заслухавши сторони
суд приступав до дослідження доказів.
Розглядаючи історію розвитку судових доказів, С.В. Пахман на основі дослідження Руської Правди виділяв такі їх види, як: власне зізнання, наявність ознак порушення права, показання свідка, суди божі (присяга, ордалії), судовий поєдинок, жребій [15, с.10]. У своїх дослідженнях автор ще в середині XIX ст. охарактеризував особливості кожного із названих доказів,
визначив джерела їх походження на Русі і порядок використання в судовому процесі. Саме С.В.
Пахман відмічав про зародження «нової» форми
процесу, слідчого, і разом з цим вважав це основою для відокремлення «цивільного судочинства
від кримінального». Початок поділу процесів
пов‘язано з застосуванням тортур в кримінальному процесі [2, с.56]. На думку С.В. Пахмана у
зв‘язку з поступовим обмеженням поєдинків,
присяги, жребію починає зароджуватися новий
доказ – письмові докази, які почали відігравати
важливу роль у судовому процесі [15, с.199-201].
Як стверджує М.К. Треушніков, С.В. Пахманом
було зроблено висновок про еволюцію системи
доказів і системи судочинства від «туземних» в
сторону державного регулювання [2, с.57].
Хоча в Руській Правді прямо не вказано на
такий доказ як власне зізнання, але на думку більшості сучасних юристів-істориків така процедура могла мати місце і бути важливим доказом
[5, с.67; 18, с.61]. Підтвердженням цього могло
бути здійснення такого визнання із власної волі
або під час застосування присяги (рота), ордалій.
Важливе місце в системі доказів посідали
показання свідка. Руська Правда виділяючи такий доказ як «послух» і «видок», не вказує різницю між ними, наділяючи першого і другого
роллю свідка. Тобто, це була особа яка сприйняла інформацію на власні очі або на слух. Визначалася і кількість таких осіб в залежності від роду справи. Переважно кожна сторона повинна
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була вказати двох свідків (нанесення образи, купівля речі на торгу тощо). Але по деяким справам потрібно було виставити 12 свідків (про стягнення боргу, який заперечується боржником).
Обов‘язок виставити в суді свідків покладався
лише на сторони.
До особи свідка пред‘являлися певні вимоги. Так свідками могли бути: вільна особа, полувільна особа (в разі необхідності). У якості свідків не допускалися: жінки, невільні особи, іноземці (в східних районах).
Показання видока, послуха мало важливе
значення. Якщо такий свідок не з‘являвся до суду, то сторона могла програти справу. За Руською Правдою свідок повинен був словесно підтвердити все, що перед цим говорила сторона,
яка його виставила в суді. Якщо свідок недоговорював повного змісту показання сторони, або
говорив більше, то його показання могли не братися до уваги. Показання свідка (видока, послуха)
мало досить вагоме значення в порівнянні з іншими доказами. У деяких справах такі показання мали силу безумовного і остаточного доказу.
Якщо свідки кожної сторони підтвердили
пояснення сторін, які їх виставили в суді, і суд не
може вирішити справу, то тоді їх притягали до
присяги або вони залучалися разом із сторонами
до поєдинку. Переможець такого поєдинку («поле») вигравав процес.
Приведення до присяги (клятви) здійснювалося коли вартість спірної речі не перевищували 2 гривні. Така присяга мала усний характер і
супроводжувалась певною церемонією – зняття
зброї і клятва перед богом Перуном, а із запровадженням християнства – цілуванням хреста. Особа,
яка склала присягу вважалася невиновного.
У судовому процесі застосовувалися досить
часто ордалії (суд Божий) – випробовування водою, залізом, вогнем тощо. Їх використання спричинено впливом релігії на суспільне життя і відповідно такий вплив у формі культового обряду запроваджувався в судовий процес. До них в процесі
зверталися у випадках однакових показань свідків з
обох сторін або в разі відсутності інших доказів,
оскільки процедура збору і представлення доказів
до суду не була ще достатньо врегульованою.
Перші згадки про ордалії містяться в просторовій Руській Правді. Про форми проведення
ордалій відомо не багато. Переважно випробування здійснювалося залізом і водою («Искавше
ли послуха, (и) не налезуть, а истьц (ь) начнет
головою клепати, то (да) ти или правду железо»
[20, с.31]). Підозрюваному давали в руки розжарений шматок заліза і за характером ран судили про
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правильність або неправильність звинувачення.
Випробування водою, на твердження М.Ф. Володимирського-Буданова, мало декілька форм: підозрюваного (звинуваченого) кидали в воду зв‘язаного і якщо він погружався на дно, то оголошувався не виновним. У інших народів сторони повинні були пливти через річку від берега до берега
– утопленик втрачав позов. Іншою формою випробування водою це – засунути руку в ємкість з
кип’ячою водою.
Випробування водою здійснювалося якщо
вимога оцінювалась менше півгривні золотом, а
залізом у вимогах більше півгривні. Ордалії могли застосовуватися у процесі щодо вимог про
«поклепи», про «витребування майна», «в земельних спорах», тощо.
Випробування ордаліями могли застосовуватися до кожної із сторін. Це залежало від доказового матеріалу який пред‘являвся стороною.
Як правило, сторона «без доказу» або «недостатнього доказу», підлягала випробуванню ордаліями. Зазвичай наслідки ордалій були тяжкими і
супроводжувалися фізичними стражданнями,
тому такі випробування приводили до значних
ушкоджень, а їх результати відігравав на користь
протилежної сторони. Такі випробування мали
вирішальне і остаточне значення у справі.
Відносно письмових і речових доказів, то
ці докази застосовувалися у вимогах, які виникали з договірних зобов‘язань, у справах з нерухомим майном. Такими доказами могли бути дошки або папір з відповідними записами, речі, тварини, різного роду предмети.
Дослідження доказів провадилося в усній
формі, у деяких випадках був присутній формалізм (підтвердження фактів могло здійснюватися
певною кількістю видоків). Як безпосередній
доказ могли розглядатися тілесні ушкодження,
побої, травми. У цей період існувала певна нерівність в оцінці доказів, тобто наявність переваг
одного доказу по відношенню до іншого.
Пов’язувалося це наявністю класової нерівності,
притаманних людській свідомості різного роду
повір’їв, заснованих на звичаях, релігії. Особливе значення як доказ мали клятви, які давалися
сторонами у справах на незначну суму грошей.
Серед клятв вагома перевага надавалася клятві
Богу. В інших випадках застосовувалися інші
процедури доведення вини „відповідача”.
Щодо самої процедури розгляду справи судом, то можна припустити, що процес був змагальним але з елементами слідчого (інквізиційного) процесу і відбувався в усній формі. Змагальність передбачала активну поведінку сторін. Пе-

ремагала та сторона, яка переконувала суд у правдивості своїх показань. При цьому враховувалася належність особи до певного класу (смерд,
закуп, холоп, челядь, боярин, князь тощо), наслідки ордалій, поєдинків. Тобто, були присутні
елементи об’єктивного та суб’єктивного характеру в оцінці доказів. Наприклад, феодал мав більшу можливість привести послухів (свідків),
краще організовувати „гоніння сліду”, мав кращу
зброю тощо. Окрім того, судочинство відправляли особи, які належали до пануючого класу. У
деяких випадках самі князі здійснювали самосуд.
Хоча в цілому, сам процес відбувався з елементами змагальності.
Судові рішення оформлялися в усній формі
і оголошувалися прилюдно. Якщо суд відмовляв
„позивачу” в його вимогах, то останній зобов’язувався сплатити винагороду „відповідачу”
за притягнення до суду.
«Руська Правда» не передбачала повторного розгляду справи у разі незадоволення вимог
однієї із сторін [10, с.33].
Пізніше судові рішення починають оформлятися у письмовому вигляді і отримають назву
«судних грамот».
Висновки. Отже, ті соціально-економічні
перетворення, які відбувалися у слов’янському
суспільстві в кінці ІХ ст. н.е. вимагали більш чіткої фіксації порядку провадження справ у судах
для врегулювання конфліктів. „Руська Правда”
стала першим важливим кодифікованим актом,
який містив процесуальні норми.
Судовий процес вже мав ознаки змагального характеру (порушення процесу залежало від
ініціативи потерпілої сторони; подання доказів
було обов‘язком сторін; перемагала та сторона
яка доведе свою правоту за допомогою доказів).
Сторони займали рівне становище (користувалися рівними можливостями у захисті своїх інтересів), хоча існували певні переваги у більш забезпечених осіб, та у осіб які належали до певних
владних верств.
Хоча і не було врегульовано процедури
збирання і подання доказів все ж таки в Руській
Правді було закріплено певний перелік доказів,
серед яких важливе місце посідали показання
свідків (видоків, послухів), ордалії (встановлення
істини на Суді Божому шляхом випробування
водою, залізом), поєдинки.
У якості джерел при вирішенні справи бралися до уваги Руська Правда, звичаї, договори,
князівські статути, релігійні норми тощо. Судовий
процес набуває поступового нормативного оформ-
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Формування цивільних процесуальних норм на території України в кінці ІХ ст.

лення. Процес відбувався усно і публічно, завершувався проголошенням в усній формі рішення.
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O.V. Getmantsev
FORMING OF CIVIL JUDICIAL NORMS IS ON TERRITORY OF UKRAINE AT
THE END OF IX CENTURY
Summary
The author of the article exposes those socio-economic transformations which took place in slave society at the end of IX century and required more clear fixing of order of realization of businesses in courts
for the settlement of conflicts. «Ruska pravda» became the first important codified act which contained judicial norms.
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРИЄДНАННЯ БУКОВИНИ ДО РУМУНІЇ
Постановка проблеми. Однією з історикоправових проблем, яка вимагає ґрунтовного наукового дослідження, є питання легітимності
встановлення румунської влади на Буковині після завершення Першої світової війни. Мова йде
не тільки про встановлення румунського контролю над усім буковинським краєм, що було досягнуто за допомогою військової сили у листопаді
1918 р., а саме про юридичне оформлення факту
анексії, що мало наслідком у подальшому перетворення Буковини на складову частину Румунського королівства. Досі цій проблемі приділялося явно недостатньо уваги. Між тим вона важлива для розуміння тих процесів державотворення,
які відбувались на українських землях у 19181920 рр., а також для визначення ролі у них українців Буковини, які намагались відстояти ідею
створення єдиної Соборної України.
Ступінь наукової розробки проблеми. Історіографічний аналіз публікацій з досліджуваної проблеми засвідчує зростаючий інтерес до
неї представників різних суспільних наук: істориків, політологів, правознавців. Серед українських дослідників історії Буковини міжвоєнного
періоду можна виділити праці В.Ботушанського
[3], О.Добржанського[1], С.Гакмана [3; 25],
А.Жуковського [4], І.Піддубного [3, 15] тощо.
Значний внесок у досліджувану проблематику зробили також румунські дослідники Р.Єконому [24],
Е.Кампус [20, 21], І.Лупеску [29], І.Ністор [31; 32],
І.Скурту [34], Н.Чакір [22] та ін. Значний інтерес
представляє наукова розвідка з даної проблематики
австрійської дослідниці М. Гауслейтнер «Румунізація
Буковини:
здійснення
національнодержавних претензій Великої Румунії у 1918-1944
рр.» видана в 2001 р. у Мюнхені. [26].
Мета статті полягає у дослідженні історикоправових аспектів процесу встановлення румунської влади на Буковині у 1918 р. та її узаконення.
Виклад основного матеріалу. У жовтнілистопаді 1918 р. на Буковині активізувалися
національні рухи українців та румунів. Вони
розпочали активну боротьбу за реалізацію свого
права на самовизначення. Поштовхом до цього
стало проголошення ще у січні 1918 р. чотирнадцяти пунктів (про право народів на самовизначення) американського президента В. Вільсона
та послаблення австрійської влади на Буковині.

Першими про свої права на самовизначення заявили представники українців Буковини: 25 жовтня 1918 р. як вищий орган влади представниками українців був створений Український крайовий комітет Буковини на чолі з О. Поповичем [1,
с. 828, 991]. А 27 жовтня 1918 р. представниками
румунів була створена Румунська національна
рада [2, с. 67-68; 1, с. 820]. Фактично було встановлено тривладдя, тому що діючий ще тоді президент краю граф Ецдорф відмовився зректися
влади на користь будь-якої із сторін, яка заявила
про свої права на самовизначення, відзначивши,
що зробить це тільки із приходом військ Антанти
[32, с. 211; 4, с. 321]. Його дії були зрозумілими,
бо тільки так можна було уникнути конфлікту
між представниками українців та румунів, які не
могли знайти спільної мови з питань поділу влади на Буковині. 3 листопада 1918 р. у Чернівцях
за ініціативи Українського крайового комітету
відбулось Віче. На ньому було проголошено:
«…про встановлення української влади на Буковині та об’єднання української частини Буковини
із Україною» [16, с. 307]. Такий розвиток подій
та втрата 2 листопада зв’язку із Віднем змусило
графа О. Ецдорфа відновити перемови із представниками від українців і румунів з метою дипломатичним шляхом вирішити конфлікт про поділ влади у краї. Але це ніякого результату не
дало. Причиною стало небажання радикально
налаштованих представників Румунської національної ради погодитися на поділ влади у краї за
етнічним принципом, а м. Чернівці залишити у
спільному управлінні [4, с. 307]. Тому 6 листопада 1918 р. граф Ецдорф з ініціативи представників українців краю на чолі із О. Поповичем офіційно передав управління Буковиною представникам від українців та помірковано налаштованих румунів, серед яких був представник Румунської національної ради та депутат АвстроУгорського парламенту А. Ончул [1, с. 821-822].
Про офіційність факту передачі влади на Буковині представникам українців та румунів свідчить підписаний того ж дня президентом краю і
депутатами Австро-Угорського парламенту (І.
Семакою, Н. Спинулом, А. Ончулом) урядовий
протокол №12566 [10, с. 16-17, 120-121]. Комісаром від українців обрали О. Поповича, а від румунів – А. Ончула для румунських повітів. Місто
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Чернівці залишалось у спільному управлінні, комісаром тут було призначено О. Безпалка, а його
заступником мав стати румун. Наступного дня
службовці краю склали службову присягу перед
представниками новоустановленої влади. Такому
розвитку подій намагалась протидіяти Румунська
національна рада на чолі із Я. Флондором та Д.
Бежаном, які були проти поділу Буковини за етнічним принципом [18, с. 3]. З метою встановлення румунської влади у краї та під приводом
відновлення правопорядку і подолання анархії
представники Румунської національної ради попросили військової допомоги у румунського короля та уряду. 5 листопада 1918 р. румунський
уряд схвалив відповідне рішення, розуміючи, що
це єдиний можливий спосіб встановити румунську владу на всій території Буковини без підтримки від місцевого населення. Після цього
підрозділи восьмої румунської дивізії на чолі з
генералом Задіком, незважаючи на протести з
боку представників української влади на Буковині, 8 листопада 1918 р. перетнули кордон та
зайняли с. Глибока, яке знаходилось на українській частині краю [5, с. 223]. 11 листопада 1918 р.
румунські війська зайняли і столицю Буковини
м. Чернівці, що дало можливість розпочати процес встановлення у краї румунської влади [26, с.
70]. Першими ж її кроками вже 12 листопада було прийняття рішення про введення стану облоги
і військової окупації території всієї Буковини. Ці
плани зустріли опір з боку добровільних військових формувань українців на Північній Буковині. Повністю територію Буковини румунські війська зайняли лише 24 листопада 1918 р., про що
було офіційно оголошено представниками румунської влади. Отже, представники українців
Буковини майже два тижні намагалися відстояти
своє право на самовизначення. Але, зважаючи на
перевагу румунського війська, були змушені відступити до Галичини.
Із захопленням території всієї Буковини
постало питання про легітимізацію встановлення
тут румунської влади. Для цього Румунська національна рада 28 листопада 1918 р. скликала у
Чернівцях Генеральний конгрес Буковини, для
участі в якому були запрошені представники усіх
національностей краю [19, с. 9; 27, с. 207]. На
конгресі основним питанням стало узаконення
приєднання Буковини до Румунії. Підсумком
засідання конгресу стало прийняття рішення про
«злуку з королівством Румунії Буковини, без
кондицій (умов) і назавжди у своїх старих кордонах по Черемош, Колячин і Дністер» [4, c. 321;
31, с. 29-30]. Конгрес зі свого складу обрав також
32

делегацію з п’ятнадцяти осіб. Ця делегація того
ж дня виїхала до Ясс, де перебував король, щоб
подати йому прийняте рішення «Про об’єднання
Буковини з Румунією». У цей самий день представники Генерального конгресу Буковини відправили телеграму Раді Міністрів Румунії з проханням «прийняти під свою опіку визволену Буковину» [17, с. 186-187]. Щоби заручитися міжнародною підтримкою та узаконити анексію
українських земель, такого роду телеграми були
відправлені італійському, великобританському та
французькому урядам. У телеграмах зазначалося,
що «…населення Буковини, на підставі права на
самовизначення, одноголосно прийняло рішення
про злуку території Буковини з королівством
Румунії» [17, с. 188].
Наступними кроками внутрішньодержавної
легітимізації приєднання Буковини до королівської Румунії стало прийняття відповідних нормативних актів королем і парламентом. 19 грудня
1918 р. було прийнято законодекрет № 3344 про
приєднання Буковини до Румунії [30, с. 34], де
зазначалося, що «Буковина, в цілісних кордонах,
які чекали історичної долі, є і залишатиметься
невід’ємною частинною Румунського королівства» [34, с. 3; 12, с. 135]. А 29 грудня 1919 р. новообраний румунський парламент першочергово
на початку своєї роботи прийняв закон про ратифікацію законодекрету 1918 р. про приєднання
Буковини до Румунії [8, с. 555]. Королем цей закон був промульгований 31 грудня 1919 р.
Внутрішнє узаконення приєднання Буковини та інших територій до Румунії вимагало
міжнародного визнання, на що й було спрямовано основні дипломатичні зусилля. Першим кроком стала відмова Румунії від Бухарестського
договору 9 листопада 1918 р., укладеного між
нею та Антантою 17 серпня 1916 р. Розірвання
зазначеного договору стало єдиним можливим
кроком для Румунії втілити в життя свої плани
щодо приєднання всієї території Буковини, бо
цей договір обмежував права Румунії на буковинські землі лише до р. Прут [13, с. 12-13]. Досягнути своєї мети для Румунії було неважко,
адже вона отримала підтримку більшості державсоюзниць (Франції, Англії, США, тощо) після
війни. Міністр закордонних справ Великобританії А. Бальфур пообіцяв повну підтримку Румунії
на Паризькій мирній конференції з боку свого
уряду. З такими деклараціями 6 листопада 1918
р. на підтримку узаконення приєднання до Румунії нових територій виступили представники
США [21, с. 8; 9, с. 56]. Така підтримка державами Антанти королівської Румунії пов’язана із
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визнанням її своєї союзниці та однією із найбільш постраждалих країн внаслідок війни.
Вирішення подібних конфліктних територіальних питань після закінчення Першої світової війни покладалося як одне із завдань на Паризьку мирну конференцію. Розпочала вона свою
роботу 18 січня 1919 р. У її діяльності взяли
участь 32 делегації від різних держав-учасниць
[24, с. 92]. Згруповані вони були у делегації від
великих країн (з необмеженими інтересами) та
делегації від малих країн (з обмеженими інтересами). Румунію віднесли до малих країн. Її інтереси представляли на мирній конференції два
делегати, хоча вона претендувала на більше
місць [29, с. 271; 21, с. 8]. Румунська делегація з
самого початку діяльності почала інформаційноагітаційну роботу для отримання міжнародної
підтримки. Так, у Парижі 20 січня 1919 р. румунські делегати оприлюднили меморандум, у якому
стверджувалося, що «…від Румунії 150 років тому виокремлено частину Молдавського краю і
віддано Австрійській короні… в результаті дипломатичних комбінацій під назвою – Буковина…» [23, с. 278]. У меморандумі підкреслювалося також, що «австрійська адміністрація всіляко намагалася зменшити румунську частину населення, сприяючи заселенню українського елементу, який постійно прибував на ці землі, але
становив меншість». Як підсумок, у меморандумі
до Паризької мирної конференції Румунія «просила міжнародного визнання приєднання Буковини до неї» [31, с. 56]. Насправді відомості
оприлюднені представниками румунської делегації у меморандумі не відповідали дійсності, бо
українців на Буковині було більше ніж румунів.
Про що свідчать висновки проведеного перепису
населення на Буковині у 1910 р. [4, с. 426].
Для розв’язання територіальних проблем,
які стосувалися Румунії, 1 лютого 1919 р. на
пленарному засіданні мирної конференції була
створена спеціальна комісія з територіальних
питань. Зазначена комісія неодноразово розглядала територіальні кордони Буковини, в межах
яких вона мала бути приєднана до Румунії. До
складу комісії входили представники США,
Франції та Великобританії. Представники США
не погоджувались повністю із вимогами Румунії
щодо приєднання до неї території всієї Буковини, тому дебати комісії були дуже гострими,
оскільки ці вимоги підтримували інші країничлени комісії через своїх представників [9, c. 57;
30, с. 53]. Такі гострі дебати тривали до 30 липня
1919 р., коли комісія з територіальних питань
свої кінцеві положення щодо вирішення даного

питання передала Верховній Раді. Вона їх затвердила, але у зв’язку з погіршенням відносин між
Румунією та Союзними й Асоційованими країнами вирішила довести до її відома про це після
підписання нею договору з Австрією.
Румунське королівство уповноважило
представляти її інтереси на Паризькій мирній
конференції прем’єр-міністра І. Бретіану. Від
Буковини до делегації, яка представляла інтереси
Румунії на Паризькій мирній конференції, були
залучені лише два експерти Н. Флондор (з фінансових та економічних питань) та О. Вітенку (з
географічних та етнографічних питань). І. Бретіану не погоджувався із формою організації та
проведення конференції. Він виступав із критикою «диктату» великих держав на міжнародній
арені з приводу недопущення малих держав до
розробки проектів міжнародних угод, розробники яких не враховували політичні, соціальні та
економічні інтереси цих держав щодо створення
єдиних національних держав. Під час конференції міжнародна спільнота вимагала від представників Румунії підписання додаткових гарантій
забезпечення прав національних меншин, що не
влаштовувало І. Бретіану. Він, заручившись підтримкою радника французького прем’єр-міністра
А. Тардьє, який був головою спеціальної комісії
з територіальних питань Буковини, відмовився
підписати додаткові домовленості щодо прав національних меншин і демонстративно залишив
конференцію [35, с. 12-16]. Такі дії викликали
невдоволення учасників конференції, які пригрозили навіть розірванням дипломатичних відносин із Румунією, але завдяки втручанню короля
Румунії Фердинанда дипломатичного конфлікту
вдалось уникнути [20, с. 26]. За свою «зухвалу
поведінку» пан Бретіану був змушений піти у
відставку, але саме його дії примусили міжнародну спільноту все ж таки переглянути висунені
додаткові вимоги до Румунії [21, с. 11]. Наступником І. Бретіану після нових парламентських
виборів у листопаді 1919 р. став новий прем’єрміністр Вайда-Воєвод. Завдяки його сприянню
генералом Коанде, що представляв інтереси Румунії на мирній конференції, 10 грудня 1919 р.
було підписано Сен-Жерменський договір (був
ратифікований румунським парламентом у серпні 1920 р. а набрав чинності 4 вересня 1920 р.) і
Нейїський договір (набрав чинності 9 серпня
1920 р. [17, с. 270]) із додатковими пунктами про
забезпечення прав меншин [4, с. 322]. За СенЖерменським мирним договором ст. 59
«…Австрія відмовлялася без жодних претензій
на Буковину на користь Румунії, кордони якої
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мали визначитися Союзними державами» [17, с.
268; 36, с. 101].
Після підписання даних договорів 22 грудня 1919 р. головуючий на Паризькій мирній конференції Ж. Клемансо повідомив голові Раді Міністрів Румунії про рішення, прийняте 18 грудня
1919 р. Верховною Радою Союзних та Асоційованих Сил, про визначення кордонів Румунії зі
Східною Галичиною на Буковині від Дністра до
старого кордону між Угорщиною та Галичиною.
Визнання території всієї Буковини за Румунією країнами Антанти було здійснено також
за Тріанонським мирним договором від 4 червня
1920 р. із Угорщиною. Згідно із ст. 27 та ст. 45
даного договору за Румунією закріплювалася
територія Трансільванії та Буковини [15, с. 188].
Угорщина за даним договором відмовилась від
будь-яких претензій на території колишньої Австро-Угорської імперії.
Остаточне ж визнання та закріплення буковинських територій за Румунією відбулося за
Севрським договором (його ще називають договором про кордони) від 10 серпня 1920 р. [20, с.
13]. Статтею 3-ю згаданого договору були визначені кордони Польщі, Румунії, Югославії та Чехо-Словаччини. Але під владою Польщі за даним
договором опинились і деякі буковинські громади: Бабин, Лука, Прилипче, Звинячин і Хрещатик, на яких діяла тимчасова румунська адміністрація. Тому для остаточного вирішення питання
про делімітацію кордів між Румунією та Польщею було створено спеціальну міжурядову комісію з представників урядів даних держав. Діяла
дана комісія із 1921 р. до 1935 р. Нею було проведено шість пленарних засідань на урядовому
рівні. Остаточне ж вирішення питань кордону
між Польщею та Румунією було здійснено на
п’ятому пленарному засіданні міжурядової комісії, на якому було підписана румунсько-польська
прикордонна конвенція (26 січня 1928 р.). Згідно
із конвенцією до Румунії перейшли вище згадані
п’ять громад, що остаточно закріпило й узаконило панування румунської влади на всій території
Буковини [4, c. 323; 32, с. 34].
Під час Паризької мирної конференції дипломатичну боротьбу за Буковину вели й представники УНР та ЗУНР. Українська Національна
Рада 28 жовтня 1918 р. у Львові також розпочала
потужну інформаційну боротьбу за Буковину.
Так, пресове українське бюро видало брошуру
«Буковина» французькою мовою, де було описано історичний розвиток даної території та національний склад населення, підкреслюючи та доводячи до відома міжнародного співтовариства,
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що це український край, який має право на самовизначення та приєднання до України. А зі створенням ЗУНР українську частину Буковини було
передбачено прилучити до неї, що надавало можливість українській делегації на Паризькій мирній конференції відстоювати історичну належність краю Україні. Особливо активно діяли президенти української делегації Г. Сидоренко та М.
Тишкевич (з 22.08.1919) [14, c. 339; 26, с. 108].
Вони неодноразово зверталися до президента
Паризької мирної конференції з посланнями (від
25 лютого, 18 березня 1919р.) проти приєднання
Буковини до Румунії, як такого, що суперечить
принципам самовизначення народів. Г. Сидоренко після поширення відомостей про приєднання
до Румунії всієї Буковини 17 травня 1919 р. звернувся до Паризької мирної конференції не приймати поспішного рішення з даного питання, не
вислухавши українську сторону. У даному зверненні він обґрунтував історичну належність північної та західної частини Буковини до України
(про що свідчило проведене буковинське Віче 3
листопада 1918 р., на якому було прийнято рішення про приєднання Буковини до України).
Українська делегація просила створити спеціальну «Міжсоюзну Комісію» для делімітації кордонів Буковини між Румунією та Україною, щонайменше по лінії Кирлибаба–Сторожинець–
Чернівці–Хотин [4, c. 325-326]. Із такими проханнями у формі «Меморіалів» українська делегація зверталася і до президента США, наголошуючи в них на історичній належності Буковини
до України із Вижницьким, Заставнівським і Кіцманським повітами повністю та частково Сторожинецьким, Серетським і Чернівецькими повітами. Але ці заходи були малорезультативними і
мали тимчасовий характер, зобов’язуючи Румунію лише гарантувати права національним меншинам. Для з’ясування реальної ситуації Антанта відправляла на Буковину різні комісії [26, с.
121-122]. Діяльністю таких комісій, як видно із
донесень місцевих префектів, румунська влада
була серйозно стурбована, особливо об’єктивним
ставленням до проблеми Буковини «високих гостей з Англії та Франції на чолі з генералом Грінлі» [7, с. 1]. Представники влади на місцях прагнули продемонструвати українцям Буковини, що
приїзд місії Антанти є свідченням міжнародної
підтримки Румунії. Очевидно, що результати роботи місії не відповідали інтересам румунської
сторони, оскільки, за її свідченням, Я.Флондор
«підняв питання: за чийого сприяння в Чернівці
була відправлена англо-французька місія, що діє
на користь України? Який зв'язок має прибуття
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місії з появою у закордонній пресі статей про те,
що північ Буковини потрапляє до сфери інтересів України? Чи не ховаються під французькими
мундирами українські агенти?» [22, с. 97]. Незважаючи на зібрані місією матеріали, остаточне
рішення щодо статусу Буковини залежало від політичної волі керівництва Паризької конференції, яка
вже попередньо виказала свою прихильність, що
свідчить про формальний характер діяльності даних комісій та необ’єктивність міжнародної спільноти [24, с. 94]. Надії українців повернути Буковинські землі до України остаточно були втрачені з
виїздом уряду України до еміграції.
На процес прийняття рішень із територіальних питань, які цікавили Румунію, важливий
вплив мала позиція більшовицької Росії, яка не
припиняла свою діяльність із розповсюдження
своїх планів щодо «світової революції». Більшовики, будучи переконаними в сприятливих можливостях розповсюдження революційних ідей на
захід, вели активну боротьбу проти приєднання
Буковини до Румунії. Так, Голова Ради Народних
Комісарів і комісар зовнішніх справ України Х.
Раковський 8 лютого 1919 р. вислав радіограму
із протестом президенту Паризької мирної конференції Ж. Клемансо та президенту США В.
Вільсонові [36, с. 6]. Він же 2 травня 1919 р. відправив румунському міністру зовнішніх справ
радіограму №107 із нотою-ультиматумом, у якій
виступив проти окупації Румунією Буковини,
зазначаючи, що «робітники і селяни Буковини,
звільнені з-під ярма династії Габсбургів, колишніх поневолювачів, насильно одержали не меншого володаря, а ще більшого, румунського поневолювача та румунську династію Гогенцолернів» [36, с. 7; 24 , с.96]. В радянському ультиматумі румунській владі зазначалося, що королівській Румунії надається 48 годин, щоб звільнити
Буковину від їхнього ярма. Незважаючи на складну міжнародну ситуацію навколо Буковини та
прояв такого радикалізму від уряду Х. Раковського, Севрським договором всю територію Буковини залишили за Румунією [4, с. 242].
Висновок. Отже, після завершення Першої
світової війни королівська Румунія за підтримки
країн Антанти на Паризькій мирній конференції,
узаконила анексію території всієї Буковини, всупереч праву української частини населення Буковини на самовизначення. А що стосується
України, то міжнародні події та внутрішня політична нестабільність не дали їй можливості протистояти анексії українських територій Румунією, заперечити легітимність. Як справедливо відзначає І. Новосівський, «...навіть якби на Буко-

вині була відбита румунська агресія, то це навряд би змінило рішення Паризької мирної конференції, бо тоді міжнародне співтовариство не
було налаштовано визнати право українців на
самовизначення…[11, с. 41]».
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Буковинська державна фінансова академія, Чернівці
МЕТОДОЛОГІЧНІЙ АСПЕКТ НАУКОВО-ПРАВОВОЇ СПАДЩИНИ Б.О. КІСТЯКІВСЬКОГО
Постановка проблеми. Зміни у всіх сферах суспільного життя і нові завдання зумовили
значну інтенсифікацію розвитку сучасної вітчизняної правової науки й удосконалення чи відновлення її концептуальних основ і науково-методологічної бази. У зв’язку з цим істотно посилився
інтерес до історії самої правової науки взагалі,
правової думки, зокрема, до інтелектуального
досвіду вітчизняних учених-правознавців, особливо другої половини ХІХ – початку XX ст.
Тож актуальність цієї роботи зумовлена,
насамперед, необхідністю заповнення прогалин у
знанні про минуле вітчизняної правової науки,
про освоєння і творче використання історичних
традицій вітчизняної юриспруденції й інтелектуальних здобутків її провідних представників для
аналізу проблем сучасної правової науки й удосконалення її методології.
У цьому контексті великий інтерес становить наукова творчість одного з найвизначніших
представників вітчизняної науки кінця ХІХ – початку XX ст. – Богдана Олександровича Кістяківського (1868–1920) – правознавця, філософа,
соціолога, історика, академіка Української Академії Наук, доктора державного права, видатного
прихильника правової держави та ліберальних
цінностей, надзвичайно різностороннього вченого, який зробив значний внесок у розробку багатьох проблем правознавства, видатного методолога правових досліджень.
Ступінь наукової розробки проблеми.
В українській та зарубіжній науковій літературі
розглядалися окремі аспекти наукової творчості
Б.О.Кістяківського: у працях вітчизняних учених
М. Альчук, Л. Депенчук, Н. Жукової, С. Максимова, В. Тимошенко і Ар. Фадєєва; російських
вчених С. Львова, К. Радкевича і В. Скворцова, а
також американського вченого С. Хейман та ін.).
Проте багато питань (у тому числі ті, які становлять предмет даної статті) його науково-правової
спадщини залишаються не дослідженими. Не
стали предметом аналізу і залишаються дотепер
не з’ясованими такі важливі питання цієї концепції, як методологічна природа науки про право,
співвідношення і взаємодія у пізнанні права філософії, соціальних наук і правознавства, трактування ним загальної теорії права, його внесок у
визначення основних аспектів соціально-науко--

вого дослідження права, відношення такого дослідження до догматичного вивчення права, значення соціально-наукового вивчення права для
теоретичної та практичної юриспруденції, методологічні аспекти вивчення держави як правового явища, методологічні вимоги Б.О. Кістяківського до історико-юридичних досліджень
політико-правових явищ.
Саме методологія у науково-правовій творчості Б. Кістяківського посідала центральне місце, мала складну і різноманітну проблематику.
Тому метою статті є з’ясування особливостей
методологічного аспекту науково-правової творчості Б. Кістяківського, що припускає відповіді,
як мінімум, на такі питання: Як розумів український мислитель методологію? Як співвідносяться у його творчості методологія й теорія, методологічне знання й теоретичне (предметне) знання? Які основні напрямки методологічних пошуків ученого у сфері правопізнання?
Виклад основного матеріалу. Безумовно,
Б.О. Кістяківський належить до блискучої плеяди дореволюційних вітчизняних правників, які
прославили не тільки українську, але і російську
науку (у найширшому розумінні) на весь світ.
Він вважається видатним прихильником не тільки ліберальних цінностей, дослідником багатьох
актуальних проблем держави і права, а також
видатним методологом. У такій якості Б.О. Кістяківський зробив значний внесок у розвиток
методології вітчизняної правової науки.
Ще перша фундаментальна праця Б.О. Кістяківського „Суспільство й індивід (Методологічне дослідження)” в німецькій науковій літературі була оцінена як „чудова, дуже цікава праця з
методології соціальних наук”. Неважко помітити, що не тільки підзаголовок назви цієї праці
(„методологічне дослідження”), але і сам її зміст
свідчить про методологічний характер цієї роботи. Так, із самого початку наукової кар’єри (яка,
безсумнівно, починається з цієї праці) у Б.О. Кістяківського склалася репутація філософа-методолога [8,с. 30].
Назви багатьох праць ученого підкреслюють їх методологічний характер. Так, і в інших
працях, незважаючи на їх назву (наприклад, праці „Реальність об’єктивного права” (1910) [3,
с.193], „Сутність державної влади” (1913) [6,

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 478. Правознавство.

37

Методологічний аспект науково-правової спадщини Б.О. Кістяківського

c.30] та ін.), у центрі уваги вченого методологічні проблеми.
Розробка методології – основне завдання
також головної праці Б. Кістяківського – „Соціальні науки і право. Нариси з методології соціальних наук і загальної теорії права”, у передмові до
якої автор пише: „моє завдання – не побудувати
систему, а підготувати і розробити шляхи та засоби, що допомагають добувати і творити наукове знання”. Правий Фатєєв, який відгукується
про цю книгу: „Уперше в російській літературі
з’являється методологічний трактат про право,
позбавлений сухого схематизму й абстрактних
формул. Від дослідження, починаючи з незвичайно
легкої, зручної, доступної форми вираження думок,
закінчуючи залученням сучасного наукового матеріалу, віє духом життя…книга, що трактує найзаплутаніші проблеми, виявилася написаною „просто”, без викрутасів і цілком доступно… немає твору в російській та зарубіжній літературі, де правова
методологія була би так представлена. У ньому звіт
правознавства за минуле, зокрема, позаминуле і
нинішнє сторіччя” [8, c. 30].
Визначення особливостей методологічного
аспекту науково-правової творчості Б. Кістяківського не можливе без з`ясування відповідей на
поставлені в статті питання.
Як відомо, у спеціальній літературі існує
безліч різних тлумачень поняття методології та її
місця в системі знань, які можуть бути зведені до
двох основних груп. Відповідно до першої з них,
методологія – це сукупність методів або вчення
про методи (вузьке трактування). Друга формулює методологію як теорію пізнання, включаючи
сюди не тільки методи, але і реалізацію їх у процесі
пізнання, залучення методологічних принципів до
даного процесу, виявлення специфіки і структури
наукового пізнання, основних особливостей науково-пізнавальної діяльності тощо (більш широке
трактування). Така постановка припускає також,
що при цьому теоретичні положення можуть набувати методологічну функцію і входити до арсеналу
методологічного знання [2, c.13].
Саме таке широке розуміння методології
характерним було і для Б. Кістяківського. Зокрема, методологічний характер свого дослідження
проблеми суспільства й індивіда вчений вбачав у
розгляді її як „проблеми теоретико-пізнавальної”. Основними завданнями при цьому він вважав визначення „методичних принципів суспільних дисциплін і принципів їх розмежування” і
„методологічно правильних принципів поділу
різних галузей знання”; встановлення „більш чітких відмінностей і меж між існуючими наука38

ми”, з метою з`ясування „доцільних шляхів пізнання” [7, c.15].
Одна з важливих особливостей наукової творчості Б. Кістяківського полягає в тому, що в ній
методологічне знання тісно переплітається з предметним знанням. Для Б. Кістяківського методологгія – не мета, а засіб, що не має, однак, зовнішнього
характеру, встановлюване довільно. Згідно з Б. Кістяківським, „…установлення і визначення логічних
і методологічних форм і правил якої-небудь наукової дисципліни відбувається завжди паралельно з
розвитком самої цієї науки. Інакше і не може бути,
оскільки логічні норми і методологічні правила не
створюються довільно, а виробляються відповідно
до матеріалу і спеціальних завдань, що переслідує
та або інша наука” [4, c.233].
Тільки у ході виявлення і розв’язання конкретних проблем Б.О. Кістяківський розробляв
методологію правових досліджень. Причому ці
проблеми найактуальніші та найскладніші у правовій науці. З приводу цього ще Ф. Тарановський
писав: „У його працях ми знаходимо не лише
методологічні вказівки, а й зразки їх пристосування до найважливіших питань про право та
державу” [1, c.168].
З приводу цього оригінальність праці „Соціальні науки і право. Нариси з методології соціальних наук і загальної теорії права” полягає в
тому, що в ній методологія представлена не у
відірваному вигляді від тих явищ, для вивчення
яких вона призначена (як це звичайно робиться у
методологічних роботах), а в переплетеному вигляді із вивченням цих явищ. Як відомо, в якості
таких у цій праці виступили суспільство, право,
держава і культура.
Усі загальнотеоретичні проблеми держави і
права (праворозуміння, соціальні функції та соціальне призначення права; реальність об’єктивного права; об’єктивне і суб’єктивне, раціональне
й ірраціональне у праві; право, держава й особистість: проблеми усунення протиріччя між інтересами держави й особистості; проблеми теоретичного обґрунтування прав людини і громадянина;
співвідношення права та держави; конституційна
або правова держава та ін.) Б. Кістяківським розроблялися саме в зазначеному руслі, тобто у тісному
зв’язку з методологічними розробками.
Друга важлива особливість методології
Б. Кістяківського – це необмеженість її лише методологічними проблемами досліджуваних соціальних явищ. Вона містила в собі також проблеми самих наук, тобто наукознавчі проблеми, що
пов’язано було з тим, що вчений, як уже зазначалося, виходив із ширших позицій у розумінні
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методології. Наприклад, у праці „Сутність державної влади” методологічні проблеми досліджуються через призму питань науки державного права. Тут також розглядаються проблеми
з’ясування методологічної плутанини і невдач
науки державного права, співвідношення юридичної догматики та загальної теорії права [6, c.45].
А в іншій праці вченого „Сторінки минулого. До
історії конституційного руху в Росії” (З приводу
книги: В.Я. Богучарський. „З історії політичної
боротьби в 70-х і 80-х рр. XIX століття. Партія
„Народної Волі”, її походження, долі і загибель.
– М., 1912)” [5, c.573] аналізуються, крім іншого
проблеми методології історичних досліджень
політико-правових явищ.
В інших працях предметом дослідження
Б. Кістяківського стали, зокрема, такі наукознавчі проблеми правових наук, як методологічна
природа правової науки, співвідношення і взаємодія у пізнанні права соціальних наук і правознавства; співвідношення філософії і правової
науки; методологічні особливості загальної теорії права; методологічні труднощі в науці про
державу; методологічні проблеми історикоправових досліджень та ін.
Ще одна з важливих особливостей науково-правової творчості Б. Кістяківського полягає в
тому, що в ній методологічні проблеми правознавства досліджуються у контексті відповідних
проблем соціально-гуманітарних наук у цілому
та на міждисциплінарній основі. Якщо, з одного
боку, при розгляді загальнометодологічних проблем соціальних наук Б. Кістяківський використовував „більш тверді підстави правової науки”, то
з іншого – він додержувався принципу, відповідно
до якого методологічні проблеми правознавства
могли бути з’ясовані і розв’язанні лише шляхом
розгляду їх у зв’язку із соціально-гуманітарними
науками в цілому, оскільки правознавство є їх
складовою частиною. Однак це не виключало розробки методологічних проблем, які відносяться
лише до правових наук. Тому в системі методологічних пошуків вченого можна виділити:
1. Методологічні розробки, які є загальними
для всіх соціальних наук, у тому числі правових.
Системний аналіз праць ученого дозволяє
серед проблем, що належать до цієї групи, виділити такі: а) криза соціально-наукового пізнання
і шляхи її подолання; б) проблеми логіки і методології соціальних наук; в) співвідношення природно-наукового і соціально-наукового типів мислення; г) категорії необхідності, обов’язковості та
справедливості при дослідженні соціальних явищ.
2. Методологічні розробки, які є специфіч-

ними для правових наук.
У центрі наукових пошуків Б.О. Кістяківського як методолога права знаходилися такі важливі проблеми методології правознавства, як: а)
стан і проблеми пізнання права, завдання правової науки; б) методологічна природа правової
науки: співвідношення і взаємодія у пізнанні
права філософії, соціальних наук і правознавства; в) методологічні особливості загальної теорії
права, співвідношення загальної теорії права з
догматичною юриспруденцією і філософією права; г) необхідність методологічного плюралізму і
синтетичний підхід до пізнання права; д) деякі
методологічні аспекти вивчення держави як правового явища, методологічні труднощі в науці
про державу; ж) методологічні проблеми історико-правових досліджень.
Висновки. Методологія у науково-правовій творчості Б. Кістяківського посідала центральне місце, мала складну і різноманітну проблематику. При цьому вчений виходив із ширших
позицій у трактуванні методології, розуміючи її
як теорію пізнання.
Важливими особливостями методології
правознавства Б. Кістяківського стали: необмеженість методології лише методологічними проблемами права, яка містила в собі також проблеми самої правової науки, точніше – її наукознавчі проблеми; тісне переплетення у науковій творчості Б. Кістяківського методологічного знання
з предметним знанням, у ній саме науковотеоретичне знання виконує методологічну функцію і входить до його методологічного арсеналу;
дослідження Б. Кістяківським методологічних
проблем правознавства у контексті аналогічних
проблем соціально-гуманітарних наук у цілому
та на міждисциплінарній основі.
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In the article grounded there is a conclusion that methodology in to scientifically legal occupied a central place creation of B. Kistyakivskogo, had difficult and various problems and a scientist interpreted methodology as theory of cognition.
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Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків
ПРАВОВА ОХОРОНА КОНСТИТУЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАБІЛЬНОСТІ
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
Постановка проблеми. Соціальна, правова
й суспільно-політична цінність конституції, як
Основного Закону, нормативно-правового акта
найвищої юридичної сили забезпечується, перш
за все, її підвищеною стабільністю та підвищеним рівнем охорони як з боку суспільства, так і з
боку держави. Необхідність у правовій охороні
конституції зумовлена тим, що саме вона на найвищому правовому рівні закріплює найважливіші політико-правові цінності суспільства та регулює основоположні, базові суспільні відносини, що складаються в усіх сферах суспільного
життя. Як слушно зазначав у зв’язку з цим Ю. М.
Тодика, необхідність такої особливої охорони
Конституції пов’язана з тим, що вона закріплює
засади організації та функціонування суспільства
й держави, регулює механізм влади, впорядковує
політико-правові процеси, встановлює норми
поведінки суб’єктів державно-правових відносин, визначає зміст й особливості національної
правової і політичної систем, забезпечує конституювання держави, головних елементів політичної системи України [23, с.288]. А оскільки правової охорони потребує не лише власне текст
Основного Закону, але й базові принципи покладені в основу всього конституційно-правового
регулювання, правова охорона конституції розповсюджується і безпосередньо на її норми, й на
конституційний лад, як результат втілення відповідних цінностей у реальне життя суспільства.
Отже, підвищена стабільність і захищеність,
“відносна незмінність конституції є незамінним
засобом стабілізації суспільного життя” [18,
с.127], необхідною передумовою сталого функціонування національної системи права, забезпечення стабільності та непорушності конституційного ладу та його засад.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Аналіз наукової літератури свідчить, що окремі
питання правової охорони конституції досліджували в своїх наукових працях такі вітчизняні та
зарубіжні вчені-конституціоналісти: О. О. Бєлкін
[4], Г. Д. Болехівська [5], І. Н. Гальвіна [7], З. І.

Лунь [14], М. І. Малишко [15], М. П. Орзіх [18],
М. Д. Савенко [21], П. Б. Стецюк [22], Ю. М. Тодика [23], Т. Я. Хабрієва [26], М. Ю. Черкес [27]
та деякі інші. Однак взаємозв’язок правової охорони конституції з забезпеченням стабільності
конституційного ладу до сьогодні все ще залишався поза увагою вчених. З огляду ж на сучасні
вітчизняні конституційно-правові реалії, коли
більшість політичних сил обґрунтовують необхідність термінового, і, подеколи, – радикального
реформування Основного Закону України, коли
чинну Конституцію періодично порушують чи
не усі органи державної влади, коли відсутні чіткі й зрозумілі орієнтири подальшого суспільного
розвитку, ця проблема набуває не лише суто наукової актуальності, але й істотного практичного
значення. Адже, як слушно зазначають дослідники, міцність конституційного ладу значно залежить від виконання Конституції, законів усіма
суб’єктами суспільних відносин [23, с.289]. А
недотримання, невиконання, порушення норм
конституції може реально позбавити останню її
юридичних властивостей та особливостей, привести до суттєвих змін у системі основних засад
конституційного ладу держави [14, с.3].
Мета статті полягає у системному дослідженні впливу засобів правової охорони Конституції України на забезпечення стабільності закріпленого нею і реально існуючого конституційного ладу та його засад.
Виклад основного матеріалу. Насамперед
варто відзначити, що проблеми правової охорони
конституції саме в аспекті забезпечення стабільності існуючих на той час суспільних відносин,
досліджувалися й радянськими вченими-правознавцями. Разом з тим, в їх наукових працях правова охорона конституції переважно розглядалася в процесуальному аспекті, як відповідна сукупність юридичних засобів, за допомогою яких
досягається виконання всіх, установлених конституцією норм, суворе дотримання режиму конституційної законності [13, с.99], як вирішення
згідно з конституцією спірних державно-
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правових питань конституційного значення [10,
с.40], як можливість за допомогою конкретних
правових засобів забезпечити усунення порушень конституції та притягнення до відповідальності винних осіб [28, с.60].
Огляд сучасних вітчизняних і зарубіжних
досліджень проблеми правової охорони конституції свідчить, що вона розглядається як: сукупність юридичних засобів, з допомогою яких досягається виконання усіх закріплених в Основному Законі норм, неухильне забезпечення в усіх
сферах життя режиму конституційної законності
[23, с.290]; створення необхідних умов, розвиток
відповідних гарантій, удосконалення державноправових засобів і методів забезпечення дії конституційних норм [26, с.15]; організація і діяльність спеціального органу, уповноваженого у
встановлених законом формах і з дотриманням
визначених процедур здійснювати конституційний контроль [9, с.64]; сукупність юридичних
засобів, що забезпечують дію юридичних норм
[21, с.6-8]; сукупність засобів і способів, з допомогою яких має бути досягнуте суворе дотримання режиму конституційної законності, відповідності конституції всіх інших правових актів,
які приймаються державними органами, дотримання принципу неприйняття або скасування
вже прийнятих неконституційних актів, а також
окремих правових норм [11, с.72]; виявлення порушень конституції в право(законо)творчості та
правозастосуванні, їх негайне припинення, приведення в дію засобів охорони (захисту) конституції, притягнення до відповідальності посадових
осіб, винуватих в порушеннях конституції [12,
с.111], сукупність правових заходів, встановлених державою й спрямованих на забезпечення
найвищої юридичної сили, верховенства й стабільності основного закону, а також неухильного
виконання конституційних норм [5, с.6].
Узагальнення й систематизація зазначених
підходів дозволяє, на наш погляд виокремити
три головних напрямки правової охорони конституції: 1) забезпечення стабільності власне самої конституції як особливого нормативноправового акту найвищої юридичної сили, що
встановлює, закріплює та регулює найважливіші
суспільні відносини – з метою недопущення частого, кон’юнктурного й необґрунтованого реформування конституційного тексту; 2) забезпечення її юридичного верховенства за допомогою
ефективного функціонування інституту конституційного контролю та інших, спеціально уповноважених на це державних інституцій; 3) забезпечення її реальної дії, дотримання конституцій42

них положень усіма суб’єктами правовідносин з
метою встановлення в державі і суспільстві режиму конституційної законності та правопорядку, забезпечення стабільності та непорушності
тих суспільних відносин, основи яких вона закріплює й регулює: засад конституційного ладу,
прав і свобод людини і громадянина, конституційно-правових засад організації та функціонування держави та органів публічної влади тощо.
З приводу цього, німецький конституціоналіст
Т.Маунц писав, що об’єктом охорони конституції є правові, політичні основи конституційного
життя в цілому та конституція в матеріальному
розумінні [16, с.446]. Більше того, саме останній
аспект правової охорони конституції має визначальне значення, оскільки “ніщо так не підриває
авторитет конституції, права в цілому і всього
суспільства, як невідповідність принципів і норм
конституції життю, реальності” [24, с.17]. Про
три напрямки правової охорони конституції:
припиняючо-модифікаційний, тобто перегляд
конституції, нормативно-застосувальний, тобто
як здійснення конституційного контролю, та
концептуально-легітимний, як захист конституційного ладу, в межах якого конституційна охорона перетворюється в охорону певних уявлень
про конституційність, зазначає й російський правознавець О. Бєлкін [4, с.9].
Сутність правової охорони тексту конституції, з одного боку, полягає у встановленні спеціальної процедури її прийняття та визначення
особливого кола суб’єктів, які мають на це виключне право, а з другого – в забезпеченні стабільності та незмінності головних засад конституційного регулювання та безумовного дотримання
особливої процедури в процесі реформування
конституційного тексту. Зокрема, особливий порядок прийняття конституції відносить до елементів її правової охорони П. Б. Стецюк [22,
с.525-537]. Фактично на таких же позиціях стоїть
і Конституційний Суд України, який у своєму
Рішенні від 5 жовтня 2005 р. (справа про здійснення влади народом), роз’яснив, що народ як
носій суверенітету і єдине джерело влади може
реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції
України на всеукраїнському референдумі [19]; а
у Рішенні від 16 квітня 2008 р. (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі) визнав, що “прийняття Конституції
України Верховною Радою України було безпосереднім актом реалізації суверенітету народу,
який тільки одноразово уповноважив Верховну
Раду України на її прийняття”, і що “народ як
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носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні може реалізувати на всеукраїнському референдумі за народною ініціативою своє виключне
право визначати і змінювати конституційний лад
в Україні шляхом прийняття Конституції України у порядку, який має бути визначений Конституцією і законами України” [20]. Отже, викладене дає всі підстави вважати встановлення особливого порядку прийняття Основного Закону як
важливим елементом механізму його правової
охорони, так і дієвим засобом забезпечення стабільності конституційного ладу України.
Не менш важливе значення в механізмі забезпечення правової охорони конституції має й
установлення особливої процедури реформування конституційного тексту. Ідеологи й прихильники необхідності термінового здійснення конституційної реформи обґрунтовують це нагальною потребою удосконалення системи організації державної влади та усунення прогалин в конституційному регулюванні. Разом з тим, вони
чомусь забувають, що вирішення більшості з цих
питань безпосередньо пов’язане з виключним
правом народу визначати та змінювати конституційний лад. Тому перед тим, як пропонувати
відповідні зміни, необхідно з’ясувати ставлення
до цих питань широких верств населення, організувати масові громадські та всенародні обговорення, можливо, навіть провести консультативний референдум. І лише після цього їх можна приймати,
але з безумовним дотриманням порядку, встановленого чинною Конституцією України і з обов’язковим урахуванням зазначеної вище правової позиції Конституційного Суду України.
Що ж стосується прогалин, які мають місце
в конституції, то, на думку відомих конституціоналістів, в основному законі їх просто не може
бути, оскільки цей акт містить лише вихідні положення, і тому ніхто в світі не може чітко визначити, що є правовими позиціями конституційного рівня, а що – ні [1, с.25]. Однак не можна
вдаватися й до іншої крайності, сприймаючи
правову охорону конституції як цілковиту незмінність її соціально-правової суті, як абсолютизацію її положень і принципів, оскільки, “основні закони, як і всі інші, з невідворотною необхідністю втягнуті у потік історичних явищ” [8,
с.4]. Іншими словами, важливо забезпечити стабільність Основного Закону й закріпленого ним
суспільно-державного устрою саме на даному
конкретному етапі розвитку держави і суспільства. Адже мусимо погодитися, що реформування
Основного Закону України необхідне, оскільки
його текст справді містить низку суперечливих

положень і недосконалих приписів, які ускладнюють функціонування державного механізму.
Проте будь-яка правова реформа, а конституційна реформа – особливо, має бути всебічно обґрунтованою, виваженою й послідовною, слугувати
засобом об’єднання суспільства, різних політичних сил. Важливо також, щоб реальна необхідність термінового внесення до Конституції відповідних змін була усвідомлена переважною частиною суспільства, різними політичними силами й
державно-владними інституціями. Це має стати
закономірним результатом політичного й суспільного консенсусу, досягнутого внаслідок тривалого
процесу широкого обговорення головних напрямків конституційного реформування, який має
включати, насамперед, аналіз практики реалізації
відповідних конституційних положень, з’ясування
причин їх неефективності, вивчення закордонного
досвіду конституційно-правового регулювання,
проведення наукової експертизи тощо.
Окремо варто наголосити, що в кожному
демократичному державно-організованому суспільстві первинним суб’єктом права на юридичну охорону конституції, безсумнівно, є народ як
першоджерело влади. Це, наприклад, безпосередньо випливає зі змісту ч. 3 ст. 5 Конституції
України, яка прямо закріпила, що право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народу і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами, та з положень ст. 156, за якою зміни до
розділів І, ІІІ та ХІІІ Основного Закону України
підлягають остаточному затвердженню народом
на референдумі. А, оскільки за правовою позицією Конституційного Суду України, конституційний лад України закріплено її Конституцією [19],
реалізувати своє конституційне право на його
визначення та зміну народ може і через прийняття нового Основного Закону, чи нової його редакції. Більше того, саме з метою охорони тих цінностей та відносин, що закріплені на конституційному рівні, в конституціях низки держав закріплено право народу на опір гнобленню, на
повстання проти свавільних дій влади 1. Обґрунтованість такого права доводять, зокрема, М. В.
Баглай та Б. М. Габрічидзе, які вважають необхідним визнати право народу на активні дії щодо
охорони конституції при настанні надзвичайних
умов, тобто у випадку виникнення безпосередньої загрози існуванню конституції, зокрема, при
здійсненні державного перевороту [2, С.80]. В
зв’язку з цим не варто забувати, що незважаючи
1

Це право, зокрема, закріплено в Конституціях ФРН,
Словаччини, Угорщини, Хорватії, Чехії – Ф. В.
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на відсутність цього права в тексті Конституції
України, саме український народ у 2004 р. фактично став на захист конституційного ладу, протестуючи проти масового й системного порушення конституційних принципів виборчого
права, які становлять його засади. Поза всяким
сумнівом, ці масові акції громадянського протесту
й непокори є яскравим прикладом участі народу в
правовій охороні Конституції. Однак в історії розвитку держави і права подібні приклади участі народу в безпосередній охороні конституції в більшості випадків є винятком, ніж правилом, оскільки
на практиці майже завжди ця охоронна діяльність
здійснюється конкретними, спеціально уповноваженими на це державними інституціями.
Як зазначалося вище, другим напрямком, і,
за визнанням переважної більшості дослідників,
– найважливішим елементом механізму правової
охорони конституції є функціонування інституту
конституційного контролю. У зв’язку з цим важливо проаналізувати головні функції та повноваження Конституційного Суду України в цій сфері. На наш погляд, абсолютно обґрунтованим є
віднесення до форм правової охорони Конституції України наступних повноважень Конституційного Суду. По-перше, здійснення превентивного конституційного контролю щодо усіх законопроектів про внесення змін до Конституції
України. Важливість цієї функції єдиного органу
конституційної юрисдикції зумовлена саме тим,
що головною її метою є недопущення скасування
базових цінностей конституційного ладу: прав
людини; незалежності держави, її територіальної
цілісності, демократичних засад організації та
функціонування державного механізму тощо.
По-друге, визнання неконституційними правових
актів у цілому чи в частині (внаслідок невідповідності їх змісту положенням Основного Закону;
внаслідок їх прийняття органами державної влади з виходом за межі своїх повноважень). Ця функція має головною метою саме забезпечення
юридичного верховенства Конституції в усій
правовій системі, недопущення зміни чи коригування конституційних цінностей на рівні поточного законодавства. Адже ще в знаменитому
“Федералісті” зазначалося, що якщо виявляються
непримиренні суперечності між конституцією і
законами, перевагу належить надавати найвищим чинним зобов’язанням, чи, іншими словами,
конституцію треба ставити вище від статуту, наміри народу вище намірів його представників
[25, с.505]. По-третє, – це перевірка на предмет
відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів, або тих, що вносяться до
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парламенту для надання згоди на їх обов’язковість, оскільки, відповідно до ст. 9 Основного
Закону (положення якої відносяться до засад
конституційного ладу), укладення міжнародних
договорів, які суперечать Конституції України,
можливе лише після внесення до неї відповідних
змін. Іншими словами, міжнародний договір не
може бути укладений, якщо його положення суперечать Конституції України. Поза всяким сумнівом, виконання Конституційним Судом цієї
функції є не лише засобом правової охорони
Конституції України, а й механізмом забезпечення стабільності конституційного ладу. Почетверте, надання Конституційним Судом висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування та розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту також має на меті правову охорону Основного Закону, недопущення порушення її положень. По-п’яте, офіційне тлумачення Конституції України. Вважати цю функцію формою
правової охорони Конституції дозволяє, на наш
погляд, те, що головною метою інтерпретаційної
діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції є забезпечення реальності конституційних
норм, їх однакове розуміння та однакове застосування усіма суб’єктами, незалежно від їх правового статусу. До форм правової охорони конституції відносять нормативне і казуальне тлумачення її тексту й інші дослідники [12, с.507],
оскільки саме в процесі такої інтерпретації виникає необхідність з’ясування спрямованості правового регулювання.
Водночас, інститут конституційного контролю хоча й важливий, але далеко не єдиний інституційний елемент механізму правової охорони конституції. Наприклад, Ю. М. Тодика на основі аналізу відповідних положень Конституції
України, Закону України “Про Конституційний
Суд України”, інших законів і нормативноправових актів, прийшов до висновку, що охорона і захист Конституції України – це завдання й
обов’язок усіх державних структур і посадових
осіб [23, с.289]. Звичайно такий широкий підхід
до інституційного блоку механізму правової
охорони конституції навряд чи можна вважати
обґрунтованим, оскільки в державному механізмі
існує ціла низка владних інституцій, які і не можуть, і не повинні займатися цією діяльністю
(наприклад, галузеві промислові міністерства,
інші центральні органи державної виконавчої
влади тощо). Віднесення ж до основних (центральних) суб’єктів забезпечення правової охорони
Конституції Верховної Ради України, Президента
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України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати, судів загальної юрисдикції та правоохоронних органів [14, с.103-104], на наш погляд, абсолютно виправдане і обґрунтоване.
І парламент, здійснюючи свої функції законотворення та парламентського контролю, і
глава держави, який безпосередньо Основним
Законом визнається гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції, прав і свобод людини та
громадянина, і Рада національної безпеки і оборони України як координаційний орган при Президентові, на який покладається обов’язок здійснення координації та контролю за діяльністю
органів виконавчої влади у сфері національної
безпеки і оборони, і Кабінет Міністрів, до конституційних повноважень якого віднесено забезпечення державного суверенітету і економічної
самостійності України; виконання Конституції і
законів України; забезпечення прав і свобод людини, й судові та правоохоронні органи України
можуть і повинні забезпечувати правову охорону
Основного Закону, стабільність конституційноправових відносин в цілому. Адже аналіз їх конституційних повноважень свідчить про значний
потенціал, який законодавцем закладено в конституційний текст у тому числі і з цією метою, і
який дозволяє вважати ці державно-владні інституції важливими елементами механізму правової
охорони Конституції. Однак практика функціонування практично всього державного механізму
України свідчить, що ні парламент, ні жоден з
Президентів України, ні уряд, ні інші державні
інституції до теперішнього часу так і не змогли
стати ефективним складником цього механізму.
Одночасно усі вони мають достатньо багатий
досвід порушення конституційних положень, що
становить безпосередню загрозу стабільності
конституційного ладу України.
Третім, виокремленим нами, аспектом правової охорони конституції є забезпечення стабільності та непорушності тих суспільних відносин, основи яких вона закріплює й регулює. На
наш погляд, цей напрямок правової охорони Основного Закону належить розглядати як своєрідний результат, підсумок функціонування перших
двох її форм. Реальне здійснення системи усіх
проаналізованих вище заходів, на наш погляд,
можна вважати безпосереднім засобом забезпечення стабільності конституційного ладу, як цілісної системи реально існуючих суспільних відносин, опосередкованих демократичним право-

вим статусом особи, демократичними принципами формування, організації й функціонування
державної влади, взаємодією різних її органів,
вільною діяльністю інститутів громадянського
суспільства, закріплених і гарантованих конституційно-правовими нормами [6, с.39].
Підсумовуючи викладене вище, зазначимо,
що стабільність конституційного ладу значно
залежить і від дотримання Конституції, законів
усіма суб’єктами суспільних відносин. Адже
порушення Конституції небезпечні тим, що
руйнують фундамент державності, підривають
віру людей у непорушність конституційного
правопорядку, у справедливість в цілому. Забезпечення конституційної законності – не суто
юридична проблема, але і політична, безпосередньо пов’язана з дотриманням і охороною
Конституції України. Саме з цією метою в
Україні, з одного боку, встановлено конституційний обов’язок людини і громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи,
честь і гідність інших людей; а з другого – на
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб покладено
обов’язок діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Порушення цих конституційних обов’язків є підставою для притягнення
відповідних суб’єктів до конституційно-правової
відповідальності, яку також слід розглядати як
форму правової охорони Конституції [29, с.159;
28, с.58-60; 3, с.3; 17, с.49], яка спрямована як на
захист конституції, так і на забезпечення стабільності конституційного ладу в цілому.
Висновки. Проведене дослідження свідчить, що фактично всі аспекти правової охорони
Конституції України мають безпосередній вплив
на забезпечення стабільності існуючого конституційного ладу. По-перше, охорона конституційного тексту є необхідною передумовою постійності й незмінності головних демократичних політико-правових цінностей, що знайшли своє нормативне закріплення в тексті Основного Закону
України і які зумовлюють сутність конституційного ладу. По-друге, необхідною запорукою конституційної стабільності в державі і суспільстві є
забезпечення юридичного верховенства Конституції. По-третє, результативність правової охорони Конституції України проявляється в безумовному дотриманні її положень усіма суб’єктами конституційно-правових відносин, наслідком чого є встановлення в державі режиму кон-
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ституційної законності як необхідної складової
стабільності конституційного ладу.
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CONSTITUTION RIGHT PROTECTION AS A NECESSARY CONDITION
OF STABILITY THE CONSTITUTIONAL SYSTEM OF UKRAINE: THEORETICAL ASPECTS
Summary
It is investigated institutions, organizational and is legal factors of a right protection of the Constitution
of Ukraine and their influence on maintenance of stability of the constitutional system. The conclusion is
drawn, that the raised protection of the Constitution is a necessary condition of maintenance of the
constitutional stability in a society and the state.
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IІ. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УДК 349.2
© 2008 р. Ю.П. Пацурківський
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПРО СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ
РЕЧОВИХ І ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНИХ ПРАВ
Постановка проблеми. Реформа цивільного законодавства зумовила потребу переосмислення цілого ряду теоретичних проблем. Серед
них – проблема розподілу суб'єктивних цивільних прав на речові й зобов'язальні. Принципові
відмінності у поглядах дослідників на цю проблему зумовлені декількома причинами: насамперед, непослідовністю законодавця при створенні кодифікованих актів щодо виділення речових прав у самостійний різновид та щодо переліку прав, що відносяться до даного різновиду, а
також відсутністю в цивілістиці загальноприйнятої класифікації суб'єктивних цивільних прав. Це
потребує вироблення підходів до визначення
співвідношення та взаємозв'язку речових і зобов'язальних прав, що і вказує на актуальність проведення дослідження.
Ступінь наукової розробки проблеми. З
приводу досліджуваної проблеми в літературі
склалося декілька точок зору: 1) суб'єктивні цивільні права діляться на речові права, що відносяться до кола абсолютних, і зобов'язальні права,
що відносяться до кола відносних прав [4,
с.31,34; 35, с.20; 37, с.139-140; 39, с.57]. Цієї точки зору дотримуються більшість цивілістів; 2)
розподіл суб'єктивних цивільних прав на речові і
зобов'язальні не має змісту, тому що відсутні
підстави для такої класифікації. У класичній цивілістиці ця точка зору пов'язана з вченням В. К.
Райхера. В сучасній юридичній літературі подібну точку зору обгрунтовує Ю. К. Толстой [34,
с.273-306]; 3) крім речових і зобов'язальних правовідносин (відповідно, і прав) існують так звані
змішані правовідносини й суб'єктивні цивільні
права, що володіють властивостями обох згаданих
груп. У дореволюційній літературі таку позицію
відстоював К.Д. Кавелін. Останнім часом ця точка
зору знаходить нових прихильників в особі М.И.
Брагінського та Л. Г. Єфімової зокрема [27, с.63-68;
8, с.113-130; 23, с.35-44].
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати ступінь наукової розробки проблеми, дослідити проблему співвідно48

шення речових і зобов'язальних прав та встановити їх взаємозв'язок на прикладі окремих речових прав та зобов’язальних правовідносин пов’язаних з речовими правами. Дослідити правову
природу окремих прав які виникають за договором майнового найму. Дослідити природу права
застави – цивілістичної конструкції, яка володіє
ознаками речового та зобов’язального права. Дослідити особливості здійснення управителем своїх правомочностей та визначити їх природу.
Виклад основного матеріалу. Аналіз названих проблем вимагає звертання до традиційної у юридичній літературі класифікації цивільних прав. Традиційно критерієм розподілу цивільних прав на речові і зобов'язальні є спосіб задоволення інтересів управомоченої особи: у речових правовідносинах такий інтерес задовольняється за рахунок корисних властивостей речей
шляхом безпосередньої взаємодії управомоченої
особи з річчю; у зобов'язальних правовідносинах
інтерес управомоченої особи може бути задоволений тільки за рахунок певних дій зобов'язаної
особи [16, с.84]. З цього приводу B.C. Єм справедливо зауважує, що речові правовідносини фіксують статику майнового становища суб'єктів, а
зобов'язальні правовідносини опосередковують
динаміку майнових відносин з приводу передачі
майна, виконання робіт, надання послуг, створення й використання продуктів інтелектуальної
діяльності [20, с.102]. Речові й зобов'язальні права відрізняються за такими ознаками: речові права здійснюються переважно діями самого правоволодільця, тоді як зобов'язальні - головним чином діями зобов'язаної особи з приводу здійснення правомочності вимоги власника права;
юридичний обов'язок, властивий речовим правам, виступає у формі обов'язку non facere, а зобов'язальним правам – у формі обов'язку facere;
управомоченій особі в речових правовідносинах
протистоїть максимально широке коло зобов'язаних осіб, а в зобов'язальних правовідносинах конкретна зобов'язана особа або особи. Цим пояснюється відмінності в засобах захисту речових
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і зобов'язальних суб'єктивних прав, сприйняті
всіма сучасними системами цивільного законодавства: речові права захищаються за допомогою
actiones in rem, а зобов'язальні - за допомогою
actiones in personam. Отже, розподіл суб'єктивних цивільних прав на речові й зобов'язальні є
виправданим. Відзначаючи його значення для
теорії й практики цивільного права, Ю.С. Гамбаров писав: «Поділ прав на речові і зобов'язальні
розглядався римськими юристами як omnium
actionum summa divisio, тобто як основний та такий, що охоплює всі права... З часів рецепції
римського права це протиставлення прав було не
тільки сприйняте, але й визнано вичерпним для
всіх цивільних прав і європейською доктриною,
яке згодом охопило як судову практику, так і сучасні законодавства» [13, с.425].
Зазначимо, що поділ цивільних правовідносин на речові і зобов'язальні викликає серед
дослідників теоретичні дискусії як в аспекті самої можливості такого категоричного розмежування, так і в аспекті визначення чіткого критерію для такої класифікації. Наприклад, О.С. Йоффе, не заперечуючи саму необхідність розрізняти речові й зобов'язальні права, вважав, що правильне вирішення цього питання визначено визначальною роллю права власності, і пропонував
замінити розподіл основних інститутів цивільного права на речові й зобов'язальні їх поділом на
право власності й зобов'язальні права [26, с.640642]. Сьогодні констатується той факт, що відмінності між речовими й зобов'язальними правами в правовідносинах мають умовний характер, а
деякі цивільні правовідносини можуть не відповідати запропонованій схемі [15, с.54]. Досліджуючи цю проблему, М.І. Брагінський та В.В.
Вітрянський, дійшли до висновку про те, що більшість цивільних правовідносин є змішаними «речево-зобов'язальними» [10, с.277].
Визначившись у питанні про необхідність
вищевказаної класифікації суб'єктивних цивільних прав, звернемося до аналізу конструкції
«змішаних прав». Взаємне протиставлення речових і зобов'язальних прав не має абсолютного
характеру. Згідно з твердженням Ю.С. Гамбарова «докорінна протилежність речових і зобов'язальних прав різко виражається тільки на перших
щаблях розвитку права, коли усі права виступають у цивільному житті у своїй конкретній оболонці та у суто типових формах», а надалі «речові й зобов'язальні права взаємно зумовлюються
та досить часто переходять одне в одного» [12,
с.10-11]. На цю обставину дослідники звертають
свою увагу і сьогодні. Зокрема, враховуючи при-

йнятий у римському праві поділ речей на тілесні
(res corporales) і безтілесні (res incorporates).
M.І.Брагінський справедливо зауважує що «визнання об'єктом відповідних правовідносин «речі» стає в окремих випадках надто вузьким. Мова
йде про те, що хоча в принципі речовим правовідносинам властиві такі особливості, зокрема,
як «слідування права за річчю», так само як і
можливості використання таких засобів захисту,
як віндикаційні та негаторні вимоги, ці ж правовідносини можуть містити в собі певні права на
дії іншої сторони в правовідносинах» [8, с.124].
Проблема полягає не в тому, що майнове право
може виступати як об'єкт правовідносин (це
майже аксіома), а в тім, що таке право при певних умовах набуває низку найважливіших речево-правових характеристик, ніби відокремлюючись від своєї зобов'язальної підстави, набуваючи можливість відносно автономного існування
поза рамками первісного зобов'язання, але в певному взаємозв'язку з ним. У результаті виникає
«квазіріч» - недостатньо вивчене явище в цивільному праві.
Аналіз поставлених у дослідженні проблем
неминуче вимагає звертання до питання про
природу застави. Підходи до визначення природи права застави змінювалися в різних історичних періодах. Послідовна характеристика генезису права застави була здійснена М.І. Брагінським і В.В. Вітрянським. Автори дослідили концепції Г.Ф.Шершенєвича, що відносив право застави до речових прав, К.Аннєнкова, який визнавав право застави у якості особистого, але з деякими рисами речового, В. Хвостова, який визначив заставу як зобов'язальне право вимоги, та
зробили висновок, про те, що згідно з чинним
цивільним законодавством, право застави є зобов'язальним правом [9, с.501-503]. Аргументуючи
свою позицію, вчені наводять такі докази: структурне розташування норм про заставу – в Цивільному кодексі України (Книга 5 Зобов'язальне
право); предметом застави можуть бути не тільки
речі, але й майнові права (вимоги); третя особа,
яка ризикує втратити своє право на майно боржника (право оренди, застави й ін.) внаслідок звернення кредитором стягнення на це майно, може
за свій рахунок задовольнити вимоги кредитора
без згоди боржника; у випадку загибелі предмета
застави заставодавець вправі замінити його іншим рівноцінним майном (ст. 580 ЦКУ); заставодержатель вправі передати свої права за договором про заставу іншій особі з дотриманням
правил про передачу прав кредитора шляхом поступки правом вимоги(ст. 588 ЦКУ), що відно-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 478. Правознавство.

49

Про сучасні підходи до визначення співвідношення речових і зобов’язальних прав

ситься до характеристик суто зобов'язальноправового інституту; при ліквідації боржника, у
тому числі й у порядку банкрутства, майно, що
було предметом застави, не виключається із загальної маси майна боржника; вимоги кредитора заставодержателя можуть бути задоволені лише
шляхом продажу закладеного майна на публічних
торгах (ст. 591 ЦКУ), оскільки законодавець виключає можливість придбання заставодержателем
права власності на предмет застави; і, нарешті, точка зору на заставу як зобов'язально-правовий інститут знайшла відображення в судовій практиці.
Однак наведені докази не припинили дискусію в юридичній літературі щодо природи
права застави. Причиною цього є окремі ознаки
цього права, наявність яких не дає можливості
однозначно віднести його до кола зобов'язальних
прав. Варто погодитися з Г.Ф. Шершеневичем,
який стверджував,. що право застави дає його
суб'єкту незрівнянно більші правомочності, ніж
інші речові права, воно може мати наслідком позбавлення власника належного йому права власності [9, с.495]. Далі дослідник зазначає, що праву застави властиві ознаки речових прав - право
слідування та захист від будь-якого посягання,
який має абсолютний характер.
При визначенні природи права застави треба з'ясувати співвідношення зобов'язальних і речових елементів. З окремими висновками прибічників концепції суто зобов'язального характеру
права застави (наприклад, структурне розташування норм про заставу в ЦКУ, можливість виступати предметом застави не тільки речей, але
прав) важко погодитися. Розташування норм у
Цивільному кодексі будується відповідно до
прийомів юридичної техніки і може бути змінено; можливість застави майнових прав не знімає
питання про природу застави речі та ін.
На нашу думку, логічно обґрунтована позиція тих учених, які визнають подвійний характер природи застави, оскільки застава породжує
два види відносин: «між заставодавцем і заставодержателем, між заставодержателем і річчю,
тобто, з одного боку, застава – спосіб забезпечення зобов'язання боржника шляхом установлення відносного правового зв'язку із кредитором, а з іншого – безпосередній правовий зв'язок
заставодержателя та речі. Тому заставу можна
охарактеризувати як речовий спосіб забезпечення виконання зобов'язання» [36, с.5].
У контексті досліджуваних питань цілком
справедливо було б дослідити сутність і дати характеристику права користування орендарем
майном, що виникло за договором оренди. Пра50

вова конструкція даного правовідношення відома - до орендаря переданого за договором оренди майна переходить або тільки право користування ним, або разом з ним і право володіння
(ст.ст. 759,760 ЦКУ). Оскільки підставою виникнення цих правомочностей є договір, то ж без
жодного сумніву на їхню природу накладаються
зобов'язально-правові елементи. Разом з тим
орендар, реалізуючи право користування, яке
перейшло до нього за договором, використовує
орендовану річ у своїх інтересах для одержання
потрібного йому результату майнового характеру. Всі треті особи зобов'язані утримуватися від
порушення цих правомочностей, які забезпечені
абсолютним захистом. Крім того, досліджувана
правомочність існує щодо речі тому володіє
ознакою слідування. Тобто наявні дві ознаки, що
характеризують правомочність користування,
яка виникла за договором оренди, як речове право. Право користування цим же майном залишається і в самого власника, що, здійснюючи його,
одержує договірну орендну плату. Зауважимо, що
в даній правовій конструкції в орендаря немає обов'язку по здійсненню правомочності користування
отриманим за договором майном, що характерно
для правової конструкції: власник - суб'єкт права
оперативного управління. Разом з тим відносний
елемент правомочності користування орендаря не
може зникнути - він існує, тому що правочин користування здійснюється в рамках зобов'язальних
правовідносин із власником.
Тому правомочність користування орендаря можна охарактеризувати як речево-зобов'язальну. Вважаємо за доцільне підкреслити, що
питома вага речового елементу у цьому випадку
досить значна.
У літературі висловлено думку, відповідно
до якої змішування речових прав і зобов'язальних
елементів у рамках єдиного правовідношення не
відбувається. Одна підстава, наприклад договір
оренди, породжує два самостійних правовідношення, в одному з яких орендареві, як володарю
обмеженого речового права, протистоїть необмежене коло пасивно зобов'язаних осіб, включаючи
власника, а в іншому - власник речі [6, с.38].
Сумнівне твердження про те, що цивільноправовий договір призводить до виникнення самостійних правовідносин, змістом яких є правомочність користування наданою за договором
оренди речі самого орендаря, з одного боку, і
обов'язок всіх третіх осіб утриматися від його
порушення, з іншого. На нашу думку, договір
породжує лише зобов'язальні правовідносини з
наступними обов'язками: орендар зобов'язаний
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платити орендодавцеві орендну плату, заради
одержання якої орендодавець і укладає договір,
зобов'язаний передати орендареві річ саме для
цього, а не для того, щоб забезпечити орендареві
виникнення, здійснення й захист права користування річчю. Договір лише визначає умови використання орендованого майна. Саме ж речове
право користування орендаря існує не поряд із
зобов'язальним правовідношенням, а всередині
нього, у взаємозв'язку із зобов'язальними елементами. Припинення (розірвання) договору оренди призводить до припинення взаємних обов'язків, і в їхніх рамках «погашається» і речове право
користування орендаря.
Не менш проблемне сьогодні питання про
природу прав управляючого майном. Аналіз
ст.ст. 1029-1045 ЦКУ дає підстави для твердження про те, що відносини засновника управління й управляючого засновані на цивільному
договорі, що породжує в останнього обов'язок
управляти майном. Для правовідносин, що виникають з договору управління, характерно, що
управитель з метою виконання свого обов'язку
вступає в правовідносини із третіми особами із
приводу переданого за договором майна. У зв'язку із цим норма ст. 1037 ЦКУ надає керуючому
правомочності власника з обмеженнями, установленими щодо права розпорядження (відчуження
майна та застава майна). Управитель майна володіє трьома правомочностями - володіння, користування й розпорядження. Саме вони й дозволяють управителеві виконати свій договірний
обов'язок: здійснювати управління цим майном в
інтересах засновника управління або зазначеної
ним особи (вигодонабувача), Згідно з ч.3 ст.1030
ЦКУ майно, передане в управління, має бути
відокремлене від іншого майна установника
управління та від майна управителя. Це майно
має обліковуватися в управителя на окремому
балансі, і щодо нього ведеться окремий облік.
Майно, набуте управителем у результаті управління майном, включається до складу отриманого в управління майна. Тобто передача майна в
управління не має наслідком переходу права власності на нього до довірчого керуючого. На це
вказує ч.2 ст.1038 ЦКУ - управитель, вчиняючи
фактичні та юридичні дії, пов'язані з управлінням майном, зобов'язаний повідомляти осіб, з
якими він вчиняє правочини, про те, що він є
управителем, а не власником майна.
Виникає питання: яка ж природа зазначених правомочностей - володіння, користування й
розпорядження в управителя майном? На нашу
думку, всі три правомочності у сукупності мож-

на позначити як право управління майном, а всі
треті особи зобов'язані утримуватися від порушення цього права. Відповідно до названого раніше критерію розмежування речових і зобов'язальних прав і їх ознак право довірчого управління також має речовий характер.
Управитель майна є законним (титульним)
володільцем. На думку В.В. Чубарова, управитель у межах, установлених законом і договором,
може володіти, користуватися й розпоряджатися
переданим йому майном, і саме як титульний володілець управитель використовує будь-які речевоправові способи захисту своїх прав проти третіх
осіб. Далі дослідник стверджує, що це не дає підстав вважати право управителя на передане йому
майно речовим, тому що в нього відсутнє право
слідування [29, с.724]. Виходить, правомочності є
всі три, але вони в сукупності як право довірчого
управління не мають характер речових.
На підставі вище викладеного, можна зробити висновок, що договір управління майном
породжує зобов'язальні правовідносини. Для виконання управителем свого обов'язку він набуває
правомочності володіння, користування й розпорядження переданим майном, що становлять у
цілому право управління, що за свою сутністю є
близьким до речового і яке забезпечує виконання
управителем договірного обов'язку.
Особливої уваги вимагає ще одна проблема, що до цього часу неоднозначно вирішена в
юридичній літературі. - проблема сутності правової природи права установ самостійно розпоряджатися доходами, отриманими ними від діяльності, спрямованої на їхнє одержання, а також
придбаним за рахунок цих доходів майном. Так.
на думку професора Е. О. Суханова, згадане право насправді є правом господарського відання
[19, с.607-608]. В.П. Камишанський пропонує
розглядати це право як право власності [28, с.42].
Існує й інша позиція, яку обґрунтовує Ю.К.Толстой. На думку дослідника, право установ самостійно розпоряджатися доходами, отриманими
установою від діяльності, спрямованої на їхнє
одержання, це особливе речове право, що не є ні
правом оперативного управління, ні правом господарського відання [17, с.407]. Така позиція, на
нашу думку, найбільш обґрунтована. А.В. Коновалов, справедливо відзначає що «право самостійного розпорядження» установ відрізняється
від права власності лише своїм похідним характером від останнього, тим, що саме існування
установи, а також його права на придбане за рахунок доходів від комерційної діяльності майно
жорстко обумовлені волею засновника [30, с.61].
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Про сучасні підходи до визначення співвідношення речових і зобов’язальних прав

Дослідження законодавства й теоретичних концепцій про право установ самостійно розпоряджатися
доходами від діяльності, спрямованої на їхнє одержання, дозволило дійти висновку, що розглянуте
право установ – це особливе речове право, що не є
ні правом оперативного управління, ні правом господарського відання, ні, тим більше, правом власності [31, с.109-117].
Висновки. При визначенні видової належності того або іншого суб'єктивного цивільного
права необхідно виходити з того, якими юридичними можливостями закон наділяє управомочену
особу, яким є коло зобов'язаних суб'єктів і за допомогою виконання якого юридичного обов'язку
досягається мета правовідносин – задоволення
інтересу правовласника.
Крім речових і зобов'язальних прав, існують «змішані» суб'єктивні цивільні права. Дослідження їх правової природи дозволяє зробити
висновки про те, що їм властиві ознаки і речових
і зобов’язальних прав.
Застава породжує два види відносин – між
заставодавцем та заставодержателем та між заставодержателем і річчю. Застава – спосіб забезпечення зобов'язання боржника шляхом установлення відносного правового зв'язку із кредитором, а з іншого боку – безпосередній правовий
зв'язок заставодержателя та речі. Застава – речовий спосіб забезпечення виконання зобов'язання.
Правомочність користування орендаря можна
охарактеризувати як речево-зобов'язальну.
За договором управління майном виникають особливі зобов’язальні правовідносини. Для
виконання управителем свого обов'язку він набуває правомочності володіння, користування й
розпорядження переданим майном, що становлять у цілому зміст права управління (в цивілістичному розумінні), що за свою сутністю є близьким до речового і яке забезпечує виконання
управителем договірного обов'язку.
Загалом можна стверджувати про існування в змісті окремих договірних зобов'язальних
правовідносин прав речового характеру або їх
елементів.
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Y.P. Pacurkivskiy
ABOUT THE MODERN APPROACHES NEAR THE DECISION OF MATERIAL
AND OBLIGATION RIGHTS
Summary
In the article grounded conclusion that except for material and obligation rights, there are the «mixed»
equitable civil rights. Research of their nature specifies on that peculiar signs of material and obligation
rights them.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 478. Правознавство.

53

УДК 349.2
© 2008 р. О.Я. Орловський
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПЕНСІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ:
ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ Й ЕФЕКТИВНОСТІ
Постановка проблеми. Питання реалізації
соціальної політики в Україні належить до числа
найбільш гострих, дискусійних, суперечливих.
Це зумовлюється, насамперед, політичною складовою, намаганням політиків «зіграти» на почутті соціальної справедливості людей, викликати
невдоволення існуючим рівнем соціального захисту. Особливо це стосується такої наболілої
теми, як пенсійне забезпечення. Сучасний стан
пенсійної системи України досить складний, характеризується постійною боротьбою за наповнення бюджету Пенсійного фонду, що досить
проблематично за умов фінансово-економічної
кризи, скорочення обсягів виробництва, зростання безробіття. В цих умовах право соціального
забезпечення, і найбільш вагома його складова –
пенсійне забезпечення, - опиняються заручниками політичної та економічної ситуації в державі.
Проте, розуміючи всю складність економічної
ситуації, не можна забувати, власне, тих, для кого покликане існувати соціальне, пенсійне забезпечення – найбільш соціально вразливі верстви
населення, а також ту працездатну частину суспільства, яка через вищезгадані чинники кризи
обмежена у праві гарантувати собі гідну майбутню пенсію. По суті, весь період після здобуття
Україною незалежності проводиться пенсійна
реформа, викликаючи критику, дискусії. Справді, невирішених питань залишається багато. Деяким з них і присвячене дане дослідження.
Ступінь наукової розробки проблеми. З
огляду на важливість питання пенсійного забезпечення, воно постійно перебувало і продовжує
залишатись в центрі уваги науковців. У радянський період становлення права соціального забезпечення одним з перших аналізував питання пенсійного забезпечення В.С. Андрєєв [1, с. 4]. також цією проблематикою займались А.Д. Зайкін
[2, с. 28], М.Л. Захаров [3, с.14] та інші вчені.
Звичайно, дослідження даної доби були обмежені рамками існуючої державної моделі пенсійного забезпечення, яка до того ж , в основному поширювалась лише на робітників і службовців.
З розвитком пенсійного законодавства воно ставало об’ємнішим, одержало ширшу сферу дії,
зазнавало постійних змін. Проте основна увага в
статті прикута саме до стану сучасного пенсійно54

го законодавства України. Питаннями реформування та реалізації його норм займаються Н.Б.
Болотіна [4, с.341], П.Д. Пилипенко [5, с.294],
Б.І. Сташків [6, с.13], С. Сивак [7, с.61], М.Д.
Бойко [8, с.25] та інші вітчизняні науковці. Варто також указати на праці російських учених
галузі права соціального забезпечення. Зокрема,
питаннями реалізації пенсійного законодавства
займаються Лушнікова М.В., Лушніков А.М [9,
c.425], Є.Є. Мачульська [10, с.101], К.Н. Гусов [11,
с.107], В.Ю. Воронін [12, с.328] та інші. Динаміка
суспільно-політичного, економічного та соціального розвитку України вимагає остійної уваги до
механізму пенсійного забезпечення, виявлення його недоліків та усунення їх можливих причин. Тому зазначена проблематика потребує постійного
ґрунтовного науково-практичного аналізу.
Мета статті полягає у дослідженні найбільш актуальних та проблемних питань застосування пенсійного законодавства України, виявленні можливих шляхів його вдосконалення та
розвитку.
Виклад основного матеріалу. Проведення
пенсійної реформи було обумовлене цілим рядом
економічних, соціальних, демографічних чинників. Важливим завданням, зокрема, було розв’язання проблеми старіння населення, і, як наслідок, нерівномірне співвідношення працездатного
та непрацездатного населення України. Протягом останніх дванадцяти років населення України зменшилося майже на 4,5 млн.осіб, і водночас
спостерігається продовження тенденції зростання диспропорції між пенсіонерами та працюючим населенням. Важливо і те, що в Україні досить велика кількість громадян володіє правом
пільгового дострокового виходу на пенсію. Все
це зумовило докорінну зміну системи пенсійного
забезпечення шляхом упровадження поряд з солідарною системою пенсійного забезпечення ще
двох важливих рівнів – накопичувальної системи
та системи недержавного пенсійного забезпечення як перспективної форми соціального самозахисту громадян похилого віку.
Зміни у механізмі пенсійного забезпечення
спрямовані були на зменшення домінуючої ролі
держави у сфері призначення, нарахування та
виплати пенсій. Тому чинне пенсійне законодав-
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ство України легалізувало так звані «приватні
пенсійні системи», які і повинні знайти вираження у виплатах з Накопичувального фонду та
недержавних пенсійних фондів.
Основним напрямом удосконалення пенсійних норм було і залишається збільшення особистої зацікавленості та відповідальності працівника у розмірі майбутньої пенсії, визначення її
розміру залежно від періоду та розміру акумуляції пенсійних внесків на спеціальних рахунках у
пенсійних фондах чи інших фінансових установах. Для цього Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” [13,
с.5] запроваджено три самостійні рівні пенсійної
системи. Перший рівень – солідарна система, яка
базується на принципі солідарності поколінь і
стосується забезпечення пенсіями нинішнього
покоління непрацездатних громадян. Сутністю
такої системи є обов’язкове пенсійне страхування з метою компенсування застрахованим громадянам доходу від трудової діяльності, який вони
втратили внаслідок непрацездатності через настання старості або інвалідності, а непрацездатні
члени сімей померлих застрахованих осіб, які
перебували на їх утриманні, внаслідок втрати
годувальника. Другий рівень – накопичувальна
система – ґрунтується на особистому страхуванні
на випадок досягнення пенсійного віку, яке виконує роль додаткової гарантії забезпечення певного рівня життя пенсіонерів, що дозволяє їх мати
гідний рівень достатку після припинення трудової
діяльності. Третій рівень – недержавне пенсійне
забезпечення – є додатковим добровільним видом
пенсійного забезпечення громадян, які бажають
отримувати інвестиційний дохід від розміщення їх
активів у недержавних пенсійних фондах.
Отже, структурними частинами пенсії за
віком, по інвалідності та в разі втрати годувальника є, по-перше, страхова частина пенсії, яка
фінансується за рахунок страхових внесків застрахованих осіб та роботодавців, розмір яких
встановлюється на законодавчому рівні Верховною
Радою України; по-друге, накопичувальна частина,
яка також фінансується за рахунок страхових внесків застрахованих осіб та роботодавців до Накопичувального фонду; по-третє, додаткової добровільної недержавної пенсії, отримуваної відповідно до
Закону України «Про недержане пенсійне забезпечення». [14, с. 9] Якщо перша та третя частина пенсійних виплат в Україні функціонують, то питання
запровадження накопичувальної частини пенсії
залишається відкритим і нерозв’язаним.
Упровадження в життя соціально-фінансових інститутів, які дозволяють акумулювати ко-

шти громадян, роботодавців, нарощувати їх
шляхом інвестування і спрямовувати на виплату
додаткових до державних пенсій поки що не є
можливим. Насамперед звертає увагу відсутність
правового підґрунтя запровадження пенсійних
виплат за рахунок коштів Накопичувального фонду. Відповідно до прикінцевих положень норми
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в частині стосовно
Накопичувального фонду діятимуть з дня набрання чинності законом про запровадження перерахування частини страхових внесків до Накопичувального фонду. Мова йде про прийняття
окремого спеціального закону, який поки що навіть не розроблений. Суттєво нівелює перспективи накопичувальної системи те, що велике число
громадян України опиняться поза нею. Зокрема,
зобов’язані скористатися участю у накопичувальній системі чоловіки віком до 40 років, жінки –
до 35 років. Право прийняти рішення про перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду протягом року наділяються чоловіки
віком від 40 до 50 років, і жінки віком від 35 до
40 років. В іншому разі вони таке право втрачають. Однак неможливість запровадження накопичувальної системи внаслідок насамперед економічних причин позбавляють громадян, які не
входять до даних вікових груп, реалізувати своє
право на участь у даній системі і на одержання
відповідних пенсійних виплат.
Для запровадження механізму накопичувальних виплат недостатньо лише правової бази.
Насамперед потрібне реальне економічне зростання в Україні протягом двох останніх років, а
саме, якщо в кожному з них валовий внутрішній
продукт зростав не менше ніж на 2% порівняно з
попереднім роком. Також необхідне одночасне
підвищення заробітної плати застрахованій особі
і забезпечення виплати пенсій у солідарній системі в розмірі, передбаченому ч.3 статті 46 Конституції України, а саме: в розмірі, не нижчому
від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Крім того, необхідно виконати й умови
щодо створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування, в тому числі: повне впровадження системи персоніфікованого обліку, призначення всіх членів Ради Накопичувального фонду,
проведення тендерів та укладання договорів з
компаніями управління активами тощо. Також
необхідне одночасне підвищення заробітної плати застрахованій особі і забезпечення виплати
пенсій у солідарній системі в розмірі, передбаченому ч.3 статті 46 Конституції України, а саме в
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розмірі, не нижчому від прожиткового мінімуму,
встановленого законом [15, с.17]. Варто наголосити, що дана конституційна вимога виконується
непослідовно і нечітко. Тому на сьогодні розміри мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком і прожиткового мінімуму не зведені
до єдиного цілого. Стосовно економічних показників росту ситуація, на жаль, більше залежить
від політичної розстановки в конкретний період,
тому дуже складно прогнозувати і перспективи
запровадження накопичувальної системи. Від
послідовного та чіткого виконання перерахованих умов залежить дієвість і ефективність функціонування накопичувальної системи в Україні.
Головне завдання реформування пенсійного законодавства України полягає в тому, щоб
гарантувати громадянам пенсійного віку, які не в
змозі більше працювати, компенсацію втраченого заробітку у вигляді адекватного розміру пенсії. Адекватний розмір пенсії означає, що вона
прямо залежить від тривалості страхового стажу
та сплачених протягом усієї трудової діяльності
внесків [16, с.8]. У такому випадку громадяни
краще усвідомлюватимуть власну відповідальність за свої пенсійні заощадження і сумлінно
виконуватимуть свої обов'язки щодо сплати внесків. Усі працівники, які сплачують однакові
внески, мають отримувати й однакові пенсії. Це
один з найважливіших принципів соціальної
справедливості. Для пенсіонера також дуже важливо, щоб призначена пенсія виплачувалася регулярно, з місяця в місяць. Тобто пенсійна система повинна бути спроможною надати зароблений і очікуваний повний розмір пенсій якраз у
той самий час, коли людина виходить на пенсію.
Це принципово важлива риса реального соціального забезпечення [17, с.42]. Тому забезпечення
фінансової стабільності пенсійної системи є суттєвим принципом цієї реформи. Це означає, що
реформована система повинна ефективно працювати на користь багатьох поколінь.
Проблемне питання визначення правового
статусу страхових внесків, що будуть сплачуватися на накопичувальну частину страхової пенсії. Діюче законодавство відносить їх до коштів
обов’язкового пенсійного страхування. Загалом
страхування може бути комерційним, тобто різновидом підприємницької діяльності, та соціальним, яке здійснюється публічною державною
владою. Сутнісними особливостями соціального
страхування є те, що воно виникає лише на підставі закону, тому не може мати договірного характеру. Це пов’язано з тим, що законодавство
України про соціальне страхування належить до
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сфери публічного права, і тим самим виключає
будь-яку диспозитивність в діях суб’єктів соціального страхування і необхідність використання
договірних відносин. Комерційне ж страхування
регулюється цивільним законодавством, тобто
стосується приватного права. Крім того, страховик у соціальному страхуванні виконує публічні
функції, не маючи на меті отримання прибутку.
Істотною відмінністю між указаними видами
страхування є і механізм нарахування і сплати
страхових внесків. У соціальному страхуванні
вони сплачуються відповідно до заробітної плати, а не підприємницького ризику, як у страхуванні комерційному. Страхова виплата у соціальному страхуванні компенсує повністю чи частково втрачений заробіток при втраті працездатності. Тим підкреслюється залежність страхової
виплати від заробітку застрахованої особи. Комерційне ж страхування характеризується визначенням суми виплати виключно залежно від суми страхових внесків.
Висновки. Виходячи з наведених характеристик та відмінностей між видами страхування,
вважаємо за доцільне підтримати позицію науковців, які відносять до пенсійного страхування
тільки солідарну (соціально-страхову) частину
пенсійної системи, яка будується на принципі
соціальної справедливості і захищає особу від
ризику втратити трудовий дохід. Накопичувальна частина страхової пенсії є не соціальним забезпеченням у системі соціального страхування,
а особистим комерційним страхуванням, яке повинне здійснюватись на добровільній основі.
Страхові внески на фінансування накопичувальної частини пенсії не є частиною соціальнорозподільчих відносин у рамках системи обов’язкового пенсійного страхування, вони не беруть
участь у забезпеченні страхових зобов’язань перед іншими застрахованими особами і фактично
виступають не коштами соціального страхування, а особистими заощадженнями громадян.
Обов'язкове пенсійне страхування за правовою природою є публічно-правовим інститутом, який не дає можливості розвинути диспозитивні начала накопичувальної системи. Тому доцільним видається відокремлення інституту пенсійних накопичень від обов’язкового пенсійного
страхування, і запровадження добровільної участі громадян у накопичувальній системі.
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СУЧАСНИЙ СТАН ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Надзвичайно швидкий розвиток галузі автомобілебудування,
впровадження новітніх технологій у різних сферах життєдіяльності, зростання чисельності населення у великих містах – це ті фактори сьогодення, які потенційно містять у собі високий ризик заподіяння шкоди фізичним та юридичним
особам. Діяльність пов’язана із використанням
небезпечних об’єктів щоденно створює величезну загрозу для кожної особи. Намагаючись створити для себе комфортні та сприятливі умови
для життя, розробляючи нові пристрої та механізми, людина водночас, не бажаючи того, підвищує ризик заподіяння їй шкоди цими ж
об’єктами. В юридичній науці та законодавстві
ці об’єкти називають джерелами підвищеної небезпеки. Одним із таких джерел є транспортний
засіб, без якого неможливо уявити сучасне життя
будь-якої особи. Щорічна статистика кількості
дорожньо-транспортних пригод на дорогах України свідчить про надзвичайну високу небезпеку
автомобільного транспорту. Враховуючи подібні
тенденції, а саме постійне зростання ризику заподіяння шкоди, законодавець був змушений
шукати способи вирішення такої проблеми. При
цьому багаторічний світовий досвід переконує
нас в тому, що одним із найдієвіших способів
захисту майнових інтересів осіб, яким була завдана шкода внаслідок використання транспортних засобів, є і залишається страхування, а точніше страхування цивільної відповідальності
власників наземних транспортних засобів. У
зв’язку із цим, з метою захисту загальносуспільних інтересів, законодавчим органом України у
2004 році був прийнятий закон, яким на території України було запроваджене обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Слід погодитись із тим, що страхові правовідносин неодноразово виступали в якості об’єкта науково-теоретичних досліджень. У цьому відношенні не становлять виключення і відносини
страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів. Разом з тим, набрання
чинності новим Цивільним кодексом України, а
також прийняття Верховною Радою України За58

кону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» якісно змінили
стан правового регулювання даного виду страхування. Це в свою чергу зумовило необхідність проведення детального аналізу як безпосередньо положень прийнятих законодавчих актів, так і тих
проблем, які виникають на практиці при їх застосуванні. Отож, вищенаведені факти вказують на
недостатню наукову розробку досліджуваного питання, особливо враховуючи його новизну. Разом з
тим, питання страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів було предметом достатньо ґрунтовних наукових досліджень,
серед яких на особливу увагу заслуговують праці
таких вчених як М.Малєіна, Ю.Сплєтухова,
Д.Конокова, М.Галагузи, І.Тайновича, А.Рогачевського, А.Слєпнєва, А.Плєшкова та ін.
Мета статті полягає у необхідності надати
чітку характеристику інституту страхування цивільної відповідальності власників наземних
транспортних засобів. Разом з тим, в рамках даного дослідження уявляється неможливим здійснення комплексного аналізу досліджуваного виду страхування. У зв’язку із цим, основна увага у
цій статті буде приділена характеристиці істотних умов договору страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, а
також правовому становищу його учасників.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні
не викликає сумнівів та заперечень той факт, що
з усіх видів страхування відповідальності страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів є найбільш розповсюдженим. На його долю в країнах із розвинутим страховим ринком припадає близько 50-90% всіх
страхових внесків, які збираються по страхуванню цивільної відповідальності. Своєму інтенсивному розвиткові це страхування в більшій мірі
завдячує тій формі, у якій воно здійснюється
майже у всіх країнах світу, – в обов’язковій. Така
ситуація пояснюється кількома обставинами.
По-перше, транспортний засіб є джерелом
підвищеної небезпеки. Норми цивільного законодавства більшості країн світу у разі дорожньотранспортної пригоди саме власника транспортного засобу визнають відповідальним за те, що
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було завдано шкоди здоров’ю або майну третіх
осіб, окрім випадків, коли така пригода була наслідком непереборної сили або умислу потерпілого. Тобто, цивільна відповідальність водія транспортного засобу перед третіми особами в разі
дорожньо-транспортної пригоди настає майже
завжди, оскільки явища непереборної сили трапляються досить рідко, а довести в суді умисел
потерпілого дуже складно.
По-друге, такі цивільно-правові відносини
стосуються всього суспільства, мають масовий
характер, оскільки потенційно учасником дорожньо-транспортної пригоди може стати кожен
громадянин [6, с.112].
По-третє, внаслідок укладення договору
страхування цивільної відповідальності потерпілій особі надаються гарантії щодо відшкодування завданої їй та її майну шкоди, незважаючи на
майновий стан власника джерела підвищеної небезпеки та інші суб’єктивні фактори.
В Україні страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів здійснюється в обов’язковій формі з 28 вересня 1996 року. Саме тоді набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок і умови
проведення обов’язкового страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів”. Попри наявність багатьох недоліків у цій
постанові, вона все ж таки була першим нормативним актом, який запровадив на Україні
обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Першим і
основним її недоліком була відсутність механізму забезпечення здійснення даного виду страхування в обов’язковій формі. У зв’язку із цим, відсоток власників транспортних засобів, які все ж
таки укладали договір страхування відповідальності був дуже малим.
Окремі положення стосовно досліджуваного виду страхування містяться також у Законі
України “Про страхування”. Однак детальне нормативне врегулювання страхування відповідальності отримало лише із прийняттям Верховною Радою України 1 липня 2004 року Закону
України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних
транспортних засобів». Починаючи з 2005 року,
намітилась і тенденція щодо розвитку даного
виду страхування. Зокрема, це підтверджується
офіційними даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України оприлюдненими на офіційному сайті комісії, згідно
яких за період з 2005 до 2009 року кількість зібраних страховими компаніями страхових пре-

мій за обов’язковим страхуванням цивільної відповідальності власників транспортних засобів
зросла більш ніж в чотири рази.
Не дивлячись на свою назву, обов’язкове
страхування цивільної відповідальності оформляється договором страхування, який укладається між страхувальником та страховиком. Такий
договір переслідує подвійну мету [9, с.301]: 1)
забезпечення потерпілим особам відшкодування
збитків, заподіяних володільцями транспортних
засобів під час їх експлуатації (так звана соціальна мета) [8, с.35]; 2) охорона майнових інтересів специфічної групи страхувальників – власників механізованих засобів транспорту. Таким чином, страхування цивільної відповідальності
власників транспортних засобів є гарантією збереження майнових благ цих власників у разі виникнення обов’язку відшкодувати шкоду третім
особам [10, с.19]. В цьому полягає страховий інтерес, під яким слід розуміти матеріальні витрати, яких би зазнав страхувальник у випадку заподіяння ним шкоди третім особам, якщо б його
цивільна відповідальність не була застрахована
[13, с.11]. Зрозуміло, що законодавець при впровадженні обов’язково страхування не піклується
про приватні інтереси, тобто інтереси окремих
осіб, проте внаслідок укладення договору страхування відповідальності все ж таки досягається
подвійна мета [3, Ст.3].
Суб’єктами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності є страхувальники, страхові компанії, особи, цивільно-правова
відповідальність яких застрахована, Моторне
(транспортне) страхове бюро України (далі МТСБУ) та потерпілі особи.
Страхувальником може виступати дієздатна (фізична чи юридична) особа (резидент чи
нерезидент), яка фактично експлуатує транспортний засіб на будь-якій законній підставі (на
праві власності, праві господарського відання,
оперативного управління, за договором оренди,
довіреністю і т.п.) – тобто законний (титульний)
володілець. При цьому, враховуючи зміст
ст.1172 ЦК України, в договір традиційно включається умова про те, що якщо договір укладений з юридичною особою, його дія поширюється
на всіх осіб, які керують цим транспортним засобом в силу трудових відносин з його власником.
Справа в тому, що згідно вказаної статті безпосередній заподіювач шкоди, тобто працівник, не
несе відповідальності за завдану ним шкоду. Таку відповідальність законодавець покладає на
юридичну або фізичну особу (підприємця), з
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якою працівник перебуває в трудових (службових) обов’язках [12, с.715].
В свою чергу страховиками можуть виступати лише юридичні особи, створені у формі акціонерного, повного, командитного товариства
чи товариства з додатковою відповідальністю,
які у встановленому порядку отримали ліцензію
на право проведення обов’язкового страхування
цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Умовою отримання статусу страховика є також наявність достатнього статутного
капіталу. Згідно законодавства для страховика,
який займається видами страхування іншими,
ніж страхування життя мінімальний розмір статутного фонду встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро за валютним обмінним курсом
валюти України, встановленим Національним
банком України [2, Ст.30].
Після отримання ліцензії страховик повинен обов’язково вступити до складу Моторного
(транспортного) страхового бюро як асоційований або повний його член [2, Ст.13]. Підставами
для отримання ліцензії на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є відповідність ліцензійним умовам, що
встановлюються Уповноваженим органом та містять вимоги щодо розміру статутного фонду,
досвіду роботи на ринку добровільного страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів, сформованих страхових
резервів, наявності кваліфікованого персоналу та
можливостей опрацювання претензій на всій території України.
Для набуття статусу асоційованого члена
МТСБУ страховик зобов'язаний: 1) отримати ліцензію на здійснення страхування цивільно-правової
відповідальності; 2) сплатити до фонду захисту
потерпілих гарантійний внесок у розмірі, визначеному положенням про цей фонд, у сумі, не меншій
за еквівалент 100 тисяч євро. В свою чергу статус
повного члена МТСБУ страховик набуває за умови, що він вже є асоційованим членом МТСБУ, а
також здійснив гарантійний внесок на умовах, визначених у міжнародній системі автомобільного
страхування «Зелена картка» [3, Ст.51].
Особливим суб’єктом досліджуваних відносин є Моторне (транспортне) страхове бюро.
МТСБУ – це юридична особа, яка створена згідно з чинним законодавством, є неприбутковою
організацією, і діє на основі свого Статуту, погодженого з Державною комісією регулювання ринків фінансових послуг України. Першочерговою метою створення МТСБУ було забезпечення
платоспроможності страховиків, які отримали
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право здійснювати обов’язкове страхування відповідальності власників транспортних засобів та здатності їх виконувати свої зобов’язання перед страхувальниками. З іншої сторони МТСБУ забезпечує
членство України в міжнародній системи страхування відповідальності автовласників «Зелена картка» і виконує загальновизнані зобов’язання перед
аналогічними вповноваженими організаціями інших країн – членів цієї системи [5, с.545].
Учасником страхових правовідносин є також потерпіла (третя) особа (частіше використовується термін “вигодонабувач”). Не зважаючи
на те, що договір страхування цивільної відповідальності укладається із страхувальником, і посуті з метою захисту власне його майнових інтересів, страхове відшкодування однак виплачується саме потерпілій особі. Вищенаведене випливає з того, що договір страхування цивільної
відповідальності – це завжди договір на користь
третьої особи. В той же час ст.636 Цивільного
кодексу України передбачає, що якщо третя особа (наприклад, потерпіла) відмовилася від права,
наданого їй на підставі договору, то сторона, яка
уклала договір на користь третьої особи (наприклад, страхувальник), може сама скористатися
цим правом, якщо інше не випливає із суті договору. В даному разі договір страхування відповідальності і є тим винятком, передбаченим ЦК
України, оскільки страхувальник ні за яких умов
не має права на отримання страхового відшкодування від страховика.
Об’єктом обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності закон визначає
майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням особою,
цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну
потерпілих внаслідок експлуатації забезпеченого
транспортного засобу. Стосовно наведеного визначення об’єкта страхування у нас є певні зауваження. Справа в тому, що ні в ЦК України, ні
в Законі України «Про страхування» на даний
час термін «об’єкт страхування» не використовується. Натомість в їх змісті фігурує поняття
«предмет договору страхування» [1, Ст.980; 2,
Ст.4], визначення якого по-суті ідентичне до визначення об’єкта страхування, наведеного у Законі України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Одразу виникає
питання про розмежування понять «об’єкт страхування» та «предмет страхування», оскільки
вони не мають однозначного тлумачення як у
теоретичному аспекті, так і з точки зору практи-
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ки правового регулювання страхових відносин.
Так, під предметом традиційно прийнято розуміти будь-яке матеріальне явище, а об’єкт тлумачиться як те, на що спрямована будь-яка діяльність. У вирішенні даного питання ми розділяємо
думку Я.Чапічадзе, яка вказує, що об’єктом правовідносин є те, на що спрямовані суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів правовідносин.
Іншими словами, об’єкт страхування – це те на що
спрямовані дії сторін страхових правовідносин.
Такі дії мотивовані наявністю страхового інтересу,
точніше – мірою матеріальної заінтересованості,
пов’язаної з цивільною відповідальністю і збереженням матеріального стану в разі настання страхового випадку (оскільки відшкодування збитків
відбувається за кошти страховика). Таким чином,
предмет страхування є засобом матеріалізації страхового інтересу [13, с.10-11].
Важливе значення для страховика має той
факт, яким саме транспортним засобом була завдана шкода, і що взагалі розуміється під поняттям “забезпечений транспортний засіб”. Згідно з
Правилами дорожнього руху під механічним
транспортним засобом розуміється такий транспортний засіб, що приводиться в рух з допомогою двигуна. Поширюється цей термін на трактори, самохідні машини і механізми (крім транспортних засобів, робочий об’єм двигуна яких не
перевищує 50 куб. см), а також тролейбуси та
транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт [4, п.1.10]. В свою чергу Закон
України «Про обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних
транспортних засобів» (ст.1) під забезпеченим
транспортним засобом розуміє наземний транспортний засіб, зазначений у чинному договорі
обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності, або, залежно від умов договору
обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності, будь-який наземний транспортний засіб, який експлуатується особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована,
на законних підставах.
Укладення договору страхування цивільної
відповідальності не можливе без визначення переліку страхових випадків, настання яких зумовлює виплату страховиком відшкодування. Згідно
закону страховим випадком визнається подія,
внаслідок якої була заподіяна шкода третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди, що
сталася за участю забезпеченого транспортного
засобу і внаслідок якої настає цивільно-правова
відповідальність особи, відповідальність якої
застрахована за договором [3, Ст.6].

Особливе значення при укладенні договору
страхування цивільної відповідальності має визначення страхової суми. У зв’язку з тим, що наперед неможливо передбачити розмір шкоди, яку
завдасть страхувальник третім особам, а отже і
встановити чіткий розмір страхової суми, у страхову справу було введено поняття “ліміт відповідальності страховика” [7, с.61]. Це поняття означає, що збитки потерпілих осіб покриваються
страховиком лише в межах зазначеного в договорі страхування ліміту. Якщо ж збитки потерпілих осіб перевищують цей ліміт, то вони відшкодовуються безпосередньо страхувальником за
рахунок його власних коштів.
В Україні в законодавчому порядку визначені мінімально допустимі ліміти відповідальності
страховика, які поділяються на два види [3, Ст.9]:
1) обов’язковий ліміт відповідальності за шкоду
заподіяну внаслідок ДТП життю та здоров’ю потерпілих осіб, становить 51000 гривень на одного
потерпілого; 2) обов’язковий ліміт відповідальності за шкоду заподіяну майну потерпілих, становить
25500 гривень на одного потерпілого. У разі коли
загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п'ятикратний ліміт відповідальності страховика, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується.
Окрім страхової суми, в договорі страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів встановлюється франшиза
– частка власної участі страхувальника у відшкодуванні завданих ним збитків [7, с.65-66]. Розмір
франшизи при відшкодуванні шкоди, заподіяної
майну потерпілих, встановлюється при укладанні
договору і не може перевищувати 2 відсотки від
ліміту відповідальності страховика, в межах якого відшкодовується збиток, заподіяний майну
потерпілих. При цьому зі змісту ст.12 Закону
України «Про обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних
транспортних засобів» випливає безумовний характер такої франшизи. Це означає, що сума
франшизи завжди вираховується страховиком із
суми страхового відшкодування. Разом з тим,
наведене законодавче положення не носить імперативного характеру. У зв’язку із цим страховики практикують укладення договорів страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів без встановлення франшизи, щоправда із підвищеними ставками страхових платежів. В окремих випадках, передбачених
законом, франшиза взагалі не може бути визначена у договорі. Зокрема франшиза не застосовується при відшкодуванні шкоди, заподіяної жит-
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тю та здоров'ю потерпілих осіб.
Після оформлення всіх необхідних документів і досягнення згоди за всіма істотними умовами договору, страхувальник зобов’язаний
сплатити страховий внесок. В разі несплати, договір страхування взагалі не набирає чинності.
Щоправда, в даному разі є один виняток, передбачений законодавством. Так, наприклад, учасники бойових дій та інваліди війни, які визначені
законом, інваліди I групи, які особисто керують
належними їм транспортними засобами, а також
особи, що керують транспортним засобом, належним інваліду I групи, у його присутності, звільняються від обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності на території України.
Однак одразу виникає питання стосовно того,
хто буде відшкодовувати шкоду, завдану такими
особами. Відповідно до Закону України «Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів» (ст.13) відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є
зазначені особи, проводить МТСБУ.
В свою чергу для ще однієї категорії осіб
Закон передбачає певні пільги. Так, наприклад,
за умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об'ємом двигуна до
2500 куб. см включно розміри страхових платежів за договорами обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів – учасників війни, що визначені законом, інвалідів II групи,
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, віднесених до I та II категорій, пенсіонерів – громадян України, які особисто керують такими транспортними засобами, становлять
50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів.
Розміри індивідуальних страхових внесків
встановлюються страховиками самостійно шляхом добутку базового платежу та відповідних
коригуючих коефіцієнтів. Базовий платіж та коригуючі коефіцієнти розраховуються МТСБУ
актуарним методом на основі статистичних даних та рівня збитковості даного виду страхування в цілому по галузі за останній розрахунковий
період, який становить не менш як один рік.
Для заохочення безаварійної експлуатації
транспортних засобів, при укладанні договорів
обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності більше ніж на півроку, страховики наділені правом запроваджувати систему
зменшення страхових внесків для водіїв, які не
допускали
дорожньо-транспортних
пригод
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(страхових випадків) в період дії попередніх договорів обов'язкового страхування цивільноправової відповідальності, і навпаки – збільшення платежів для так званих “недисциплінованих”
водіїв [9, с.302]. Така система отримала назву –
бонус-малус [3, Ст.8]. За цією системою страхувальникові при укладанні договору обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності
присвоюється клас залежно від частоти страхових випадків, які виникли з вини особи, відповідальність якої застрахована. В тому разі, коли
страхувальник вперше укладає договір, йому
присвоюється клас 3. Залежно від кількості страхових випадків, які виникли у період дії попередніх договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності при укладанні з
ним такого договору на новий строк, застосовується підвищуючий коефіцієнт страхового тарифу з присвоєнням більш низького класу до найнижчого – М чи з урахуванням безаварійної експлуатації транспортного засобу та при відсутності страхових випадків, які виникли з вини страхувальника, – понижуючий коефіцієнт з присвоєнням більш високого класу. В першому випадку
розмір страхового внеску може бути збільшений
аж у 2,5 рази, а у другому – навпаки зменшений в
два рази [11, с.189].
Висновки. Вищенаведені положення свідчать про те, що страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів – це надійний механізм швидкого і повного відшкодування збитків, заподіяних страхувальником третім особам, тобто механізм цивілізованих відносин
при розв’язанні проблем, пов’язаних з наслідками
ДТП. Світова практика досі не виробила більш
ефективного способу захисту одночасно двох категорій осіб, а саме володільців джерел підвищеної
небезпеки (транспортних засобів) – заподіювачів
шкоди, та потерпілих осіб. Звичайно, страхування
не може звільнити особу від відповідальності. Однак воно може суттєво зменшити тягар майнових
витрат (збитків), зумовлених підвищеним ризиком
експлуатації транспортних засобів.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Постановка проблеми. Реалізація норм
цивільного процесуального права забезпечує поступальний рух і розвиток цієї галузі права в цілому. Тому без фактичного втілення у практичному житті шляхом реалізації закріплених у ній
приписів норма цивільного процесуального залишатиметься лише декларативним постулатом,
бездієвою конструкцією. Прийняття Цивільного
процесуального кодексу України (далі - ЦПК) 18
березня 2004 р. призвело до суттєвого зростання
кількості нових інститутів цієї галузі права, що
спричинило чимало неузгодженостей і колізій у
практичному застосуванні цивільно-процесуальних
норм. Їх усунення – першочергове завдання для
всіх науковців сучасного періоду. Тим більше, що
сам цивільний процес по суті є загальною прикладною формою реалізації приписів норм цивільного
процесуального права.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Усвідомлення виняткової важливості реалізації
норм цивільного процесуального права неодноразово ставало об’єктом самостійних наукових
досліджень, у яких наголошувалося на необхідності поглибленого теоретичного аналізу окресленого питання. Будучи однією з центральних
проблем науки цивільного процесуального права, окремі аспекти реалізації норм цієї галузі
права неодноразово привертали до себе увагу
таких процесуалістів, як В. М. Горшеньов, І. Я.
Дюрягін, Н. О. Земченко, К. І. Комісаров, А. О.
Мельніков, Ю. І. Мельніков, Ю. К. Осіпов, Л.
С.Самсонова, Н. О. Чечіна,
Д. М. Чечот, Р. В.
Шагієва, М. Й. Штефан, В. В. Ярков та ін. Водночас у дослідженнях згаданих науковців зміст і
форми реалізації норм цивільного процесуального права розкриваються здебільшого опосередковано і дещо поверхнево, не враховуючи при
цьому особливостей процесу здійснення правосуддя в цивільних справах. Усе це в сукупності
посилює неоднозначність у науковому розумінні
та застосуванні норм цивільного процесуального
права на практиці.
Мета статті. З огляду на все наведене, автор ставить за мету всебічне дослідження змісту
та ґрунтовний аналіз форм реалізації норм цивільного процесуального права.
Виклад основного матеріалу. Ю. К. Осіпов стверджував, що цивільний процес має своїм
64

призначенням забезпечення реалізації приписів,
що містяться в нормах процесуального права [12,
c. 44]. Підтримує цей погляд В. В. Ярков, який
відзначає, що шляхом реалізації норм цієї галузі
права забезпечується поступальний рух цивільного процесуального права [18, c. 61]. Встановлення сутності правореалізації розкриває те головне, чим цивільний процес є насправді.
Справді, в результаті реалізації процесуально-правових норм утворюються особливі суспільні відносини, наділені власним предметом,
що пов’язаний зі здійсненням правосуддя в цивільних справах. Більше того, норми цивільного
процесуального права та суспільні результати, на
які вони спрямовані, прямо чи опосередковано
пов’язані зі свідомою діяльністю людей по реалізації цих норм, по втіленню їх в життя в межах
юридичного процесу з дотриманням загальнолюдських цінностей. Тому В. В. Ярков, окрім
суто правового механізму реалізації процесуальних норм, виділяє також соціальний і психологічний механізми [18, c. 51]. Погоджуються з ним і
інші процесуалісти, які доводять, що норми цивільного процесуального права виховують самим
фактом свого існування, закріпленими в них правилами поведінки для конкретної ситуації, які
сполучають правові та моральні вимоги [6, c. 99;
14, c. 58-66]. Наведені міркування повністю підтверджуються закріпленими в ЦПК України (ст.
1) основними завданнями цивільного судочинства, серед яких чільне місце посідає багатоаспектна категорія – справедливість, що поєднує в
своєму змісті моральні, етичні, філософські, соціальні та юридичні фактори впливу на свідомість і поведінку людини. Як відзначено в Концепції вдосконалення судівництва від 10 травня
2006 року, вимога справедливої судової процедури є визначальним складником верховенства
права, що створюється на засадах законності,
рівності учасників процесу, змагальності диспозитивності, гласності, відкритості й обов’язковості виконання судових рішень (Розд. ІІ ст.2).
Більше того, норми цивільного процесуального
права в своєму змісті, з одного боку, прямо закріплюють основні принципи правової держави
(ст. 6, 10, 11 ЦПК України тощо), а з іншого –
скеровують усі цивільні процесуальні правовідносини на досягнення захисту порушених, неви-
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знаних чи оспорюваних прав, свобод чи інтересів
фізичних, юридичних осіб, держави. Цим норми
цивільного процесуального права здійснюють не
просто регулювання правовідносин, що виникають, змінюються і припиняються при здійсненні
правосуддя, але й забезпечують втілення на
практиці основоположних засад судочинства,
реалізація яких сприяє пануванню законності,
підвищує правосвідомість і виховує повагу до
вимог законодавства в цілому. Будучи текстуально пронизаними загальновизнаними керівними
ідеями демократичного суспільства, норми цивільного процесуального права виступають комплексним механізмом, що функціонує на засадах
верховенства права відповідно до міжнародних
стандартів і справді гарантує право особи на
справедливий суд.
Та перш ніж сформулювати загальне розуміння реалізації норм цивільного процесуального
права, потрібно з’ясувати характерні риси, зміст і
конкретні прояви такої діяльності. Особливості
цивільного процесуального права та специфічність предмета правового регулювання процесуальних правовідносин дозволяють деяким ученим виділяти в змісті реалізації правових норм
дві сторони: нормальну (де відбувається реалізація диспозиції правової норми) і забезпечувальну
(де здійснюється реалізація санкції правової норми) [11, c. 111]. Справді, процесуальні дії учасників процесуальних правовідносин можна віднести одночасно до різних ділянок правореалізації. Стосовно реалізації однієї процесуальної норми це буде втіленням у життя вимог диспозиції.
Але для тієї норми, для якої реалізація першої є
необхідною умовою дії, ці правомірні дії будуть
реалізацією її гіпотези.
Діяльність судових органів і учасників цивільного процесу зумовлена, насамперед, існуванням певних матеріально-правових відносин
між ними, а отже, і необхідністю реалізувати норми відповідної галузі матеріального права. Проте оскільки цей процес переважно здійснюється в
формі і порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством, автоматично відбувається реалізація і цивільних процесуальних
норм. Реалізація будь-якої правової норми відбувається через те суспільне відношення, яке за її
допомогою впорядковується. З цього приводу К.
І. Комісаров стверджував, що потреба суспільства в процесуальному праві зумовлена тим, що
існує необхідність у примусовій реалізації конкретних матеріальних суб’єктивних прав і
обов’язків, тому процес у цілому виступає в яко-

сті форми застосування матеріально-правових
приписів [7, c. 14-15].
Реалізація норм цивільного процесуального права також здійснюється у відповідних формах, які неодноразово досліджувалися вченими
теоретиками та процесуалістами. В теорії розрізняють такі форми реалізації норм права: використання, виконання, дотримання і застосування [1,
c. 220; 5, c. 8-10; 9, c. 35; 17, c. 246]. Запозичують
таку класифікацію, що вивірена практикою і підтверджена багатьма науковими дослідженнями в
цій сфері, й учені-процесуалісти. Одним з перших спробував розмежувати різні форми реалізації норм цієї галузі права В. М. Горшеньов [4,
c. 33-34], що знайшло подальший розвиток у
працях Ю.І. Мельнікова [11]. У працях сучасників однозначно закріплено, що настання юридичних фактів призводить до реалізації процесуальних норм у найрізноманітніших формах –
шляхом їх виконання, використання, дотримання
та застосування [18, c. 55].
Та незважаючи на доволі вичерпну регламентацію цього питання, не всі з наведених форм
реалізації правової норми однозначно сприймаються вченими-процесуалістами. Деякі з них заперечують можливість залучення до цивільного
процесу всіх чотирьох форм реалізації норми
цивільного процесуального права.
Зокрема, К. І. Комісаров підкреслює, що
при всій своїй специфічності, норми процесуального права реалізуються шляхом їх дотримання,
використання і застосування [8, c. 77]. Ототожнюють виконання і використання норм цивільного процесуального права А.О. Мельніков, А.І.
Кудряшова, які визначають, що реалізація норм
права відбувається в формі їх виконання (використання) і дотримання [10, c. 23-24].
Насправді поєднувати ці поняття неможливо ні з позицій формальної логіки, ні законодавчої техніки, ні сутністно-змістового наповнення. На нашу думку, вони розмежовуються за
об’єктом реалізації, а саме: коли мова йде про
реалізацію передбачених у нормі цивільного процесуального права юридичних прав, – задіюється
така форма реалізації, як використання; а коли
об’єктом правореалізації стають цивільні процесуальні обов’язки суб’єктів правовідносин – норма
цивільного процесуального права підлягає виконанню. Таке розуміння зустрічається в деяких теоретичних джерелах [17, c. 246] і в працях з цивільного процесуального права [11, 111-112].
В. М. Горшеньов, навпаки, усуває з переліку форм реалізації застосування норм цивільного
процесуального права, які, на його думку, в ос-
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новному тільки дотримуються, виконуються і
використовуються [3, c. 225]. З цим твердженням
також не можна погодитися. Якщо заперечувати
можливість застосування норм цивільного процесуального права, то незрозуміло як вони реалізовуватимуться у процесі у випадку, коли суб’єктами відповідних правовідносин вони не використовуються, не виконуються і не дотримуються.
Тим більше, що переважна більшість норм ЦПК
адресована (Розд. ІІІ “Позовне провадження”,
Розд. ІV “Окреме провадження”, Розд. V “Перегляд судових рішень” тощо) виключно суду, отже, їх реалізація здійснюється, як правило, в формі застосування.
Протиставляє наведені твердження Н.О.
Чечіна, яка вважає, що реалізація норм можлива
або в формі їх дотримання, або в формі застосування [15, c. 13]. Ця точка зору дотепер залишається домінуючою в наукових колах [2, c. 168].
Справді, застосування норм процесуального права є механізмом здійснення правосуддя, що може
реалізовуватися лише спеціально уповноваженим
на це державним органом – судом. Реалізація іншими учасниками процесу норм цивільного процесуального права (в формі їх виконання, використання, дотримання) призводить до виникнення
правовідносин не прямо, а лише через дії суду.
Тому беззаперечним залишається виняткова важливість ролі судових органів у процесі реалізації норм цивільного процесуального права.
Адже, як закріплено в ст. 124 Конституції України, правосуддя в нашій державі здійснюється
виключно судами. Окрім цього, по-перше, саме
вони уповноважені і компетентні застосовувати
норми цивільного процесуального права; подруге, реалізовані іншими учасниками цивільного процесу норми цієї галузі права набуватимуть
юридичного значення в процесі здійснення правосуддя лише після прийняття їх судом. Наприклад, подана до суду в порядку ч. 1 ст. 118 ЦПК
України позовна заява призведе до відкриття провадження у справі (ст. 122 ЦПК України) тільки,
якщо суддя встановить її відповідність вимогам
законодавства (ст. 119 – 120 ЦПК України) і не
знайде підстав для повернення позовної заяви або
залишення її без руху (ст. 121 ЦПК України). Саме
суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин справ: роз’яснює особам, які беруть участь у
справі, їх права та обов’язки, а також попереджує
про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій (ч. 4 ст. 10 ЦПК України).
Якщо застосування норм цивільного процесуального права має місце тоді, коли йдеться
про здійснення правосуддя в цивільних справах у
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цілому, то дотримання, виконання та використання проявляються в тих випадках, що стосуються реалізації конкретними учасниками процесу належних їм процесуальних прав і обов’язків. Та помилковим буде також твердження, що
суди тільки застосовують норми цивільного процесуального права, адже у випадках, коли реалізується норма, адресована безпосередньо суду
(регламентує його повноваження – склад суду
(ст. 18 ЦПК України), дослідження доказів (ст.
179 ЦПК України), процедура розгляду і вирішення справ (глава 4, 7 Розд. ІІІ ЦПК України)
тощо), вона також може виконуватися, використовуватися і дотримуватися. Суд розглядає і вирішує цивільну справу, спираючись на власні
повноваження з метою справедливого, неупередженого і своєчасного захисту прав та інтересів
учасників судочинства, вдаючись для цього до всіх
можливих форм реалізації норм цивільного процесуального права. Інша справа, що решта осіб, які
беруть участь у справі, застосовувати норми цивільного процесуального права без санкціонуючого
впливу судових органів не можуть. Наприклад,
укладена сторонами мирова угода отримає юридичне значення лише після її визнання судом (ч. 5 ст.
175 ЦПК України). Підтримується даний висновок
і серед процесуалістів [18, c. 55].
Поряд з цим правильною видається точка
зору Л. С. Самсонової, яка стверджує, що специфіка реалізації норм цивільного процесуального
права полягає не лише в особливому становищі
суб’єкта правозастосування, але і в оперативності процедури застосування цивільних процесуальних норм [13, c. 56-57]. Справді, юридичне
значення та правові наслідки матиме не просто
фактично здійснена реалізація приписів норм
цивільного процесуального права, але здійснена
у відповідній процесуальній формі.
Підсумовуючи все вищесказане, вважаємо
за необхідне сформулювати авторське визначення розглянутих понять. Так, форми реалізації
норми цивільного процесуального права – це
шляхи такої діяльності, які характеризуються
загальним, зовнішнім проявом втілення в цивільних процесуальних відносинах приписів норм
цієї галузі права у вигляді застосування, виконання, використання та дотримання.
Застосування норми цивільного процесуального права – це зовнішня форма реалізації
норм цивільного процесуального права, що полягає в практичному втіленні її приписів у цивільні процесуальні правовідносини шляхом здійснення судом своїх повноважень з метою спра-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 478. Правознавство.

О.В. Підлубна

ведливого, неупередженого і своєчасного розгляду та вирішення цивільних справ.
Виконання норм цивільного процесуального
права – це зовнішня форма реалізації норм цивільного процесуального права, що полягає в практичному втіленні її приписів у цивільні процесуальні
правовідносини шляхом здійснення адресатом норми обов’язків, закріплених у ЦПК України.
Використання норм цивільного процесуального права – це зовнішня форма реалізації
норм цивільного процесуального права, що полягає в практичному втіленні її приписів у цивільні процесуальні правовідносини шляхом здійснення адресатом норми прав, закріплених у
ЦПК України.
Дотримання норм цивільного процесуального права – це зовнішня форма реалізації норм цивільного процесуального права, що полягає у практичному втіленні її приписів у цивільні процесуальні правовідносини шляхом утримання адресатом
норми від учинення заборонених в ній дій.
Водночас суд і учасники цивільного процесу повинні здійснювати не просто належні дії в
належному місці в належний час, але і в належній послідовності, в той самий спосіб, який встановлений у процесуальному законодавстві. Тільки в такому випадку можна говорити про повне і
неухильне застосування, дотримання, виконання
і використання норми цивільного процесуального права. Тому для належної реалізації цивільної
процесуальної норми необхідно, щоб закріплені
в ній процесуальні дії здійснювалися не лише у
передбаченій законодавством формі, але й у чітко встановлений спосіб, що сприятиме ефективності процесуальних дій.
Справді, різні форми реалізації норм цивільного процесуального права на практиці здійснюються в різний спосіб. Зокрема, виконання
правила, закріпленого в ч. 2 ст. 218 ЦПК України
(після проголошення рішення, суд, який його
ухвалив, не може сам скасувати або змінити це
рішення) очевидно здійснюватиметься шляхом
утримання від вчинення перелічених дій, тобто
виражатиметься в бездіяльності. Дотримання
норми ч. 1 ст. 59 ЦПК України (суд не бере до
уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом) також здійснюватиметься в пасивний спосіб – невчиненням указаних дій. Натомість ч. 1 ст. 82 ЦПК України (суд
може відстрочити сплату судового збору) реалізується безумовно активними діями. Так само ч.
3 ст. 30 ЦПК України (сторони можуть укласти
мирову угоду на будь-якій стадії цивільного

процесу) не може бути використана без вчинення
певних вольових активних дій.
Усе наведене обґрунтовує необхідність виділення поряд з формами реалізації норм цивільного процесуального права способи такої діяльності, що в якості самостійного критерію сприятиме максимально повній реалізації всіх приписів цивільного процесуального законодавства,
дозволить удосконалити процедуру здійснення
правосуддя та допоможе у визначенні ефективності вітчизняного цивільного процесуального
законодавства. Адже, як відзначено в Концепції
вдосконалення судівництва від 10 травня 2006
року, завданням подальшого розвитку правосуддя є реальне утвердження верховенства права у
суспільстві і забезпечення кожному права на
справедливий судовий розгляд у незалежному та
неупередженому суді (Розд. ІІ).
Вважаємо, що способи реалізації норм цивільного процесуального права – це конкретні
шляхи такої діяльності, які характеризуються
внутрішнім проявом втілення в цивільних процесуальних відносинах приписів норм цієї галузі права у чітко визначений законодавством
спосіб – вчиненням активних дій чи у вигляді
бездіяльності.
У зв’язку з цим пропонуємо серед способів
реалізації норм цивільного процесуального права
виділити два різновиди: активний і пасивний.
Перший спосіб полягає в тому, що реалізація приписів норми цивільного процесуального
права здійснюється шляхом вчинення активних
дій, що в тексті цивільного процесуального закону виражається у вигляді: уповноваження діяти
в певний спосіб (ст. 17 ЦПК України – сторони
мають право передати спір на розгляд третейського суду, ч. 1 ст. 93 ЦПК України – суд може
постановити ухвалу про тимчасове вилучення
доказів, ст. 12 ЦПК України – особа, яка бере
участь у справі, має право на правову допомогу);
обов’язок діяти в певний спосіб (ч. 7 ст. 6 ЦПК
України – про розгляд справи в закритому судовому засіданні суд зобов’язаний постановити
мотивовану ухвалу, ч. 3 ст. 10 ЦПК України –
кожна сторона повинна довести ті обставини, на
які вона посилається як на підставу своїх вимог,
ч. 2 ст. 50 ЦПК України – свідок зобов’язаний
дати правдиві показання); основоположних засад
здійснення правосуддя в цивільних справах (ч. 1
ст. 7 ЦПК України – цивільне судочинство здійснюється державною мовою, ч. 1 ст. 6 ЦПК
України – розгляд справ у всіх судах проводиться усно і відкрито, ст. 4 ЦПК України – суд за-
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хищає права, свободи та інтереси фізичних,
юридичних осіб та суспільні інтереси).
Другий спосіб реалізації норм цивільного
процесуального права, навпаки, виражається в
утриманні від вчинення передбачених у нормі
права дій, що закріплено в законодавстві у вигляді: прямої заборони (ч. 8 ст. 8 ЦПК України –
забороняється відмова в розгляді справи з мотивів суперечливості законодавства, ч. 4 ст. 116
ЦПК України – забороняється передавати до іншого суду справу, яка розглядається судом);
обов’язку не вчиняти певні дії (ч. 1 ст. 41 ЦПК
України – не можуть бути представником у суді
особи, які діють у цьому процесі як секретар,
перекладач, свідок; ч. 5 ст. 53 ЦПК України –
експерт не має права збирати матеріали за власною ініціативою, ч. 2 ст. 59 ЦПК України – обставини справи не можуть підтверджуватися іншими засобами, ніж визначені законодавством, ч.
1 ст. 51 ЦПК України перераховує осіб, які не підлягають допиту); основоположних засад здійснення
правосуддя в цивільних справах (ч. 2 ст. 6 ЦПК
України - ніхто не може бути позбавлений права на
інформацію про час розгляду своєї справи, ч. 2 ст.
61 ЦПК України – обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування, ч. 1 ст.
117 ЦПК України – спори між судами про підсудність не допускаються та ін.).
Поряд з цим, очевидно, що не всім формам
реалізації цивільних процесуальних норм притаманні обидва способи реалізації. Так, застосування можливе лише в активний спосіб, навіть у
тому випадку, коли змістом вчинених процесуальних дій буде утримання від них. Наприклад,
застосовуючи положення ст. 121 ЦПК України,
суд хоча і залишає позовну заяву без руху (тобто
по суті утримується від вчинення активних дій –
відкриття провадження у справі), але фактично
все одно здійснює вольові дії – постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення
заяви без руху, що неможливо у вигляді бездіяльності. Решта форм реалізації норм цивільного
процесуального права знають активний і пасивний спосіб реалізації.
Водночас окремі норми цивільного процесуального права можуть реалізовуватись двома
різними способами паралельно. Йдеться, зокрема, про основоположні засади відправлення правосуддя в цивільних справах, які реалізуються в
активний і пасивний спосіб одночасно. Наприклад, реалізація ст. 5 ЦПК України (суд зобов’язаний поважати честь і гідність усіх учасників цивільного процесу) може здійснюватись
як шляхом вчинення активних дій, спрямованих
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на справедливий, неупереджений та своєчасний
розгляд і вирішення цивільної справи, так і в
утриманні від дій, які надавали б переваги чи
обмеження в правах суб’єктам цивільних процесуальних правовідносин.
Способи реалізації норм цивільного процесуального права залежать і від адресатів нормативних приписів. Наприклад, реалізація ч. 3 ст. 6
ЦПК України (закритий судовий розгляд) судом
здійснюється в формі застосування активним способом, тоді як для осіб, які беруть участь у справі,
може виражатися як в активний спосіб (коли вони
подають клопотання про закритий судовий розгляд
з метою забезпечення таємниці усиновлення), так і
в пасивний (коли суд вирішує провести розгляд
справи в закритому судовому засіданні, щоб уникнути розголошення державної таємниці).
Не можна погодитися з позицією К. І. Комісарова, який наполягає, що правозастосування
пов’язано з примушуванням інших осіб і цим
суттєво відрізняється від використання, дотримання і виконання правових приписів, які передбачають добровільні дії адресатів по відношенню до “самих себе” [7, c. 7]. Це твердження не
відповідає дійсності, адже приписи застосованих
судом норм цивільного процесуального права можуть добровільно виконуватися особами, щодо
яких вони використовуються. Наприклад, положення, закріплене в ч. 4 ст. 10 ЦПК України (суд
роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх
права та обов’язки), не містить ознак примусовості
ні в застосуванні, ні в інших формах реалізації норми цивільного процесуального права.
Іншою відмінністю між двома способами є
те, що порушення приписів норми цивільного
процесуального права, реалізація якої має бути
активною, виражається у вчиненні непередбачених нею дій (всупереч вимогам ч. 1 ст. 19 ЦПК
України, головуючий голосує першим) або в
утриманні від дій взагалі (незаявлення суддею
самовідводу за наявності підстав, передбачених
ст. 20 ЦПК України); тоді як порушення вимог
норми цивільного процесуального права, реалізація якої має відбуватися в пасивний спосіб,
можлива лише активними діями (суддя, який
брав участь у перегляді справи в суді касаційної
інстанції, бере участь у цій справі, що суперечить ч. 3 ст. 21 ЦПК України).
Одразу відзначимо, що порушення такого
роду призводять до однакових процесуальних
наслідків. Реалізація норм цивільного процесуального права в спосіб, інакший від передбаченого законодавством, кваліфікується як порушення
норм цивільного процесуального права, що, мо-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 478. Правознавство.

О.В. Підлубна

жуть бути підставою для скасування судового
рішення (ст.ст. 309, 338 ЦПК України та ін.).
А оскільки всі суб’єкти цивільних процесуальних
правовідносин повинні добросовісно здійснювати
свої процесуальні права та виконувати процесуальні обов’язки, закріплені в нормах цивільного
процесуального права (ч. 3 ст. 27 ЦПК України), то
реалізація останніх повинна здійснюватись у чітко
визначений законодавством спосіб – вчиненням
активних дій чи у вигляді бездіяльності.
Якщо порівнювати форми та способи реалізації норм цивільного процесуального права як
різнопланові прояви одного правового явища, то
вони співвідносяться між собою як загальне і
конкретне, де форми реалізації нормативних
приписів – це загальне регулювання, що в цілому
відповідає на питання: «У який спосіб, як відбувається реалізація цивільної процесуальної норми?», а способи такої реалізації – це конкретне,
що вказує «Які саме дії вчиняються?». Зв’язок
цих правових категорій очевидний, адже численність процесуальних норм породжує при їх реалізації множинність комбінаційних утворень, в
яких одна ланка правореалізації нерозривно
пов’язана з іншою і кожна з них при втіленні в
життя вимог процесуальної норми виконує свою
функціональну роль у правореалізації [16, c. 54].
Інакше кажучи, форми реалізації норм цивільного процесуального права – це зовнішній
прояв цієї діяльності, що здійснюється шляхом
застосування, виконання, використання і дотримання; а способи реалізації норм цивільного
процесуального права – це конкретний внутрішній зміст окремих форм правореалізації, який
знаходить свій вираз у вчиненні активних чи пасивних дій.
Велика юридична енциклопедія розкриває
поняття “реалізація норм права” (франц.
realisation – здійснення) як процес втілення правових приписів у поведінці суб’єктів та їх практичній діяльності по здійсненню прав і виконанню юридичних обов’язків [17, c. 246]. Дещо з
іншої точки зору розглядає цей процес І. Я. Дюрягін, який пропонує під реалізацією права розуміти перетворення, втілення правових норм у
фактичну діяльність організацій, органів, посадових осіб і громадян [5, c. 7]. Деталізує наведене твердження з позицій процесуальної науки Р.
В. Шагієва, яка доводить, що реалізація норм
цивільного процесуального права є певною системою взаємопов’язаних, цілісних, послідовних
ділянок втілення в процесуальних правовідносинах, зведеної в процесуальний закон волі народу,

що розміщена в кожному структурному елементі
процесуальної норми [16, c. 54].
З наведеними визначеннями важко погодитись, оскільки всі вони (особливо останнє) мають
дещо відсторонений від практичного аспекту правореалізації характер, не враховують особливостей
суб’єктного складу цивільних процесуальних правовідносин і функціонального призначення цивільного процесуального права в цілому. Тому, з
огляду на проведений вище аналіз специфіки,
форм і способів реалізації норми цивільного процесуального права, вважаємо за доцільне дати авторське визначення цієї правової категорії.
Висновки. Реалізація норм цивільного
процесуального права – це послідовна діяльність
суду та інших учасників цивільних процесуальних правовідносин, в ході якої здійснюється
практичне втілення в життя завдань цивільного
судочинства з метою найбільш повного захисту
порушених, невизнаних або оспорених прав,
свобод чи інтересів фізичних осіб, юридичних
осіб та держави. Правореалізація цивільнопроцесуальних норм можлива шляхом здійснення багатофункціональних комбінацій чотирьох
рівнозначних форм: застосування, виконання,
використання та дотримання, а також в активний
і пасивний способи. Форми реалізації норми цивільного процесуального права – це шляхи такої
діяльності, які характеризуються загальним, зовнішнім втіленням в цивільних процесуальних
відносинах приписів норм цієї галузі права у вигляді 1) застосування, 2) виконання, 3) використання і 4) дотримання.
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Постановка проблеми. В умовах, коли
продовжується судово-правова реформа в Україні, одним із центральних питань є забезпечення
захисту прав, свобод та інтересів фізичних, юридичних осіб та держави. Оскільки цивільний процес
України здійснюється відповідно до засад змагальності та диспозитивності, то великого значення
набуває забезпечення рівності процесуального становища сторін, тобто надання їм однакових можливостей для захисту своїх прав, свобод та інтересів. Саме процесуальна рівність сторін надає їм
можливість “змагатися” у процесі та доводити ті
обставини, на які вони посилаються як на підставу
своїх вимог та заперечень, а також розпоряджатися
своїми процесуальними правами.
Принцип рівності сторін надає особам рівні
можливості для захисту своїх прав, свобод та
інтересів в цивільному процесі, що є гарантією
справедливого судового розгляду справи, тому
велике значення має форма нормативного закріплення даного принципу та дослідження його
змісту. Оскільки саме від його змісту та способу
формулювання даного принципу в цивільному
процесуальному законодавстві України залежить
його реалізація на практиці при розгляді та вирішенні цивільних справ.
Метою статті є дослідження основних
ознак принципу рівності сторін цивільного судочинства, форм його нормативного вираження, а
також аналіз думок науковців щодо змісту принципу рівності сторін та їх характеристика.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Принцип рівності сторін у цивільному судочинстві поряд з іншими принципами цивільного процесуального права почали досліджувати ще наприкінці XIX ст. початку XX ст. Такі процесуалісти як Є.В. Васьковський, Ф.Х. Гольмстен,
Є.О. Нєфєдьєв, Т.М. Яблочков та інші, які виділяли основні характерні риси та зміст принципу
рівності сторін. Також даний принцип в загальних рисах був об’єктом дослідження радянських
вчених – С.Н. Абрамова, М.Г. Авдюкова, О.Т.
Боннера, М.Л. Гурвіча, О.Ф. Клейнмана, К.С.
Юдельсона та ін. Більш детальне вивчення даного принципу здійснювали В.М. Семенов, М.К.
Треушніков, А.А. Ференс-Сороцький.

На сучасному етапі розвитку науки цивільно-процесуального права принцип рівності сторін досліджували українські науковці С.В. Васильєв, В.А. Кройтор, В.І Тертишніков, С.Я. Фурса,
М.Й. Штефан, та російські – М.А. Вікут, О.Ф.
Воронов, А.О. Власов, І.М. Зайцев, Т.В. Сахнова,
Л.В. Туманова тощо.
Проте не зважаючи на увагу науковців до
даного питання все-ж-таки немає єдиної думки
щодо поняття та змісту принципу рівності сторін, гарантій його забезпечення.
Виклад основного матеріалу. Принципи
права можна вважати індивідуалізуючою ознакою відповідної галузі права. Разом із предметом та методом правового регулювання суспільних відносин принципи права виражають основні характерні особливості, риси галузі права.
Цивільному процесуальному праву України також характерна своя система принципів, які перебувають між собою у тісному взаємозв’язку,
що сприяє їх ефективному застосуванню. Одним
з таких принципів виступає принцип рівності
сторін у цивільному судочинстві.
В науковій літературі відсутня єдність думок щодо того, чи виступає принцип рівності
сторін самостійним принципом цивільного судочинства. Такі українські науковці як Ю.В. Білоусов, Ю.С. Червоний, С.І. Чорнооченко не виділяють його як самостійний принцип цивільного
процесуального права України [19, с.22-30; 8,
с.31-57; 21, с.28-37]. З даною позицією можна не
погодитись, оскільки принципу рівності сторін
притаманні риси, які дають змогу виділити його
в якості самостійного принципу.
По-перше, це соціально – історична зумовленість принципу. Як стверджує А.М. Колодій,
принципи права є соціальними явищами – як за
джерелом походження, так і за змістом: їх виникнення обумовлено потребами суспільного розвитку, в них відображаються закономірності суспільного життя [11, с. 7]. Тобто на різних етапах
розвитку суспільства у сутність принципу рівності сторін вкладався різний зміст. Зі становленням державності в Україні почало розвиток положення про те, що при розгляді справ в судах
обидві сторони повинні наділятися рівними процесуальними правами. Надалі це положення за-
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кріпилося у вигляді принципу цивільного судочинства. Однак в деякі історичні періоди, враховуючи соціальне становище населення України,
можна вважати що даний принцип порушувався
(при розгляді цивільної справи привілеї мала
вища за соціальним становищем сторона). На
сучасному етапі даний принцип знайшов своє
нормативне вираження в ЦПК України 2004 р., в
якому зазначено, що сторони мають рівні права та
обов’язки. Хоча на сьогодні також можна говорити
про фактичну нерівність сторін, наприклад, коли
через складні юридичні конструкції у законодавстві особа не розуміє змісту тієї чи іншої норми права, та в свою чергу не може скористатися своїми
правами. Також, коли від імені однієї сторони виступає кваліфікований представник, а інша сторона
через відсутність коштів не має можливості скористатися правовою допомогою та ін.
По-друге, принципи, як основні нормативні
положення визначають структуру та основні і
суттєві риси цивільного процесуального права в
цілому, охоплюють всі його інститути, вказують
на методи досягнення мети процесу, визначають
характер, зміст діяльності суб’єктів цивільного
процесуального права [15, с. 150]. Принцип рівності сторін є положенням, яке відображає особливість цивільного процесу. А саме те, що сторонам
надаються рівні можливості для доведення своєї
позиції в суді та захисту своїх прав, свобод та інтересів. З цією метою закон наділяє сторін комплексом процесуальних прав та обов’язків.
По-третє, принцип рівності сторін є нормативною основою, яка пронизує цивільний процес
і діє на всіх стадіях судочинства та знаходить
своє опосередковане вираження у багатьох нормах цивільного процесуального права України
(ст. 10, 27, 31, 38, 74, 90 ЦПК України та ін).
Даний принцип застосовується судом при
тлумаченні норм цивільно-процесуального права
для правильного їх застосування. Цей принцип
допомагає зрозуміти інші норми цивільного процесуального права.
По-четверте, принцип рівності сторін визначає напрямок, в якому повинні створюватися та
удосконалюватися норми цивільного процесуального права. Відповідно до положення ст. 24 Конституції України всі громадяни мають рівні конституційні права та свободи та є рівними перед законом [1], тому і при розгляді цивільних справ в
суді сторони повинні наділятися рівними процесуальними правами та обов’язками. Це є гарантією
справедливого та неупередженого розгляду справи,
що в свою чергу виступає міжнародним стандартом захисту прав, свобод та інтересів осіб.
72

По-п’яте, принцип рівності сторін у цивільному судочинстві закріплений в ст. 31 ЦПК
України, тому що жоден принцип не може існувати поза нормою права, в противному разі це
буде лише поглядом, ідеєю, але не принципом
галузі права [20, с. 64].
Конституція України не закріплює принципу рівності сторін як самостійного принципу
цивільного судочинства. Це можна вважати недоліком українського законодавства. Наприклад,
в Конституції Російської Федерації даний принцип закріплений в окремій статті, де зазначається, що правосуддя здійснюється на засадах змагальності та рівності сторін [2], тому враховуючи
позитивний досвід Російської Федерації пропонуємо закріпити принцип рівності сторін у цивільному судочинстві на конституційному рівні.
В главі 1 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), яка називається «Основні положення», закріплені основні
принципи цивільного судочинства, такі як змагальності, гласності, диспозитивності тощо [3, с. 67]. Однак принцип рівності сторін цивільного
судочинства закріплений в главі 4 ЦПК України,
яка визначає правовий статус учасників цивільного
процесу, а саме ч. 1 ст. 31 ЦПК України містить
положення про те, що сторони мають рівні процесуальні права та обов’язки. З огляду на вищенаведене вважаємо, що статтю, яка закріплює принцип
рівності сторін у цивільному судочинстві варто
перенести до глави 1 ЦПК України, оскільки поряд
з іншими принципами принцип рівності сторін є
однією з основних гарантій захисту особами своїх
прав, свобод та інтересів в суді, що в свою чергу
забезпечує всім особам доступність до правосуддя
та справедливий судовий розгляд.
Отже, принцип рівності сторін у цивільному
судочинстві закріплений в ЦПК України в главі,
яка визначає правовий статус учасників цивільного
процесу. Однак пропонуємо закріпити даний
принцип в Конституції України та деталізувати
його в ЦПК України, саме в главі 1, де містяться
основні принципи цивільного судочинства.
Науковці по різному визначають зміст принципу рівності сторін цивільного судочинства.
Так свого часу відомий дореволюційний
процесуаліст Є.В. Васьковський виділяв принцип
рівності сторін як самостійний принцип цивільного судочинства та зводив його до двох основних положень: 1) суд не може постановити рішення, не вислухавши пояснень відповідача
(audiatur et altera pars), або іншими словами не
надавши йому можливості дати пояснення, а також, якщо відповідач не бажає давати пояснення,
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то ніхто не може його змусити це робити; 2) кожній стороні повинні бути надані однакові процесуальні засоби боротьби, а також однакова
можливість ними користуватися: позивачу не
може бути дозволено те, що не дозволяється відповідачу та навпаки [5, с. 98-99].
Надалі це положення знайшло подальший
розвиток у працях Л.В. Туманової, А.А. ФеренсСороцького, М.Й. Штефана, які також зазначили,
що суд не може ухвалити рішення, не вислухавши
пояснення відповідача, та позивачеві не може бути
дозволено те, що не дозволяється відповідачу та
навпаки [9, с. 108-109 ; 18, с. 31-33; 22, с. 69-70].
Взагалі, право бути вислуханим в зарубіжному законодавстві та юридичній доктрині розглядається як самостійний принцип цивільного
процесу [10, с. 34]. Однак вважаємо, що не потрібно дане право виділяти в окремий принцип,
тому що воно входить до змісту принципу рівності сторін цивільного судочинства. Оскільки рівність прав позивача та відповідача означає, що в
суді мають бути заслухані пояснення обох сторін, в тому числі і відповідача. Тому відповідач
обов’язково має бути повідомлений про час та
місце розгляду цивільної справи, судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб відповідач мав достатньо часу
для явки в суд та підготовки до участі в судовому розгляді справи.
На думку деяких процесуалістів, таких як
С.В. Васільєв, М.А. Вікут, І.М. Зайцев, В.А.
Кройтор, зазначають, що принцип рівності сторін включає рівні процесуальні права та рівні
процесуальні обов’язки сторін цивільного процесу [4, с. 45; 6, с. 43; 12, с. 47].
Т.В. Сахнова зазначає, що принцип рівності сторін в процесі означає рівні правові можливості сторін для захисту своїх прав та законних
інтересів в процесі (рівні процесуальні права та
рівні процесуальні гарантії їх реалізації) та рівні
процесуальні обов’язки сторін, невиконання
яких тягне за собою настання однакових мір відповідальності [13, с. 133 ].
Такі науковці, як В.І. Тертишніков, М.К.
Треушніков, М.Й. Штефан, С.Я. Фурса поряд із
рівністю процесуальних прав та обов’язків сторін до змісту принципу відносять рівну процесуальну допомогу сторонам від суду [17, с. 28; 14,
с. 48; 22, с. 69; 20, с. 111]. Перш за все тут мається на увазі, що відповідно до ст. 167 ЦПК України головуючий роз’яснює сторонам та іншим
особам, які беруть участь у справі, їх права та
обов’язки. Також суд зобов’язаний роз’яснити
наслідки реалізації стороною своїх процесуаль-

них прав та обов’язків, наприклад, таких як
укладення мирової угоди, відмови від позову,
визнання позову та ін. Це є процесуальною гарантією того, що сторони мають однакові можливості для здійснення своїх процесуальних прав
та обов’язків. Більш обґрунтованою є позиція
М.К. Треушнікова, який рівність процесуальних
прав та обов’язків сторін об’єднує в поняття рівне процесуальне становище сторін, яке також
включає в себе рівність процесуальної відповідальності позивача та відповідача за однакові порушення правил в суді [14, с. 126-133].
В.М. Семенов до змісту принципу рівності
сторін відносить: закріплення в законодавстві
процесуальної рівності сторін; покладання на
сторін рівних процесуальних обов’язків; надання
сторонам однакових можливостей для здійснення своїх прав та виконання обов’язків в процесі;
рівна процесуальна допомога, яку надає суд, в
умовах змагальної форми здійснення сторонами
своїх процесуальних прав та обов’язків [16, с.
68]. Виділені автором ознаки в повній мірі характеризують зміст принципу рівності сторін, проте така ознака, як «закріплення в законодавстві
процесуальної рівності сторін» в більшій мірі
характеризує форму нормативного вираження
даного принципу.
З огляду на те, що в ч.1 ст. 31 ЦПК України закріплено, що сторони мають рівні права та
обов’язки не в повній мірі відображає зміст
принципу рівності сторін цивільного судочинства, вважаємо, що більш точним буде формулювання, що сторони мають рівні можливості щодо
здійснення ними своїх процесуальних прав та
виконання обов’язків. Рівні можливості здійснення сторонами своїх процесуальних прав
включають в себе не лише рівні процесуальні
права, а й рівні гарантії їх реалізації та однакове
ставлення суду до сторін в процесі, рівне сприяння суду при однакових обставинах (наприклад, відповідно до ст. 137 ЦПК України у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та
інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов’язаний витребувати такі докази).
Якщо право бути вислуханим входить до
змісту принципу рівності сторін, то постає питання чи не порушується даний принцип під час
розгляду справи за відсутності відповідача (ухвалення заочного рішення).
На наш погляд, наявність в цивільному
процесуальному законодавстві інституту заочного рішення не виступає порушенням принципу
рівності сторін та права бути вислуханим зокре-
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ма. Можна погодитися із А.Ф. Вороновим, який
зазначає, що коли належно повідомлений відповідач без поважних причин не з’явився в судове
засідання та не повідомив про причини своєї неявки, цим самим він не скористався своїм правом
з’явитися в судове засідання та брати участь у
розгляді справи. Якщо відповідач намагався скористатися даним правом, то він завчасно повідомив би суд про причини неявки та надав докази
її поважності [7; с. 462-463].
Інститут заочного рішення спрямований, з
одного боку, на розширення засад диспозитивності в цивільному процесі (зокрема свободи розсуду сторін), та, з іншого боку, на запобігання
можливості зловживання процесуальними правами та встановленням відповідальності за ці
зловживання [20; с. 660].
Наявність в українському законодавстві
даного інституту сприяє оперативному судовому
розгляду справи, для того щоб не відбувалося
навмисного її затягування. Однак наявність даного інституту в тому вигляді, в якому він існує
зараз, на наш погляд, може слугувати прикладом
нерівності у правових можливостях сторін у
процесі. Прикладом цього можна назвати наступне положення: згідно ЦПК України можливість
ухвалення заочного рішення пов’язується лише з
неявкою належним чином повідомленого відповідача у судове засідання, в той же час ухвалення
заочного рішення щодо позивача не допускається. Вважаємо, що це ставить відповідача у не рівне становище із позивачем, тому що, у випадках, коли в судове засідання повторно не
з’являється без поважних причин належним чином повідомлений позивач або він повторно не
повідомив суд про причини неявки, якщо від
нього не надійшла заява про розгляд справи за
його відсутністю, то суд в такому випадку постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду (ст. 207 ЦПК України). Але при залишенні
заяви без розгляду позивач вправі звернутися до
суду з тотожним позовом. Може виникнути ситуація, коли сам позивач, розуміючи, що рішення
суду буде ухвалене не на його користь, буде навмисно затягувати процес, що може спричинити
для відповідача певні негативні наслідки (наприклад, відповідач позбавляється права розпоряджатися майном, на яке накладено арешт). Тому
для відповідача є доцільно вимагати ухвалення
рішення по суті справи.
Отже, на наш погляд, коли під час розгляду
справи позивач без поважних причин не з’явився
в судове засідання, не повідомив про причини
своєї неявки або якщо від нього не надійшла за74

ява про розгляд справи за його відсутністю, то
суд вправі ухвалити рішення за відсутністю позивача, тобто заочно. Дане положення буде відповідати принципу рівності сторін, оскільки сторони повинні мати рівні можливості для захисту
своїх прав та інтересів в суді.
Висновки. Отже, принцип рівності сторін
цивільного судочинства є самостійним принципом
цивільного процесуального права, тому що йому
притаманні такі риси принципів права, як історична та соціальна зумовленість, нормативність,
принцип рівності сторін виражає особливості цивільного процесуального права як галузі права, діє на
всіх стадіях цивільного процесу, визначає напрямок, в якому повинні удосконалюватися норми
цивільного процесуального права та ін.
Щодо формальної визначеності принципу
рівності сторін то, ми пропонуємо закріпити його
в Конституції України в ст. 129, яка визначає засади здійснення судочинства та конкретизувати в
ЦПК України. А саме доповнити його статтею,
яка б мала назву «Рівність сторін в цивільному
судочинстві» у редакції: 1. Сторони мають рівні
можливості для реалізації своїх процесуальних
прав. 2. На сторін покладаються однакові процесуальні обов’язки, за невиконання або не належне виконання яких суд може застосувати заходи
процесуального примусу, або притягатись до
юридичної відповідальності у передбачених законодавством України.
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FORMAL DEFINITENESS AND LEGAL MAINTENANCE OF PRINCIPLE EQUALITY OF
SIDES IS IN THE CIVIL LEGAL PROCEEDING
Summary
In this article the basic signs of principle equality of sides in the civil legal proceeding find form of
him are analyzed normative expression. The analysis of opinions of scientists is contacted about maintenance
of principle equality of sides and they are described.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. На сьогоднішній
день, для України, яка проводить політику реформ, досить актуальним залишається питання
вдосконалення системи державного управління в
сфері поводження з радіоактивними відходами.
Слід зазначити, що державне управління у сфері
поводження з радіоактивними відходами (РАВ) в
Україні представлено багатьма нормативно-правовими актами. Проте, на нашу думку, законодавство у сфері поводження з радіоактивними
відходами в України не досконале та потребує
теоретичного опрацювання, для того, щоб своєчасно визначити проблемні моменти і запропонувати альтернативні варіанти їх вирішення.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Правовими проблемами в сфері державного
управління, перш за все, займались вчені адміністративного права. Серед них слід відзначити:
В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, Ю. О. Тихомирова, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка та інших.
Також зазначимо, що у науково-правовій доктрині вивченням проблеми функціонування діяльності органів державного управління в сфері забезпечення ядерної та радіаційної безпеки займались такі вчені як: Г.І. Балюк, С.Г. Плачкова, Б.Г.
Гордон, Ю.С. Шемшученкo, А.Л. Деркач та інші.
Крім того, серед російських учених, які досліджували державне управління у сфері поводження з
радіоактивними відходами, варто назвати А.І.
Йойриша, Т.О. Тітову й А.О. Талевліна.
В Україні питанню дослідження правового
регулювання державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами не приділялось достатньої уваги, а самі дослідження проводилися здебільшого фрагментарно та дотично.
Виклад основного матеріалу. Державне
управління у сфері поводження з радіоактивними
відходами є одним з видів управління в галузі
екології, яке розуміють як певний вид діяльності
органів держави, що має виконавчий і розпорядчий характер, полягає в організовуючому впливі
на суспільні відносини в сфері поводження з ра76

діоактивними відходами шляхом застосування
державно-владних повноважень [1].
Метою державного управління в сфері поводження з радіоактивними відходами є реалізація законодавства в відповідній сфері; контроль
за додержанням вимог в даній галузі; забезпечення проведення ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і
людини від шкоди, яка може бути заподіяна в
ході поводження з радіоактивними відходами;
досягнення узгодженості державних органів у
галузі охорони навколишнього природного середовища і всього людства.
Серед органів, які здійснюють організаційно-правове забезпечення поводження з радіоактивними відходами в масштабах держави, найбільша відповідальність, на нашу думку, лежить на
органах, які здійснюють державне управління в
цій сфері. Адже вони володіють особливими адміністративними та правовими засобами для забезпечення реалізації екологічних вимог законодавства,
маючи можливість вжити за необхідності державний примус. Перш за все, на них покладена відповідальність за забезпечення захисту навколишнього природного середовища, життя та здоров'я людини в рамках екологічної функції держави.
Державне управління у сфері поводження з
радіоактивними відходами регулюється Конституцією України, Законами України: «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30 червня 1995р., «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991р., «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995 р., «Про державну прикордонну службу України» від 3 квітня 2003р.,
«Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня
1999р., «Про місцеве самоврядування в Україні»
від 21.05.1997р.; постановою Верховної Ради
України: «Про основні напрямки державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» від 5 березня 1998р.; постано-
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вами Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Положення про Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України» від 02.11.2006 р., «Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи» від 2 листопада 2006р.,
«Про затвердження Положення про Державний
комітет України по водному господарству» від
26 червня 2007р., «Про затвердження Положення
про Міністерство охорони здоров'я України» від
2 листопада 2006р., «Про затвердження Положення про Державну митну службу України» від
18 липня 2007р. та цілою низкою інших нормативно-правових актів.
Вищим органом у системі органів виконавчої влади України є Кабінет Міністрів України.
Даний орган державної влади реалізує свої повноваження в сфері поводження з радіоактивними
відходами шляхом прийняття постанов та розпоряджень щодо ключових питань державного
управління та регулювання в досліджуваній сфері.
Як приклад, можна навести постанови Кабінету
Міністрів України “Про державний моніторинг
національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології” від 4
серпня 2000 року, «Про порядок розроблення регіональних програм захисту населення від впливу
іонізуючого випромінювання» від 4 червня 1999
року, “Деякі питання перевезення радіоактивних
матеріалів” від 3 жовтня 2007 року тощо.
Одночасно Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» встановлює також і повноваження Ради Міністрів Автономної
Республіки Крим у сфері поводження з радіоактивними відходами: 1) участь у формуванні та
здійсненні державної політики України в сфері
поводження з радіоактивними відходами з питань, що стосуються інтересів Автономної Республіки Крим; 2) здійснення державного управління і державного регулювання під час поводження з радіоактивними відходами згідно з законодавством України та законодавством Автономної Республіки Крим.
На територіальному рівні державне управління в сфері поводження з РАВ здійснюють місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Відповідно до
ст. 8 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами в Україні», повноваження
даних органів не розмежовується. Із даної статті
важко судити про склад місцевих органів державної виконавчої влади, на які поширюється зазначена стаття, про характер співвідношення їх

повноважень із повноваженнями органів місцевого самоврядування. Тому ми пропонуємо в Закон України «Про поводження з радіоактивними
відходами в Україні» внести окрему статтю, яка
стосувалась би компетенції органів місцевого
самоврядування.
Керуючись ст. 8 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами в Україні», до повноважень органів місцевого самоврядування в даній сфері належить віднести: погодження питань з приводу розміщення на своїй
території об'єктів, призначених для поводження
з РАВ; участь в екологічній експертизі проектів
розміщення, будівництва і зняття з експлуатації
об’єктів, призначених для поводження з РАВ,
розташованих на їх територіях; укладення угод
із спеціалізованими підприємствами по поводженню з РАВ про співробітництво; забезпечення інформування населення про радіаційну обстановку; участь у ліквідації наслідків
радіаційних аварій тощо.
Зазначимо, що всі розглянуті вище повноваження органів місцевого самоврядування передбачені вітчизняним екологічним та ядерним
законодавством. Проте в Законі України «Про
місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.
1997 року вони не закріплені. У даному Законі
містяться лише положення про здійснення ними
контролю за додержанням природоохоронного
законодавства; надання місцевою радою згоди на
розміщення на території села, селища, міста нових об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких включає відповідну територію.
Виходячи з вищенаведеного, доцільно було
б у Законі Україні «Про місцеве самоврядування
в Україні» передбачити повноваження органів
місцевого самоврядування у сфері поводження з
радіоактивними відходами.
Що ж стосується Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
(Мінприроди), то, відповідно до п.2 ст. 9 Закону
України «Про поводження з радіоактивними відходами», саме воно здійснює державне регулювання безпеки під час поводження з радіоактивними відходами. Більше того, згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство охорони
навколишнього природного середовища України» від 02.11.2006 року, Мінприроди є головним
(провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснення державного контро-
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лю за використанням та охороною земель, екологічної безпеки, заповідної справи, поводження з
відходами, в тому числі частково і з радіоактивними відходами.
Не менш вагомим органом державного
управління у сфері поводження з радіоактивними
відходами є Міністерство палива та енергетики
України (Мінпаливенерго), що організовує функціонування державної системи обліку РАВ, сховищ таких відходів і безпечне поводження з ними на підприємствах, в установах та організаціях, в ядерно-промисловому комплексі до моменту передачі зазначених відходів на захоронення.
Мінпаливенерго, у межах своїх повноважень,
забезпечує реалізацію державної політики у сфері забезпечення радіаційної безпеки і охорони
довкілля, здійснює організаційно-методичне
забезпечення програм поводження з відпрацьованим ядерним паливом, тимчасового і довгострокового зберігання РАВ, зняття з експлуатації
реакторних установок та інших об’єктів ядернопромислового комплексу.
До системи органів державного управління
в сфері поводження з радіоактивними відходами
відноситься Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Відповідно до “Положення про Міністерство
України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС)” від 2 грудня 2006
року МНС України розробляє пропозиції щодо
формування та забезпечення реалізації державної
політики у сфері поводження з радіоактивними
відходами та здійснює заходи щодо створення і
сприяння безперервному довгостроковому функціонуванню інфраструктури, що забезпечує безпечне поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання та їх зберігання.
Забезпечення реалізації інтересів держави,
пов’язаних з поводженням з радіоактивними та
іншими техногенними відходами, а також задоволення безпеки населення та потреб установ і
підприємств будь-якої форми власності в послугах у галузі поводження з радіоактивними та іншими техногенними відходами покладається на
Українське державне об’єднання “Радон”, що
знаходиться у сфері управління Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1992
року, головним завданням Українського держав78

ного об’єднання “Радон” є ліквідація радіаційних
аварій та виконання повного комплексу робіт у
сфері поводження з РАВ неядерного циклу.
Також варто наголосити, що державну політику у сфері поводження з РАВ реалізовує
МНС України, а в ядерно-промисловому комплексі здійснює державну політику у досліджуваній сфері інший орган державної влади – Мінпаливенерго України.
На нашу думку, у системі центральних органів виконавчої влади у сфері поводження з радіоактивними відходами повинен бути єдиний
орган виконавчої влади, який би повністю виконував повноваження державного управління у
сфері поводження з РАВ, а саме Міністерство
України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
У юридичній літературі висловлена думка,
що належна реалізація владних рішень зверху
донизу неможлива без створення дієвої «вертикалі» виконавчої влади. У цій вертикалі першочергове значення посідає чітке визначення її
найвищої структурної ланки, яка має виконувати
в системі роль керуючого центру. Причому, як
зазначає В.Б. Авер’янов, «з точки зору науковосистемної ідеології найкращі результати діяльності ієрархічно організованої системи можуть
бути забезпечені за умови її моноцентричної, а
не поліцентричної структурної побудови. Тому за
умови, коли всі структурні ланки системи підлягають керуючому впливу саме з одного (а не з кількох) владно-організаційного центру» [2]. Саме таким центром державного управління в сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні і
повинно стати Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Наприкінці 2000 року прийняте важливе
рішення для досліджувальної сфери управління
про створення самостійного державного органу з
ядерного регулювання. Так, Указом Президента
України «Про державне регулювання ядерної та
радіаційної безпеки» від 05.12.2000 року було
утворено Державний комітет ядерного регулювання України. На сьогодні повноваження нормотворчого, ліцензійного, контрольного характеру в процесі поводження з радіоактивними відходами здійснює саме цей орган.
До повноважень Державного комітету ядерного регулювання України належать визначення критеріїв та вимог безпеки, додержання яких
обов’язкове під час використання ядерної енергії; розроблення і затвердження в межах своїх
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повноважень норм, правил і стандартів з ядерної
та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів і РАВ, інших
ДІВ; погодження проектів державних і галузевих
стандартів. Наприклад, у 2006 році Державним
комітетом ядерного регулювання були розроблені і введені в дію “Правила ядерної та радіаційної
безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів(ПБПРМ-2006)”.
Відповідно до свого статусу Державний
комітет ядерного регулювання України здійснює
свої повноваження як безпосередньо, так і через
утворені в установленому порядку територіальні
органи. Таким органом, відповідно до наказу
Державного комітету ядерного регулювання
України від 16 жовтня 2007 року, є Державна
регіональна інспекція з ядерної та радіаційної
безпеки (Держінспекція). На сьогодні повноцінно функціонують вісім державних інспекцій з
ядерної та радіаційної безпеки, які розміщені в
містах: Київ, Рівне, Івано-Франківськ, Одеса,
Донецьк, Дніпропетровськ, Харків, Сімферополь.
Потрібно звернути свою увагу і на управлінські повноваження на Державного комітету із
земельних ресурсів та Державного комітету
України по водному господарству діяльність
яких визначається постановами КМ України
«Положенням про Державний комітет України із
земельних ресурсів» від 19.03.2008 року та «Про
затвердження Положення про Державний комітет України по водному господарству» від
26.06.2007 року. Відповідно до зазначених постанов Держкомзем здійснює охорону земель, у
тому числі, і від забруднень радіоактивними відходами, а Державний комітет України по водному господарству у сфері поводження з радіоактивними відходами забезпечує охорону водних
об'єктів від забруднення тощо.
Міністерство охорони здоров'я, згідно із постановою КМ України «Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України» від 2 листопада 2006 року, вивчає, аналізує і
прогнозує показники стану здоров'я населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини; бере участь у розробленні заходів спрямованих на недопущення шкідливого впливу факторів
навколишнього середовища на здоров'я людини в
тому числі і від радіоактивних відходів тощо.
Важливо, що у процесі усіх реформувань у
сфері поводження з РАВ невирішеним лишилося
головне питання: хто має нести основну відповідальність за організацію реалізації державної
політики у сфері поводження з радіоактивними
відходами в Україні. Сьогодні центрами реаліза-

ції державної ядерної програми у сфері поводження з РАВ виступають декілька органів виконавчої влади (Міністерство палива та енергетики України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи), відповідальність кожного з
яких обмежена вузько визначеною сферою. Саме
тому, ще раз підкреслюємо, що таким центром
державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні повинно стати
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
Окремо варто зазначити, що, відповідно до
указу Президента «Про Положення про Міністерство внутрішніх справ України» від
17.10.2000 року, Міністерство виконує такі покладені на нього завдання: забезпечує реалізацію
державної політики щодо боротьби із злочинністю; визначає основні напрями діяльності підпорядкованих йому органів, підрозділів, установ та
ефективні засоби і методи виконання покладених
на них завдань; виявляє, розкриває і розслідує
злочини, що мають міжрегіональний і міжнародний характер, веде боротьбу з організованою
злочинністю, наркобізнесом і злочинами у сфері
економіки тощо.
Державне управління у сфері поводження з
радіоактивними відходами здійснює і Державна
митна служба України. Вона є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади в галузі митної справи. Відповідно до постанови КМ України «Про затвердження Положення про Державну митну службу України» від
18 липня 2007 року, Держмитслужба організовує
взаємодію митних органів з іншими органами
виконавчої влади, які здійснюють передбачені
законодавством види державного контролю товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску
через державний кордон і в зонах митного контролю на митній території України; запобігання
контрабанді, порушення митних правил тощо.
Державна прикордонна служба – орган
державної виконавчої влади, який виконує завдання щодо забезпечення недоторканості державного кордону та охорони суверенних прав
України в межах континентального шельфу і її
виключної (морської) економічної зони. Відповідно до Закону України «Про державну прикордонну службу України» на неї покладено здійснення прикордонного контролю і пропуску в установленому порядку осіб, транспортних засобів,
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вантажів та іншого майна в разі наявності оформлених документів після проходження митного контролю; інформування відповідних державних органів та громадян про аварії, пожежі, катастрофи,
стихійне лихо та інші надзвичайні події на державному кордоні України, у прикордонній смузі та в
контрольованих прикордонних районах та інших
повноважень відповідно до закону.
Однак, на нашу думку, діяльність Міністерства внутрішніх справ України, Державної
митної служби України та Державної прикордонної служби потребують більш злагодженої
роботи у сфері незаконного ввезення радіоактивних відходів в Україну.
Відповідно до указу Президента України
«Про Положення про Міністерство фінансів
України» від 26.08.1999 року, Міністерство фінансів відповідно до покладених на нього завдань: 1) бере участь у розробленні прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на поточний період і перспективу;
координує в межах своїх повноважень діяльність
центральних органів виконавчої влади, пов'язану
із забезпеченням своєчасного і повного надходження податків, зборів (інших обов'язкових
платежів) до Державного бюджету України та
місцевих бюджетів; здійснює відповідно до законодавства України управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його
управління тощо.
Наголосимо, що на сьогодні не створено
відповідно до ст.4 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами в Україні»
від 30.06.1995 року Державного Фонду пово-

дження з радіоактивними відходами. Даний фонд
мав забезпечити формування резервів і цільове
використання коштів, необхідних для покриття
витрат, пов’язаних з нейтралізацією радіоактивних відходів.
Висновки. Законодавство України закріпило
розгалужену систему органів управління у сфері
поводження з радіоактивними відходами і представлено багатьма нормативно-правовими актами,
проте, на нашу думку, залишається недосконалим.
До державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами залучені
численні органи державної влади різних рівнів,
які складають систему суб'єктів, об'єднаних
предметною сферою діяльності та утворюють
поліцентричну систему управління у даній сфері.
Діяльність цих суб'єктів спрямована на досягнення
загальнодержавних цілей і завдань, здійснення
управління, проте існуюча система органів управління досить розгалужена та потребує структурної
перебудови у моноцентричну з метою створення
дієвої вертикалі управління та вирішення питань
відповідальності за порушення у сфері поводження з радіоактивними відходами.
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LEGAL ADJUSTING OF STATE ADMINISTRATION IN THE FIELD OF HANDLING
RADIO-ACTIVE WASTES IN UKRAINE
Summary
The legislation of Ukraine fastened the ramified system of management organs in the field of handling
radio-active wastes and it is presented many normatively legal by acts, however, to our opinion, it remains
imperfect.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
Постановка проблеми. Екологічні права
відносяться до фундаментальних прав громадян,
які за своїм характером є природними правами.
Протиріччя між зростаючими потребами глобальної економіки в природних ресурсах та можливістю біосфери задовольнити такі потреби є
причиною світової екологічної кризи, що дедалі
поглиблюється. Людина підвладна законам природи, і її існування залежить від наявності та
якості природних ресурсів. Тривалий час потреби людини дихати свіжим повітрям, пити чисту
воду, споживати екологічно чисті продукти задовольнялися без втручання держави та не вимагали правової регламентації. Проте орієнтація на
швидкі темпи економічного розвитку, споживацьке відношення до природи, збільшення населення планети, розвиток урбанізації та інші фактори загострення протиріч у взаємодії суспільства та природи призвели до суттєвих змін навколишнього природного середовища, його забруднення та поставило людство перед загрозою для
існування нинішнього та майбутніх поколінь.
Водночас такі наслідки діяльності людства підштовхнули суспільство до осмислення необхідності охорони навколишнього природного середовища, зменшення негативного впливу на нього, необхідності захисту екологічних прав та інтересів громадян.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідження вищезазначених питань у юридичній літературі необґрунтовано відсунуте на другий план і ще мало вивчене науковцями, проте
останні єдині в тому, що недостатньо лише простого закріплення екологічних прав і свобод громадян, необхідне також чітке закріплення механізмів їх реалізації та захисту.
Наукові дослідження щодо захисту прав
громадян України велися переважно у цивілістичній науці (Грибанов В.П., Стоякін Г.Я., Воробйов М.К., Вершинін А.П., Колесов П.П., Сєргєєв
А.П., Толстой Ю.К. та ін.) або у загальнотеоретичній площині (Алексєєв С.С., Червонюк В.І.,
Пашук Т.І., Скакун О.Ф. та ін.).
На сьогодні в Україні обрана тема мало
розроблена в рамках наукових праць з дослідження екологічних прав громадян України. Це
зумовлено тим, що на теоретико-правовому рівні
донині досліджувалися в основному питання

щодо самої системи екологічних прав громадян
України як такої, проблемних питань права екологічної безпеки, права громадян на екологічну
інформацію, забезпечення екологічної безпеки та
юридичної відповідальності у сфері навколишнього природного середовища (Андрейцев В.І., Балюк
Г.І., Красіліч Н.Д., Шемшученко Ю.С., Мунтян
В.Л., Розовський Б.Г. та ін.). А питання захисту
екологічних прав громадян зазнали дотичного науково-правового дослідження у працях наукового та
практично-довідникового характеру (Краснова
М.В., Малишева Н.Р., Шевчук П.І. та ін.).
Викладення основного матеріалу. Загальновизнано, що перехід до сталого розвитку
вимагає дотримання необхідного балансу між
зростаючими потребами глобальної економіки в
природних ресурсах і станом природних ресурсів
як такими. Можна без перебільшення констатувати, що життя людини як біологічної та соціальної істоти залежить від життєздатності екосистем та здатності їх до саморегулювання. Саме
тому в системі прав людини більшість держав
приділяють значну увагу праву на безпечне для
життя та здоров’я навколишнє природне середовище, праву на участь у прийнятті екологічнозначимих рішень, праву громадськості на правосуддя з питань, що стосуються навколишнього
природного середовища. У комбінації вищезазначені права складають те, що Джон Маршалл
(голова Верховного Суду США у 1801-1835 роках) називав суттю громадянської свободи.
Національне законодавство України, а саме
ст. 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає систему екологічних прав громадян у вигляді відкритого переліку екологічних прав громадян України [1, с. 21-24]. Зокрема, в названій статті визначено, що кожний громадянин України має право
на: а) безпечне для його життя та здоров'я навколишнє природне середовище; б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які
можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань; в)
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участь в розробці та здійсненні заходів щодо
охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання
природних ресурсів; г) здійснення загального і
спеціального використання природних ресурсів;
д) об'єднання в громадські природоохоронні формування; е) вільний доступ до інформації про
стан навколишнього природного середовища
(екологічна інформація) та вільне отримання,
використання, поширення та зберігання такої
інформації, за винятком обмежень, встановлених
законом; є) участь у публічних слуханнях або
відкритих засіданнях з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів та у проведенні
громадської екологічної експертизи; ж) одержання екологічної освіти; з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування
шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок
негативного впливу на навколишнє природне
середовище; и) оскарження у судовому порядку
рішень, дій або бездіяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав
громадян у порядку, передбаченому законом.
Крім того, екологічний характер мають
права, закріплені іншими законами, зокрема, Законами України «Основи законодавства України
про охорону здоров'я», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про екологічну експертизу», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»,
«Про відходи», «Про захист людини від впливу
іонізуючих випромінювань», «Про захист населення від надзвичайних ситуацій техногенного
характеру» та ін.
Можна одразу зауважити, що екологічні
права розглядаються правовою наукою у двох
площинах: об’єктивні права та суб’єктивні права.
В нашому дослідженні ми розглядатимемо саме
суб’єктивні екологічні права й екологічні інтереси громадян. Під екологічними інтересами ми
будемо розуміти природно зумовлені потреби
людини, задоволення яких ґрунтується на нормах екологічного законодавства.
Виходячи з того, що суб’єктивне екологічне право визначається в якості сукупності юридичних можливостей, які дозволяють реалізувати
особі потреби на безпечне для життя і здоров’я
навколишнє природне середовище [3, с. 42], то
не всі з указаних у ст. 9 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середови82

ща» екологічні права в суб’єктивному розумінні
є однаковими за своєю юридичною природою.
А саме: одні спрямовані на задоволення потреб
екологічного спрямування, забезпечення реалізації екологічних інтересів та є основними, а інші
– похідними, правозабезпечувальними для попередніх (наприклад, екологічне право громадян
на звернення до суду) .
Серед суб’єктивних екологічних прав громадян слід виділити наступні дві групи прав: 1)
групу прав, які реалізуються в рамках регулятивних правовідносин (права передбачені п.п. а –
ж ст. 9 Закону) і за колом зобов’язаних осіб вони
є абсолютними – екологічні права регулятивного спрямування; 2) групу прав, які реалізуються в рамках охоронних правовідносин (права передбачені п.п. з, и ст. 9 Закону) і за видовою
ознакою відносяться до тих екологічних прав, які
реалізуються на міжгалузевому рівні - екологічні права охоронного спрямування [2, с. 571].
Очевидно, що у випадку відсутності можливості захистити суб’єктивне екологічне право,
воно перетворюється на декларацію. Вищевикладене свідчить про те, що за відсутності дієвого захисту суб’єктивних екологічних прав та інтересів громадян, останні позбавлені перспективи бути реалізованими, що і викликає потребу
розкриття терміну «захист» в розрізі екологічних
прав та інтересів громадян.
Захист прав громадян є міжгалузевим правовим інститутом. Дослідження цього інституту
велося науковцями цивільного, цивільного процесуального, господарського, господарського
процесуального, адміністративного, адміністративно-процесуального, кримінального, кримінально-процесуального та інших галузей права.
В нашому дослідженні ми, використовуючи результати наукових розробок науковців різних
галузей правової науки, досліджуватимемо захист екологічних прав громадян.
У рамках даного наукового дослідження
термін «захист» екологічних прав громадян розглядатиметься саме як «юридичний захист», що
зумовлює необхідність його відмежування від
інших явищ матеріального світу, зокрема від такого суміжного правового явища, як «охорона»
екологічних прав.
У науковій юридичній літературі сформувалось декілька основних підходів до розуміння
юридичного захисту прав громадян. Так, вагомий внесок у розробку концепції правового
(юридичного) захисту здійснено вченими-цивілістами, що працювали в науці матеріального та
процесуального цивільного права (Г.Стоякін, В.
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Грибанов, М. Воробйов, А. Вершинін, П. Колесов та ін.).
Проте серед представників матеріального
цивільного права не сформовано єдиного розуміння поняття захисту права (цивільне матеріально-правове розуміння). Так, на думку Г.Стоякіна, поняття захисту в цивільному праві має такі
складові: правоохоронну діяльність держави – видання норм права; діяльність по здійсненню прав
суб’єктами правовідносин та їх захисту; діяльність
державних і громадських органів по попередженню порушень та застосування правових санкцій за
порушення суб’єктив-них прав [4, с.34].
Інша точка зору висловлена В. Грибановим
[5, с.98-99], який вважав, що захист суб’єктивного цивільного права в матеріально-правовому
розумінні включає такі види правоохоронних
заходів, що застосовуються до порушника: 1)
заходи фактичного характеру, тобто дії вчинювані при самозахисті; 2) правоохоронні заходи
оперативного характеру, які вчиняються уповноваженою особою; 3) правоохоронні заходи державно-примусового характеру, застосування
яких віднесено до компетенції державних та
громадських органів, що розглядають спір.
Представники матеріального цивільного
права, зокрема, А. Сєргєєв, Ю. Толстой та ін.
традиційно під поняттям «охорона» розуміють
всю сукупність заходів, яка забезпечує нормальний хід реалізації прав. До охорони, на їх думку,
включаються заходи не лише правового, але й
економічного, політичного, організаційного і іншого характеру, які спрямовані на створення необхідних умов здійснення суб’єктивних прав. До
заходів охорони вищезазначені науковці відносять усі заходи, за допомогою яких забезпечується не лише розвиток правовідносин у їх нормальному, непорушеному стані, а й відновлення
порушених або оспорених прав та інтересів. Поряд з таким широким розумінням «охорони» використовується поняття охорони у вузькому розумінні, яке охоплює лише ті передбачені законом заходи, які спрямовані на відновлення або
визнання прав і захист інтересів при їх порушенні чи оспорюванні [6, с. 280; 7, с.511;].
Такої ж позиції дотримуються й інші вчені,
зокрема В. Васьковська, дослідження якої пов’язані із загальнотеоретичним дослідженням механізму забезпечення прав людини [8, с.25-26] та
М. Костін, який працює у сфері кримінального
процесу [9, с. 121].
Дещо з інших позицій виходять представники цивільного процесуального розуміння правового захисту (цивільне процесуально-правове розумін-

ня). Вони вважають, що охорона суб’єктивних прав
охоплює і захист. Витоки цього підходу вбачаються передусім у тому, що держава здійснює правоохоронну функцію загалом щодо правопорядку,
який охоплює і захист суб’єктивних прав громадян. На думку М. Воробйова, правоохоронна функція відноситься до держави як до єдиного цілого,
а захист є діяльністю судів, яка пов’язана з розглядом і вирішенням спорів про конкретні права та
інтереси певних осіб [10, с.22-23].
Вагомий внесок у розробку поняття захисту суб’єктивних прав громадян зробив С. Алєксєєв, на думку якого, юридичну відповідальність
належить відрізняти від захисту, під яким він
розумів державно-примусову діяльність, спрямовану на здійснення «реставраційних» завдань –
на відновлення порушеного права (реставраційний підхід) [11, с.280]. Захист поряд з цим є примусовим способом реалізації суб’єктивного права, який застосовується у встановленому законом
порядку компетентними органами з метою відновлення порушеного чи оспореного права. При
цьому, захист прав і законних інтересів характеризується переважно державно-примусовою діяльністю та її відновлювальною функцією.
Кожна з наведених правових позицій щодо
розуміння терміна «захист» збагатила юридичну
науку та дала поштовх для дослідження особливостей «захисту» екологічних прав та інтересів
громадян в екологічному праві. Проте можна одразу зауважити, що окремі наукові положення
вищенаведених позицій видаються нам спірними
та дискусійними. Так, важко погодитись із позицією Г.Стоякіна, оскільки його підхід фактично
визначає захист як усеохоплююче явище, до
складу якого входить і охорона. Спірним видається і підхід В. Грибанова, оскільки його підхід
фактично зводить розуміння правового захисту
до кола юридичних можливостей суб’єкта, залежно від статусу останнього.
Щодо цивільного процесуально-правового
розуміння захисту, то на сучасному рівні розвитку науки більшість представників цієї концепції
не схильні звужувати розуміння захисту суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів
лише діяльністю суду. На думку А. Вершиніна та
П. Колесова, до таких органів можна віднести і
адміністративний орган, і третейський суд [12, с.
44], такі органи вони узагальнено називають
юрисдикційними [13, с.23; 12, с.19, 37, 44]. Однак зазначимо, що представники процесуального
розуміння правового захисту, досліджуючи категорію захисту, тісно пов’язували його з суб’єктивним правом на позов, що призводило до необ-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 478. Правознавство.

83

Проблемні питання захисту екологічних прав громадян

ґрунтованого дослідження природи можливостей
захисту лише одного учасника юрисдикційного
процесу – позивача (заявника), а діяльність інших учасників судового процесу (позивача за
зустрічним позовом, відповідача, третіх осіб, як
із самостійними вимогами, так і без) не пов’язували із категорією «захист». Натомість названі
інші учасники судового процесу, беручи участь у
судовому розгляді предметом якого є екологічний спір, також незалежно від своєї процесуальної ролі прагнуть отримати в суді захист своїх
екологічних прав та інтересів. Отже, кожен з
учасників юрисдикційної процедури, предмет
розгляду в якій має екологічний зміст, спрямовує
свою поведінку на захист суб’єктивного екологічного права та інтересу.
Підкреслимо, що захист суб’єктивних екологічних прав громадян здійснюється в межах
охоронних правовідносин. Забігаючи наперед,
зауважимо, що виникнення таких правовідносин
пов’язується не лише з порушенням суб’єктивного екологічного права, а і зі створенням загрози його порушення.
Дискусійне також, на наш погляд, уявлення
про захист прав лише як про державно-примусову діяльність, спрямовану на здійснення «реставраційних» завдань. На нашу думку, таке розуміння не відповідає реальному змісту цього
поняття з огляду на таке. По-перше, поняття захисту суб’єктив-них прав та охоронюваних законом інтересів не може зводитись лише до відновлення, «реставрації» порушено права, інтересу.
Насамперед очевидно, що окремі суб’єктивні права
та інтереси після їх порушення навряд чи можуть
бути відновлені лише прийняттям юрисдикційним
органом відповідного рішення і виконанням такого
рішення. Так, суб’єктивне право громадянина на
безпечне для його життя та здоров'я навколишнє
природне середовище або право на здійснення загального і спеціального використання природних
ресурсів буде порушеним якщо, наприклад, внаслідок екологічно небезпечної діяльності пересохне
гирло ріки, з якої громадянин отримує питну воду,
або загине колонія птахів, яка мешкає в лісі поряд.
Жодні рішення юрисдикційних органів, прийняті за відповідними зверненнями громадянина,
спрямовані на відновлення його суб’єктивного
екологічного права, не в змозі наповнити гирло
ріки водою або повернути птахів у небо. Також
порушені можуть бути й інші суб’єктивні екологічні права, зокрема, право на вільний доступ до
інформації про стан навколишнього природного
середовища (екологічна інформація) та вільне
отримання, використання, поширення та збері84

гання такої інформації, у випадку навмисного знищення суб’єктами владних повноважень зазначеної
інформації; право на участь у публічних слуханнях
або відкритих засіданнях з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і реконструкції об'єктів та у проведенні
громадської екологічної експертизи, якщо такі засідання або слухання проводились у спосіб, що
унеможливлював реалізацію цього права.
Відповідно в таких випадках, зважаючи на
те, що особливістю екологічних прав є те, що
вони переважно носять немайновий характер [14,
с. 214], мова може йти про компенсацію шкоди,
припинення екологічно небезпечної діяльності та
інше [21, с. 35-37]. Безперечно, такі заходи є еколого-правовою відповідальністю, адже передбачають покладення на правопорушників додаткових специфічних еколого-майнових та екологозобов’язуючих обов’язків. Варто погодитись з
тим, що вони спрямовані на попередження порушення та на відновлення суб’єктивного екологічного права особи, забезпечення інтересу
останньої і на правовий захист особи. Інші ж заходи відповідальності, передбачені, наприклад,
нормами адміністративного, кримінального права, на нашу думку, можуть вважатися заходами
захисту інших цінностей – публічних інтересів.
По-друге, розуміння захисту лише як відновлення вже порушеного суб’єктивного екологічного права, окрім того що виключає зі своєї
сфери юридичну відповідальність, фактично
відкидає інші види державного примусу, зокрема, попередження та припинення (присікання).
Такої позиції дотримуються І. Гойман-Калинський, Г. Іванець, В. Червонюк, на думку яких, заходи попередження, припинення, захисту та
юридичної відповідальності є рівнозначними видами державного примусу [15, с. 461-464].
Отже, захист поряд з відновленням порушеного суб’єктивного екологічного права, як
видом державного примусу, включає й інші види
державного примусу, такі як попередження (присікання) та юридичної відповідальності у вигляді
компенсації шкоди.
Варто погодися зі слушною думкою Т. Пашука, що захист права людини (суб’єктивного
права) повинен передбачати можливість застосування усіх видів державного примусу, в тому числі і попередження, і припинення (присікання)
порушення [16, с. 43]. Так, на нашу думку, заходи попередження екологічного правопорушення,
які спрямовані на захист публічного інтересу
(правопорядку) є складовою правової охорони.
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Водночас заходи попередження порушення
суб’єктивних екологічних прав та інтересів є
складовою правового захисту з огляду на таке.
Суб’єктивне екологічне право існує невіддільно від його носія, тому загроза порушення
цього права передбачає можливість конкретного
громадянина ставити перед юрисдикційними органами питання про вжиття заходів попередження порушення цього права. І зазвичай такі заходи
вживаються у випадках, коли зволікання може
призвести до неможливості відновлення або до
необхідності докладання значних зусиль для відновлення суб’єктивного екологічного права чи
захисту інтересу громадянина. Такі заходи попередження є «індивідуальними» відносно кожного
суб’єктивного екологічного права чи інтересу.
А попереджувальні заходи, які входять до правової охорони, здійснюються на постійній основі з
метою недопущення (профілактики) правопорушень для правомірної реалізації вказаних прав,
утвердження правомірної поведінки особи [17, с.
189-190]. Недарма, норма частини 1 статті 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» говорить про те, що саме
забезпечення попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей є необхідною умовою такого стану
навколишнього природного середовища, який вважається екологічно безпечним.
Це дає підстави констатувати, що і припинення (присікання) порушення суб’єктивного
екологічного права та інтересу необхідно включити до поняття захисту екологічних прав. Першою і безпосередньою реакцією юрисдикційних
органів при виявленні факту порушення екологічного права або інтересу громадян має бути саме
припинення (присікання) правопорушення. Так,
нормою частини 3 статті 50 Закону України
«Про охорону навколишнього природного середовища» передбачено, що діяльність фізичних та
юридичних осіб, що завдає шкоди навколишньому природному середовищу, може бути припинена за рішенням суду. Зауважимо, що можливість захисту суб’єктивного екологічного права
проявляється лише в охоронному правовідношенні, яке є правовим зв’язком активного типу,
оскільки носієм юридичного обов’язку тут виступає індивідуально визначена особа, і такий
обов’язок полягає у позитивній дії [2, с. 572].
Необхідно погодитися із запропонованим
Т. Пашуком критерієм відмежування правового
захисту від правової охорони, який таким критерієм вважає не сам факт порушення чи не порушення права людини, а факт застосування будь-

якого виду державно-правового примусу в процесі юрисдикційної діяльності [16, с. 43].
Під юрисдикційною діяльністю належить
розуміти правозастосовчу діяльність в якій вирішується спір, а суть такої діяльності полягає в
тому, що компетентні державні органи застосовуючи правові приписи та вживають необхідні
заходи для захисту прав громадян. Важливо підкреслити, що діяльність з вирішення спорів притаманна не лише судам, а й іншим компетентним
органам, наприклад, органам виконавчої влади,
органам місцевого самоврядування.
Органи (посадові особи), які мають право
розглядати справи про адміністративні екологічні
правопорушення та накладати адміністративні стягнення, складають досить розвинену систему, яка
однак, не є предметом дослідження даної статті.
З огляду на вищевикладене, видається, що
нормативне закріплення заходів припинення (присікання) порушення, як форми прояву правового
захисту знайшло своє відображення, зокрема, в
пункті «в» частини 1 ст. 13 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища»
(компетенція Верховної Ради України щодо прийняття рішень про обмеження, зупинення (тимчасово), або припинення діяльності підприємств і
об'єктів у разі порушення ними законодавства про
охорону навколишнього природного середовища),
пункті «ж» частини 1 ст. 14 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища»
(право Верховної Ради Автономної Республіки
Крим припиняти господарську діяльність підприємств, установ і організацій, що знаходяться у підпорядкуванні Автономної Республіки Крим, а також обмежувати або зупиняти (тимчасово) діяльність підприємств, установ і організацій, не підпорядкованих органам влади Автономної Республіки
Крим, у разі порушення ними законодавства про
охорону навколишнього природного середовища),
пункті «й» частини 1 ст. 15 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища»
(право місцевих рад на своїй території припиняти
господарську діяльність підприємств, установ та
організацій місцевого підпорядкування, а також
обмежувати чи зупиняти (тимчасово) діяльність не
підпорядкованих Раді підприємств, установ та організацій в разі порушення ними законодавства про
охорону навколишнього природного середовища),
ст. 293 Цивільного кодексу України (право кожного вимагати припинення діяльності фізичної та
юридичної особи, що призводить до нищення, псування, забруднення довкілля).
Проте було б помилковим ототожнювати
юрисдикційну діяльність судів та інших компе-
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тентних органів державної влади у сфері захисту
екологічних прав громадян, адже між вищезазначеними суб’єктами юрисдикційної діяльності
існують суттєві відмінності, так: 1) на відміну від
юрисдикційної діяльності суду, юрисдикційна
діяльність інших органів не поширюється на всі
правовідносини, а лише на ті, в межах яких реалізуються повноваження таких органів; 2) для органів влади юрисдикційна діяльність є лише одним з
видів діяльності, а для суду така діяльність є єдиною та виключною; 3) суди під час здійснення
юрисдикційної діяльності мають можливість застосовувати різні заходи впливу, а органи влади
лише – адміністративні (дисциплінарні).
Особливістю є також те, що суб’єкт може
звернутися за захистом лише свого суб’єктивного екологічного права чи інтересу, тобто особа не
може оскаржити в суді дії чи бездіяльність, які
мають несприятливі екологічні наслідки для суспільства в цілому [18, с. 12]. Проте, органи прокуратури відповідно до ст.ст. 5, 20 Закону України «Про прокуратуру» [20], ст. 37 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища» [19] при здійсненні нагляду уповноважені звертатися до судів з позовами про
відшкодування шкоди, заподіяної в результаті
порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та про припинення екологічно небезпечної діяльності.
Вищевикладене дає можливість у якості
обов’язкових складових захисту екологічних
прав та інтересів громадян визначити наступні
елементи: присікання, відновлення суб’єктивного екологічного права та інтересу та застосування юридичної відповідальності у вигляді
компенсації шкоди в результаті правозастосовчої
діяльності юрисдикційних органів.
Висновки: Підсумовуючи викладене, під
захистом екологічних прав та інтересів громадян
пропонуємо розуміти правозастосовчу юрисдикційну діяльність суду та інших компетентних
органів державної влади, що здійснюється в охоронному екологічному правовідношенні та спрямована на попередження, припинення, відновлення порушеного екологічного права чи інтересу та компенсацію шкоди, заподіяної порушенням норм екологічного законодавства.
Нормативне закріплення захисту прав громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища здійснено у ст. 11 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища». Вказаною нормою передбачено,
що Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавст86

вом. Ради, спеціально уповноважені державні
органи управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання
природних ресурсів зобов'язані надавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності, враховувати їх пропозиції
щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та раціонального використання
природних ресурсів, залучати громадян до участі у
вирішенні питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів. Порушені права громадян у галузі охорони
навколишнього природного середовища мають
бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України.
Можна без перебільшень констатувати, що
наведені норми ч. 2 ст. 11 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища» є недосконалими. Оскільки діяльність рад і
спеціально уповноважених державних органів
управління в галузі охорони навколишнього
природного середовища і використання природних ресурсів фактично визначена лише як охоронна, тобто така яка спрямована на забезпечення правопорядку (захист публічного інтересу).
Така норма не враховує здійснення зазначеними
органами юрисдикційної діяльності у сфері захисту екологічних прав громадян.
Так, результати проведеного наукового дослідження обумовлюють обґрунтовану необхідність подальшого розвитку нормативного регулювання захисту прав громадян України у галузі
охорони навколишнього природного середовища. Зокрема, необхідно доповнити ст. 11 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища» ще однією частиною, де передбачити, що захист екологічних прав громадян
здійснюється також компетентними органами
державної влади, під час здійснення правозастосовчої юрисдикційної діяльності.
Також недосконала норма ч. 3 ст. 11 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища» стосовно захисту судом порушених прав громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища. На нашу думку,
така норма є яскравим прикладом наведеного
вище реставраційного підходу, а тому потребує
вдосконалення шляхом закріплення в ній можливості громадян на звернення до суду за захистом
для попередження порушення екологічних прав,
для припинення екологічно небезпечної діяльності, що загрожує суб’єктивним екологічним правам громадян і для компенсації громадянам шкоди, заподіяної порушенням їх прав.
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In the article grounded there is a conclusion that under cover of ecolaws and interests of citizens it follows to understand jurisdiction activity of court and other competent public, which is carried out in a protective ecological legal relationship and directed on warning, stopping, proceeding in the broken ecolaw or interest, on indemnification of harm, caused violation of norms of ecological legislation, authorities.
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ДЕФІНІТИВНО-СУТНІСНИЙ АНАЛІЗ ПУБЛІЧНО-ВЛАДНИХ ПОСЛУГ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку адміністративного права й процесу
та адміністративного законодавства не вирішеною залишається проблема визначення терміну,
який адекватно б відповідав сутності тієї діяльності органів (посадових осіб), наділених публічно-владними повноваженнями, що пов’язана з
дійсним служінням народу. Досі представники
науки адміністративного права і процесу навіть
не дійшли до спільної думки щодо назви такої
діяльності, яка іменується й “адміністративною
послугою”, й “державною послугою”, й “публічною послугою”, й “управлінською послугою”.
Важливість теми дослідження зумовлена тим, що
розв’язання цієї проблеми дало б змогу визначити сутність публічно-владної послуги (віддаємо
перевагу саме такій назві правового явища, що
досліджується), коло ознак цього явища, відмежувати публічно-владну послугу від таких понять як “державна послуга”, “платна послуга”,
“управлінська послуга”, а отже, гарантувати відповідний рівень захисту осіб (як фізичних, так і
юридичних), що заінтересовані в її отриманні.
Практична значимість дослідження полягає в
тому, що проблема визначення цього поняття безпосередньо пов’язана з проблемою дослідження
зазначеного правового явища, розробкою стратегії
і тактики підвищення його суспільної ефективності
та захисту. Саме останні два чинники на сьогодні є
фактично нереалізованими, оскільки без законодавчого унормування певного явища з одного боку
неможливо відстежувати його ефективність та
сприяти її зростанню, а з іншого – застосувати
адекватні механізми правового захисту.
Ступінь наукової розробки проблеми.
У новітній юридичній літературі дослідницький
інтерес адміністративістів викликають питання
запровадження теорії послуг як базисного правового явища, яке повинно забезпечувати належну
реалізацію приватними особами чи їх об’єднаннями своїх прав й законних (охоронюваних законом) інтересів. Ідеологами запровадження правової теорії послуг в Україні є такі науковці, як
В.Авер’янов, І. Голосніченко, В.Долечек, І. Коліушко, А. Ліпінцев, О. Поляк, В. Тимощук,
Г.Чміленко та інші.
Мета статті полягає в обґрунтуванні поняття “публічно-владна послуга” й розкритті її
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сутності як нового явища в адміністративній науці та практиці, що пов’язане з реалізацією з одного боку прав та законних (охоронюваних законом) інтересів осіб, а з іншого – з ефективною
діяльністю суб’єктів владних повноважень.
Виклад основного матеріалу. Вперше поняття послуги, що надається суб’єктом владних
повноважень, у вітчизняному законодавстві згадується в Концепції адміністративної реформи,
де одним із завдань ставиться впровадження нової ідеології функціонування органів державної
виконавчої влади і місцевого самоврядування як
діяльності щодо забезпечення реалізації прав та
свобод громадян, надання їм якісних управлінських послуг [3]. Проте в Законі України “Про
оподаткування прибутку підприємств” визначено
поняття “державних послуг” як будь-яких платних послуг, обов’язковість отримання яких встановлюється законодавством та які надаються фізичним і юридичним особам органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та
створеними установами й організаціями, що
утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів [1]. Зрозуміло, що даний закон визначає
державну послугу відповідно до сфери його дії,
тобто податкової сфери і того історичного періоду, в який він приймався. Зазначимо, що термін
«державна послуга» не зовсім відповідає сутності того визначення, яке подається в законі, оскільки у ньому йдеться не тільки про відповідну
діяльність органів державної влади, але й органів
місцевого самоврядування, які в силу свого правового статусу можуть надавати державні за своєю сутністю послуги лише при реалізації делегованих повноважень, реалізація ж власних функцій у такий же спосіб здійснюватися не може. Не
дає трактування поняття “публічно-владна послуга” і Закон України “Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності”, який визначає
правові та організаційні засади функціонування
дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи
дозвільного характеру (фактично надаючи адміністративні послуги) [2]. Наступним нормотворчим кроком у цьому напрямку стали «Заходи
щодо реалізації Основних напрямків конкурентної політики на 2002—2004 рр.», схвалені Ука-
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зом Президента України від 19 листопада 2002 р.
№ 1097, які передбачають оптимізацію обсягів
господарської діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. На сьогодні підготовлено декілька законопроектів, зокрема в одному із них (2006р.) адміністративна
(управлінська) послуга визначається як результат
діяльності уповноваженого суб’єкта, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення
умови реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів, ліцензій, сертифікатів,
посвідчень, проведення реєстрації тощо). У цьому визначенні фактично ототожнюються поняття
адміністративна послуга й управлінська послуга,
а це не зовсім відповідає дійсності, оскільки
тільки управлінською діяльністю не вичерпуються адміністративні правові відносини. Відповідно до Концепції розвитку системи надання
адміністративних послуг органами виконавчої
влади, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р., послуги, що надаються органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх управлінні, становлять сферу публічних
послуг [4]. Ряд інших нормативно-правових актів
побічно врегульовують питання, пов’язані з наданням публічно-владних послуг, проте визначення цього терміна не дають.
Аналіз вживання терміна вищезазначеного
терміну в науковій юридичній літературі засвідчує, про неоднозначність розуміння суті цього
поняття вченими. Так, І. Коліушко застосовує
поняття “управлінська” послуга, пропонуючи
таку класифікацію послуг, що надаються різними
державними органами: “державні послуги”, які
надаються органами виконавчої влади та державними установами і організаціями; “муніципальні послуги”, що надаються органами місцевого
самоврядування та муніципальними (комунальними) установами й організаціями. При цьому
узагальнюючим критерієм для державних і муніципальних послуг автор визначає їх публічний
характер, тобто називає їх загалом “публічними
послугами”, а з числа останніх виділяє суто
“управлінські послуги”, які надаються органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування,
та “неуправлінські публічні послуги”, що надаються державними та муніципальними установами й організаціями [11, с.30-34].
В. Авер'янов у ряді досліджень звертає увагу на на те, що діяльність з надання адміністративних послуг – це діяльність, спрямована на

юридичне оформлення умов, визначених законодавством необхідних для забезпечення належної
реалізації приватними особами своїх прав і охоронюваних законом інтересів [5, с.14]. Разом з
тим, на думку В.Б. Авер'янова, термін “державні
послуги” ширший, ніж «управлінські послуги»,
оскільки, крім останніх, він також включає послуги, які надаються державним установам, такі
як державна освіта, медичне обслуговування тощо. У цьому сенсі було б коректним розрізняти
поняття “державних” та “муніципальних” послуг
залежно від джерела фінансування, що забезпечує такі послуги [6, с.125-126]. І. Голосніченко
наголошує, що не будь-яка розпорядча діяльність, навіть та, яка спрямована на реалізацію
прав і свобод громадян, є послугою, оскільки
управлінська послуга розглядається як створення організаційних умов для реалізації своїх прав
громадянином або іншим суб'єктом адміністративно-правових відносин [8, с.8].
В. Долечек зазначає, що управлінські послуги як вид державних послуг закріплюють відмінну від традиційної ієрархію цінностей
у відносинах між громадянами і виконавчою
владою, згідно з якою права і свободи громадян
є пріоритетними [10, с.217]. Г. Чміленко, віддаючи перевагу поняттю "адміністративні послуги"
подає в своєму дослідженні й узагальнене поняття публічних послуг. На її думку, публічні послуги - це всі послуги, що надаються публічним сектором або іншими суб'єктами під відповідальність публічної влади і за рахунок публічних коштів [16, с.87].
В. Александров і В. Гусєв, розглядаючи
послуги державного управління, не лише розкривають їх специфіку, а й виокремлюють ті
ознаки, які суттєво відрізняють їх від послуг в
інших сферах соціально-економічної діяльності.
Науковці підкреслюють, що через послуги цих
органів та організацій реалізуються певні регулятивні функції системи державного управління,
забезпечується зворотний зв’язок між суб’єктами
та об’єктами державного управління. Більше того, зазначені послуги мають інструментальне
призначення, оскільки забезпечують реалізацію
завдань та регулюючих функцій системи державного управління, що надає їм ознак функцій забезпечувального характеру [9, с.208-213]. Дослідники А. Ліпенцев та О. Поляк наголошують на
існуванні різноманітних видів послуг і зараховують до них: державні, управлінські, адміністративні, громадські, місцеві, муніципальні, публічні тощо [12, с.184-193]. В. Тимощук пропонує
усі послуги назвати публічними і, виходячи з
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ознак суб’єкта – виконавця послуг, використати
таку їх класифікацію: державні послуги – це послуги, що надаються органами державної влади
(насамперед виконавчої) та державними підприємствами, установами, організаціями; муніципальні послуги – ті, що надаються органами місцевого
самоврядування та комунальними підприємствами,
установами, організаціями [7, с.120]. О.В.Берданова вводить поняття “громадські послуги”, визначаючи їх як муніципальні послуги, що надаються
територіальній громаді, громадянам з метою задоволення їх потреб органами місцевого
самоврядування [14, с.23].
Виходячи з вищезазначеного, необхідно
спочатку уяснити сутність самого терміна “послуга” і, абстрагуючись від нього та враховуючи
призначення послуг, що надаються суб’єктом
владних повноважень, сформулювати визначення публічно-владних послуг. Послуга – це дія,
що допомагає кому-небудь у чомусь. Робота, що
виконується для задоволення чиїх-небудь потреб
[15, с.896]. Послуга – особлива споживна вартість процесу праці, виражена в корисному ефекті, що задовольняє потреби людини, колективу й
суспільства. До різновидів відносяться послуги,
що задовольняють колективні та суспільні потреби (охорона суспільного порядку, оборона,
управління суспільством тощо) [13, С.133].
З метою надання узагальнюючого поняття
публічно-владні послуги необхідно визначити
ознаки цього правового явища, до яких можна
віднести: 1) заявний характер їх отримання; 2)
реалізація владних повноважень у ході їх надання адміністративними органами; 3) реалізації
суб’єктивних прав фізичної чи юридичної особи
як мета їх отримання; 4) законодавче визначення
права на отримання особою конкретної послуги
та відповідних повноважень адміністративного
органу з їх надання; 5) формалізація надання публічно-владних послуг в адміністративному акті
(рішенні або дії), який має конкретного адресата
– споживача адміністративної послуги (особа,
яка звернулася за даною послугою); 6) задоволення, шляхом отримання публічно-владних послуг, конкретних потреб фізичної чи юридичної
особи (право використання їх на власний розсуд;
7) оперативність (швидкодія).
Отже, публічно-владні послуги – це такий
вид послуг, які надаються органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування
(адміністративними органами) з метою забезпечення прав, свобод й охоронюваних законом інтересів фізичних осіб та прав і законних інтересів
юридичних осіб, надання яких пов’язане з реаліза90

цією владних повноважень. Діяльність адміністративних органів, не пов’язана з реалізацією їхніх
владних повноважень, не є публічно-владними послугами, і категорія так званих "платних послуг"
господарського характеру (ксерокопіювання, ламінування, надання бланків тощо) повинна зникнути
як негативне явище для суспільства.
Висновки. У зв’язку з якісними змінами
адміністративно-правового регулювання на сучасному етапі розвитку українського суспільства
дедалі більше норм адміністративного права набувають приватно-правового характеру, оскільки
основною метою в діяльності органів, наділених
владними повноваженнями, стає задоволення
потреб та інтересів фізичних і юридичних осіб.
Ця мета успішно досягається, як показує зарубіжний досвід, через надання публічно-владних
послуг. Публічно-владні послуги – це такий вид
послуг, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (адміністративними органами) з метою забезпечення
прав, свобод й охоронюваних законом інтересів
фізичних осіб та прав і законних інтересів юридичних осіб і надання яких пов’язане з реалізацією владних повноважень. Основними ознаками
адміністративних послуг є: надання таких послуг
лише за клопотанням (заявою) фізичних та юридичних осіб, законодавче визначення порядку
надання таких послуг, компетентність, необхідність виконання визначених законом вимог, право використання їх на власний розсуд, формалізований характер, швидкодія.
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DEFINITIV-ESSENCE ANALYSIS OF PUBLIC POWЕR SERVICES
Summary
On the basis of analysis of legislation and doctrine positions of researchers it is conducted definitivessence analysis of concept «public powеr services» with the purpose of opening of his essence and determination of signs and features.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ У СФЕРІ ТУРИЗМУ
Постановка проблеми. Використання
природних ресурсів у сфері туризму є багатоаспектним явищем. Якщо розглядати природні ресурси, які використовуються в галузі туризму, з
точки зору їх природних властивостей та характеристик, то вони будуть об’єктом вивчення географії та екології як комплексної науки про навколишнє природне середовище. З точки зору
базису для функціонування невиробничої сфери
суспільного життя – надання туристичних послуг, природні ресурси розглядатимуться як
об’єкт вивчення економіки. У випадку, коли вивчатимуться правовідносини у сфері використання природних ресурсів для цілей туризму,
тоді провідне місце займатиме право, причому
сфера права залежатиме від аспекту досліджуваних правовідносин.
Отже, використання природних ресурсів у
сфері туризму є предметом дослідження не лише
різних галузей юридичної науки, а й інших наук.
У зв’язку з цим, на нашу думку, для комплексного відображення питання щодо становлення та
розвитку наукових досліджень правового регулювання використання природних ресурсів у
сфері туризму, доцільним буде розглянути його
як через призму різних суспільних наук, так і
суто юридичної науки.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Враховуючи те, що використання природних ресурсів у сфері туризму є багатоаспектним явищем, а тому предметом дослідження різноманітних наук, відповідно і вивчення питання щодо
становлення та розвитку наукових досліджень
даного явища проводилося в межах кожної
окремої науки. Причому таке вивчення не було
комплексним, а торкалося лише окремих проблем досліджуваного явища. Нашою ж метою є
проведення комплексного аналізу становлення та
розвитку наукових досліджень правового регулювання використання природних ресурсів у
сфері туризму.
Виклад основного матеріалу. Досліджуючи вказане питання, автор статті виходить із
певних принципів: по-перше, становленню науки
як однієї із форм суспільної свідомості [1] передували певні процеси та явища, які в подальшому сприяли виникненню необхідності вивчення
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таких процесів і явищ на науковому рівні; подруге, багатоаспектність предмета дослідження,
тобто його вивчення різноманітними галузями
знань; по-третє, залежність науки від стану розвитку законодавства.
Указані принципи стали підставою для виділення автором трьох основних рівнів дослідження використання природних ресурсів у галузі туризму: 1) перший рівень – дослідження
шляхом неусвідомленого використання людиною природних ресурсів для цілей туризму; 2)
другий рівень – дослідження використання природних ресурсів для цілей туризму різноманітними суспільними науками, включаючи економіку та географію; 3) третій рівень – дослідження
використання природних ресурсів для цілей туризму юридичною наукою.
Пропонуємо коротко розглянути кожен із
вищенаведених рівнів, наголошуючи при цьому,
що такий поділ умовний та відображає суто авторський підхід до вказаного питання.
Перший рівень. Неусвідомлене використання людиною природних ресурсів для цілей
туризму та відпочинку тісно пов’язане із процесами освоєння простору. Донедавна вказана теза
піддавалася гострій критиці з огляду на те, що
довгий час вважалося, що людина освоює територію в результаті безпосередніх актів господарської діяльності, здійснюваних завжди з визначеною прагматичною метою, як то вирубка, залуження, орання, видобуток корисних копалин.
Проте на перших (ранніх) стадіях освоєння важливішими є саме процедури сприйняття та оцінки простору, які реалізуються звичайно в рамках
першопрохідницької, туристської чи рекреаційної активності, тобто таких видів діяльності, які
не можуть бути названі виключно господарськими та яким притаманний елемент випадковості, а
не доцільності. Останні можна визначити як неявнорекреаційні (скриторекреаційні) види діяльності, під якими розуміють види діяльності, пов’язані з різноманітними другорядними в ієрархії життєзабезпечення видами природокористування, завжди поєднуваних з умисним відпочинком чи з неусвідомленим прагненням змінити заняття та піти
від тяжкого ритму звичайних трудових зусиль [2].
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До неявнорекреаційних видів діяльності
відносяться: лісові промисли (збирання ягід,
грибів), сінокосіння, полювання, риболовля, інші
види природокористування (збір березового соку, заготівля віників для лазні, збір квітів тощо).
Не зупиняючись на характеристиці кожного із цих видів діяльності, зазначимо, що їм всім
притаманні загальні риси, зокрема: вони визначають достатньо тривале перебування людини у
ландшафті; являють собою відволікання в певній
мірі від буденного способу життя та турбот, чи
хоча б просто зміну виду діяльності; не ставлять
перед людиною чітко визначеної прагматичної
цілі та пов’язаними з нею господарських норм
(«принести не менше певної кількості ягід», «зібрати стільки-то грибів»); мають виразний вірогідний характер (чи то знайду гриби, чи то ні, так
само з рибою – «клюне не клюне») з великим значенням фактору випадковості та «удачі» загалом;
передбачають поєднання низки елементарних занять або достатньо різноманітного набору немонотонних простих дій (переміщення, пошук, розрізнення, впізнавання, збір і т.д.); дають можливість
спостереження чи навіть споглядання навколишнього світу природи, з імовірністю досягнення повного відчуження від власної «фізичної оболонки».
Ці ознаки у сукупності характеризують будьяку форму явного відпочинку [3], що і дозволяє
нам вважати наведені вище види діяльності рекреаційними, тобто такими де природні ресурси використовуються з метою відпочинку та туризму.
Отже, дослідження використання природних
ресурсів для цілей туризму на першому рівні відбувалося безпосередньо людиною шляхом неусвідомленого використання нею об’єктів природи
через скриторекреаційні види діяльності.
Другий рівень. Цей рівень пов'язаний із відокремленням туризму як окремої сфери суспільного
життя та усвідомленням людиною ролі природних
ресурсів у цій сфері. Швидке зростання потреб населення в рекреаційній діяльності сприяло розвитку індустрії туризму, а тому вимагало наукового
обґрунтування різних аспектів використання природних ресурсів у сфері туризму.
«Першопрохідцями» у даному напрямку
дослідження по праву можна назвати географів,
оскільки завдяки їхнім зусиллям у межах зазначеної науки сформувалася окрема галузь наукових знань – рекреаційна географія, яка займається вивченням територій рекреаційних систем,
розробкою принципів організації рекреаційного
господарства та основ рекреаційного природокористування [4]. У межах даної галузі географії
виділяють спеціальний розділ «Географія туриз-

му» –дисципліну, предметом вивчення якої є
просторові закономірності розвитку територіальних систем організації туристичної діяльності
людей [5]. Основи географії туризму в Україні
(яка була складовою частиною СРСР) почали
формуватися у середині 60-х років ХХ ст. У цей
час проводились дослідження у галузі культурної
кліматології, оцінки природних умов відпочинку,
поляризації урбанізованих і рекреаційних ландшафтів, проблем рекреаційних ландшафтів, рекреаційного районування. Значному піднесенню
цього напрямку географічних знань сприяли також проведені Всесоюзні наради з проблем відпочинку і туризму у 1969, 1972, 1976 роках. Весь
розвиток української географії туризму того часу
знаходився у фарватері російської (з певним піонерним значенням). З початку 90-х років ХХ ст.
в Україні розпочався якісно новий період розвитку цього наукового напрямку. В першу чергу це
пов’язано із захистом докторських дисертацій
Крачила М.П., Бейдика О.О., Любіцевої О.О., та
низки кандидатських дисертацій, а також виходом фундаментальних монографічних видань [6],
та регіональних монографічних видань [7].
Серед географів, які досліджували проблеми
рекреаційної географії загалом та географії туризму зокрема, також можна виділити Смаля В.В.,
Багрова М.В., Байтерякова О.З., Вєдєніна Ю.О.,
Воловика В.М., Замишляєва І.О., Марченко О.А.,
Поколодної М.М., Прималеного О.О., Шумського
М.В., Яковенко І.М. та інших учених.
Не відставали від географів й економісти,
на думку яких, використання рекреаційних ресурсів є основною формою природокористування, що здійснюється в межах функціонування
туристично-рекреаційного комплексу, і є предметом вивчення такого напрямку економічної
науки, як розміщення продуктивних сил [8].
Науковцями, які досліджували питання використання природних ресурсів для цілей туризму з точки зору економіки, можна назвати Желудковського Є.О., Бережну І.В., Ґудзь П.В., Дідик
Я.М, Дудкіна О.П., Живицького А.В., Кирича
Н.Б., Мацолу В.І., Петренко І.М., Царик Л.П.,
Чернюк Г.В., Л. М. Черчик та багато інших.
Деякі аспекти природокористування в галузі туризму також розглядалися медиками [9].
Питання використання рекреаційних ресурсів
також було предметом дослідження геологів [10].
Наявність такої кількості наук, сферою вивчення яких виступають рекреаційні ресурси, в
т.ч. і природні ресурси, використовувані для цілей туризму, свідчить про багатогранність та комплексність досліджуваного питання, що в кінцево-
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му результаті призвело до формування надгалузі
знань – рекреалогії або науки про відпочинок, відтворення фізичних та духовних сил людини, втрачених нею в процесі життєдіяльності [11].
Третій рівень. Не відступаючи від обраного нами підходу щодо умовного поділу сфери
наукових досліджень використання природних
ресурсів у галузі туризму на рівні, переходимо до
характеристики третього рівня – правового, який
безпосередньо стосується висвітлення наукових
підходів юристів до указаного питання.
Зокрема, не так давно Опанасюк Н.А. захищена кандидатська дисертація «Конституційно-правові основи туризму в Україні» [12], в якій
автор розглядає конституційно-правові основи
туризму в Україні як гарантії реалізації людиною
прав і свобод під час здійснення туристичних подорожей (право на свободу пересування, відпочинок, охорону здоров`я, безпечне для життя і здоров`я довкілля, задоволення духовних потреб, участі у культурному житті, а також право на доступ
до культурних цінностей тощо), теоретичні й практичні проблеми його становлення й розвитку.
Окремі фінансові аспекти рекреаційної діяльності досліджені Скакун Ю.В.[13], яка зосередилася на недоліках у правовому регулюванні
матеріального забезпечення функціонування рекреаційних підприємств та виробленні правових
засобів для їх подолання, зокрема, шляхом розроблення державної концепції розвитку рекреаційної галузі, яка могла б стати основою законодавства в рекреаційній сфері, та застосування
різних податкових заходів, в т.ч. робиться висновок про доцільність введення диференційного
оподаткування рекреаційних підприємств і необхідність застосування на державному рівні блоку
фінансових пільг, якими наділялись б установи
відпочинку і лікування за підсумками проходження акредитації.
І хоча у працях указаних учених висвітлюються не еколого-правові проблеми рекреаційної діяльності, проте їх положення можуть
бути використані при дослідженні загальнотеоретичних аспектів використання природних ресурсів у галузі туризму.
Що ж стосується досліджень безпосередньо у вказаній сфері, то першою фундаментальною працею з проблем рекреаційної діяльності, в
т.ч. питання використання природних ресурсів у
галузі туризму, стала колективна монографія
вчених Інституту економіки промисловості НАН
України за редакцією Мамутова В.К. та Амоші
А.Н.[14]. Хоча більшість питань у ній стосувалася економічних аспектів рекреаційної діяльності,
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проте деякі з них розглядалися і з юридичної точки зору. Зокрема, була висловлена думка про
необхідність створення кадастру рекреаційних
ресурсів та доцільність внесення змін у процес
надання земель для несільськогосподарських потреб, створення фонду земель рекреаційного користування і проведення їх диференційованої
оцінки за призначенням. Також досліджувалися
господарсько-правові проблеми використання
рекреаційних ресурсів, зокрема суб’єкти відносин із використання рекреаційних ресурсів і правові проблеми будівництва й експлуатації рекреаційних закладів.
У 1991 р. захищена кандидатська дисертація Імашева С.М. [15] «Право рекреаційного
природокористування (деякі аспекти теорії)».
І хоча працю вказаного вченого не можна віднести до джерел української юридичної думки, вона
відіграла значну роль у становленні та подальшому дослідженні питання використання рекреаційних ресурсів, у т.ч. для цілей туризму, на
всьому пострадянському просторі. Інтерес, перш
за все, становлять підходи автора до визначення
права рекреаційного природокористування та
його місця в системі права. Так, дослідник вказує, що предметом регулювання права рекреаційного природокористування є сукупність однорідних суспільних відносин, які складаються
при формуванні рекреаційного середовища та
використання його об’єктів для лікування та відпочинку, у зв’язку з цим право рекреаційного
природокористування пропонується виділити в
самостійну галузь права. У дисертації даються
авторські дефініції цілому ряду понять, у т.ч.
«природнорекреаційним комплексам», «природнорекреаційним багатствам», «природнорекреаційним ресурсам». І хоча деякі положення дисертації Імашева С.М. спірні, деякі (в силу певних
соціально-економічних процесів) вже застаріли,
вагомість наукового доробку вченого не можна
недооцінювати.
Деякі аспекти рекреаційного природокористування були предметом дослідження професора Андрейцева В.І. Так, він, у процесі визначення
меж права на екологічну безпеку громадян, відзначив зв'язок поряд з іншими галузевими правами права використання корисних властивостей
природи для задоволення життєво необхідних
фізіологічних і духовних потреб людини [16].
Також ним наведений логічний зв'язок у
структурі екологічного права, у тому числі й рекреаційного права, яке науковець пропонує розглядати як галузь екологічного права в системі
природоохоронного права, і яке, поряд з приро-
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дно-заповідним, курортним і ландшафтним правом, є комплексним міжгалузевим правовим інститутом [17].
Комплексне дослідження, присвячене правовому забезпеченню рекреаційної діяльності,
провела Бобкова А.Г. [18]. Особливістю її роботи
є те, що вона розглядає рекреаційну діяльність
через призму двох складових елементів – майново-господарських та екологічних (з приводу господарського використання природних рекреаційних територій і ресурсів, інших природних
ресурсів, придатних до використання для рекреаційних цілей; охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки), у зв’язку з чим і обґрунтовується необхідність комплексного дослідження і регулювання
господарсько-правового та еколого-правового
аспектів цієї діяльності. Причому туризм розглядається як один із видів рекреаційної діяльності.
У докторській дисертації вчена пропонує власний понятійний апарат, зокрема нею дається визначення природним рекреаційним ресурсам як
природним курортним, лікувальним, оздоровчим
ресурсам і факторам, що мають корисні властивості для відпочинку, відновлення життєвих сил
людини і придатні для використання у рекреаційній діяльності з метою відновлення і зміцнення здоров’я людей. На підставі існуючих розробок обґрунтовується доцільність створення рекреаційного фонду як сукупності природних рекреаційних територій і ресурсів природного і
штучного походження, яким притаманні корисні
властивості рекреаційного характеру і які використовуються або придатні для використання в
процесі рекреаційної діяльності. Чимало питань
у праці Бобкової А.Г. присвячено аналізу законодавства про рекреаційну діяльність, зокрема
виявляється зміст законодавства про господарювання і природокористування у сфері рекреації,
його особливості; обґрунтовується доцільність
його систематизації шляхом розробки спеціальних законів України про господарську діяльність
у сфері рекреації, правовий режим природних
рекреаційних територій і ресурсів, інших спеціальних нормативних актів, необхідних для забезпечення розвитку рекреаційного господарства як
високорентабельної галузі економіки України.
Враховуючи вищенаведене, авторка приходить
до висновку про доцільність формування рекреаційного права як підгалузі господарського і екологічного права.
Дещо іншої позиції дотримується Ткаченко
О.М., яка пропонує вживати термін «право лікувально-рекреаційного природокористування», і

розглядати його як підгалузь екологічного права,
що формується і об’єднує в собі три самостійні
правові інститути: право користування курортними зонами, право користування лікувальнооздоровчими зонами, право користування рекреаційними зонами [19]. Предметом її дисертаційного дослідження виступають суспільні відносини,
що виникають при здійсненні права користування
курортними, лікувально-оздоровчими та рекреаційними зонами, причому особлива увага в роботі
приділяється аналізу суб’єктів права користування
природними ресурсами рекреаційних зон.
Дослідженням питання юридичної термінології у сфері рекреації, в т.ч. визначенням поняття «природні рекреаційні ресурси» та характеристикою їх правового режиму займаються О.
Шмигова, Л.О. Бондар [20].
Деякі проблемні аспекти природокористування й охорони навколишнього середовища
оздоровчих та рекреаційних місцевостей висвітлив Орлов А.М. [21]. Зокрема, на основі детального аналізу законодавства України щодо курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних місцевостей в історичному аспекті, ним уперше була розроблена концепція розвитку екологічного
законодавства з питань правового регулювання
суспільних відносин в оздоровчих, у тому числі
курортних, і рекреаційних місцевостях, якою
підтверджується тісний взаємозв’язок розвитку
наукових досліджень із законодавчим процесом.
Автором дається визначення «рекреаційної місцевості» як просторової частини території, що
правовими нормами віднесена до земель рекреаційного призначення, використовується для організації відпочинку населення, туризму і проведення спортивних заходів, на яких розміщені об'єкти, призначені забезпечити життєдіяльність
об’єктів рекреації, та розкривається зміст її правового режиму.
Н.О. Русановська розглядає право рекреаційного природокористування в системі екологічних прав громадян [22], визначаючи його, з
суб’єктивної точки зору, як природне, абсолютне, немайнове право, зміст якого випливає зі змісту прав громадян, визначених у Конституції
України та Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Споріднені із вищенаведеною сферою дослідження праці І.О. Костяшкіна [23], який вивчає право загального землекористування, в т.ч.
на землях рекреаційного призначення. Зокрема,
науковець звертає особливу увагу на проблеми,
які існують у сфері реалізації права загального
природокористування, коли більшість природних
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ресурсів, у т.ч. й рекреаційних, які законодавчо
відносяться до об’єктів права первинного загальнодоступного безоплатного користування (наприклад, пляжі, вершини гір та ін.) – у зв’язку з
тим, що організацією відпочинку займаються, як
правило, спеціальні природокористувачі, – стають фактично об’єктами вторинного природокористування, за використання яких людям доводиться платити.
Варто згадати й інших учених, які вивчали
питання використання природних ресурсів у галузі туризму, і результати досліджень яких є цінними не так з наукової точки зору, як з практичної. У цьому аспекті, на наш погляд, вартий уваги науковий доробок колективу спеціалістів
Державної служби заповідної справи2, які спеціалізуються на дослідженні проблем здійснення
рекреаційної діяльності в межах об’єктів природно-заповідного фонду України. Провідне місце
у ньому займають науково-популярні праці
В.І.Гетьмана, кількість яких перевищує 80 [24].
Завдяки його дослідженням, зокрема, був вироблений підхід до рекреаційної діяльності як виду
діяльності, спрямованої на забезпечення рекреаційного попиту людей у відпочинку, туризмі та
санаторно-курортному лікуванні на спеціалізованих територіях, що розташовані поза межами
їхнього постійного проживання, і який знайшов
своє закріплення у проекті Положення про рекреаційну діяльність в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України [25].
Деякі визначення термінів і наукові підходи дослідника також були відображені у постанові Кабінету Міністрів України від 28.12.2000р. №
1913 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду».
Висновки. Проведений аналіз наукових
досліджень правового регулювання використання природних ресурсів у сфері туризму, на нашу
думку, дає підстави стверджувати, по-перше, про
відсутність єдиного системного підходу до вивчення вказаного питання на доктринальному
рівні, по-друге, про обмеженість і недостатність
наукових досліджень у цій сфері. Такий висновок цілком логічний, адже він зумовлений
2

Державна служба заповідної справи – урядовий орган державного управління, який діє у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і підпорядковується йому (Положення
про Державну службу заповідної справи, затверджене
Постановою Кабінету Міністрів України вiд
09.08.2001 № 1000// Офіційний вісник України. –
2001. – № 33. – С. 63 –Ст. 1540, код акту 19738/2001).
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об’єктивними факторами, а саме: 1) комплексністю предмета дослідження, наслідком чого є його вивчення не лише різними галузями юридичної науки (хоча першість звичайно займає екологічне право), а й іншими галузями знань – географією, економікою, медицино, геологією, психологією, валеологією, соціологією тощо. При
чому зазначимо, що останні відіграють роль
«першопрохідців», що визначає специфіку дослідження використання природних ресурсів у
сфері туризму з погляду юридичної науки (використання схожих термінів і формулювань при
визначенні споріднених понять, основою для подальших науково-правових розробок є усталені
догми економіки та рекреаційної географії); 2)
дослідження використання природних ресурсів
для цілей туризму виключно в межах рекреаційної діяльності та відносин використання природних ресурсів у сфері рекреації в цілому, без визначення специфіки правового режиму їх використання саме для потреб туризму. Така ситуація
не дозволяє в повній мірі охарактеризувати правове регулювання використання природних ресурсів у сфері туризму з погляду юриспруденції
та зумовлює потребу у подальших дослідженнях
і наукових розробках даного питання.
Список літератури
1. Великий тлумачний словник сучасної
української мови/Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел.
– К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – С. 586.
2. Колбовский Е.Ю. Экологический туризм
и экология туризма: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений/Е.Ю. Колбовский. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – С. 10-11.
3. Толковый словарь туристских терминов: Туризм. Туристская индустрия. Туристский
бизнес / Авт.-сост. И. В. Зорин, В. А. Квартальнов. - М.-Афины: INFOGROUP, 1994.
4. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та
курортологія. Навчальний посібник. – К.: Центр
навчальної літератури, 2007. – С. 32.
5. Ердавлетов С.Р. К вопросу предмета
географии туризма // Туризм и региональное развитие: Материалы III Междунар. науч.-практ.
конф. Смоленск, 2004. - С.101.
6. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні
ресурси України: методологія та методи аналізу,
термінологія, райо-нування. – К.: ВПЦ “Київ. унт”, 2001. – 395 с.; Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 478. Правознавство.

О.С. Семенець

7. Павлов В.І., Черчик Л.М. Рекреаційний
комплекс Волині: теорія, практика, перспективи.
Монографія. – Луцьк: Настир’я, 1998. – 124 с.
8. Щепанський Е.В. Науково-методичні
засади стимулювання розвитку туристичнорекреаційного комплексу регіону: Автореферат
Дисс... канд. економ. наук: 08.10.01/Науководослідний економічний інститут Мінекономіки
та з пит. Європейської інтеграції. – К.:2003.
9. Кровякова М.Т. Оптимізація екологогігієнічних умов рекреацій Криму: Автореф.
дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / М.Т. Кровякова;
Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О.М.Марзеєва АМН
України. — К., 2002. — 23 с.
10. Коробейникова Я. С. Оцінка екологічного стану геологічного середовища та рекреаційних можливостей Долинського району Карпат: Дис... канд. геолог. наук: 21.06.01 / ІваноФранківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2002 – 152 с.
11. Рекреалогия – система наук об отдыхе/В.М. Сидоров. – К.,1990.
12. Опанасюк Н.А. Конституційно-правові
основи туризму в Україні. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне
право. - Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ, 2005.
13. Скакун Ю.В. Правові основи фінансування видатків рекреаційних підприємств, які
мають власну базу розміщення (на прикладі Автономної Республіки Крим): дисертація канд.
юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний
ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003.
14. Рекреация: социально-экономические и
правовые аспекты: Монография, К.: Наукова думка, 1992. – 136 с., отв. ред. В.К. Мамутов, А.И.
Амоша.
15. Имашев С.М. Право рекреационного
природопользования (некоторые аспекты теории): Автореферат
Дисс... канд. юрид. наук:12.00.06 – Алма-Ата.: 1991. – 17 с.
16. Андрейцев В.І. право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посіб. – К.: ЗнанняПрес, 2002. – C. 214
17. Андрейцев В.І. Навчально-методичні
матеріали з еколого-правових дисциплін. Ч.1. –
К.—1998. – С. 21; Андрейцев В.І. Екологічне
право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид.
фак. вузів.— К.: Вентурі, 1996. – С. 24.
18. Бобкова А.Г. Правове забезпечення рекреаційної діяльності: Автореферат Дисс... докт.
юрид. наук:12.00.04 та 12.00.04/Донецький наці-

ональний університет. ІЕПД НАН України. –
К.:2001. – 33 с.
19. Ткаченко О.М. Право користування курортними, лікувально-оздоровчими та рекреаційними зонами : Автореферат Дисс... канд.
юрид. наук:12.00.06 – Х.: 1999. – 16 c.
20. Шмигова О. Зміст і співвідношення
юридичних термінів «природні лікувальні ресурси» та «природні рекреаційні ресурси»//Вісник
КНУ ім.. Т.Шевченка. Юридичні науки. – 2006. –
Випуск 72-73. – с. 30-33; Бондар Л.О. Правове
регулювання використання природних рекреаційних
ресурсів//Природноресурсове
право
України: Навч. посіб. /За ред. І.І. Каракаша. – К.:
Істина, 2005.— с. 309 – 323.
21. Орлов А.М. Правові проблеми природокористування й охорони навколишнього середовища оздоровчих і рекреаційних місцевостей
(на матеріалах Автономної Республіки Крим):
Автореферат... кандидата юрид. наук. – К.: 2005.
– 18 с.; А. Орлов История развития природоохранного законодательства Украины о курортнорекреационных и лечебно-оздоровительных территориях//Экологическое право. – № 12. – 2000.
– С. 55-59
22. Русановська Н.О. Сутнісні ознаки та
місце права рекреаційного природокористування
в системі екологічних прав громадян//Вісник
КНУ. Юридичні науки. – 2005. – Випуск 63-64. –
с. 101-103.
23. Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян: Автореф. дис... канд.
юрид. наук: 12.00.06../Хмельницький університет
управління і права. –Автореферат. – К., 2005. –
19 с.; І.О. Костяшкін, А.С. Лисоконь До питання
реалізації права загального землекористування
громадян на землях рекреаційного призначення//Університетські наукові записки. – 2007. – №
2 (22). – с. 259-265.
24. Гетьман В.І. Про надання платних рекреаційних
послуг
установами
природнозаповідного фонду України//Рідна природа. –
2001. – № 5. – с. 10-14; Гетьман В.І. Основні завдання і проблеми розвитку екотуризму в національних природних парках і біосферних заповідниках України.—В кн.: Гори і люди ( у контексті
сталого розвитку). Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої Міжнародному року гір
(м. Рахів. 14-18 жовтня 2002 р.), т.1.— с. 305313.; Зінько Ю.В., Гетьман В.І. Розвиток туризму
в національних парках Українських Карпат. .—В
кн.: Гори і люди ( у контексті сталого розвитку).
Матеріали Міжнародної конференції, присвяче-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 478. Правознавство.

97

Становлення та розвиток наукових досліджень правового регулювання використання природних ресурсів…

ної Міжнародному року гір (м. Рахів. 14-18 жовтня 2002 р.), т.1.— с. 353-363.

25. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.menr.gov.ua/documents /Poloz_d_P_N_
MONPS_p_rekreac_dijaln_v_zapovid_zoni.doc

Стаття надійшла до редколегії 19 грудня 2008 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії А.З. Георгіцою.
O.S. Semenec’
BECOMING AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCHES OF THE LEGAL
ADJUSTING OF THE USE OF NATURAL RESOURCES IS IN THE FIELD OF TOURISM
Summary
The conducted analysis of scientific researches of the legal adjusting of the use of natural resources in
the field of tourism, to our opinion, gives carriages to assert, at first, about absence of the unique approach of
the systems to the study of the indicated question at doctrine level, secondly, about narrow-mindedness and
insufficiency of scientific researches in this sphere.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Постановка проблеми. У сучасних умовах, за наявності фінансової кризи, існує нагальна потреба у реформуванні або створенні нової,
більш ефективної системи фінансування місцевого самоврядування в Україні, вдосконаленні
механізму наповнення місцевих бюджетів. Важливого теоретичного та практичного значення
набувають питання вивчення зарубіжного досвіду фінансування місцевого самоврядування, який
стосується реалізації принципів Європейської
хартії місцевого самоврядування. Водночас зауважимо, що зарубіжний досвід не є догмою, але
окремі його фрагменти безцінні тим, що наочно
підтверджують проведення розумної фінансової
політики на місцевому рівні. Детальне вивчення
особливостей фінансування місцевого самоврядування у зарубіжних країнах дозволить виділити характерні риси цього процесу та запобігти
поширенню негативних явищ у нашій державі і
вказати на позитивний досвід, який може бути
використаний при проведенні політики децентралізації державних фінансів в Україні. Це і зумовлює актуальність статті.
Ступінь наукової розробки проблеми.
У сучасних наукових дослідженнях вітчизняних
учених приділяється увага лише окремим аспектам фінансового забезпечення місцевого самоврядування. О.Д. Василик [3] висвітлював ці питання в теорії фінансів. О.Д. Данілов [1], В.В.
Зайчикова [5], В.І. Кравченко [6], О.О. Сунцова
[9] описують теоретичні засади організації фінансового забезпечення місцевого самоврядування в контексті теорії місцевих фінансів та
міжбюджетних відносин. О.А.Музика-Стефанчук
[8] розкриває сутність фінансово-правової основи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах, з позицій науки фінансового права, у авторському навчальному посібнику. Але, незважаючи на це, науковці, як представники фінансової
науки, так і юристи-фінансисти, окремо не виділяли положення, які варто запозичити із зарубіжного досвіду для вдосконалення фінансування
місцевого самоврядування в Україні.
Мета статті. Автор ставить перед собою мету охарактеризувати досвід фінансування місцевого самоврядування зарубіжних країн, детальний
аналіз якого дозволить запозичити та використати
позитивні риси у вітчизняній практиці.

Виклад основного матеріалу. Регіональні
можливості фінансового регулювання територіального розвитку залежать, перш за все, не від
того, який, наприклад, перелік місцевих податків
(у одних країнах їх два, в інших – кілька десятків), а від соціально-економічного стану кожної
держави і характеру тих змін, які в ній відбуваються. Важливим чинником ефективного фінансового регулювання територіального розвитку –
при інших рівних умовах – є ступінь відповідності механізмів цього регулювання.
Відомо, що всі країни за формою державного устрою поділяються на федеративні й унітарні. Від цього залежить бюджетний устрій, побудова фінансової системи, фінансова діяльність
місцевого самоврядування.
Місцеві
бюджетно-фінансові
системи
утворюють нижній рівень (як правило, третій у
країнах з федеративним державним устроєм і
другий в унітарних країнах) організаційної системи економічних відносин, які складаються на
рівні всієї держави. Вони існують у «прив’язці»
до територій адміністративних одиниць, які переважно мають органи самоврядування.
У Великобританії такі системи є в округах,
графствах і містах; у Німеччині – в громадах і
містах; у Франції – в департаментах і комунах; в
Японії – у префектурах, районах, містах; у Бельгії та Італії – у провінціях, комунах; у США – в
графствах,
муніципалітетах,
тауншипах
(township), спеціальних округах тощо [4, с. 82].
Зарубіжний досвід переконує, що однією з
фундаментальних умов ефективного функціонування місцевого самоврядування є як повноцінне
ресурсне забезпечення, так і достатність – гарантія самостійності та незалежності. Наявність фінансово-економічної бази дозволяє органам місцевого самоврядування вирішувати найважливіше завдання – задоволення життєво важливих
потреб населення відповідної місцевості.
Саме тому у ст. 9 Європейської Хартії місцевого самоврядування прямо передбачено право
органів місцевого самоврядування на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть
вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень [8, с. 206 ].
Місцевому самоврядуванню незалежно від
моделі його організації надаються гарантії пра-
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вового захисту і фінансової підтримки. Наприклад, Основний закон Федеративної республіки
Німеччини досить жорстко формулює ці принципи: громадам повинно бути надане право регулювати в межах закону під свою відповідальність усі
справи місцевої громади. Союзи громад також користуються правом самоврядування в межах їх законної компетенції на підставі законів. Основний
Закон містить положення, згідно з яким законодавство навіть у стані оборони повинно забезпечувати
«життєдіяльність громад і союзів громад, і перш за
все у фінансовому відношенні» [7, с. 34].
Усі демократичні суспільства змушені
знайти баланс між вимогами неухильної реалізації національної політики і необхідністю надання
широкої самостійності місцевим органам влади.
Центральний уряд намагається забезпечити загальний рівень комунальних послуг по всій країні.
Водночас, місцеві органи влади спрямовують
свою діяльність на підкреслення особливостей
своїх територій, що пов’язані з соціальноекономічними, культурними, географічними, демографічними та іншими чинниками. А відповідно і вимагають адекватного фінансування.
Появі сильних органів влади на місцях у
Західній Європі сприяло загальне визнання прав
усіх територій на самоврядування – принцип,
який отримав офіційне визнання в Європейській
Хартії місцевого самоврядування, ще у далекому
1985 році. Хартію підписали і ратифікували
практично всі держави-члени Європейського
Союзу. Право на «загальну компетенцію», про яке
йдеться в ній, дозволяє органам місцевого самоврядування вчиняти будь-які дії в інтересах місцевого населення, якщо вони спеціально не заборонені законом [8, с. 204]. Отже, більшість органів
місцевого самоврядування у Західній Європі є автономними і незалежними суб’єктами права. Тому
самостійно вирішують питання фінансового забезпечення і мають для цього відповідні фінансові
ресурси та інші можливості.
Розподіл функцій між національними і
субнаціональними органами влади і управління,
а також органами місцевого самоврядування суттєво відрізняється. До того ж, у багатьох країнах
окремі послуги, наприклад, енерго-, тепло-, водопостачання, каналізація та громадський транспорт більше не є турботою органів влади, а повністю передані приватним компаніям. І, нарешті, місцеві органи влади Західної Європи дедалі більше
починають розглядати себе в якості моніторингових служб, які слідкують за тим, щоб потреби місцевого населення задовольняла низка організацій
державного чи приватного сектора, а у деяких ви100

падках і приватні підприємці. Застосування цього
принципу «передачі повноважень» дозволяє органам влади максимально використовувати вигоди
ринкової економіки (щодо витрат і якості).
Відомо, що основою фінансової автономії
муніципалітетів є місцевий бюджет. Місцеві бюджети широко використовуються для впливу на
економіку, для регулювання господарських процесів, розвитку культури і освіти, подолання соціальних конфліктів, працевлаштування населення. Доходи місцевих бюджетів зазвичай складаються з чотирьох частин: податків, неподаткових надходжень, субсидій і дотацій з центрального бюджету та запозичень.
До джерел доходів місцевих бюджетів у
Західній Європі належать місцеві доходи, інші
бюджетні доходи і надходження у вигляді урядових субсидій. У деяких країнах з федеральним
устроєм, наприклад, Німеччині й Австрії, практикуються також різноманітні схеми дольового
розподілу податків між центральним урядом і
місцевими органами влади.
Одним із найважливіших джерел доходів
місцевих бюджетів є податки. Рівень доходів від
оподаткування достатньо коливається. В Італії,
Ірландії та Нідерландах він найнижчий і складає
менше 10% ресурсів місцевих бюджетів. Інша
ситуація в Бельгії, Великобританії, Данії, Німеччині, Франції, де доходи від місцевих податків
перевищують 20% бюджетних доходів. Найвищі
показники по статистиці у Данії: податкова стаття доходів у місцеві бюджети у цій країні перевищує 40%. Система місцевого оподаткування
країн Заходу достатньо різноманітна. У Японії
налічується близько 30 місцевих податків, в Італії – більше 30, у Франції – більше 50, у Бельгії –
близько 100, а в Англії їх лише два [1, с. 216 ].
Існує дві категорії місцевих податків – власні і загальні. Власні справляються в межах даної
території і в повному обсязі надходять до місцевого бюджету. Контроль за їх стягненням здійснює місцева влада, яка має право самостійно або
з певними обмеженнями регулювати ставки цих
податків. Загальні податки розподіляються на
користь місцевих органів влади через центральний бюджет. Ставки цих податків установлюються державою і не можуть бути змінені місцевими органами влади самостійно [2, с. 12].
Власні податки поділяються на прямі і непрямі. Серед прямих податків слід назвати такі:
прибутковий податок з фізичних і юридичних
осіб, майновий, промисловий, земельний, податок на професію тощо. Непрямі – податки з продажів, акції на бензин, тютюн, спиртні напої,
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споживання електрики, газу та інших товарів.
Крім того, існує достатньо різноманітна група
так званих інших податків: податкові збори на
видовища, заняття торгівлею, автотранспорт, видачу ліцензій тощо [4, с. 88].
Значні відмінності між країнами спостерігаються у характері і розмірі виключно місцевих
податків, ставки яких можуть самостійно встановлювати місцеві органи влади. Однак між сильною системою місцевого самоврядування й ефективною системою місцевого оподаткування існує тісний зв'язок.
До інших доходів можна віднести надходження від оплати різних послуг, наприклад,
плата за тепло-, водопостачання і каналізацію,
житлово-комунальні послуги і громадський
транспорт. Помітно нарощується тенденція, відповідно до якої затрати на виробництво комунальних послуг частіше більше оплачують самі користувачі у вигляді вищих тарифів.
Надходження до місцевого бюджету від
неподаткових доходів коливаються від 10-25%.
Частка доходів від користування місцевим
транспортом, дорогами, водою, газом, електроенергією в усій сумі податкових надходжень
звичайно невелика і складає в США і Франції
лише 2%, у Німеччині і Японії – 6%, у Великобританії – 7%. Рівень доходів від комунальної
власності перебуває у прямій залежності від її
обсягу і характеру, а також від специфіки комунальних підприємств [4, с. 88].
Важливим джерелом фінансування місцевих бюджетів більшості країн є державні субсидії і дотації. Наприклад, в Італії за рахунок перерозподілу коштів з державного бюджету комуни
отримують близько 80% своїх доходів. У Нідерландах місцеві бюджети на 80% формуються за
рахунок державних трансфертів. У Бельгії та Великобританії на державні субсидії припадає близько 60% бюджетних доходів, у Німеччині і Данії – близько 45%, в Японії – 40%, у Франції –
більше 30%, у США – 25% [4, с. 89].
Можна виділити декілька причин через які
органи місцевого самоврядування одержують державні субсидії: визнання певного сектору загальнонаціональним і відповідно допомога органам
місцевого самоврядування у наданні послуг; зменшення тиску місцевого оподаткування шляхом передачі частини доходів національного бюджету на
місця; вирівнювання ресурсів територій, шляхом
виділення субсидій з урахуванням місцевої податкової бази окремих місцевих утворень.
Субсидії можуть виділятися на конкретний
сектор для відшкодування узгодженої частки ви-

трат, причому іноді встановлюється раніше оговорена межа фінансових коштів. Існує й інша
схема, коли субсидія на комунальні послуги виділяється у вигляді «загальної субсидії». У таких
випадках зазвичай використовується спеціальна
формула, за якою розраховуються потрібні затрати, в основі якої лежать такі показники, як
кількість і щільність населення, а також набір
специфічних чинників типу довжини дороги, кількості дітей шкільного віку, кількість сімей тощо. У формулі можуть бути враховані також рівні витрат за минулі періоди часу та наявні податкові ресурси. Такі формули, як правило, надзвичайно складні, і центральні та місцеві органи
влади ведуть щодо них тривалі переговори.
Цільові субсидії характерні для багатьох
країн. Вони виділяються під чітко визначені проекти і програми, тому власна ініціатива місцевої
влади у таких випадках досить обмежена. Крім
того, треба мати на увазі, що використання субвенцій контролюється урядом. Отже, цільові
субсидії хоча і дозволяють місцевим органам вирішувати фінансові проблеми, та водночас значно обмежують їхню свободу. Місцеві органи самоврядування, які бажають зберегти свою самостійність і позбавитися від фінансової залежності
державних органів, використовують субсидії загального призначення, або дотації. Такі субсидії надаються в основному для покриття дефіциту місцевого бюджету. Їх використання менш обмежується. Подібна система переважає у Великобританії та Франції, розповсюджена у Бельгії, Німеччині,
Нідерландах, Скандинавських країнах.
У деяких країнах урядові субсидії органам
місцевого самоврядування виділяються через
регіональні органи влади, які, як прийнято вважати, краще знають місцеві потреби, ніж центральний уряд. Існують також конкретні субсидії,
які виділяються Європейським Союзом для органів місцевого самоврядування.
Ще однією формою державного трансферту на користь муніципальних органів є перерозподіл податкових надходжень. У країнах з федеральним устроєм, наприклад Австрії та Німеччині, між центральним урядом і органами місцевого самоврядування існує домовленість про те, що
останні одержують визначену частку податків [7,
с. 101]. Подібні угоди зазвичай укладаються терміном від 3 до 5 років для того, щоб у органів
місцевого самоврядування був порівняно надійний дохід протягом обумовленого терміну. Однак останнім часом цей принцип частіше ставиться під сумнів у зв’язку з тим, що в роки економічного спаду надходження від податків на
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господарюючі суб’єкти можуть суттєво знижуватися. Тим не менше, в умовах стабільного економічного розвитку принцип розподілу податків
дає відповідну впевненість у майбутніх доходах,
ніж урядові субсидії.
Ще одним джерелом місцевих доходів є запозичення. Традиційно їхня роль була значно
обмежена, але у 80-ті роки відбувається інтенсивне зростання різноманітних запозичень, які
здійснюються місцевою владою. Найбільш розповсюдженою формою довготривалих запозичень є заставні листи і муніципальні облігаційні
позики. Основна форма короткострокових запозичень – бони. Процентна ставка по запозиченнях установлюється місцевою владою з урахуванням рівня проценту на ринку запозичених
капіталів у момент випуску, строку запозичення,
а також стану фінансів місцевої адміністрації.
Як правило, існує механізм, який дозволяє
відстежувати, щоб рішення органів місцевого
самоврядування приймалися в межах національних законів. Найчастіше такий контроль здійснюється постфактум, коли державний інспектор
перевіряє законність рішень після того, як вони
прийняті органом місцевого самоврядування.
Існують також і нормативно-правові вимоги до
перевірки фінансових рахунків і показників діяльності органів місцевого самоврядування, які
покликані забезпечити законність їхньої фінансової діяльності. Коли органи місцевого самоврядування виконують певні державні функції,
то виникає необхідність перевірки надання цих
послуг безпосередньо центральним урядом, як,
наприклад, у Швеції, де всі зобов’язальні функції
підлягають перевірці.
У зв’язку з економічними труднощами, фінансовою кризою, яка наявна і у розвинених фінансово стабільних державах, спостерігається
тенденція до розширення меж контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування з боку
центрального уряду. У зв’язку з тим, що видатки
на місцевому рівні складають значну частку всіх
державних видатків, національний уряд змушений
посилювати контроль за використанням коштів на
місцях, щоб утримувати загальні державні видатки
у визначених межах. Така практика заслуговує на
поширення, бо від належного контролю за рухом
місцевих фінансових ресурсів залежить і фінансовий стан відповідної території.
Уряди контролюють випуск місцевих запозичень, місцева влада несамостійна в операціях із
запозичень, вона не має права випускати нову
позику, не одержавши спеціального дозволу центрального уряду і не узгодивши умови позики з
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центральним банком країни або міністерством
фінансів. Центральний уряд зазвичай установлює
як верхню межу запозичень, так і загальну межу
місцевої заборгованості.
Органам місцевого самоврядування в усіх
країнах Західної Європи бракує фінансових ресурсів, необхідних для розв’язання таких гострих
проблем, як розвиток і оновлення інфраструктури, послаблення негативних соціальних наслідків
економічних перетворень, задоволення потреб
населення, а також розв’язання проблем, пов’язаних зі змінами демографічної ситуації. Водночас
зі зростанням потреб у фінансових ресурсах органи місцевого самоврядування усвідомлюють
необхідність обмеження державних доходів з
метою скорочення бюджетного дефіциту у вигляді частки валового внутрішнього продукту.
Оскільки видатки на місцевому рівні складають значну частку загальнодержавних видатків (зазвичай від 20 до 30%), центральні уряди
змушені встановлювати жорсткі планові показники для органів місцевого самоврядування, супроводжуючи їх скороченням субсидій, а іноді і
встановленням меж місцевого оподаткування.
У державному секторі більшості країн
установлюються обмеження на ріст заробітної
плати, а також проводиться скорочення чисельності державних службовців. Щоб здійснювати
такі скорочення, місцеві органи влади змушені
були переглянути не лише свої пріоритети, а й
власні функції. Це дозволило винайти вільні фінансові ресурси, які можливо спрямувати на розвиток регіону.
Результати аналізу практики діяльності органів місцевого самоврядування у Західній Європі однозначно вказують на зростаючу роль
приватного сектора у тих галузях соціальної
сфери, де раніше панували державні підприємства. Спостерігається підвищений політичний тиск,
спрямований на те, щоб: збільшувати ефективність і знижувати витрати, зокрема, шляхом конкурсного відбору постачальників послуг; розвивати ринкову економіку і сприяти оптимізації
конкуренції; скорочувати розмір державного сектору і чисельність державних службовців; надавати населенню ширші можливості вибору.
Однією з найважливіших проблем, що наявна у Західній Європі, останнім часом є децентралізація, в основі якої лежить популярний
принцип субсидіарності. Цей принцип активно
пропагує Європейський Союз. У найпростішому
вигляді субсидіарність – це принцип, згідно з
яким кожен рівень управління несе певну відповідальність. Так, якщо певну роботу можуть ефе-
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ктивно виконувати на нижчих рівнях, то їм і треба доручати її виконання.
Протягом багатьох років органи місцевого
самоврядування у Західній Європі стурбовані
питаннями підвищення продуктивності й ефективності їх діяльності. Це пов’язано, насамперед,
з необхідністю вирішення складних завдань в
умовах недостатності коштів. Органам місцевого
самоврядування доводиться працювати в умовах,
що швидко змінюються, а це потребує нових
підходів і рішень. Місцева влада починає переглядати завдання і пріоритети, які вона ставила
перед собою раніше, та відшуковувати найбільш
економічні способи їх вирішення. Зокрема, здійснюється зіставлення послуг, що надаються, і
поточних пріоритетів, тобто відбувається корегування планів фінансування. Для забезпечення
оптимального розподілу ресурсів деякі органи
місцевого самоврядування застосовують такі методи, як фінансове планування на основі пріоритетів і облік витрат за центрами відповідальності.
Висновки. Зарубіжний досвід свідчить про
те, що, по-перше, місцеві органи повинні мати
власну фінансову базу, яка б відповідала функціям і завданням, що перед ними стоять, та право
на використання її за власним розсудом, але при
здійсненні контролю за цим процесом; по-друге,
виділення субсидій нижчестоящим бюджетам є
вимушеним заходом, від якого з часом треба
відмовитися; по-третє, метод дотацій зменшує
зацікавленість муніципалітетів у поповненні доходів бюджету, ставить їх в економічну залежність від центру, отже, він може мати місце лише
у виняткових випадках.
Отже, досвід зарубіжних країн, свідчить
про те, що не у всіх державах органи місцевого
самоврядування мають бажану фінансову самостійність. Але враховуючи положення нормативно-правових актів, які мають міжнародне визнання, держави намагаються створити належні
фінансові умови для їх функціонування.

При вдосконаленні механізму фінансування
місцевого самоврядування в Україні варто використовувати позитивні досягнення зарубіжних країн,
що сприятиме скороченню матеріальних затрат
при реформуванні місцевого самоврядування, розвитку нових форм його фінансування.
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ФОРМ ПОДАТКОВО-ПРАВОВОГО
КОМПРОМІСУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ І ДЕРЖАВИ
Постановка проблеми. Приватні суб’єкти
мають власні (приватні) інтереси, володіють автономією волі, яка визначає їх поведінку. Публічні суб’єкти покликані забезпечити реалізацію
публічного інтересу, який розуміється як спільний, тобто вихідний від сукупності приватних
інтересів. Публічний інтерес полягає в потребі
здійснити економічно аргументований розподіл
тягаря публічних витрат серед членів суспільства. Очевидно, що приватний інтерес і публічний
інтерес можуть не збігатися. Або ж, якщо таке
співпадіння і має місце, об’єктивно, воно може
бути неусвідомленим конкретним носієм приватного інтересу. Таке положення є закономірним
для сфери оподаткування, оскільки в межах податкових відносин приватний суб’єкт, як правило, вимушений поступитися власним інтересом:
він втрачає право на певну частину належних
йому матеріальних благ заради відносної і негарантованої конкретно йому вигоди від діяльності
публічного суб’єкта. В силу виникнення вказаних протиріч різних інтересів, податкові відносини можуть існувати тільки в умовах певного
обмеження юридичними засобами форм прояву
автономії волі приватного суб’єкта.
В даному випадку і необхідна наявність чіткої юридичної форми податково-правового
компромісу як засобу досягнення правового балансу відносин між вказаними суб’єктами. За
допомогою таких юридичних форм платнику
податків забезпечується гарантія щодо недоторканості його прав та інтересів.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Теоретична проблема визначення сутності юридичних форм податково-правового компромісу
платника податків і держави в науці фінансового
(податкового) права майже не досліджувалась.
На даний момент не можливо віднайти навіть
визначення такого поєднання категорій як «юридичні форми» та «податково-правовий компроміс». Хоча зміст таких термінів та категорій, як
«форма», «юридична форма», «форма права»,
«правова форма», містяться в значних доробках та
наукових працях дослідників теорії держави і права: Андрусяк Т.Г., Зайчук О.В., Копєйчиков В.В.,
Котюк В.О., Нерсесянц В.С., Оніщенко Н.М., Скакун О.Ф., Хропанюк В.Н. та багато інших.
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Різне бачення та розуміння терміну «компроміс», як основоположної категорії нашого
дослідження, можна зустріти в наукових дослідженнях таких теоретиків та практиків права, як
О.М. Ковалюк, В.Н.Кудрявцев, П. Мельник,
М.Супрунюк, Б.А. Толчинський, Г. Усатий.
Розглядаючи дану проблему варто ознайомитись і з працями по фінансовому та податковому праву, а саме з дослідженнями: Д.В. Вінницького, Л.К.Воронової, Р.О. Гаврилюк, О.Ю.
Грачової, С.Т. Кадькаленка, М.В. Карасьової,
О.М. Козиріна, М.П. Кучерявенка, П.С. Пацурківського, С.Г. Пепеляєва, Ю.А. Ровинського,
Н.І. Хімічевої.
Мета статті. Автором статті поставленні
наступне завдання: з’ясувати сутність та значення юридичних форм податково-правового компромісу платника податків і держави.
Виклад основного матеріалу. Основною
метою податково-правового компромісу, з однієї
сторони, є забезпечення необхідними ресурсами
державно-бюджетну діяльність, економічне регулювання, вирівнювання прибутків, з іншої –
забезпечення такого загального рівня податків та
ступеня їх прогресивності, щоб вони не послаблювали стимули та інтереси приватного суб’єкта.
Реалізація такого підходу можлива при наявності
юридичної форми, за допомогою якої податковоправовий компроміс втілюється в життя. Юридична форма, в даному разі, є певним способом
зовнішнього відображення податково-правового
компромісу. Призначення цієї форми – впорядкувати зміст податково-правових відносин, надати їм
властивості загальнообов’язкового характеру.
Юридична форма податково-правового компромісу полягає у нормативно-правовому відображенні
природних взаємовідносин між носіями приватних
і публічних інтересів. За допомогою юридичної
форми можна побачити як втілюється і реалізується податковий компроміс у фінансовій політиці
держави, а зокрема у сфері накопичення фондів
коштів для забезпечення потреб суспільства та задоволення публічного інтересу.
Зазначимо, що юридична форма податковоправового компромісу обов’язково передбачає
нормативне закріплення. Так, відповідно по аналогії, якщо податкові відносини – це відносини,
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які можуть існувати тільки в правовій формі, то і,
відповідно, наявність юридичної форми податково-правового компромісу можлива лише при наявності законодавчого закріплення. Саме юридична форма демонструє всі сторони такого феномену як податковий компроміс, які відображаються в началах і принципах податкового права.
Висхідною юридичною формою податковоправового компромісу, на нашу думку, є начала
та принципи податкового права.
Категорія «начала» наукою фінансового
права не тільки ніколи не досліджувалася, але й
не застосовувалася. Очевидно, даний факт має
місце тому, що, з одного боку, ніколи раніше не
виникало потреби у її застосуванні, з іншого боку, наука фінансового права ще не досягла була
необхідного для кроку рівня власного розвитку
[11, с.9]. Цілком з впевненістю все це можна сказати і про науку податкового права, адже дослідження начал податкового права носить похідний характер від начал фінансового права.
Феноменологічний аналіз податкового права переконує, що основним началом податкового
права виступає узгодження приватного і публічного інтересів у суспільстві, встановлення їх балансу [5, с.97]. Без постійного врахування могутнього впливу цього начала на приватні та публічні фінанси, на опосередковуючі їх податки не
можна не тільки побудувати податкову систему в
суспільстві, але і створити умови для найбільш
оптимальних пропорцій та темпів суспільного
розвитку, якомога повнішого задоволення зростаючих публічних та приватних потреб.
Для того, щоб відшукати ту золоту середину у відносинах, які складаються з приводу врегулювання публічних та приватних інтересів важливе місце займає поняття «начала», які відображують сутність податкового компромісу. Саме
поняття «начала» не є спеціальним юридичним
терміном. Тому можна зазначити, що на рівні законодавства воно відноситься до понять нерозкритих. Сутність цього змістовного поняття полягає в
тому, що воно відображає своєрідну першооснову,
можна сказати опору. Термін «начало» – це першооснова [14]. А словосполучення «начало податкового права» є ніщо іншим, як першопричиною,
фундаментом того порядку, який закладений в основу регулювання податкових відносин.
Досліджуючи начала фінансового права, Пацурківський П.С. визначив їх онтологічний, гносеологічний та аксіологічний виміри та встановив,
що на основі критерію правового начала — принципу формальної рівності суб'єктів фінансових
правовідносин можна діалектично «зняти» проти-

річчя між різними підходами до розуміння фінансового права й об'єднати їхні пізнавальні потенціали, які, безсумнівно, затребувані сучасною фінансово-правовою дійсністю [12, с.13-14].
Визначаючи формальну рівність суб’єктів
фінансових правовідносин, ми тим самим поширюємо дане положення і у сферу податкового
права, де суб’єкти, котрі наділені як публічними,
так і приватними інтересами логічно повинні
знаходитися у формальній рівності, що дасть
змогу досягти погодження їхніх інтересів, тобто
досягти податково-правового компромісу. Саме
тому, найважливішим онтологічним виміром,
началом фінансового права (податкового) є його
субстанціональна властивість масштабу (мірила,
критерію) прав і обов'язків суб'єктів фінансових
правовідносин з приводу публічних фінансів незалежно від їх правового статусу. Ключовим
гносеологічним началом є об'єктивна нормативність, виражена й закріплена у відповідних позитивних формах, насамперед, у Конституції держави. Ця нормативність проявляється, зі змістовної сторони, у періодичному відторгненні відповідної частини новоствореної приватної власності її виробником — первинним власником і
такому ж періодичному надходженні й зарахуванні цієї частки новоствореної приватної власності у власність відповідного публічного суб'єкта. Найважливішим аксіологічним (ціннісним)
началом є принципи формальної рівності сторін
фінансових (податкових) правовідносин і адекватності їх інтересів з приводу публічних фінансів
(більше відомий у праві як принцип справедливості), досягнення на цій підставі правового консенсусу між ними. Це завдання винятково складне, особливо в умовах панування правового нігілізму по обидва боки фінансових правовідносин.
Однак відмова під будь-яким приводом від досягнення такого консенсусу загрожує державі, всім
іншим суб'єктам фінансових правовідносин, соціуму в цілому надзвичайно небезпечними
ускладненнями й наслідками.
Начала податкового права фіксують юридичні постулати, які носять компромісний характер і узгоджують відносини між приватними і
публічними суб’єктами. Ці норми передбачають
поведінку всіх осіб, які вступають у сферу податково-правового регулювання, які виступають
самостійним регулятором цих відносин та знаходяться у формальній рівності. Начала податкового права це певний стандарт, суспільний ідеал, в
якому ефективно співвідносяться інтереси публічного і приватного суб’єктів, забезпечуючи своїм існуванням гнучкість податково-правових
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процедур. Разом з тим, начала податкового права
дають можливість достатньо чітко і оперативно
визначити аномалії правотворчої і правореалізаційної діяльності в сфері оподаткування. Вони
підтримують, укріплюють волю законодавця на
рівні окремої норми, не дозволяють уникнути її
при застосуванні в сукупності з іншими нормами, що дає можливість піднести правозастосування на новий рівень.
Таким новим рівнем є принципи податкового права, що відображають субстанціональну
якість податково-правового компромісу. В той
же час, вони є формою податково-правового
компромісу і демонструють участь інтересів
держави та платника податків у задоволенні публічних та приватних потреб.
Універсальним онтологічним базисом найрізноманітніших проявів сущого є єдність і боротьба, тобто взаємодія його протилежних засад. У
світі нескінченна пара протилежностей – добро і
зло, істина й омана та інші [5, с.96]. Однією з таких пар є публічний інтерес і приватний інтерес,
а податок виступає інструментом їхнього узгодження, зрівноважування, надання їхній взаємодії стійкого структурного (тобто системного у
вертикальному вимірі) характеру. Принцип збалансування публічного та приватного інтересів
виступає ключовим принципом оподаткування в
правовій державі, свого роду парадигмою податкового права. Без постійного врахування могутнього впливу цього принципу на приватні і публічні фінанси, на опосередковуючі їх податки не
можна не тільки побудувати податкову систему в
суспільстві, але і створити умови для найбільш
оптимальних пропорцій і темпів суспільного
розвитку, якомога повнішого задоволення зростаючих публічних та приватних потреб [5, с.97].
В даному принципі найяскравіше проявляється сутність юридичної форми податковоправового компромісу. Адже з самого початку появи податкового компромісу, він був спрямований
на поєднання інтересів держави і платника податків. Компроміс за своєю правовою природою є пошуком прийомів, які дозволяють вирішити ту чи
іншу проблему поєднавши та узгодивши інтереси
різних суб’єктів. Такий підхід дає можливість зберегти партнерські відносини та свідому взаємозалежність суб’єктів на розумному рівні.
Тут, варто зазначити, що в юридичній літературі висловлюється думка про необхідність
рівності правового статусу держави в особі податкових органів і платників податків [1, с.29]. На
думку А.В. Бризгаліна, між державою і платником податків повинен бути стан повної рівності,
106

оскільки Конституцією закріплено рівність здійснення і захисту всіх форм власності, в тому числі
державної і приватної [1, с.29]. В зв’язку з цим
важко погодитись з ствердженням про те, що рівність між державою і платником податків неможливо досягти тільки тому, що податкові правовідносини будуються як владні, де держава диктує
свою волю, а платник податків підкоряється, тобто
має місце своєрідна субординація [7, с.98].
Принцип паритету інтересів базується на
ідеї згладжування протиріч інтересів держави і
платника податків, які проявляються в тому, що
держава прагне отримати як можна більше податкових доходів, а платник податків – як можна
менше сплатити податків, так як прагне, як можна більше залишити собі прибутку на економічний і соціальний розвиток. В цих умовах виникає
потреба знайти способи, щоб згладити економічні протиріччя [6, с.33]. Визначення паритету інтересів в якості принципу – є проявом в суспільстві об’єктивної тенденції, яка полягає в прагненні до рівності економічних інтересів, до подолання владного підкорення публічного і приватного суб’єктів податкових відносин.
Ще одним підтвердженням об’єктивності
зміщення балансу інтересів в сторону рівності, є
те, що схожий принцип виявлений при аналізі
діяльності податкових органів. Важливим конституційним принципом, який визначає основи
поведінки і правовий статус податкового органу,
є принцип забезпечення економічного вирівнювання
інтересів держави і членів суспільства. Даний
принцип формується на основі положень про соціальну орієнтованість державної політики і про рівноправний захист власності [15, с.20]. Економічне
вирівнювання інтересів держави і людини здійснюється також за допомогою управлінням оподаткуванням. Найменше порушення збалансованості
цих інтересів приводить до протистояння і до нанесення шкоди всьому суспільному виробництву і
державному бюджету [15, с.20].
В зв’язку із цим є необхідним фіксування в
Податковому кодексі, серед основних засад законодавства про податки і збори, принципу паритету публічного і приватного інтересів
суб’єктів податкових відносин, який виступає
ніщо іншим як юридичною формою податковоправового компромісу.
Велике значення як для податкового права
так і для втілення в життя податково-правового
компромісу має принцип регулювання податкових відносин законом. Як зазначає Д. В. Вінницький, даний принцип складається із таких основних імперативів: податки і збори встановлюють-
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ся законом, актами представницьких органів місцевого самоврядування; неприпустимість делегування повноважень представницьких органів влади
на встановлення податків і зборів; підлягають всеосяжному обмеженню правотворчі повноваження
виконавчих органів влади в сфері регулювання податкових відносин; реалізація принципу законності в податковому праві забезпечується юрисдикцією незалежних судів [3, с.183].
Тут варто згадати про Конституцію, як про
основний закон держави. Як слушно зазначає Р.
О. Гаврилюк, чим вище рівень розвитку громадянського суспільства і правової держави в тій
чи іншій країні, тим більш повно і чітко на рівні
Конституції держави регламентуються підстави
податкового права, формулюється конституційне
податкове право [5, с.99]. Це зумовлено тим що
оподаткування передбачає хоча і легальне, але
вилучення частки приватної власності в грошовій формі і перехід цієї частки у власність держави, тобто, передбачає обмеження, звуження
також конституційного права приватної власності. Приватна власність є першоосновою сучасної
людської цивілізації, тому в цивілізованих суспільствах створені досконалі, стійкі механізми її
захисту, у тому числі і насамперед конституційного захисту. Саме тому обмеження права приватної власності, точніше кажучи, встановлення
випадків, способів, форм цього обмеження, виходячи з принципу адекватності, допустиме також, як виняток, на конституційному рівні.
Аналіз конституцій держав світу переконує,
що в багатьох із них на даний час регулюванню
податкових правовідносин стала приділятися особлива увага, а в деяких – у конституціях Бельгії,
Польщі, Федеративної Республіки Німеччини,
Швеції та у ряді інших – регулюванню публічних
фінансів відведені спеціальні розділи [5, с.99].
Разом з тим, принцип регулювання податкових відносин законом є базовим для податкового права. Його зміст не зводиться лише до
проблеми встановлення податків і зборів актами
представницьких органів влади, до питання обмеження делегування ними своїх повноважень.
Даний принцип в цілому означає обмеження нормотворчих повноважень виконавчих органів
влади в сфері оподаткування, вони, за загальним
правилом, не вправі змінювати чи доповнювати
законодавство про податки і збори [3, с.187]. Що
є своєрідною межею впливу публічного суб’єкта
на приватні інтереси платника податків.
Наступним принципом який є юридичною
формою податково-правового компромісу є
принцип справедливості. Справедливими подат-

ковими відносинами варто визнати ті із них, які в
найбільшій мірі відповідають балансу інтересів,
які склалися в даний момент в суспільстві. Суспільні відносини, інтереси публічного і приватного суб’єктів, норми податкового законодавства, в результаті взаємного впливу в кожний період часу прагнуть до найбільш оптимального, до
свого рівнозначного стану, який в силу різних
причин може бути недосяжним. З розвитком
державних і суспільних інститутів дистанція між
реальним і ідеальним станом, які оцінюються як
справедливі, може зменшуватися і тому справедливість в даному розумінні має перспективу.
Справедливість найчастіше відображається
через такі поняття, як рівність, повинність, співрозмірність, прагнення до пошуку компромісів [2,
с.8-9]. Справедливість, яка зафіксована за допомогою норм законодавства, виступає в якості визнаного і захищеного державою способу координації
дій суб’єктів. З допомогою права все те, що було
тільки моральним, отримує силу закону [2, с.17].
На даний час податкові відносини зумовлюють необхідність їх побудови і організації на
основі принципів рівності, всезагальності і економічної обґрунтованості (співрозмірності),
оскільки саме на основі цих принципів може бути найбільш економічно цілеспрямованим чином
здійснений розподіл тягаря публічних витрат.
Порушення вказаних імперативів (принципів) не
тільки зумовлює завдання шкоди режиму законності в сфері оподаткування, але і в цілому веде
до руйнування самої структури суспільних відносин, які складають предмет податкового права,
до втрати ними ряду своїх суттєвих характеристик. Завдяки даним принципам, при реалізації
податково-правового компромісу, вдається віднайти найефективніші юридичні конструкції, які
поєднують інтереси публічного і приватного
суб’єктів та відповідають тим правовідносинам
які виникли на даний час.
На досягнення і реалізацію наступного
принципу, а саме принципу захисту добросовісного учасника податкових відносин і недопущення зловживанням права, спрямований досліджуваний нами податково-правовий компроміс.
Даний принцип має загальноправовий характер і
проявляє своє значення в багатьох галузях права
[10]. Податкове ж законодавство, поняття „добросовісність” в якості необхідного критерію для
оцінки дій учасників податкових відносин безпосередньо не використовує. Але це не означає, що
податкове право байдуже до даного принципу.
Навпаки, як і в інших галузях, він має для даної
галузі важливе значення при вирішенні спорів і
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застосуванні конкретних податково-правових
норм [8, с.72]. Так, наприклад, згідно з податково-правовим компромісом потрібно заохочувати
платника податків до чесної відкритої а з відси і
добросовісної співпраці з податковим органом. А
разом з тим, заохочувати, шляхом надання певних поступків платнику податків зі сторони держави до добросовісного виконання основного
обов’язку оподаткування – повної та вчасної
сплати податків, а не сприйняття оподаткування як
примусового, недобровільного платежу [4, с.210211]. Хоч і деякі науковці зазначають, що
суб’єктивність податків виявляється в тому, що
держава як владний суб’єкт фінансових відносин,
пристосовуючи податки до своєї фінансової політики, може змінювати або збільшувати податковий
тягар [13, с. 116], з чим важко погодитися.
Наступним принципом, на основі якого будується вказаний феномен, є принцип мінімально
необхідного
обмеження
прав
приватних
суб’єктів податкового права. Варто вказати що
обмеження прав можливе тільки при наявності
загрози для держави, конституційного ладу, життя, прав і законних інтересів інших осіб. Разом з
тим, неможливою є наявність податків і зборів,
які б перешкоджали реалізації громадянами своїх
конституційних прав. Сутність принципу мінімально необхідного обмеження прав приватних
суб’єктів податкового права тісно взаємопов’язаний з самим поняттям податку і цілями
його стягнення [3, с.207]. Податок виступає як
інструмент справедливого розподілу тягаря публічних витрат між громадянами і їх об’єднаннями, в зв’язку із цим він неминуче обмежує
право власності приватних осіб. Але відповідно
до свого основного призначення податок не повинен обмежувати інші права суб’єктів, перешкоджати реалізації їх економічних і соціальних
прав. В цьому відношенні оподаткування повинне бути нейтральним.
Різноманітні принципи можуть співіснувати з однією групою суспільних відносин чи
вступати в конфлікт з іншою групою відносин.
При зіткненні принципів виникає порівнювання
їх сили, значимості для даної групи суспільних
відносин, в конкретний період часу, і результат
зіткнення – домінуючий принцип відображається
в нормах законодавства. Принципи, які знаходять в даний момент відображення в податковому законодавстві є проявом балансу інтересів
приватних і публічних суб’єктів. Колізія норм,
яка відображає різні принципи, є причиною конфлікту інтересів суб’єктів податкових відносин.
Результат вирішення колізії в кожний конкрет108

ний період часу говорить про те, на якому рівні
досягається баланс інтересів. Разом з тим, аналіз
відповідності діючого законодавства, сформульованим раніше принципам, є актуальною проблемою правової науки. В юридичній літературі
введені поняття реальності і фіктивності принципів права. Принцип реальний, коли законодавство відображає і закріплює об’єктивно існуючу
закономірність і коли цей принцип в дійсності
перетворюється в життя [9, с.30]. Принцип фіктивний, коли закономірність, котру він відображав, перестала існувати і на її місці з’явилась і
почала діяти інша закономірність [9, с.30].
Висновки. Юридична форма податковоправового компромісу це визнання та нормативне закріплення державою частини спільних інтересів та потреб індивідів як публічних. За допомогою юридичної форми податково-правового
компромісу створюється реальна можливість балансування податкових інтересів приватного і
публічного суб’єктів. Юридичними формами
податково-правового компромісу виступають
основні начала податкового права та принципи
податкового права.
Аналіз податкового права переконує, що
основним началом як одним з форм податковоправового компромісу виступає узгодження приватного і публічного інтересів у суспільстві,
встановлення їх балансу. Основним покликанням
податкових начал є те, що вони відображають
ієрархію правових цінностей, які повинні охоронятись і захищатись нормами податкового права.
В з в’язку з цим в них зосереджена цільова установка всього податково-правового регулювання
– забезпечення дієвого, вільного, справедливого
обороту матеріальних і нематеріальних благ.
Принципи податкового права, будучи однією із форм податково-правового компромісу,
виражають основні керівні ідеї, котрі здійснюють безпосередній чи опосередкований вплив на
регулювання балансу інтересів суб’єктів податкових відносин з приводу публічних фінансів.
Врахувавши таку якість принципів податкового
права як участь інтересів держави і платника податків у задоволенні публічних та приватних потреб, можна виділити їх три групи: 1. Основи
забезпечення формальної рівності суб’єктів податкових правовідносин. Ця група включає такі
принципи, як: принцип збалансування публічного та приватного інтересів; принцип паритету
інтересів, котрий базується на ідеї згладжування
протиріч інтересів держави і платника податків;
принцип забезпечення економічного вирівнювання інтересів держави і членів суспільства. 2.
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Нормативність регулювання збалансованості публічних та приватних інтересів. Ця ознака знаходить своє вираження у принципі регулювання
податкових відносин законом. Зазначимо, що
юридичні форми податково-правового компромісу мають бути обов’язково закріплені законодавчо. Адже податково-правовий компроміс, все
ж таки, несе в собі частку обмеження прав, як
платника податків так і держави. І щоб не було
зловживань з однієї чи іншої сторони потрібна
чітка регламентація реалізації останнього. 3. Основи реалізації приватних інтересів платників
податків з метою перерозподілення частки приватної власності для задоволення публічних потреб. До цієї групи відносяться такі принципи,
як: принцип справедливості, принцип рівності,
всезагальності і економічної обґрунтованості
(співрозмірності), принцип захисту добросовісного учасника податкових відносин і недопущення зловживанням права, принцип мінімально необхідного обмеження прав приватних
суб’єктів податкового права.
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ESSENCE AND VALUE OF LEGAL FORMS TAX-LEGAL TO THE COMPROMISE
OF TAXPAYER AND THE STATE
Summary
In the article author investigate to the essence and value of legal forms of the legal compromise of the
tax bearer and the state.
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РАДЯНСЬКІ ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ
Постановка проблеми. Чинна система
платежів за спеціальне використання природних
ресурсів, що по суті сформувалась протягом перших років незалежності української держави,
відзначається рядом недоліків. Зокрема, на сучасному етапі мають місце суттєві неузгодженості між чинним податковим, бюджетним, природоресурсним та екологічним законодавством
стосовно даних платежів, залишаються невирішеними питання щодо способів їх нормативноправового регулювання. Крім того, платежі відрізняються за своїми формами, методами встановлення та справляння, внаслідок чого ефективність їх функціонування залишається незначною.
На даний час у держави фактично відсутні дієві
економіко-правові інструменти, покликані забезпечити справедливий та економічно взаємовигідний перерозподіл природоресурсної ренти.
Держава так і не визначилась із стратегією подальшого розвитку платного природокористування.
Наведені проблеми зумовлені в значній мірі застосуванням явно застарілих підходів при
регулюванні відносин платного природокористування. І дотепер у свідомості суб’єктів правотворчої та правозастосовної діяльності, соціуму в
цілому переважають рудиментарні принципи
радянських концепцій взаємовідносин між суспільством і природою, визначальним елементом
яких була ідея безоплатності використання природних об’єктів. Радянські засади управління
природоресурсними відносинами склалися на основі помилкових уявлень про невичерпність природних багатств, відсутність їх вартості або ж неможливість її еквівалентного вираження. Дані підходи, незважаючи на всю їх неадекватність реальним потребам сьогодення, продовжують активно
впливати на характер і зміст сучасних економічних
відносин природокористування, багато в чому визначають специфіку їх правового механізму.
Саме тому наукове вивчення проблеми ресурсних платежів потрібно розпочинати із "заглиблення" в історію питання, розгляд її крізь
призму еволюції основних доктринальних концепцій та поглядів дослідників минулого з метою
врахування попереднього досвіду правового регулювання платежів, установлення причин тих
негативів, які існують на даний час у сфері платного природокористування. Крім того, з методо110

логічних позицій, для якомога повного з'ясування сутності будь-якого соціального явища необхідно, перш за все, проаналізувати специфіку
його внутрішнього розвитку, а в тому числі і його наукового відображення, адже лише в процесі
генезису явище розкриває свій внутрішній зміст і
природу, об’єктивує їх.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Однією з особливостей дослідження радянських
наукових поглядів стосовно платного природокористування є, зокрема, те, що питання, пов’язані з природоресурсними платежами, досить
рідко ставали предметом уваги представників
вітчизняної фінансово-правової науки. На даний
момент немає жодної праці, спеціально присвяченої характеристиці позицій, вироблених радянськими правниками з приводу платності господарської експлуатації природних ресурсів. Окремі сторони наукового бачення ресурсних платежів у радянський період дотично висвітлювались у працях
Дзейтова С.А., Ляпіної О.А., Мунтяна В.Л., Петрова В.В., Ткачова Ю.А., Траніна А.А. та деяких інших авторів [9; 19; 22; 23; 25; 38; 39].
Метою статті є дослідження еволюції радянських доктринальних підходів до платежів за
спеціальне використання природних ресурсів, а
також умов їх формування, аналіз специфіки поглядів науковців на економіко-правову природу
даних платежів, їх сутність і функції, особливості юридичної конструкції та методи правового
закріплення.
Виклад основного матеріалу. Формування радянських доктринальних підходів до відносин платного природокористування відбувалося
в особливих правових, соціально-політичних та
економічних умовах. Еволюція радянських концепцій платного природокористування, їх, багато в
чому, суперечливий розвиток, визначалися рядом
як правових, так і позаправових чинників. Головними, можна сказати, ключовими моментами такого розвитку стали, перш за все, радикальні зміни
змісту інституту права власності на природні ресурси (їх тотальна націоналізація) і бачення ролі
останніх у структурі соціалістичного способу виробництва й економічної системи в цілому.
Іншим важливим чинником еволюції доктринальних підходів до ресурсних платежів у радянську епоху було домінування марксистсько-
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ленінської економічної доктрини, і зокрема, її
бачення теорії вартості та природної ренти. Згідно К. Маркса, "земля взагалі, як і всі сили природи, не мають ніякої вартості, оскільки в них не
уречевлено жодної праці, а тому вони не мають
ціни, що нормально є вираженою в грошах вартістю" [21, c. 705]. Маркс, крім того, заперечував
роль природної ренти у формуванні вартості товарів, а саму її розглядав як продукт додаткової праці
– основного джерела вартості. "Земля не бере участі ні у створенні вартості, ні, тим більше, у створенні додаткової вартості", і "земельна (тобто природна – прим. авт.) рента може розвиватися лише
як грошова рента на основі товарного капіталістичного виробництва" [21, c. 690-694].
Вихідні марксистські постулати про відсутність вартості та ренти з природних ресурсів
були взяті на озброєння теоретиками радянської
економічної та правової науки і стали керівними
началами в їх дослідженнях. Так, майже до початку 60-х рр. ХХ ст. економісти марксистськоленінської школи у своїх працях виходили з того,
що ренти як такої (в т.ч. природоресурсної) в соціалістичному суспільстві взагалі не існує та існувати не може, оскільки соціалістичне виробництво не носить товарного характеру, прибутку на
капітал та приватної власності на засоби виробництва (природні ресурси) немає, тому підстави говорити про ренту відсутні [7, c. 150]. З ним повністю
солідаризувались М.М. Соколов і С.Г. Струмилін,
зазначаючи, що при соціалізмі в умовах відсутності приватної власності немає основного фактора утворення земельної ренти – обмежень у використанні землі [32, c. 49-50; 36, c. 64].
Підґрунтям для подібних тверджень, як ми
раніше вже зазначали, була взята за основу радянською економічною теорією Марксова концепція факторів суспільного виробництва, що в
принципі не визнавала участі землі та інших
природних ресурсів у формуванні основної та
додаткової вартості товарів, а наявність ренти від
їх експлуатації пов’язувала виключно з існуванням приватної власності на них і конкурентної
ринкової капіталістичної економічної системи
[21, c. 690-694]. Тобто рента розглядалась як певна "зовнішня", не притаманна природним ресурсам (як об’єкту економічних відносин) властивість, породжена виключно специфікою і формою капіталістичного способу виробництва.
Отже, реальні підстави для введення рентних платежів, на думку більшості науковців і
практиків, були відсутні. Тим більше, що дармові
сили природи, які споживались без оплати, забезпечували високий рівень продуктивності пра-

ці і водночас низьку собівартість кінцевої продукції. Визнання економічної недоцільності введення платного механізму експлуатації природного середовища мало своїм результатом відсутність досліджень ресурсних платежів протягом
більш як тридцятирічного періоду.
Лише з середини минулого століття тривала економічна дискусія про земельну та гірничу
ренту закінчилася визнанням наявності останніх,
оскільки було доведено, що незалежно від способу виробництва і форм власності на землю та
інші природні ресурси, абсолютна та диференційна рента виникають, перш за все, внаслідок
обмеженості природних багатств, їх різної продуктивності, а також товарного характеру виробництва як при капіталізмі, так і за умов соціалістичної
економічної системи [3, c. 217]. Таку позицію детально аргументували у своїх працях згодом економісти Андрєєв В.Н., Беляєв И.Т., Кантор Є.М.,
Пашков А.І., Пожарицький К.Л., Цаголов та інші
[1, c. 129-135; 2, c. 101; 13, c. 59-62; 24, c. 25-26; 27,
c. 3-9; 40, c. 326-328].
Вітчизняна юридична наука ще більше відставала в даній сфері, оскільки незважаючи на
подальше визнання наявності ресурсної ренти
при єдиній державній власності на природні ресурси її перерозподіл й надалі здійснювався за
допомогою регулювання ціноутворення, левова
частка залишалась знову ж таки в руках держави,
а тому питання про запровадження рентних платежів, за деякими винятками, фактично не ставилось. Розвиток фінансового права в цей час
спрямовувався розвитком марксистсько-ленінської економічної доктрини і при умові домінування юридичного позитивізму в радянській правовій науці, навіть, з її певним ухилом у рамки
крайнього нормативізму, навряд чи можна було
займатися постановкою проблеми ресурсних
платежів на серйозному рівні. Відсутність їх нормативного закріплення в чинному законодавстві
автоматично накладала певне табу на дану проблему, і будь-які пропозиції щодо введення платежів за окремі види природокористування були
приречені на гостру критику з боку більшості
радянських економістів і правників, не кажучи
вже про розгляд правової природи платежів, особливостей їх механізму та юридичної конструкції. Причому така критика виходила далеко за
межі правової дискусії й оперувала аргументами
суто економічного плану.
Окремі позиції, висновки та положення
стосовно платного природокористування ми можемо знайти в працях нечисленних авторів –
представників різних галузей юридичної науки,
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зокрема, фінансового, екологічного, природоресурсного права [6; 8; 11; 12; 15; 18; 20; 22; 23; 25;
28; 30; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 42].
Разом з тим, більшість науковців, що були
прихильниками платності промислової експлуатації природних ресурсів, займались переважно
"фактичною" стороною справи. Їх дослідження
та відповідна аргументація положень здебільшого наповнювалась економічним змістом. А ґрунтовних теоретичних узагальнень майже не було.
Дослідницька увага радянських правників була
звернена, перш за все, на проблеми фінансування
природоохоронних заходів, створення екологічних фондів, необхідності та доцільності встановлення платежів, форми їх економіко-юридичного
механізму, рівнів правового регулювання, способів визначення нормативів та розмірів платежів,
строків їх сплати тощо. Однак правова природа,
сутність ресурсних зборів досить рідко ставала
предметом наукового аналізу, як правило, розглядалася лише побічно, у прив’язці з рядом інших питань платного природокористування.
Уже в 70-ті та 80-ті роки ХХ ст., коли починають проявлятися численні ознаки деградації основних ресурсів життєзабезпечення, відбувається
поступове усвідомлення проблеми вичерпності
природних ресурсів; ресурсні платежі вже розглядаються не лише з позиції їх рентно-перерозподільних функцій, але і з погляду засобів стимулювання раціонального природокористування.
У цьому плані, В.В. Петров говорить про
становлення екологічної функції держави як одного з важливих напрямків її діяльності, головне
призначення якої полягає в тому, щоб забезпечити узгоджене співвідношення економічних та
екологічних інтересів суспільства. Згідно нього,
економічні відносини, властиві інституту права
власності на природні об’єкти, доповнюються
особливим екологічним змістом [26, c. 31]. Прямим наслідком цього і повинно стати запровадження компенсаційних платежів за споживання
природних багатств.
Схожих поглядів дотримувався, зокрема, і
О.В. Даниленко, однак роль ресурсних платежів
в справі стимулювання раціонального природокористування він значно применшував, віддаючи
перевагу таким заходам як індивідуальне заохочення працівників, їх преміювання, соцзмагання
тощо [8, c. 119]. Йому вторували І.М. Синякевич
та Ю.Ю. Туниця, будучи досить суперечливими
у викладі своїх думок. До прикладу, вони зазначали: "якщо суспільство в цілому несе відповідні
видатки по відтворенню природних ресурсів і
підтримці оптимальної рівноваги в оточуючому
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середовищі, то і кожна госпрозрахункова ланка
народного господарства повинна відчувати їх
безпосередньо" [31, c. 124]. І одразу ж пропонували в даному напрямку посилити стимулюючі
функції системи планування, ціноутворення, заохочувальних фондів і т.д., які, на наш погляд,
більше стосувались окремих працівників підприємств, ніж безпосередніх, юридично визначених
природокористувачів (підприємств).
Більш послідовними в даному аспекті були
інші автори. Зокрема, О.І. Красов постійно наголошував на необхідності вдосконалення юридичної конструкції існуючих рентних платежів (наприклад, попеної плати), ратував за підвищення
їх ставок з метою врахування в їх структурі комплексної екологічної шкоди та справжніх втрат
суспільства у невідновних елементах природного
середовища [18, c. 109-110]. Пропозиції по запровадженню плати за скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище були сформульовані в колективній статті М.М. Вороновицького, К.Г. Гофмана, А.А. Гусєва та В.А. Співака
[6, c. 484]. В. Бжезинський, указуючи на незадовільний мотиваційний вплив грошових штрафів,
пропонував замінити їх платою за забруднення
повітря і вод у розмірах, що залежать від кількості та ступеня шкідливості забруднювачів, які
надходять у середовище [4, c. 46-47]. М. Федоренко розглядав плату за забруднення водних об’єктів
як своєрідну форму рентної оцінки природних багатств [34, c. 43]. Тобто у структуру ренти, яка мала вилучатись на користь держави, він включав
також і екологічні збитки, яких зазнавало суспільство внаслідок індивідуального промислового природокористування, так поєднуючи в рамках плати
за воду перерозподільну, фіскальну та компенсаційно-стимулюючу функції.
У цілому з думкою попередніх вчених солідаризувався і В.Л. Мунтян, хоча поряд з цим
наголошував, щоб розмір плати також впливав
на особисті доходи керівників підприємств. А
плата понад нормативні скиди речовин повинна
була відображатись на матеріальному стимулюванні всіх працівників підприємства [23, c. 108110]. Отже, він у конструкцію майнового зобов'язання по сплаті ресурсних платежів намагався
включити поряд з безпосередніми учасниками
правовідносин природокористування (державою
та підприємствами-платниками) і третіх осіб.
Можливо, такий крок був зумовлений прагненням автора посилити ефективність дії ресурсних
платежів в умовах радянської системи управління природними ресурсами, де юридично власник
та користувач природних об’єктів за умови ви-
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ключної державної монополії на них, фактично
збігалися в одній особі.
Багато інших радянських правників пропонували запровадити в різних варіаціях прямі рентні зобов'язання природокористувачів і плату за
користування природними ресурсами [5, c. 3; 10,
c. 99; 11, c. 124; 14, c. 54; 28, c. 49; 44, c. 143].
З іншого боку, було чимало авторів, які
відкрито заперечували проти можливості застосування природоресурсних платежів у якості
юридичних механізмів стимулювання раціонального природокористування та своєрідної форми
реалізації диференціальної ренти, вважаючи це
встановленням плати за природні ресурси і перетворенням їх на товари, а отже, навіть, запровадженням купівлі-продажу природних об’єктів і
порушенням у такий спосіб однієї з підвалин націоналізації землі та інших природних багатств
[16, c. 54; 17, c. 49-53]. Подібне твердження, на
наш погляд, було вдало спростоване Ю.Г. Жариковим і В.Л. Мунтяном. За їх словами, суть проблеми не в платності чи безплатності землі та
інших ресурсів. Ніхто не пропонує, щоб державні чи кооперативні підприємства, інші землекористувачі платили за землю в момент їх утворення чи при перерозподілі її між господарствами.
Але в процесі експлуатації землі виникають інші
відносини, ніж при її наданні чи вилученні. Вони
за своєю суттю є рентними земельними відносинами. Радянська держава як власник землі має
право на одержання доходів у формі земельної
ренти. Якби державна земельна власність не мала економічної реалізації у формі ренти, то сама
власність фактично втратила б свій зміст. Це
право держави стало б номінальним, перетворилось б у фікцію, якби колгоспи одержували і використовували землю, не несучи перед державою
ніяких зобов’язань матеріального порядку [11, c.
126-127]. Це положення може бути поширене і
на користування іншими природними ресурсами.
Можна погодитися з Г.М. Полянською, яка зазначала, що «право державної власності на землю, її надра, води і ліси дає підставу для стягнення з користувачів зазначеними природними
ресурсами земельної ренти» [28, c. 50].
Найбільш яскраво і послідовно негативне
ставлення до ресурсних платежів як засобів регулювання раціонального природокористування
було викладене в працях Б.Г. Розовського та
Ю.С. Шемшученка. Вони більше зосереджували
увагу на питаннях реальності економічної оцінки
природних ресурсів і на цій основі вирішували
питання щодо можливості встановлення плати за
природокористування. Однак тут вони занадто

далеко заглибились в економічну матерію проблеми, лишаючи поза увагою її правову сторону.
Б.Г. Розовський, наприклад, виходячи із неможливості еквівалентної оцінки вартості природних
об’єктів та шкоди при порушенні їх використання, негативно ставився до нормативного закріплення рентних та екологічних платежів [30, c. 94].
Тому більш реальним для цілей охорони навколишнього середовища, на його погляд, було б удосконалення правових норм і практики їх застосування в рамках адміністративного, кримінального,
цивільно-правового і дисциплінарного методів
правового регулювання. Запровадження плати за
природокористування, на думку автора, можливе
лише як другий етап, і потребує зміни існуючих
фінансових взаємовідносин у народному господарстві" [43, c. 134-136].
Щодо правової природи платежів за спеціальне використання природних ресурсів, то безпосередньо це питання в радянській правовій
науці ніколи не піднімалось. Однак, з аналізу
термінології, якою користувались науковці для
позначення даних платежів ("плата", "збір", "рента"), можна зробити висновок, що більшість з
них розглядало їх саме як фіскальні платежі не
податкового характеру. Зокрема, С.Д. Ципкін
аналізуючи особливості правового регулювання
фіксованих (рентних) платежів, зазначав, що вони носять відплатний, двосторонній характер, як
і інші платежі за користування майном, що є
державним надбанням (земля, надра, ліси, води)
[41, c. 44-47, 51]. На сторінках монографії автор
говорить про їх неподаткову природу, незважаючи на методи, які використовуються при їх встановленні та подальшому стягненні. Переважна
частина прихильників запровадження ресурсних
платежів, наділяла їх функцією перерозподілу
ренти, що знову ж таки свідчило про ставлення
до ресурсних зборів як елементів саме двосторонніх, відплатних зобов’язальних відносин між
державою та конкретними природокористувачами. Хоча окремі науковці розглядали плату за
використання природних об’єктів як різновид
податків [35, c. 84], або ж штрафів, посилаючись
на те, що їх розмір установлюється державою по
суті довільно, а не залежно від обсягу та якості
спожитих ресурсів, як це має місце при справді
двосторонніх, відплатних зобов’язальних відносинах [43, c. 138].
Висновки. Наостанок зауважимо, що, незважаючи на наявність у різні часи існування
СРСР окремих ресурсних платежів, радянська
правова наука так і не виробила (можливо, не
встигла виробити) чіткі концепції щодо правової
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регламентації економічних відносин природокористування. Саме ж становлення доктринальних
підходів до ресурсних платежів у радянський
період пройшло ряд, багато в чому суперечливих,
етапів. Вони характеризувались діаметрально протилежними позиціями до регулювання плати за
використання природних об’єктів, починаючи від
абсолютного заперечення підстав для її введення,
невизнання рентного характеру природоресурсних
відносин, і закінчуючи спробами пошуку адекватних соціалістичній економічній системі форм платності природокористування.
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V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ.
ПРОКУРАТУРА
УДК 343.71
© 2008 р. В.Я. Марчак
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕФЕКТИ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СФЕРІ
ЯК ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ
Постановка проблеми. На думку вчених,
до проблеми суб’єкта злочину сьогодні надзвичайно зростає науковий та практичний інтерес.
Це зумовлено, перш за все, дотриманням принципу індивідуалізації покарання, закладеному
кримінально-правовим законодавством, а також,
великим збільшенням кількості осіб з психічними розладами, які значно впливають на їхню поведінку при вчиненні суспільно небезпечних діянь. Актуальність підходу до проблеми обмеженої осудності визначається включенням в кримінальне законодавство невідомих раніше діючому
Кримінальному кодексу новел про відповідальність осіб з психічними розладами, які не виключають осудності, та ряду норм Загальної й Особливої частини Кодексу, які впливають на реалізацію кримінальної відповідальності та інших
заходів кримінально-правового характеру.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Незважаючи на те, що обмежену осудність вивчали та досліджували багато відомих науковців,
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. Назаренко, 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, це поняття малодосліджене, внаслідок чого виникають багато спорів з приводу його
теоретичних положень серед учених і застосування серед практичних працівників.
Мета статті. У даному дослідженні ми
спробуємо розкрити поняття інтелекту, соціально-психологічні фактори, які впливають на його
формування та психологічних дефектів у інтелектуальній сфері та їх вплив на здатність особи
усвідомлювати свої дії та керувати ними під час
вчинення злочинів.
Виклад основного матеріалу. Інтелект
(від лат. – розуміння, досягнення) – відносно
стійка структура розумових здібностей iндивiда.
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У ряді психологічних концепцій інтелект ототожнюють з системою розумових операцій, зі стилем, стратегією розв’язання проблем, з ефективністю індивідуального підходу до ситуації, який
потребує пізнавальної активності, з когнітивним
(пізнавальним) стилем та інш. [2, с.111]. Сучасні
дослідники визначають інтелект як сукупність
знань та життєвого досвіду, здатність до набуття
нових знань (навчання) та творчого застосування
їх на практиці.
Підставами інтелекту є: точність сприйняття, увага, пам’ять, мова, рівень вольових процесів, пізнавальної активності. Активною функцією інтелекту є мислення, яке здійснюється за
законами логіки. Операції мислення – аналіз і
синтез, роздум, висновки – є самостійними категоріями, але здійснюються на основі інтелекту,
досвіду, знань.
Рівень розвитку інтелекту людини відображає міру його здатностей до оптимальної
адаптації (соціальної, бiологiчної, гелiогеофiзичної) у навколишньому середовищі i залежить від
генотипу, фізичної повноцiнностi центральної
нервової системи, соціальних факторів.
До соціально-психологічних факторів, які
впливають на формування та рівень інтелекту
належать:
1. Спадковість – рівень інтелекту – функція
генотипу і особливо середовища, яке оточує дитину в ранньому дитинстві. На сучасному етапі
встановлено, що вклад генотипу в міжіндивідуальну мінливість інтелектуальних функцій складає біля 50%. Родичі, які мають більшу кількість
загальних генів, мають більш схожі показники
інтелекту. Вклад генотипу в мінливість характеристик інтелекту не виключає можливості зміни
цього вкладу під впливом середовища.
2. Соціальне середовище – численні дослідження доводять залежність інтелектуального
розвитку від різних соціально обумовлених факторів: соціального положення, рівня освіти, рівня
викладання і розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу, місця проживання (місто-село), професії батьків, рівня їх освіти, конк-
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ретних соціальних вимог, які пред’являються
індивіду в різні періоди життя. При розгляді
впливу соціальних факторів на інтелект необхідно пам’ятати, що в більшості сучасних методик
дослідження інтелекту вивчаються соціальні вимоги до індивідуума. Таке вихідне співвідношення тестів інтелекту з культурою і досвідом
певної соціальної групи обмежує сферу їх використання, наприклад в іншій культурі.
3. Вікові особливості інтелекту – встановили, що вікове зниження IQ невелике, або відсутнє повністю. А.Анастазі прийшов до висновку, що зниження інтелекту, формально пов’язане
з віком, насправді є результат різниці між поколіннями або спільнотами людей.
4. Особистість. Установлені кореляційні
зв’язки інтелекту з кмітливістю та самовпевненістю, наполегливістю та сумлінністю, екстра - та
інтроверсією і нейротизмом та ін. [7].
Інтелект є динамічним утворенням. Доведено, що так званий «коефiцiєнт інтелекту», перевага тих чи інших компонентів (переважний
розвиток вербального, практичного, аналітичного чи художнього), що вимірюються тестами,
може суттєво змінюватися залежно від сукупності соціокультурних умов. Значущими виявилися: прибуток сім’ї, рівень освіти та професія батьків, можливість отримання освіти, рівень
(квалiфiкацiя) та матерiально-технiчна база викладання, проживання в сiльськiй чи міській
мiсцевостi i т.iн. Показники інтелекту варіюють
у рiзнi періоди життя, у взаємозв’язку з конкретними соціальними вимогами, що висуваються до
людини в рiзнi роки життя. Коефiцiєнт інтелекту,
що вимірюється тестовими методиками, також
залежить від рівня глютамінової кислоти в органiзмi (підвищення рівня знижує поріг збудження нервових клітин), глюкози (вiдповiдає за
енергопостачання кори головного мозку i
пов’язана з виробленням нейротрансмiттерiв),
кальцію та iн. Інтелект, здiбностi i характер
складають ядро особистості [4, с.81].
Психологічній та психіатричній наукам
відомі такі найрозповсюдженіші дефекти в
інтелектуальній сфері:
1. Iнфантилiзм (від лат. infantilis – малечий, дитячий) – універсальне чи часткове відставання фізичного та інтелектуального розвитку
від вікового рівня. Проявляється в недостатній
зрiлостi думок, дитячій наївності, яскравості i
нестiйкостi емоцій, підвищеному їх впливі на
мислення, iнодi при довготривалих астенічних
станах внаслідок iнфекцiйних, соматичних захворювань. Іншими словами – збереження у пси-

хіці та поведінці дорослого особливостей, властивих дитячому віку. Індивід, якому властивий
інфантилізм, при нормальному чи навіть прискореному фізичному та розумовому розвитку відрізняється незрілістю емоційно-вольової сфери. Це
проявляється у несамостійності рішень і дій, почутті незахищеності, зниженій критичності по
відношенню до себе, підвищеній вимогливості
до турботи інших щодо себе, в різноманітних
компенсаторних реакціях (фантазування, яке замінює реальні проступки, егоцентризм та ін.).
У переносному смислі інфантилізм (як дитячість)
– прояви наївного підходу в побуті, політиці та
ін. [2, с.114].
При гармонійному інфантилізму, який характеризується рівномірною затримкою всіх
сфер психіки і фізичного розвитку, особам властиві емоції, характерні для дітей. Дисгармонійні
форми інфантилізму характеризуються нерівномірною структурою психічної незрілості, сполученням ознак інфантилізму з симптомами церебрастенії, які посилюють розлади емоційноафективної сфери.
На фоні затримки психічного розвитку у
осіб, які страждають психічним розладом у вигляді
дисгармонійного інфантилізму, нерідко розвиваються гострі психотичні стани, які об’єднуються в
групу реактивних психозів. У їх основі лежать реакція особистості на стресову ситуацію. Незрілість
афективно-емоційної сфери, зумовлена затримкою
психічного розвитку, створює основу для виникнення психогенних розладів.
Розлади афективно-емоційної сфери в осіб
із затримкою психічного розвитку виявляються у
зміні інтенсивності настрою у вигляді його підвищення або зниження. Підвищена дратівливість, емоційна збудженість або, навпаки, пригніченість, загальмованість зумовлені органічною недостатністю і посилюються соціальними
негативними умовами.
Якщо особа, яка страждає психічним розладом у вигляді інфантилізму, вчиняє злочин і це
захворювання перешкоджає їй повністю усвідомлювати свої дії та керувати ними, то суд, на
підставі відповідного висновку експерта, може
визнати таку особу обмежено осудною.
2. Олiгофренiя ( від грецьк. oliges – незначний і phren – розум) – різні форми вродженого чи
набутого в ранньому дитинстві психічного недорозвинення інтелекту. Характеризується тотальністю (недорозвинені усі нервово-психічні процеси)
та ієрархічністю психологічного дефекту (частіше
спостерігається порушення рухомості внутрішніх
процесів у інтелектуально-мовній сфері і рідше – у
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сенсомоторній). Інтелектуальний дефект при олігофренії може мати різну степінь тяжкості, у відповідності до якої виділяють три групи: ідіотію,
імбецильність і дебільність [2, с.200].
Відмітною рисою олігофренії є те, що характерні для неї психічні розлади виникають не в
результаті зниження інтелекту й інших функцій
психіки, як це спостерігається при всіх інших
психічних захворюваннях, а являють собою їхнє
споконвічне недорозвинення.
Основними критеріями олігофренії є: 1)
психічне недорозвинення з перевагою інтелектуальної недостатності й відносно менш грубим
недорозвиненням емоційної сфери; 2) непрогредієнтність інтелектуальної недостатності; 3) уповільнений темп психічного, а часто й фізичного
розвитку індивіда.
Характерною рисою олігофренії є наявність тотального психічного недорозвинення, що
проявляється не тільки в порушенні пізнавальної, інтелектуальної діяльності, але й у мисленні,
сприйнятті, мові, моториці, емоційно-вольовій
сфері. При цьому в першу чергу страждають онтогенетично більше молоді психічні функції, такі
як мислення й мова. Онтогенетично більше древні – елементарні функції психіки, інстинкти –
залишаються відносно більше збереженими. Значно страждають процеси мислення, які характеризуються слабістю абстрагування з перевагою
конкретних зв’язків і асоціацій та недостатністю
логічного мислення.
Вольова сфера характеризується слабістю
спонукань і ініціативи, відсутністю або недостатньою самостійністю. Вчинки відрізняються імпульсивністю, необдуманістю, нецілеспрямованістю. Відсутня боротьба мотивів, часто спостерігається негативізм.
У зв’язку з обмеженістю й примітивністю
мислення, відсутністю його самостійності, слабості вольових процесів, поводження хворих визначається потягами й афектами, а також у значній мірі – це ситуаційними обставинами й рівнем
зрілості особистості.
Ступінь емоційного дефекту й слабкості
вольових процесів, продуктивна діяльність визначаються глибиною інтелектуального дефекту.
Для судово-психіатричної оцінки осіб з розумовою відсталістю основним є виявлення її глибини в зіставленні зі здатністю засвоювати систему
моральних заборон і основних норм соціальнозначимої поведінки.
У зв’язку з тим, що в основі психологічних
дефектів інтелектуальної сфери лежить пошкодження головного мозку, в осіб, які ними страж118

дають, можуть наставати декомпенсації чи тимчасові погіршення їх психічного стану. Ці декомпенсації виражаються в тривозі, розладах настрою, головних болях, погіршенні сну. Після
вживання алкоголю, наркотичних і токсичних
речовин, при захворюваннях, які супроводжуються високою температурою й інтоксикацією, у
осіб, які страждають олігофренією, можуть легко
виникати психотичні розлади, які протікають із
зоровими галюцинаціями, руховим збудженням,
страхами, депресіями. Загострення їх інтелектуальної недостатності може настати і в психотравмуючій ситуації. Під час вчинення особою злочину психічний розлад у цьому випадку впливає
на її здатність правильно оцінювати ситуацію та
прийняти зважене рішення. Особи, які, здавалося
б, не являють собою небезпеки, не схильні до
конфліктів чи якихось асоціальних дій, достатньо адаптовані до звичайних життєвих обставин,
опинившись в ускладненій обстановці, перед
проблемами, які виходять із кола звичайних і
повсякденних уявлень, не можуть іноді самостійно знайти оптимальний вихід із ситуації і
вчиняють дії, які носять характер суспільно небезпечних [3, с.277].
Очевидно, що такі соціально небезпечні дії
пов’язані з обмеженою здатністю охопити ситуацію в цілому, передбачити прямі і вторинні наслідки своїх дій, оцінити і прогнозувати розвиток
тих чи інших подій. Оскільки переважна більшість осіб, які страждають психологічним дефектом у інтелектуальній сфері, відзначаються навіюваністю, пасивною підкорюваністю, то для
реалізації суспільно небезпечних діянь у ряді
випадків необхідна ініціатива, яка виходить із
близького їхнього оточення. У цих випадках характер протиправних дій залежить від намірів і
нахилів осіб (організаторів, підмовників...), які
мають вплив на особу-виконавця, інтелект якої
обмежений психічним розладом. Найчастіше це
корисливі злочини.
Злочини осіб, свідомість яких обмежена
психічним розладом інтелекту та емоційновольової сфери, часто залежать від асоціального
напрямку оточуючих. Від психічного стану таких осіб залежить тільки готовність сприймати
негативний вплив і підкорюватися або не підкорюватися йому.
Однією із суттєвих особливостей структурно-динамічних характеристик дефектів у інтелектуальній сфері можуть бути порушення у вольовій сфері – астенія, невпевненість у собі, залежність від оточуючих, пасивна підкорюваність, навіюваність, боязнь перемін, схильність
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до одних і тих же стереотипів поведінки, а також до легко виникаючої розгубленості, тривоги,
нездатності приймати повністю усвідомлені рішення. В обмежено осудних осіб, на яких впливають дефекти інтелектуальної сфери, виникає
розгубленість і агресія в необхідності прийняти
швидке рішення у конкретній ситуації.
Ідіотія – найбільш виражена форма вродженого розумового слабоумства. З раннього
дитинства відзначається виражене відставання
хворих у психічному й фізичному розвитку. У
більшості з них спостерігається виражений ступінь моторного порушення або інші супутні дефекти, які вказують на наявність аномального
розвитку центральної нервової системи. Більшість хворих нерухливі або різко обмежені в рухливості. Можуть спостерігатися окремі імпульсивні вчинки, агресія. Вони практично нездатні
піклуватися про свої основні потреби й потребують постійної допомоги й нагляду.
Імбецильність – тупоумство. У цієї категорії осіб повільно розвиваються розуміння й
використання мови, відстає розвиток навичок
самообслуговування й моторики, деякі хворі мають потребу в нагляді протягом усього життя.
При помірній розумовій відсталості інтелект не
розвинений у достатньому ступені й хворі не
можуть засвоювати систему моральних заборон і
основні норми соціально значимого поводження,
нездатні до самостійної сімейної, суспільної й,
головне, трудової діяльності.
Особи з ідіотією й імбецильністю вкрай рідко направляються на судово-психіатричну експертизу на предмет вирішення питання про їхню
осудність, тому що вони безініціативні, нездатні
до самостійної організації свого поводження,
перебувають під постійним наглядом і не роблять
суспільно небезпечних дій. Найчастіше вони, у силу їх пасивної підкорюваності й сугестивності, є
об’єктами сексуальних зазіхань, і тому направляються на судово-психіатричну експертизу на предмет визначення їхньої здатності правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, і
давати про їх правильні показання.
Сильна залежність від тих, хто про них
піклується, значний дефіцит пізнавальної діяльності в осіб з помірною розумовою відсталістю
не дозволяють сформуватися в них поданню про
себе як про самостійну особистість. Всі дії осіб з
помірною розумовою відсталістю характеризуються імпульсивністю, відсутністю якої-небудь
усвідомленості й, тим більше, розуміння протиправності. Ці особи не здатні розуміти протиправність і караність тих або інших діянь, давати

оцінку юридично значимим ситуаціям. Тому вони несамовиті, недієздатні й не можуть правильно сприймати обставини, що мають значення для
справи, і давати про них правильні показання.
Як приклад, наведемо витяг із вироку Путильського районного суду Чернівецької області,
акту судово-психіатричної експертизи та матеріалів кримінальної справи щодо К., 1979 року народження, який засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
З матеріалів кримінальної справи відомо,
що К., знаходячись на хуторі Тесницька Сергіївської сільської ради Путильського району Чернівецької області, проник у торговий кіоск шляхом
зривання із завіс вхідних дверей, звідки із сейфу таємно викрав 800 гривень. Також, К., за попереднім
зговором з Д., повторно, у грудні 2004 року, приблизно біля 23 години, перебуваючи на хуторі Тесницька Сергіївської сільської ради Путильського
району Чернівецької області, спільно проникли в
житловий будинок Г. шляхом виривання віконної
рами, звідки таємно викрали 3648 гривень.
З матеріалів кримінальної справи, медичної документації та допиту підсудного відомо,
що К. скаржився на періодичні головні болі, підвищення тиску. К. родом із Путильського району
з багатодітної сім’ї. Був оформлений у школу,
але вчитися не зміг, був дома працював по господарству. В армії не служив. Протягом декількох
років проживає зі співмешканкою Д. Своїх дітей
не має. Травми голови заперечує. Судомні напади
заперечує. Енурез заперечує. Раніше лікувався у
дитячому відділенні Чернівецької психіатричної
лікарні, отримав другу групу інвалідності, перебував на примусовому лікуванні з приводу притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки. Не палить, спиртне вживає
рідко, наркотики не вживає. З довідки Путильської центральної районної лікарні відомо, що К.
перебуває на обліку у лікаря-психіатра-нарколога. З амбулаторної карти Чернівецького психоневрологічного диспансеру відомо, що К. вперше оглядався психіатром 03.09.1997 року, коли
прийшов на прийом з матір’ю у зв’язку з поганою
успішністю. Тоді ж уперше лікувався в Чернівецькій обласній психіатричній лікарні, дитячому
відділенні з приводу розумової відсталості. Повторно знаходився в Чернівецькій обласній психіатричній лікарні за направленнями військкомату. Діагноз: помірно розумова відсталість.
Ступінь нерізко вираженої імбецильності. З
22.07.1994 року по 07.02.1995 року перебував на
примусовому лікуванні після вчиненого протиправного діяння. Діагноз: той же. 28.10.1997
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року освідуваний спец. ЛКК амбулаторно за направленням військкомату. Діагноз: той же. В
подальшому активно до психіатра не звертався,
записи відсутні. Як характеризуючі особу З. в матеріалах кримінальної справи є такі дані: з характеристики за місцем проживання відомо, що К.
показав себе з посередньої сторони. Інвалід ІІ групи з дитинства. Проживає зі співмешканкою, веде
спільне господарство. Раніше притягався до кримінальної відповідальності. З довідки ІБ УМВС
України в Чернівецькій області відомо, що К. раніше судимий за вчинення крадіжки, умовнодостроково звільнений від відбування покарання з
направленням на примусове лікування.
Об’єктивно під час проведення експертного дослідження. Контакту доступний. Відповіді
у плані запитань. Словниковий запас бідний. Запас загальноосвітніх знань малий, запас життєвих знань значно більший, охоче розповідає як
веде господарство (город, кури, свині, корови,
вівці), як переробляє вовну, плете. Судження
примітивні, легковажні. Аналітико-комбінаторні здібності низькі. Мислення по конкретному типу зі зниженням здатності до планування та порушенням мотиваційного компоненту
діяльності. Емоційно лабільний. Критичні можливості порушені. По суті інкримінованого йому
діяння повідомив, що вчинив дві крадіжки, пояснюючи тим, що «біда заставила».
Згідно з висновком судово-психіатричної
експертизи: К. на час проведення експертизи
виявляв ознаки розумової відсталості ступеня
нерізко вираженої імбецильності з порушенням
поведінки та емоцій, про що свідчать дані анамнезу, дані медичної документації, а також виявлені при психіатричному обстеженні дефект
інтелекту з психопатоподібними змінами
особистості. Зміни психіки у виді конкретності
мислення з порушенням мотиваційного компоненту діяльності та обмеженої здатності до планування і передбачання наслідків, емоційна нестійкість порушення критичних можливостей
обмежують здатність підекспертного в момент проведення експертизи повною мірою віддавати собі звіт у своїх діях та керувати ними.
На період часу, до якого відноситься інкриміноване К. діяння, як видно з матеріалів кримінальної справи та з даним експертного дослідження, К. теж виявляв ознаки розумової відсталості ступеня нерізко вираженої імбецильності з порушенням поведінки та емоцій, він
не міг повною мірою усвідомлювати свої дії та
керувати ними. За своїм психічним станом на
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даний час К. застосування примусових заходів
медичного характеру не потребує.
Як наслідок, вироком Путильського районного суду Чернівецької області К. визнано винним у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК
України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі. Також, на підставі зазначених матеріалів справи та висновку експерта вироком суду
визнано, що К. вчинив злочин у стані обмеженої
осудності. Примусові заходи медичного характеру не застосовувалися.
Дебільність – легка ступінь розумової відсталості. Проте при легкій розумовій відсталості
можливе працевлаштування, що вимагає здатностей до практичної малокваліфікованої діяльності. Особи з легкою розумовою відсталістю справляються з вимогами, пов’язаними із сімейним
життям, вихованням дітей або з адаптацією до
культурних традицій і норм.
Особи з легкою розумовою відсталістю
(дебільність) здатні свідомо регулювати своє поводження в юридично значимих ситуаціях, можуть передбачати наслідки своїх учинків. Це основний аргумент на користь визнання таких осіб
обмежено осудними. У деяких випадках, при різних правопорушеннях, що вимагають різного
обсягу осмислення їхнього протиправного характеру, можливий висновок про осудність у відношенні одного суспільно небезпечного діяння й
неосудності у відношенні іншого. Аналогічно
легка розумова відсталість не заважає суб’єктові
своїми діями здобувати для себе цивільні права й
мати обов’язки, а також правильно сприймати
обставини, що мають значення для справи, і давати про їх правильні показання.
Як приклад, наведемо витяг із вироку Вижницького районного суду Чернівецької області, акта
комплексної психолого-психіатричної експертизи та
матеріалів кримінальної справи щодо К., 1989 року
народження, який засуджений за вчинення злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
З матеріалів кримінальної справи відомо, що
в період часу з 28.08. по 01.12.2003 року К. у м. Чернівці вчинив ряд крадіжок з автотранспорту,
завдавши матеріальних збитків потерпілим.
З матеріалів кримінальної справи, медичної документації та допиту підсудного відомо,
що К. скарг не висловлює, родом із Берегомета
Вижницького району Чернівецької області, з багатодітної сім’ї. У школі провчився тільки 3 роки, заняття прогулював, вчитися не міг. 3 роки
навчався в 1-му класі. Виховувався бабусею. У 4річному віці отримав важку черепно-мозкову
травму, з приводу якої лікувався у лікарні. Судо-
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мні напади, енурез заперечує. Лікувався у Чернівецькій обласній психіатричній лікарні. Палить,
спиртне вживає зрідка, наркотики не вживає. З
амбулаторної картки Чернівецького обласного
психоневрологічного диспансеру відомо, що К.
був вперше на прийомі у психіатра даного лікувального закладу 03.06.2000 року. Зі слів бабусі,
втікає з дому, нервовий, неслухняний. В анамнезі
– черепно-мозкова травма, лікувався у неврологічному відділенні; був направлений на стаціонарне лікування, де перебував з 5.06. по 18.07.2000
року. Діагноз: легкий когнітивний розлад, психопатизація особистості, центральний парапарез,
дефект лобної кістки внаслідок важкої ЧМТ
(вдавлений перелом лобної кістки зліва, забій головного мозку у 1998 році). Вдруге лікувався з
28.03. по 16.04.2002 року. Діагноз: когнітивний
розлад, ускладнений вираженими порушеннями
поведінки і емоцій, дефект лобної кістки внаслідок перенесеної важкої черепно-мозкової травми. Третє прибуття в Чернівецьку обласну психіатричну лікарню 13.12.2003 року. Знаходиться
у відділенні до моменту проведення експертизи.
Діагноз: органічний розлад з інтелектуальною
недостатністю, вираженим порушенням поведінки та емоцій. Оглянутий психологом, висновок: рівень IQ функцій відповідає легкій розумовій відсталості.
Як характеризуючі особу З. в матеріалах
кримінальної справи є такі дані: характеристика з місця проживання – посередня. За даними ІБ
УМВС України в Чернівецькій області К. – раніше не судимий.
Об’єктивно під час проведення експертного дослідження:контакту доступний. Орієнтований у місці, особі. В розмову вступає охоче,
настрій хороший, мова олігофазична та діслаллічна. Запас загальноосвітніх знань невисокий,
запас життєвих знань задовільний. Судження
примітивні, дуже легковажні, поверхневі. Мислення по конкретному типу, аналітикокомбінаторні здібності знижені. Обмежена
здатність до аналізу, прогнозування, передбачення наслідків своїх дій та своєї поведінки. Весело, навіть хвастівливо, бравуючи розповідає
про вчинені ним крадіжки , що продавав крадене,
а гроші «тратил резко». Характеризує себе нестриманим, спалахним: «если вещь мне уже надоела, то под ноги ее и об землю, ... дома не хотел жить, так как надо было работать». Емоційно нестійкий, поверхневий. Критичні можливості обмежені. Висновок за даними експериментально-психологічного дослідження К.: Запас
знань обмежений, підекспертний недостатньо

орієнтується в практичних та соціальних питаннях. Утруднене оперування арифметичним
матеріалом, узагальнює арифметичний матеріал
на рівні дефекту інтелекту. На цьому ж рівні
сформовані невербальні інтелектуальні функції.
У структурі особистості та емоційної сфери
емоційна нестійкість, нестійкість мотиваційної
направленості, слабкість боротьби мотивів, порушення опредмечування потреб, недостатня
здатність до передбачення безпосередніх та віддалених наслідків своїх дій. Недостатній рівень
розвитку функцій саморегуляції і самоконтролю.
Згідно з висновком судово-психіатричної
експертизи: рівень інтелектуального розвитку
підекспертного К. знаходиться у межах розумового дефекту (дебільність легкого ступеня).
Виявляється обмеження мнестичних функцій,
уваги, переважання суто конкретних і ситуаційно-наочних фори мислення, нездатність до
формування узагальнюючих понять. Виявляється
слабкість боротьби мотивів, виражена нестійкість емоційного компоненту діяльності, імпульсивність, залежність від середовищних впливів, порушення опредмечування потреб, що свідчить про порушення особистісної регуляції поведінки. Враховуючи, що рівень інтелектуальних
досягнень неповнолітнього підекспертного К.
знаходиться в межах розумового дефекту. Враховуючи рівень інтелектуального розвитку неповнолітнього К., виявлені порушення особистісної
регуляції поведінки та риси особистісного недорозвитку, він не міг повною мірою усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. К. на
час проведення експертизи виявляв ознаки органічного розладу особистості з інтелектуальною
недостатністю та вираженим порушенням поведінки та емоцій, про що свідчать дані анамнезу, дані меддокументації, а також виявлені
ознаки легкої інтелектуальної недостатності з
обмеженістю аналітичних та мотиваційних
можливостей, зниженням прогностичних можливостей, з вираженою нестійкістю та розгальмованістю емоцій і поведінки, суттєвим обмеженням вольового контролю своїх дій, зниженням критичних можливостей, що обмежує
здатність К. повною мірою усвідомлювати свої
дії та керувати ними. На період часу, до якого
відноситься інкриміноване йому діяння, як свідчать матеріали кримінальної справи та дані
експертного дослідження, К. теж виявляв ознаки органічного розладу особистості з вираженим порушенням поведінки та емоцій, не міг повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати
ними, що відповідає юридичній категорії – об-
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межена осудність. Враховуючи, що К. пройшов
тривалий курс лікування в дитячо-підлітковому
відділенні Чернівецької обласної психіатричної
лікарні, на час проведення експертизи за своїм
психічним станом він застосування примусових
заходів медичного характеру не потребує.
Як наслідок, вироком Шевченківського районного суду Чернівецької області К. визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185
КК України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі. Також на підставі висновку експерта вироком суду визнано, що К. вчинив злочин у стані обмеженої осудності. Примусові заходи медичного характеру не застосовувалися.
3. Деменцiя (від лат. dementia – безумство)
– слабоумство як наслідок недорозвинення чи
атрофії вищих психічних функцій. Набутий
стiйкий дефект iнтелекту, що характеризується
нездатнiстю набуття нових та втратою старих
знань i навичок, зниженням пам’ятi внаслiдок
рiзних захворювань головного мозку, який виникає в більш старшому віці внаслідок вікових і
судинних змін [2, с.78].
Особи, які страждають психічним розладом
у вигляді психологічного дефекту у інтелектуальній сфері, дуже піддаються навіюванню і, попадаючи в силу цього під вплив інших осіб, можуть
вчинювати різноманітні злочини. Оскільки деменція набувається, переважно, у віці після 55-60 років, то кількість таких злочинів дуже невелика. Під
впливом алкоголю в таких осіб розгальмовуються
інстинкти, що теж може бути причиною різноманітних злочинів, у тому числі на сексуальному ґрунті. Таких осіб суд може визнати обмежено осудними на підставі висновку експерта.
Висновки. Отже, звичне для суспільства
вирішення конкретних ситуацій для деяких осіб,
які страждають психічним розладом у вигляді

дефекту інтелектуальної сфери, фактично заблоковано внаслідок суттєвого звуження свідомості, і
вони знаходять вихід з неї шляхом вчинення злочинних дій. Для них це найбільш доступний та
простий вихід зі стресових ситуацій. Це не означає,
що всі особи, які страждають дефектами інтелектуальної сфери мислення, приречені на вчинення
злочинів, оскільки успішна соціалізація, благополучний вплив, продумане виховання у співвідношенні з медичною допомогою можуть забезпечити
їхню зразкову поведінку.
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PSYCHOLOGICAL DEFECTS IN AN INTELLECTUAL SPHERE AS GROUNDS
OF THE LIMITED RESPONSIBILITY
Summary
Usual for society decision of concrete situations for some persons, which suffer psychical disorder as a
defect of intellectual sphere, actually limited as a result of the substantial narrowing of consciousness, and
they find an exit from criminal acts.
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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 роздруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на електронних носіях) поряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від
можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.
1.5. На електронному носії просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редактор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений
до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному.
1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примірнику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення
не допускаються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а рецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фактичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держстандартом.
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 громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірниках. Наприклад:
•
Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга видана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заголовком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три
автори. Наприклад:
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До наших авторів
Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживання абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії
українською мовою.
•

3. ДОДАТКИ
До рукопису повинні додаватись:
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь;
учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з
редколегією);
- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу,
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповідної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри;
- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і
коректуру;
- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації).
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути 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 виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний
лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно ознайомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор
зобов'язаний попередити про це редакцію.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які
винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи.
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