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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ПРАВА ЯК КОМПОНЕНТ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ:
СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД
Здійснюється аналіз системи джерел права як складової правової системи, досліджується питання про їх
співвідношення, взаємовплив та взаємозв’язок в умовах сучасної правової реальності.
Ключові слова: правова система, система джерел права, система права, система законодавства, правосвідомість.

Постановка проблеми. Правова наука покликана охопити і дослідити правову дійсність у
всій її єдності, цілісності, взаємозв’язках. Основоположним її принципом є розмежування правових реалій на факти і цінності, засоби і цілі,
частини і ціле. Диференціація, що зростає на всіх
рівнях і у всіх сферах правового життя, веде до того, що різні соціально-правові організації і явища
одержують все більшу автономію. Водночас
з’являються нові форми взаємозалежності різних
правових інститутів, організацій, феноменів. Все
це свідчить про те, що арсенал дослідницьких методів, засобів і інструментів правознавства повинен
містити перш за все системний характер.
У сучасній правовій доктрині по-різному
застосовують поняття «система» до характеристики найбільш загальних категорій позитивного
та природного права. Зокрема, в теорії, зорієнтованій на внутрішньодержавне право тієї чи іншої
країни, використовують поняття «система права»
і «система законодавства». У правовій компаративістиці, що досліджує найрізноманітніші варіанти зіставлення правових явищ суверенних
держав, традиційно вживають поняття «правова
система». Чинний соціальний устрій суспільства
і держави визначає, зрештою, ту чи іншу систему
джерел права. В умовах пізнання таких широких
правових явищ заслуговує на підтримку розробка та застосування системного підходу. Адже
останній дозволяє, на основі відповідних узагальнених визначень і понять, поставити дуже
важливе питання про ті вихідні позиції та складові, які в сукупності утворюють відповідну нову
властивість, а також визначити первинний матеріал, з якого, врешті, й складається відповідна
система. Системний підхід є однією із фундаментальних стратегій й при вивченні системи джерел права як складової правової системи, оскільки дозволяє не лише забезпечити поглиблене пізнання обох категорій, виявити глибинні зв’язки
між ними, а й дати важливі рекомендації щодо їх

вдосконалення в умовах євроінтеграційних процесів, наближенню до стандартів Ради Європи і
Європейського Союзу.
Ступінь наукової розробки теми. За
останні роки як у вітчизняній, так і в зарубіжній
науковій літературі значно посилився інтерес до
вивчення сутності, функцій, особливостей формування та розвитку як правової системи, так й
системи джерел права. Зокрема, ці правові категорії активно розглядають у своїх працях такі
автори як: Р. Давид, О. Зайчук, М. Кагадій, М.
Козюбра, О. Копиленко, М. Марченко, М. Матузов, Н. Оніщенко, П. Рабінович, В. Селіванов, О.
Скакун, С. Сливка, Р. Тополевський, В. Шаповал
та ін. Однак, незважаючи на пильну увагу з боку
вчених, слід констатувати, що у більшості публікацій категорії правова система і система джерел
права досліджуються окремо, в той час як низка
теоретичних питань щодо їх співвідношення,
взаємовпливу та динаміки потребує аналізу.
Мета даної статті полягає у встановленні
визначальної ролі системи юридичних джерел
права в процесі функціонування правової системи; дослідженні взаємозв’язку і взаємозалежності системи джерел права з іншими елементами
правової системи.
Виклад основного матеріалу. Розвиток
суспільних відносин, зміна економічного устрою, інтенсифікація правових зрушень привели
українську державу до нового якісного стану. У
цих умовах значний вплив на характер змін у
суспільстві, удосконалення законодавчого процесу, підвищення ефективності юридичного регулювання, формування суспільної та індивідуальної свідомості справляє правова система. Визначити повністю об’ємне поняття останньої,
можна лише через призму широкого підходу розуміння цієї категорії, за яким правова система –
це зумовлена об’єктивними закономірностями
розвитку суспільства цілісна система юридичних
явищ, які постійно діють внаслідок їхнього відт-
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ворення і використання суб’єктами для досягнення певних цілей [3, с. 36; 6; 10, с. 24; 12, с. 7].
Структуру правової системи становлять:
право як сукупність норм, що створені й охороняються державою; система джерел права, зокрема її складові – законодавство як форма вираження цих норм (нормативні акти), правові
принципи, судова та інша юридична практика;
правові установи, які здійснюють правову політику держави; механізм правового регулювання;
правореалізаційний процес; права, свободи і
обов’язки громадян (право в суб’єктивному значенні); правова діяльність; система сформованих
у суспільстві правовідносин; законність і правопорядок; правова ідеологія (правосвідомість,
юридичні доктрини, теорії, правова культура
тощо); суб’єкти права (індивідуальні і колективні); системні зв’язки, які забезпечують єдність,
цілісність і стабільність системи; інші правові
явища (юридична відповідальність, правосуб’єктність, правовий статус, режим, гарантії, законні
інтереси тощо), які утворюють «інфраструктуру
правової системи».
Доктринальне дослідження правової системи
передбачає вивчення як статичних, так і динамічних її компонентів [8, с. 48]. Якщо динамічний аспект відображає процеси у сфері правотворчості,
правозастосуванні і тлумаченні права, то статичний – підсистеми юридичної практики, правосвідомості, юридичних інституцій тощо.
Одним із елементів правової системи, що
пов’язаний як із динамічною стороною правової
системи, так і з функціонуванням її статичної
сторони, є система юридичних джерел права.
Питання про діалектичний взаємозв’язок системи джерел права та правової системи важливе й
зумовлюється не одним знаковим фактором:
По-перше, система джерел права має вирішальне значення для характеристики правової
системи тієї чи іншої країни. Правові системи
сучасних держав відрізняються, зокрема, тим,
яке із джерел права переважає в національній
правовій системі певної країни. Наприклад, у
країнах романо-германського права основним
джерелом права визнають нормативні юридичні
акти, а основною особливістю правової системи
англо-американського права є визнання та широке використання як джерела права судового прецеденту. Таким чином різні правові системи „довіряють” пошук і формування права різним силам – народу, парламенту, суддям, адміністраторам, ученим тощо; найчастіше до правотворчості
допускають багатьох суб’єктів, але з різними застереженнями, відступами та при змінній ієрархії
6

актів, які вони створюють. Якщо говорити про
сучасну українську правову систему, то тут вищим джерелом права визнається воля народу, і,
відповідно, Конституція України як результат
народного волевиявлення, є нормативним актом,
вищої юридичної сили [11, с. 25-26].
Кожна правова система має свої позитивні
й негативні аспекти, які необхідно враховувати
при побудові системи джерел права. Так, романо-германська правова система насичена нормативно-правовими актами, що становлять її основу. Тобто кожен крок правовідносин повинен
мати конкретну власну норму регулювання. Передбачити всі соціальні явища, які можуть виникнути у суспільному розвитку, і нормувати їх –
завдання непосильне для законодавця. Тому романо-германська правова система має чи не найбільшу кількість прогалин у праві, що значно
ускладнює реалізацію правових норм [13, с. 39].
Англо-американська правова система характеризується казуїстичністю. Останнім часом під
впливом інтеграційних і глобалізаційних процесів відбувається зближення національних правових систем та їхніх інститутів [8, с.3; 2, с. 5].
Сьогодні у світі практично не існує абсолютно
замкнутих національних правових систем. Нині
основу всіх розвинутих правових устроїв становлять універсальні, а не національні елементи,
внаслідок чого основні правові поняття та практика їх втілення більш чи менш спільні в усіх
сучасних правових системах [9, с. 65-66];
По-друге, дослідження питання про взаємозв’язок системи джерел права та правової системи, дозволяє досконаліше усвідомити чинники,
що впливають на юридичні джерела права у процесі їх формування. Й по-третє, система юридичних джерел права відіграє у правовій системі
роль консолідуючого чинника, одного з основних «центрів тяжіння». Аналізуючи характер,
зміст системи джерел права у певному суспільстві, можна зробити висновок про сутність правової системи цього суспільства, правової політики
і правової ідеології держави. Крім того, система
джерел права – ефективний інструмент, за допомогою якого і на основі якого правова система
здійснює свої функції, виконує свої завдання.
Будучи структурним компонентом правової системи, система юридичних джерел права
тісно взаємопов’язана з рештою її елементів,
особливо із системою права та системою законодавства. За радянських часів традиційною була
позиція за якою ці поняття – і система права, і
система законодавства, і система джерел права
розглядались як рівнозначні.
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В сучасній науковій літературі співвідношення категорій «система права» і «система законодавства» розглядають по-різному. З одного
боку, поняття подають як тотожні, і це вчені пояснюють недосконалістю законодавства, неможливістю виділення структурних елементів його
системи, посиланням на те, що і система права і
система законодавства виражають один і той же
феномен – право, але з різних сторін – внутрішньої та зовнішньої. У зв’язку із цим система права і система законодавства співвідносяться як
зміст і форма [1]. Так, І. Сенякін зазначає, що
система законодавства і система права – це тісно
пов’язані категорії, що становлять два аспекти
однієї сутності права: вони співвідносяться між
собою як форма і зміст. Система права, за його
змістом – це внутрішня структура права, що відповідає характерові регулювання ним суспільних
відносин. Система законодавства – зовнішня форма права, що виражає побудову його джерел,
тобто систему нормативно-правових актів. Право
не існує поза законодавством, а законодавство в
широкому його розумінні і є правом [7, с.236].
З іншого боку, побутує положення за яким,
підкреслюючи як спільні, так і відмінні ознаки,
звертаючи увагу на особливості окремих елементів, поняття «система права» і «система законодавства» подають окремо. Наприклад, на думку
Н. Оніщенко, система права – це обумовлена
економічним і соціальним устроєм структура
права, що відображає внутрішню узгодженість і
єдність юридичних норм і одночасно їх поділ на
відповідні галузі та інститути [8]. В основі системи права лежать юридичні приписи, які групуються всередині цієї системи як її вихідні,
структурні елементи. Система права – нормативне утворення [1, с.23], явище об’єктивного характеру [4, с.12], що складається не довільно, а у
зв’язку із системою існуючих суспільних відносин. Із зміною суспільних відносин виникає необхідність і в нових юридичних нормах, що відображають ці зміни. Таким чином відбувається
якісне наповнення структурних елементів системи права. Натомість, під законодавством слід
розуміти форму існування правових норм, засіб
надання їм визначеності й об’єктивності, їх організацію та об’єднання в конкретно-правові акти.
Система законодавства – це упорядкована за різними об’єктивними критеріями, обумовлена потребами соціального регулювання, життєдіяльності суспільства певна множина нормативних актів, що формуються для найбільш ефективного
використання правових норм [8, с. 86]. Діалектичний взаємозв’язок та відмінність категорій сис-

тема права і система законодавства найкраще
можна розкрити за допомогою порівняльного
аналізу, зокрема: по-перше, якщо вихідним елементом системи права є норма, то первинним
елементом системи законодавства – нормативноправовий акт; по-друге, якщо система права – це
внутрішня структура права, що відповідає характеру суспільних відносин, які підлягають регулюванню, то система законодавства являється
зовнішньою стороною права, що відображає побудову нормативно-правових актів; по-третє, якщо
система права має об’єктивний характер [4, с.12]
обумовлюється різними видами суспільних відносин, то система законодавства носить характер
суб’єктивний і залежить у більшості від волі законодавця; по-четверте, якщо система права має первинний характер та є концептуальною за своєю
природою (її елементи являють собою логічні моделі суспільного характеру), то система законодавства має штучну природу та характер похідний.
Отже, аналізуючи все вищесказане слід
констатувати, що при описі нормативної складової правової системи слід використовувати конструкцію «система права» - «система законодавства». Щодо позиції за якою «право не існує поза
законодавством, а законодавство у широкому
його розумінні і є правом», то слід визнати, що
така точка зору була б зрозумілою при розгляді
так званого соціалістичного права, коли формально-визначене існування права було можливим
лише у формі закону. В сучасному світі право
існує не тільки у законодавчих і підзаконних актах, воно має й інші форми прояву: судовий прецедент, правовий звичай, нормативно-правовий
договір. Тому, доцільно стверджувати, що зі системою права як зміст і форма співвідноситься не
система законодавства, а система джерел права.
При цьому слід також зазначити, що не може
бути визнана прийнятною і спроба поставити
знак рівності між системою джерел права і системою нормативно-правових актів, оскільки
остання за своїм обсягом значно вужча, адже
охоплює лише частину джерел права – нормативно-правові акти.
Окрім системи права та системи законодавства система джерел права перебуває у діалектичному взаємозв’язку з іншими компонентами
правової системи, зокрема із правосвідомістю.
Як зазначає один із прихильників феноменологічного підходу до права С. Гайерд Фарб, глибинні
джерела права містяться у свідомості, яка виступає як онтологічно існуюче, а право виступає як
модальність людського буття [5, с.120]. Правосвідомість – джерело правової активності і внут-
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рішній регулятор юридично значущої поведінки
суб’єктів механізму її здійснення; це внутрішній
особистий механізм регулювання поведінки (діяльності) людей у юридично значущих ситуаціях
[8, с. 69; 10, с. 59]. На тісних взаємозв’язках цих
правових феноменів також наголошує Р. Тополевський. Він відзначає, що звичаєве право
об’єктивує правосвідомість традиційного суспільства у вигляді правових звичаїв; судові прецеденти – правосвідомість суддів; адміністративні
прецеденти – правосвідомість посадових осіб
відповідного адміністративного органу; закони –
правосвідомість парламентарів; загальні принципи – правосвідомість громадянського суспільства [14]. Система джерел права має відповідати
правосвідомості, інакше в суспільстві зростатиме
розрив між бажаним і дійсним, що, зі свого боку,
призведе до поглиблення суспільних суперечностей, продовження складних суспільних конфліктів, гальмування соціального розвитку.
Тому в сучасних умовах формування національної правової системи України все більшого
значення набуває вирішення питання про те, як
побудувати систему юридичних джерел права,
яка піддавалася б волі і свідомості людей; що
можна змінювати без негативних наслідків для її
ефективності, а що – ні; як співвідносяться
об’єктивні закономірності її функціонування і
суб’єктивні межі її побудови тощо. У зв’язку із
цим вважаємо, що важливою передумовою функціонування системи джерел права є адекватне
відображення і закріплення в зовнішній формі
права чинних відносин. Звичайно, за допомогою
одного джерела права неможливо регламентувати всі існуючі в державі суспільні відносини. Визнання джерелом права виключно продукту діяльності держави, зведення його сутності й змісту
до закону або іншого юридичного припису не
відповідають сучасним методам правореалізації.
Право у його цілісності – різноджерельне й формується не лише внаслідок цілеспрямованих зусиль законодавця, а й через трансцендентальну
природу людини. Оскільки склад нинішньої системи джерел права схожий на складний механізм, де кожний компонент, як інструмент спеціального призначення, придатний для застосування в окремих випадках і менш доречний в інших,
слід виходити з погляду аксіологічної сутності й
застосовувати до конкретної ситуації те джерело,
яке зможе найефективніше врахувати і реалізувати
права, свободи та інтереси особи, а вразі порушення, забезпечувати їх захист. Вирішення питання
про елементний склад системи джерел права, не-
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обхідно проводити перш за все з позицій розмежування права на природне та позитивне.
Подібно до того, як у людині ми розрізняємо тіло й душу (дух), так і в усіх правових феноменах ми виявляємо предметну форму і духовноідеальний зміст, за якими історично закріпилася
назва „позитивне право” та „природне право”.
Позитивне право – це чинне у певному суспільстві право, що розглядається в аспекті його конкретно-визначеного змісту і форми, тобто таким,
яким воно безпосередньо виступає як регулятор
суспільних відносин [13, с. 13]. Позитивне право
формують в основному елементарні, традиційні
форми права, які регулюють поведінку (дію) людини. Джерела позитивного права охоплюють
все те, що склалося в суспільстві, що прийняла
влада і що вона змушує сприймати як догму.
Але, незважаючи на те, що позитивне право забезпечується встановленими суспільством правовими інститутами, йому, як і природному праву, характерне спільне джерело – практичний
розум, і єдина мета – загальне благо. Першоджерелом правового змісту має бути природне право, оскільки джерела природного права закладені
в самій природі людини, в її онтології.
Для якісного усвідомлення цінності того чи
іншого джерела права слід поєднувати форму
позитивного із філософським змістом природного права. У формуванні позитивного права необхідно його зміст наближати до природного, тобто
природне право «розчиняти» в позитивному. При
цьому перше має бути критерієм і оцінкою всіх
норм другого. А, норми позитивного права, зі
свого боку, – джерелом закріплення й конкретизації природного права.
Отже, аналізуючи все вищесказане можна
зробити такі висновки:
1. Система джерел права є важливою складовою правової системи, що забезпечує взаємодію статичних і динамічних елементів останньої;
2. При здійсненні структурно-функціонального аналізу правової системи слід застосовувати не конструкцію «система права» – «система законодавства», а здійснювати опис «система права» – «система джерел права», які співвідносяться як зміст і форма. Оскільки система
законодавства є лише однією, хоча й найважливішою підсистемою системи джерел права, очевидно, що вона співвідноситься лише з частиною
системи права;
3. Система джерел права, будучи онтологічною формою існування права, детермінована
таким елементом правової системи як правосвідомість, розвиватись поза якою не може. В ін-
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шому разі право виконуватиме не роль ефективного регулятора суспільних відносин, а гальмівного чинника їх розвитку.
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Система источников права как компонент правовой системы:
системно-функциональный подход
Аннотация
Анализируется система источников права как структурный элемент правовой системы, рассматривается вопрос о их соотношении, взаимосвязи и взаимодействии.
Ключевые слова: правовая система, система источников права, система права, система законодательства, правосознание.

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

9

УДК 34.01
© 2010 р. С.Б. Боднар
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ БУТТЯ ЛЮДИНИ
В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Людина, незалежно від аспекту її аналізу, є однією з центральних наукових проблем. З розвитком цивілізації і усвідомленням верховенства прав людини у правовому бутті, відбувається їх визнання найвищою цінністю, а також законодавче закріплення на міжнародному, регіональному та національному рівнях.
Досліджується процес та наслідки впливу глобалізаційних процесів на формування уявлення про індивіда на національному та міжнародному рівнях, модифікації сутності системи прав людини. Автор вказує на можливі принципові шляхи подолання "статичності" прав людини у міжнародному праві, а також з'ясовує співвідношення між національно-юридичним статусом особи та правовим буттям людини.

Постановка проблеми. Людина, незалежно від того в якому аспекті ми її розглядаємо (як
окрему істоту чи у родовій або соціальній сукупності), є однією з центральних наукових проблем. Саме тому актуальною залишається теза:
скільки людей – стільки й проблем.
З розвитком цивілізації і усвідомленням
верховенства прав людини серед інших соціальних властивостей та особливостей буття відбувається їх визнання найвищою цінністю, а також
законодавче закріплення на міжнародному, регіональному та національному рівнях. Сучасний
світ неможливо уявити без прав людини, які засновані на принципах свободи, рівності, справедливості і носять універсальний характер.
Саме проблема множинності розумінь (як
теоретичних, так і нормативних) змісту вищезгаданих цінностей та окремі негативні наслідки
спроб їх узагальнення, що зумовлюються об'єктивно існуючими на сьогодні глобалізаційними
процесами у світі, зумовлюють необхідність детального наукового аналізу зазначеного питання.
Ступінь наукової розробки проблеми. У
сучасній правознавчій літературі досить активно
досліджується комплекс питань, що пов'язані із
загальною проблематикою глобалізації як явища
та її впливом на правову реальність. Зокрема, теоретичний аспект впливу глобалізаційних процесів
на окремі галузі юридичних знань аналізується Л.
Удовикою [11]. Питанням, пов'язаним із визначенням загальної правосуб'єктності людини присв'ячені праці Н. Тюриної [10], Т. Парсонса [6], Ф.
Раянова, Д. Пономарьова [8]. Сутність індивіда,
аналіз його юридичної та правової сторін існування
у сучасному суспільстві, правовій реальності визначається у науковому доробку Г. Штейнера, Ф.
Алстона [13], С. Алексєєва [1], П. Рабіновича [7].
Але стверджувати, що питання правового
буття людини в епоху глобалізації досліджено
достатньо, не можна, оскільки наукові розробки
10

в межах вказаної проблеми мають далеко не вичерпний характер. Зокрема, поза увагою дослідників залишаються проблеми впливу глобалізаційних процесів на систему гуманістичних цінностей, її зміст та, як наслідок, – на сучасні тенденції правової взаємодії між суб'єктами права.
Метою статті є дослідження процесу та
наслідків впливу глобалізаційних процесів на
формування уявлення про індивіда на національному та міжнародному рівнях, модифікації сутності системи прав людини та можливих принципових шляхах подолання "статичності" прав
людини у міжнародному праві, а також з'ясування співвідношення між національно-юридичним
статусом особи та правовим буттям людини.
Виклад основного матеріалу. XX століття
внесло багато нового у розуміння людини та її
меж. Воно стало "антропологічним поворотом" у
філософії, причиною якого була так звана "людська криза", що зумовила зміну уявлень про становище людини у суспільстві. Про наявність такого "повороту" у юриспруденції можна говорити з особливою впевненістю з середини минулого століття. Це спричинило особливу зацікавленість філософів біосоціальним індивідом і формування окремої галузі філософського знання –
філософії людини [12, c. 155].
Людина, яка живе, мислить, вірить, оцінює,
має свою світоглядну орієнтацію, прагне до обґрунтування оптимального варіанту своєї поведінки.
Результатом філософського пізнання об’єктивної
дійсності, в якій знаходиться людина, стає формулювання концептуально-узагальненого цілісносистемного знання про неї, яке по-суті може і має
розглядатися як теоретична база, методологічний
орієнтир (загально-методологічна основа) для усіх
суспільних наук стосовно правових і державноуправлінсь-ких досліджень.
У вітчизняній антропологічній доктрині існують різні думки про те, чи може індивід бути
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суб'єктом міжнародного права. У принципі вони
залежать від поглядів того або іншого автора на
проблему співвідношення міжнародного і внутрідержавного права.
Широко поширена точка зору, згідно якої в
міжнародному праві немає заборон наділяти індивідів міжнародною правосуб'єктністю і рішення
цього питання визначається наміром договірних
держав. Звичайно, наявність у індивідів міжнародної правосуб'єктності пов'язують з наданням їм
можливості прямого доступу в міжнародні органи
як петиціонерів, позивачів, відповідачів тощо.
У вітчизняній доктрині серйозних послідовників має і інша точка зору, суть якої зводиться
до того, ш;о індивіди об'єктивно не можуть бути
учасниками міждержавних відносин і тим самим
суб'єктами міжнародного права. Тенденція, що
спостерігається в даний час, до розширення прямого доступу індивідів в міжнародні органи пов'язана з прагненням, що росте, до захисту прав
людини за допомогою міжнародних механізмів
[10, с. 171]. Сам по собі такий доступ не перетворює їх автоматично на суб'єктів міжнародного права, а означає лише те, що учасники відповідного
договору беруть на себе взаємне зобов'язання забезпечити цей доступ наявними в їх розпорядженні
правовими і організаційними засобами.
Міжнародні акти не містять визнання індивіда як суб’єкта міжнародного права. У тих випадках, коли постає це питання, індивід розглядається як бенефіціарій (тобто той хто користується) даних норм. Що ж стосується прав і свобод, то індивід, звичайно ж, є суб’єктом, для якого вони й існують.
Теорія прав людини ґрунтується на принципах, які історично сформовані, збагачені, вдосконалені у процесі розвитку, і є ціннісними орієнтирами сучасного світу. Вони знайшли втілення у Загальній декларації прав людини (1948),
Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (1966), Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права (1966), Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод (1950), Європейській соціальній
хартії (1961, 1996), Конвенції про права дитини
(1989), Хартії Європейського Союзу про основні
права (2000), Конституції Європейського Союзу
(2004) тощо [5]. Ці документи, які відносяться до
міжнародних стандартів, визначили універсальний набір основних прав і свобод, який у єдності
покликаний забезпечити нормальну життєдіяльність індивіда й суспільства.
Кожна країна світу, яка взяла на себе зобов'язання виконувати міжнародні конвенції, в то-

му числі й з прав людини, повинна керуватися
принципами і нормами цих угод у своєму внутрішньому законодавстві. Норми, що містяться в
міжнародних документах, обов'язкові для законотворчості розвинутих держав та є міжнародними стандартами. Цим терміном охоплюються
різнорідні норми, такі як правила міжнародних
договорів, резолюції міжнародних організацій,
політичні домовленості. Можна вважати, що
людство виробило своєрідний "кодекс прав людини" в міжнародному праві [13, с. 25]. Проте
міжнародні стандарти – це не декларовані міжнародним співтовариством приклади, а норми,
які необхідно втілювати в життя.
Останнім часом спостерігається дедалі активніше прагнення міжнародного співтовариства
до глобалізації та впорядкування внутрішніх
норм права відповідно до міжнародно-правових
норм. Базуючись на міжнародно-правових актах,
зокрема на Міжнародному пакті про цивільні та
політичні права від 16.12.1966 р. і на Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права від 16.12.1966 р. [5], держави мають
можливість більш детальніше та повніше визначати обсяг прав та обов’язків своїх громадян.
Політико-правова глобалізація передбачає
формування національної системи правового регулювання суспільного життя. На практиці це
означає, передусім, адаптацію національного законодавства і політичної практики до узгоджених міжнародних правових норм і правил, надання пріоритету міжнародного законодавства
над національним. Закономірним видається те,
що в умовах глобалізації роль особистості, як
активного суб’єкта соціального впливу, пригнічується внаслідок панування потужних надособистісних (наднаціональних, наддержавних, надконтинентальних) суб'єктів. Це призводить до
порушення балансу "суб’єкт-об'єкт" у визначенні
субстанціональності людини – питома вага пасивної ролі зростає [11, с. 35].
Людське життя є безперервним рухом, безперервним діянням, тому правовий аспект існування особи не може мати статичного характеру,
а повинен бути динамічним. Представники екзистенційного напрямку вважають, що опис людини повинен реалізуватись крізь призму "існування у світі", а це, в свою чергу, дозволить подолати есенціалістське замикання на деяких незмінних властивостях людини як одного з багатьох її
буттів [12, с. 198].
Міжнародні стандарти в галузі прав людини є, свого роду, лише "бездушними статичними
формами", які набувають змісту й духовності у
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державно відокремленому суспільстві. Проте
існування даних положень закладає основу того,
що протягом певного часу права людини в країні
її перебування відповідатимуть зразкам світового
рівня в цій галузі. Застосування норм щодо індивідів знаходиться виключно у компетенції держави. У тих випадках, коли міжнародні норми
стосуються індивіда, назване право зобов’язує
держави забезпечити їх реалізацію. І тільки у виняткових ситуаціях, коли державний механізм не
в змозі це зробити, міжнародне право передбачає
можливість застосування своїх норм за допомогою міжнародних установ [10, с. 185].
Статичність міжнародних актів з прав людини полягає також у тому, що вони створені ще
у середині минулого століття, а суспільні відносини, зокрема у даній сфері, є дуже мінливими та
бурхливо розвиваються. Але відступати від існуючих міжнародних стандартів в галузі прав
людини не можна. Їх визнання слід розглядати як
історичне надбання суспільного розвитку, а також як процес нагромадження позитивного досвіду у даній сфері, що потребує глибокого вивчення, усвідомлення, розвитку і нормативного
втілення. Одним з головних завдань даного процесу повинно стати закріплення у масовій правосвідомості поняття прав людини як пріоритетної
соціальної цінності.
Загальна декларація прав людини містить
положення про те, що всі люди народжуються рівними у своїй гідності і правах [3]. Дане положення
є основою свободи, справедливості та загальності
невід'ємних прав особи. І, дійсно, рівність людей
не повинна залежати від місця, часу, обставин тощо. Проте міжнародне право тільки формально
затверджує рівність всіх індивідів. Остання ж повинна існувати в певній формі, яка забезпечується
державою у відповідний історичний період. Тобто
вона закріплює таку рівність у своїх законах, надаючи їй форму юридичної рівності.
Проте вкінці ХІХ століття людство об’єктивно стало усвідомлювати певну утопічність проектів встановлення суспільної рівності, все глибше
розуміючи особливості самовідтворення і породження нерівності як регулятивного принципу
життя, неухильне наростання реальних проявів
останньої [6, с. 110]. Майже півстоліття тому Р.
Дарендорф позначив місце і час виникнення нерівності як проблеми: Європа, Новий час, коли індивід перестав сприймати ієрархічність суспільства
як незмінне явище і усвідомив можливість впливу
на систему нерівності, її зміни [2, с. 37].
З-поміж форм нерівності, що привертають
в останні десятиріччя переважну увагу людства
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та сприяють інтенсифікації дослідницького інтересу до даної проблеми, можна виділити три великі групи. По-перше, ті різноманітні форми нерівності, що існували й раніше, але були виведені
з-під юрисдикції соціально-політичних та правових
норм і принципів (ґендерна). По-друге, форми нерівності, що виникають сьогодні у національних
державах так званого "першого" та "другого" світу
у ході соціальних трансформацій (майнова, у соціальному статусі). По-третє, транснаціональні форми нерівності, породжувані процесом глобалізації
(рівень освіти, правосвідомості).
Нерівність, маючи свої коріння у суспільстві, проявляється певним чином й у правовідносинах. Однак і право теж може породжувати певні форми нерівності. Отже, існує подвійна діалектична зумовленість нерівності, що визначає її як
об’єктивне соціально-правове явище, яке неодмінно повинно бути враховане у сучасній правовій
реальності. Існуючі форми нерівності є сучасним
закономірним соціально-правовим явищем, що
обумовлюється закономірністю: надання рівних
прав на нерівні можливості та їх результати.
В умовах сучасної правової реальності дедалі більше актуалізується питання про принципи та порядок співвідношення права світового та
окремої держави, що зумовлюється недостатньою як теоретичною, так і нормативною регламентацією цього аспекту [9, с. 21].
Націоналізація міжнародного права у розумінні насичення його надбанням національних систем або уніфікація національного права як "підтягування" його до міжнародних правових стандартів
– складний і тривалий інтелектуальний процес,
який неминуче ставить низку суто теоретичних
питань, без розв'язання яких він не може здійснитися, тобто не може відбутись вказаного зближення різнотипних та різноякісних систем.
У національному праві, навпаки, основною
метою є індивідуалізація, соціально-історичне
відокремлення та самовизначення як основний
засіб виживання серед інших націй, протистояння їм з метою самозахисту проти поглинання іншими націями, самоідентифікація як форма боротьби з процесами нівелювання більш потужними і розвинутими національними стихіями.
Узагальнення та індивідуалізація, звичайно, якісно протилежні тенденції правового розвитку. Їх
поєднання хоч і не проста справа, але й не безнадійна, оскільки вони взаємозумовлюють одна
одну: без універсальних елементів індивідуалізація перетворюється на тупиковий шлях розвитку
правової системи, а без національно-індиві-
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дуальних елементів вона втрачає енергетичні
джерела свого розвитку [4, с. 130-131].
Саме тому, керівним принципом у взаємодії національного та міжнародного права є саме
рівність, зміст якої виражається у об’єктивному
діалектичному співвідношенні узагальнення та
індивідуалізації. На його підставі створено більшість міжнародно-правових актів й фактично
цей принцип слугує відправним пунктом будьякої діяльності держав, міжнародних організацій.
Зважаючи на те, що, з одного боку, народившись, ми вже застаємо систему "винайдених"
державою юридичних норм, а, з іншого, частина
науковців схильна виводити певні норми права з
природи людини, можна стверджувати, що "людина у праві" (терміно-поняття, запроваджене Г.
Радбрухом, на позначення філософської концепції "картини людини" в юриспруденції) має два
образи: правової людини та людини юридичної
[8, с. 18]. Правова людина – це людський індивід,
котрому – з огляду на його біологічну природу –
притаманні вроджені правові якості (природні,
невід’ємні, основні права), що є найважливішою
складовою загальносоціального права. А юридична людина – це людський індивід, котрий у
процесі соціалізації здатний сприймати, реалізовувати та трансформувати право як спеціальноюридичне явище, яке є елементом сформованої у
певному суспільстві культури [7, с. 9].
Саме через юридичне (позитивне) право біосоціальний індивід "реалізує можливості та силу
розуму – свою виняткову і вражаючу... здатність
осягати оточуючий світ, передбачати, оцінювати,
приймати рішення та впроваджувати ці рішення у
життя. Звідси – свою здатність бути творцем, створювачем, імпульсом й активною силою в розвитку
правової дійсності" [1, с. 17-18].
Проте вся історія людства складається з ситуацій, коли юридична особистість повністю чи
частково "витісняє", а не "розвиває" правову, обмежуючи природні права. Тому кожне суспільство намагається врегулювати відносини не тільки
щодо "позитивних" ("державних", неосновних)
прав, але й щодо природних (невід’ємних, основних), обмеження яких обґрунтовується культурною специфікою, історичною необхідністю.
Висновки. 1. Людина, як неповторний біосоціальний індивід, має розглядатися як основне
соціальне джерело права і, водночас, головна
мета розвитку громадянського суспільства. Водночас, її необхідно оцінювати як певне природне,
додержавне явище, біологічну істоту, враховуючи її духовну специфіку. В цьому розумінні, антропологічні знання мають слугувати розвитку

особи, її загального світогляду, що у певний спосіб визначатиме не тільки характер її поведінки
як представника єдиного біологічного виду, а й
суспільства в цілому.
2. Варто відмітити значний позитивний
вплив глобалізації на формування, ствердження і
реалізацію загальнообов’язкових "шаблонів",
"масштабів" прав і свобод людини, що повинні
бути дотримані у будь-якій державі – це є гарантією їх дотримання не тільки для громадян, а й іноземців, осіб без громадянства. Зворотною ж стороною цього процесу є надмірне узагальнення прав
та свобод, не врахування національних, історичних, релігійних, культурних та інших чинників, які
мають місце у кожній правовій системі.
3. Поняття правової та юридичної особистостей не співпадають за обсягом. Юридична
особистість повинна "розвивати" особистість
правову: необхідно, щоби перша повністю охоплювала другу та забезпечувала (гарантувала) незмінність (стабільність, необмежуваність) властивостей останньої і можливостей для їх прояву.
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S.B. Bodnar
PHILOSOPHICAL-LEGAL ASPECT OF THE PROBLEM OF PERSON'S EXISTENCE
IN GLOBAL'S EPOCH
Summary
The Persons, regardless of aspect of his study, – one of the central scientific problems. With development of the civilizations and realization of the priority of the human rights in legal life, occurs the confession
their high value, and write in legislation on international, regional and national level.
In article is researched process and consequences of the influence global's processes on shaping the beliefs about the individual on national and international level, modification to essence of the system of the
human rights. The Author points to possible principle ways solution a problem of "static" human rights in
international right, answer as realizes the correlation between national-legal status to personalities and legal
existence of the person.
С.Б. Боднар
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В ЕПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация
Человек, независимо от аспекта его исследования, – одна из центральных научных проблем. С
развитием цивилизации и осознанием приоритета прав человека в правовой жизни, происходит признание их высшей ценностью, а также закрепление в законодательстве на международном, региональном и национальном уровне.
В статье исследуется процесс и последствия влияния глобализационных процессов на формирование представлений об индивидууме на национальном и международном уровнях, модификации
сущности системы прав человека. Автор указывает на возможные принципиальные пути преодоления
"статичности" прав человека в международном праве, а также выясняет соотношение между национально-юридическим статусом личности и правовым существованием человека.
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КАТЕГОРІЯ СВОБОДИ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА
Свобода як явище психологічного порядку (внутрішня) і суспільна категорія (зовнішня) є однією з фундаментальних проблем в історії філософсько-правової думки. Еволюція категорії свободи актуалізується саметепер, в умовах зростання феномена непередбачуваності соціальних процесів, коли творча, вільна особистість –
важлива умова розвитку громадянського суспільства та правової держави.

Постановка проблеми. Свобода – одна з
фундаментальних проблем, яка відображає складні діалектичні процеси світового розвитку.
З нею, так чи інакше, пов’язане споконвічне прагнення людства до гармонії та досконалості соціальних взаємодій. Разом з уявленнями про справедливість, рівність, щастя, свобода входить до
загальної системи ідеалів, які найповніше виражають потреби людей. Вивчення проблеми свободи дає можливість глибше осягнути сенс епохи
сучасною людиною, яка у своїх спробах зрозуміти теперішнє і знайти шляхи до кращого майбутнього звертається до історично апробованих положень, принципів, цінностей. І це не данина
минулому, не сліпа віра в традиції й авторитети,
а необхідний спосіб людської орієнтації в часі і
просторі, природна потреба знайти себе, своє
місце та призначення між минулим і майбутнім.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Кожне покоління має власне трактування свободи,
а проблема втілення її в праві відзначається дискусійним характером. Саме тому свобода у ретроспективному вимірі привертає увагу багатьох сучасних дослідників (М. В. Баглай, А. А. Мережко,
В. М. Селіванов, В. І. Тимошенко, С. Д. Цалін тощо) і продовжує викликати дослідницький інтерес.
Мета статті полягає в тому, щоби на основі
аналізу концепцій видатних мислителів Античності, Середньовіччя, Нового та Новітнього часу представити узагальнене розуміння категорії свободи в
історії філософії права для визначення сучасних
перспективних напрямків її дослідження.
Виклад основного матеріалу. Аналізуючи
природу проблеми свободи, варто звернути увагу
на такі аспекти. По-перше, маючи однакову мовну
оболонку, одне й те ж слово – в нашому випадку
«свобода» – виступає в якості поняття і категорії
водночас. Остання розглядається як найбільш загальне поняття, до змісту якого входять універсальні
характеристики буття [15, с. 20].
По-друге, вживання надалі досліджуваної
категорії у зв’язці з такими термінами, як «індивід», «особа», «суб’єкт», «індивідуальність», «людська істота», «особистість», представляє формаль-

не відображення універсального поняття того, що
ми будемо називати «свободою людини».
«Спір про свободу» філософія взагалі та
філософія права, зокрема, успадкували з часів
античності. Саме у містах-державах Давньої
Греції вперше з’явились терміни «політична свобода», «рівність людей», «громадянські права»
[22, с. 8]. В античній Елладі, з її прихильністю до
логічного аналізу, постало питання про походження суспільних цінностей. Уже тоді деякі
мислителі усвідомили, що між прагненням до
особистої автономії та суспільною доцільністю
можуть виникати розбіжності. Проте, наприклад,
Демокріт констатував, що вільність однієї людини пов’язана із відсутністю обмежень у всьому
суспільстві [14, с. 241].
Платон і Аристотель сприяли народженню
ідеї свободи, зробивши перші кроки в її розумінні як морального діяння, у визначенні сутності
свідомого вибору (рішення). Платон створив основу філософії свободи, розуміючи її як стан,
при якому пристрасті людини підпорядковані
розуму, який втілюється у політичних інститутах. «Свобода – влада над життям; незалежність
у всьому; можливість жити по-своєму; щедрість
у використанні майна і володінні ним» [18, с.
617], – зазначав Платон.
Аристотель вважав, що свобода означає,
з одного боку, поперемінно з іншими брати
участь у владі, з другого – можливість жити за
власним розсудом. За його словами, «однією з
характерних ознак демократичного устрою... є
свобода. Друга засада демократії полягає у наданні можливості жити кожному за його бажанням. Тобто це друга відмітна ознака демократичного устрою. Звідси й виникло прагнення взагалі
нікому не коритися; оскільки ж цього досягти
неможливо, то принаймні хоча б почергово (владувати й коритися). І в даному це прагнення збігається із засадою свободи, яка спирається на
підвалини рівноправності» [1, с. 167]. Аристотель продовжував думку Сократа і Платона про
певний детермінізм свободи, постійно пов’язував
її з розумністю, добропорядністю, необхідністю.

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

15

Категорія свободи в історії філософії права

Це свідчить про те, що він розумів необхідність
юридичних і моральних обмежень свободи, яку
визначають суспільна користь і доброчинність. У
своїх побудовах держави Аристотель наполегливо просувався до «золотої середини» у співвідношенні свободи з примусом, шукав справедливості й рівності, які сполучаються зі свободою.
Уперше проблема стала центральною для
Епікура, який увів категорію випадковості для
обґрунтування людської свободи. Визнаючи і
необхідність, і випадковість, Епікур у загальних
законах природи вбачав підставу свободи й щастя: ідучи за природою, людина стає вільною. Навпаки, стоїки (Сенека, Марк Аврелій), як послідовні детерміністи, вважали, що в природі немає
нічого, крім необхідності. Отже, людина не вільна ні в чому, крім свого відношення до законів і
сил, які її визначають.
У вченні Цицерона підкреслюється першочергове значення свободи приватної власності,
свобода і природне ставляться вище, ніж писаний
закон. У трактаті «Про державу» йдеться про те,
що «...тільки в такій державі, де влада народу найбільша, може існувати свобода; адже приємніше,
ніж вона, не може бути нічого, і вона, якщо не є
рівною для всіх, вже не є свободою» [26, с. 67].
Про античну свободу слушно писав австроамериканський економіст і філософ Людвіг фон
Мізес: «Ідея свободи, безперечно, зародилась у містах Стародавньої Греції. Із праць грецьких філософів та істориків вона перейшла до римлян, а потім – до європейців і американців. Вона стала основним пунктом усіх уявлень людей Заходу про
справедливо влаштоване суспільство, саме вона
породила філософію вільної ініціативи» [4, с. 125].
Отже, античні мислителі вважали, що соціальна цінність індивіда визначається тим, що він
народжується вільним громадянином, і тому головними є його якості громадянина. Бути вільним означало користуватися привілеями громадянства, тобто брати участь у зборах, служити
загальному благу. При цьому свобода громадянина означала його відповідальність, адже громадянин не лише може, але й зобов’язаний здійснювати свої права. Саме у філософськоправовій думці античності віддзеркалювалося
двоєдине бачення свободи – і в реальному житті,
і в концепціях авторів вона поставала, по-перше,
як проблема громадянської свідомості, відповідальності індивіда за свої вчинки, і, по-друге, –
як проблема створення соціально-політичних
інституцій (зокрема правосуддя), які змогли б
оборонити її від зазіхань тиранії. Зауважимо також, що античне поняття свободи спиралось на
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античний політеїзм, який не вбачав у кожній людині неповторної індивідуальності. Це була свобода абстрактна, споглядальна, слабко зорієнтована на природні інтереси людини, на її самозахист, на пізнання нею сенсу життя.
У Середньовіччя уявлення про свободу
продовжували розвиватися з різних позицій у
багатоманітних формах і напрямках (наприклад,
у творчості релігійних авторів, у працях середньовічних юристів). Учення Ісуса Христа, яке
поєднало свободу волі з божественною сутністю
людини і відкрило їй критерії істини, збагатило
розуміння свободи особистості, наповнюючи його етичним змістом. Отже, найважливішою рисою філософсько-правових учень того часу був
її тісний зв’язок з монотеїстичною релігією. Індивід у вченні Аврелія Августина, наприклад, не
просто «раб Божий», він – особистість, пов’язана
з Богом. Людина вільна (навіть якщо це раб) вибирати між добром і злом. Прогресивним досягненням філософії Аврелія Августина було висловлювання про цінність, свободу і унікальність
будь-якої особистості.
Фома Аквінський піддав критиці побутове
визначення вільного волевиявлення – «що хочу,
те і роблю». Виступаючи проти твердження, що
якщо Бог має абсолютну вільність, то він здатний робити все що завгодно, великий богослов
заперечував розуміння свободи як непідпорядкованості зовнішньому впливу і необмеженості [7,
с. 87-101].
Філософія свободи, викладена у працях Т.
Гоббса, Дж. Локка, Ш. Л. Монтеск’є, Ж. Ж. Руссо, П. Гольбаха та інших мислителів Нового часу, не була однорідною за своїм змістом. Однак
при всьому розмаїтті підходів вона об’єднана головним – ідеєю особистості та її автономії. Але справжнім відкриттям у розв’язанні проблеми стали
філософсько-правовий гуманізм І. Канта і доктрина
Г. Гегеля. Вчення про свободу було доповнено
вченням про поєднання свободи і примусу, початком розвитку правових інститутів свободи. Отже,
поняття свободи з морально-політичного перетворювалось у правове.
Т. Гоббс пов’язував свободу, а точніше її
міру, із благом громадян і держави. Незважаючи
на детерміністичну позицію, автор визнавав, що
всі, без винятку, людські вчинки ніколи не можуть бути врегульованими повністю. Причиною
ж цьому є їх надзвичайна різноманітність, а тому
сфера незабороненого майже безмежна для індивіда. При цьому свободу треба розуміти у вищевказаному смислі, а саме «як частину природного права, яка залишена громадянам і якою їм до-
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зволено володіти відповідно до... законів» [8, с.
380]. Наводячи алегоричний приклад з водою,
яка може зіпсуватися, будучи обмеженою з усіх
боків, або розповсюдитися скрізь при наявності
виходів, Гоббс указує на дві крайнощі регулювання людської поведінки. У першому випадку
«громадяни потерпають, якщо не роблять нічого
без прямої вказівки закону, якщо ж останній дозволяє їм усе – розбігаються у всі сторони; найбільша вільність, коли законом багато залишено
на їх розсуд» [8, с. 381].
Згідно з ученням Дж. Локка, природна свобода людини полягає в тому, щоб не зазнавати
обмеження і насилля з боку інших, а існування
природного закону визнається гарантією такої
свободи. Прагнення до свободи Дж. Локк вважає
аксіоматичним, таким, що не потребує доказів
«велінням розуму», відповідно до якого будуються взаємовідносини людей у суспільстві.
Тривалий час у науковій літературі свободу
пов’язували з дією об’єктивної необхідності та її
пізнанням. Відповідно до започаткованої Б.Спінозою традиції, яку в подальшому підтримали Г.
Гегель і Ф. Енгельс: «свобода – це усвідомлена
необхідність». У цьому визначенні вказані умови
її появи – пізнання закономірностей існування
життєвого світу для узгодження дій людини з
об’єктивними законами природи і суспільства.
Спіноза фактично першим позначив відрив
між уявленням про те, «що зазвичай називають
свободою», і тим, «яка вона є насправді». Він зробив центральним і домінуючим в онтологічному
плані питання про свободу волі, нерозривно
пов’язуючи його з принципом детермінізму (і, зокрема, категорією необхідності) [24, с. 185-189].
Зауважимо, що деякі сучасні філософи
вважають вираз «свобода волі» беззмістовним.
Наприклад, на думку російського вченого Е. А.
Позднякова: «Свобідною є не сама воля, а людина, як істота, що нею наділена» [19, с. 153].
Спіноза стверджував, що людина – природне створіння. Тому, з одного боку, вона підпорядковується вимогам навколишнього світу, що
діють з необхідністю, а з іншого, наділена природним правом, відповідно до якого вона вільна
у своїх вчинках і не може робити тільки те, чого
ніхто не бажає. Однак природне право реалізується тільки через загальний закон, який координує його з необхідністю. Саме для можливості
такого узгодження люди домовляються про
створення держави. Виникає ніби дві свободи:
приватної особи і держави. Проте, по-перше, вони обидві засновані на пізнанні необхідності. Подруге, обидва суб’єкти відносин мають загальну

мету – свободу. Громадянин ставить собі за мету
зберегти свої природні права, а держава – захистити безпеку індивідів.
Зауважимо, що, визнаючи взаємозв’язок
свободи з необхідністю, останню не потрібно
ототожнювати з неминучістю. Необхідність має
вірогідний характер, тому людина у змозі обирати між можливостями, встановлювати свій порядок життя відповідно до своїх ідеалів, а також
знань про власні межі та закономірності зовнішньої дійсності. Проте, на думку вітчизняного
вченого А. А. Козловського, природна необхідність і свобода людини постають як дві самодостатні реальності, що взаємодіють, перетинаються, але не можуть бути виведені одна з одної [13,
с. 37].
Свобода як розумна організація державної
влади і додержання режиму законності розглядалась Ш. Л. Монтеск’є. За Монтеск’є, свобода –
це право людини робити все, що дозволено законом [16, с. 137]. Він провів чітку різницю між
свободою філософською і свободою політичною,
вважаючи прикметною ознакою філософської
свободи те, що філософія вимагає не більше свободи, ніж її потрібно для здійснення волі, незалежно від обставин та досягнення мети, яку визначила воля. Монтеск’є розглядав поділ і взаємне стримування гілок влади як головну умову
забезпечення політичної свободи. Останню він
вбачав не в тому, аби чинити все, що заманеться.
У державі (суспільстві), де є закони, свобода може полягати лише в тому, щоб мати можливість
робити лише те, що є необхідним, і не бути примушеним робити те, чого робити не хочеться.
Якби громадянин мав змогу робити те, що законами заборонено, то він був би невільним, позаяк
те саме могли б робити й інші громадяни.
Подібних поглядів дотримувався й Гольбах, який визначав свободу як «можливість робити для свого щастя все, що допускає природа
людини, яка живе у суспільстві» [9, с. 339]. Соціальну необхідність, яка пронизує номінальну вільність кожного індивіда, він вбачав у тому, що:
«Виховання, закон, суспільна думка... – все це
причини, які повинні змінювати людей, впливати
на їх волю, примушуючи сприяти загальному
благу...» [9, с. 242].
Згідно з ученням Ж. Ж. Руссо, через суспільний договір людина втрачає свою природну
свободу та необмежене право на все, що її приваблює і чого вона спроможна досягнути. Замість цього вона отримує громадянську свободу
та право власності на те, що їй належить. За Руссо, «…загальна свобода є наслідком людської
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природи. Її перший закон – турбота про самозбереження; і як тільки людина досягає розумного
віку, вона стає єдиним суддею засобів, придатних для її самозбереження» [20, с. 199].
І. Кант визначив поняття права як «сукупність умов, за яких вияв волі одного може бути
поєднаний з виявом волі іншого за загальним
законом свободи» [12, с. 285]. Іноді висловлюється думка, згідно з якою правовий закон Канта
зводиться до того, щоб забезпечити співіснування індивідуальних моральних автономій. За Кантом, автономно діюча совість повинна організовувати використання своєї свободи згідно з
принципами, які водночас повинні мати значення
всезагальних законів. За такими ж формальними
принципами розуму право повинно обмежувати
свободу однієї людини стосовно іншої. Всезагальний моральний і правовий закони повинні, отже, скеровувати використання свободи за одним
і тим самим принципом. І справді, Кант говорив
про те, що благо держави полягає в найвищому
збігові конституції з правовими принципами,
вимагати якого нас зобов’язує розум на основі
категоричного імперативу.
І. Кант поділяв людську свободу на позитивну і негативну. Першу – свободу добра – Кант
вважав емпіричною цінністю, так як вона спирається на моральний категоричний імператив. Негативна (свобода сваволі) аморальна, небезпечна для
людини і суспільства, а тому заради позитивної
обмежується юридичними законами. Водночас
треба мати на увазі, що етична та юридична оцінки
негативності у цьому випадку не збігаються. Якщо
в етиці сваволя однозначно засуджується, то з точки зору закону вона може бути виправдана. Наприклад, коли людина захищає своє життя засобами,
які в звичайних умовах протизаконні. Більше того,
навіть у буденності сваволя розглядається правом
суперечливо: і як «що хочу, те і роблю», і як «возвеличення над законом з погляду належного та необхідного людині».
Ідеям І. Канта співзвучні філософськоправові погляди І. Фіхте, який найбільш виразно
описував взаємозв’язок свободи та завдання права. За Фіхте певна кількість вільних істот
об’єднується, що означає: вони хочуть жити разом. Проте вони не зможуть існувати разом, доки
кожен з них не обмежить свою вільність свободою інших людей. Якщо збирається разом мільйон людей, то кожна окрема особистість може
побажати для себе стільки свободи, скільки це
взагалі можливо. Проте людина об’єднує волю
всіх в одному понятті, і сума можливих свобод
ділиться на рівні частини. У цьому випадку
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йдеться про те, щоб вільними були всі разом,
щоб свобода кожного була обмежена автономією
всіх інших людей. Саме це обмеження, завдяки
якому реалізується єдина воля всіх, здійснюється
за допомогою юридичних норм [17].
У вченні Георга Гегеля: право – це свобода,
сваволя – це «її змішування з несвободою», а закон – це розум і свобода. Будь-які прояви останньої мають різні ступені абстрактності, але в своїй сукупності, засобом свого «зняття», надають
змогу реалізувати свободу як «благо в певній
його особливості». Саме благо акумулює та втілює різні прояви свободи – особистості, громадянського суспільстві, держави. Абстрактне право філософ формулював так: «Будь особою і поважай інших як осіб» [6, с. 52].
Визначаючи передусім філософію права як
науку про свободу, Гегель вихваляв державу як
найрозвиненішу її дійсність. Належний поділ
влади в державі називав гарантією свободи особистості, критикував деспотизм, вважаючи, що
стан беззаконня, в якому особлива воля чи то
монарха, чи народу має силу закону, точніше,
заступає закон. Сформулював свою конструкцію
правової держави як таку, що однозначно спрямована проти сваволі, безправ’я та проти всіх
неправових форм застосування сили, «оскільки
держава і є не що інше, як організація поняття
свободи» [6, с. 221].
Заслуговує на увагу концепція свободи А.
Шопенгауера – представника філософсько-правового ірраціоналізму. Він виділяв три основних
підвиди свободи: фізичний – як відсутність матеріальних перешкод для здійснення вчинків відповідно з волею людини; інтелектуальний – як
реакція волі людини на усвідомлені розумом мотиви, які спонукають до дії (Шопенгауер допускав безкарність злочинів, скоєних у стані неосудності або алкогольного сп’яніння; закон є превентивним мотивом у вигляді покарань за протиправний мотив, якщо ж людина вчинила діяння
без змоги передбачити його наслідки, то вона
була інтелектуально невільною і не підлягає покаранню); моральний – заснований на хотінні,
«співвимірний з волею». Останній підвид проявляється в такій формі: я можу робити те, що я хочу,
але я не в змозі хотіти, якщо протилежний мотив
сильніший від мого хотіння. Звідси виникають такі
явища, як вина і відповідальність. За підсумком А.
Шопенгауера, будь-який вчинок визначається двома факторами – характером людини (його індивідуальною волею) і мотивом [17].
Свобода знайшла своє відображення і в
концепціях марксизму, в яких шлях до вивіль-
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нення особистості вбачався у подоланні правом
індивідуалізму, у поглинанні особистості. Ф. Енгельс у праці «Анти-Дюрінг» розглядав свободу і
як продукт історичного розвитку, і як умову виокремлення людини з тваринного світу. На його думку, «Свобода, відповідно, полягає в заснованому на
пізнанні необхідностей природи (Naturnotwendigkeiten) пануванні над нами і над зовнішньою природою, тому вона є необхідним продуктом історичного розвитку. Люди, які першими виокремилися
з тваринного царства, були такі ж невільні, як і
тварини, але кожен крок уперед на шляху культури
був кроком до свободи» [27, с. 112].
Відповідно до марксистської концепції,
свобода реалізується в цілому як звільнення людини від усіх видів експлуатації та пригнічення
завдяки особливій місії пролетаріату. Це передбачало соціалістичний вибір. К. Маркс і Ф. Енгельс розуміли свободу як подолання всіх форм
відчуження людини в буржуазному суспільстві.
Марксистська позиція в цілому стосувалася свободи суто в соціальному вимірі. У марксизмі
людська природа розглядається як соціальна,
людина – як сукупність суспільних відносин,
тобто індивідуальне виводиться з соціального.
Беззаперечно, соціальні відносини, оточення, умови побуту здійснюють вплив на формування особистості. Проте в однакових соціальних
умовах з’являються різноманітні індивідуальності, оскільки в кожній людині присутнє й соціально-типове, й індивідуально-своєрідне. Є сфери
життя людини, які вона не може і не повинна
підпорядкувати суспільству, класу, соціальній
групі. Тенденція марксизму «створює тоталітарну релігію авторитарного колективізму» [3, с.
297]. Такий колективізм завжди пов’язаний з насиллям над особистістю і, визнаючи значимість
служіння суспільству, людина не може не цінувати свою самостійність, автономію для того,
щоб відчувати свою свободу.
Не можна не враховувати, що марксизм
ставив благородну мету: створення суспільства,
де не буде зубожіння й нерівності, де вільний
розвиток кожного є умовою свободи всіх, а люди
будуть панувати самі над собою – тобто будуть
вільними. Проте історичний досвід переконливо
довів утопічність надій на створення вільного
суспільства шляхом знищення приватної власності, ліквідації ринкових відносин, поглинання
державою громадянського суспільства. З одного
боку, марксистський детермінізм трактував свободу як звільнення людства від усіляких видів
гноблення й експлуатації. З іншого – суб’єктом
свободи визнавалася не сама людина, а суспільс-

тво. У такій ситуації ігнорування індивідуальної
вільності перетворювало «царство свободи» в
ідеал, якого не існує у реальній дійсності.
Питання свободи досліджували такі науковці минулого, які працювали на теренах Російської імперії, як В. С. Соловйов, М. О. Бердяєв, Б.
О. Кістяківський, І. О. Ільїн.
В. С. Соловйов, відводячи одне із центральних місць людині з її свободою, розвинув філософське вчення про єдність моралі та права.
Філософ стверджував, що в основі людської природи лежить темна природна сила, зла в своєму
виключному егоїзмі і божевільна в нестримному
прагненні його здійснити. Вважав, що в основу
права «покладена свобода як характерна риса
особи, бо із здатності свободи випливає вимога
самостійності, тобто її визнання іншими, котра і
знаходить своє втілення у праві» [23, с. 17-18].
А оскільки свобода, як право, а не тільки сила,
прямо залежить від визнання такого ж за іншими, на думку мислителя, «право – це свобода,
зумовлена рівністю».
З позиції гуманізму розглядав свободу М.
О. Бердяєв. Розвинувши концепцію персоналізму, автор утверджує головною цінністю вільну,
творчу особистість. Саме у творчості, яка є «переходом небуття в буття через акт свободи», відбувається глибинне спілкування Божественної
особистості і людини, результатом якого є навколишній світ. Особистість перебуває в індивідуальності в згорнутому вигляді і лише духовноморальна діяльність як творення самого себе через свободу може розгорнути і актуалізувати її.
У праці «Про рабство і свободу людини»
автор показав, що різним формам рабства протистоять їх альтернативи – різні інтерпретації свободи. Людина може перебувати у неволі в Бога,
природи, суспільства, цивілізації, у свого індивідуалізму, у грошей, держави [2, с. 61-62]. Як бачимо, М. О. Бердяєв дає широке тлумачення рабства (несвободи) людини, яке виникає не тільки в
примусовій, але й у добровільній формі. Серед
усіх форм несвободи однією з найбільш розповсюджених М. О. Бердяєв вважав суспільство, де
людина живе ніби в соціальному гіпнозі. На перший погляд, і рабство, і свобода детерміновані
«соціальним Логосом», тобто реальними суспільними відносинами. Людині важко протиставляти свою долю деспотичним вимогам соціуму
через те, що «свободу вона отримала виключно
від нього». Проте особистість, стверджував М. О.
Бердяєв, завжди важливіша, головніша від суспільства і держави. Тому рабство і свобода – це
стани людської духовності.
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Свобода, на думку М. О. Бердяєва, існує у
трьох основних формах: ірраціональній, яка виражається через почуття, переживання; раціональній, яка пов’язана з розумом; і трансцендентальній, яка виражає духовність особистості. Бердяєв трактував свободу, перш за все, як вільність
духу, як незалежність людської особистості, як
творчу силу. Водночас роль таких соціальних
інститутів, як право і держава М. О. Бердяєв визначав у захисті людської свободи від злої волі
людей і всього суспільства, а завдання закону – у
забезпеченні мінімуму свободи у гріховному
людському житті.
Звичайно, в гуманістичній трактовці проблема свободи постає як одна з найважливіших
для індивіда. Але якщо розглядати вільність як
внутрішню життєву потребу людини, то тоді вона є вираженням самовизначення особистості в
спілкуванні з іншими людьми, в її відносинах з
суспільством. Навіть виступаючи екзистенціалом
особистості, свобода не може бути абсолютною.
Саме через установлені соціальні норми людина
розширює її межі. І серед багатьох існуючих
правил провідне місце у процесі автономізації
особистості займають юридичні норми.
Таку думку поділяв філософ і правознавець
Б. О. Кістяківський. Визначаючи свободу головним і найсуттєвішим змістом права, він класифікував її як зовнішню, а отже, відносну, зумовлену суспільним середовищем. Внутрішня ж, тобто
духовна свобода, на думку вченого, можлива
тільки при існуванні зовнішньої. Вільна особистість та її недоторканість у Б. О. Кістяківського
є підвалиною міцного правопорядку як системи
відносин, де всі особи наділені найбільшою свободою діяльності та самовизначення.
«Звільнити себе – не означає стати незалежним від інших людей, але стати господарем
своїх пристрастей» [10, с. 96], – справедливо зауважував І. О. Ільїн. У його концепції основоположне значення займає проблема віри, а свобода
розглядається ним у двох аспектах. По-перше,
зовнішня, яка відповідає на питання: від чого і
заради чого? Це «свобода від недуховного і протидуховного тиску, від примусу і заборони, від
грубої сили, погрози і переслідування». Але вона
є тільки умовою для «внутрішнього самозвільнення», сутністю якого є саме духовна свобода.
Остання ж не є запереченням закону і авторитету.
Філософ зазначав, що справді вільною є внутрішньо самостійна людина, а вищий смисл правових
установлень – забезпечити ствердження і розвиток
духовних цінностей. Значну увагу І. О.Ільїн приділяв політичній свободі, яка набагато більша і за
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обсягом, і за відповідальністю, ніж зовнішня, тому
що дає людині права в чужих справах і над іншими, а не тільки над собою.
Особливої гостроти проблема свободи набула в екзистенціалізмі – філософії існування,
яка по-новому і досить своєрідно її розв’язала.
Серен К’єркегор у своїх творах пов’язував людське життя зі свободою як процесом вибору.
Значення останнього для індивіда розглядав і Е.
Фромм, який водночас критикував традиційний
розгляд свободи волі. Зокрема, він наголошував
на тому, що при дослідженні проблеми не всіма
представниками екзистенціалізму враховувалася
неусвідомлена мотивація, йшлося про вільність
узагалі, а не конкретної людини, добро і зло розглядались абстрактно, хоча завжди втілюються у
конкретних вчинках. Сфера свободи, за Фроммом, є змістом процесу вирішення суперечності
людського існування. Сутність останнього полягає
в тому, що індивід належить двом світам: природному і власне людському. Свобода реалізується
самою діяльністю людини [25, с. 334], у процесі
якої здійснюється вільний вибір. Водночас Фромм
указував, що прагнення бути вільним, приймати
рішення, здійснювати вибір дискомфортне і потребує від особистості духовних і фізичних зусиль. Не
всі здатні на таке напруження. Тому, вважав Е.
Фромм, людина «втікає від свободи,» але марно,
вона «приречена на свободу» і змушена постійно
приймати рішення, робити вибір [25, с. 52].
Ж. П. Сартр і А. Камю розглядали свободу
в контексті соціальної дійсності, яку різко критикували і вважали абсурдною. Людина, на думку Сартра, вільна, її дії нічим не детермінуються.
Свобода – це спосіб буття свідомості індивіда, а
відтак – універсальна онтологічна властивість
людського буття, його субстанція. За словами
Камю і Сартра, кожна людина повинна формувати свою особистість і робити змістовним своє
життя. Для цього вона повинна бути наділена
свободою і разом з тим відчувати свою відповідальність перед іншими [21, с. 445-556; 11, с. 5159, с. 147-151].
Підсумовуючи положення екзистенціалізму, зауважимо, що люди повсякденно стикаються не з абстрактною свободою та необхідністю, а
з їх конкретними проявами, які визначаються
умовами життя, системою суспільних відносин,
культурним розвитком особистості, її цінностями, свідомістю. Ці суб’єктивно-об’єктивні умови, що проявляються в численних ситуаціях повсякденної реальності, тільки певною мірою детермінують цілі, досягнення яких людина прагне.
Вона не вільна у виборі об’єктивних умов своєї
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життєдіяльності, але вона наділена свободою у
виборі цілей. Вона також більшою чи меншою
мірою вільна в пошуку засобів і способів, необхідних для досягнення поставленої мети. Протягом життя змінюються цінності, що ускладнює
проблему вибору. Людина може зволікати при
прийнятті рішення або вибирати миттєво, керуючись розумом, почуттями або навіть інтуїцією.
Але це завжди її рішення, її вибір, якщо він
зроблений самостійно. Автономна воля при цьому і є свободою.
Висновки. Отже, розглянувши генеалогію
свободи в історії філософсько-правової думки,
можна зробити такі висновки. По-перше, протягом багатьох століть свобода розглядалася мислителями у зв’язку з категорією необхідності у
різних трактовках: від протилежності до єдності.
По-друге, свобода завжди наповнена глибоким
особистісним змістом через те, що є головною
ознакою духовності людини, так само, як моральність, культура, відповідальність. Свобода – це
стан самовизначення суб’єкта, який обирає цілі й
засоби своєї діяльності, виступаючи у такий спосіб свідомим і відповідальним творцем. По-третє,
свобода характеризується двовимірністю. З одного боку, як явище психологічного порядку, з
іншого, як суспільна категорія. В останньому
випадку вона виражається через поведінку людини й отримує оцінку від інших. Тому категорія
свобода в історії філософії права виступає у двох
іпостасях: як внутрішня і зовнішня. Таке розмежування має значення при відповіді на питання,
чи може бути здійснено виправданий вплив на
якусь з них без втрати сутності самої свободи.
По-четверте, безперешкодне здійснення особою
абсолютно всіх своїх намірів є сваволею. Уже не
одне століття дійсна свобода пов’язана з нормами,
прийнятими в суспільстві, і в першу чергу, із правом. Тому аналіз еволюції їх співвідношення набуває особливої актуальності саме тепер, в умовах
зростання феномена непередбачуваності соціальних і психологічних явищ, нестабільності суспільних процесів, коли творча, вільна особистість –
важлива умова розвитку громадянського суспільства і правової держави.
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O.P. Donchenko
THE CATEGORIES OF FREEDOM IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY OF LAW
Summary
The freedom as a phenomenon of psychological order (inner) and a social category (external) is one of
the fundamental problems in the history of philosophy-law thought. The evolution of the category of freedom is realized now in the conditions of growing of the phenomena of unpredictability of social processes,
when a creative, independent personality is an important condition of development of social society and a
law-governed state.
О.П. Донченко
КАТЕГОРИЯ СВОБОДЫ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА
Резюме
Свобода как явление психологического порядка (внутренняя) и общественная категория (внешняя) является одной из фундаментальных проблем в истории философско-правовой мысли. Эволюция
категории свободы актуализируется именно сейчас, в условиях роста феномена непредсказуемости
социальных процессов, когда творческая, свободная личность - важное условие развития гражданского общества и правового государства.
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ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
УДК 342.511
© 2010 р. А.В. Портнов
Народний депутат України, Київ
ПРАВОВА ПРИРОДА ПОЗИЦІЙ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Правовою позицією Конституційного Суду України можна вважати принцип вирішення однорідних справ,
який відтворюється у мотивувальній частині його рішення. З метою формулювання теоретичної моделі прийняття
рішень і висновків Конституційним Судом України запропоновано критерії, яким вони мають відповідати.

Постановка проблеми. Реалізація Конституційним Судом України свого статусу як
органу конституційної юрисдикції неможлива
без утвердження у процесі здійснення конституційного судочинства науково обґрунтованих
правових начал. Виходячи з цього, особливого
теоретичного і практичного значення набуває
доктринальна тематика у сфері конституційного
судочинства. Необхідність її поглибленого вивчення ґрунтується також на реаліях плинного
політико-правового середовища, характерного не
лише для України, але й для практично усіх пострадянських країн. Угорський конституціоналіст
А.Шайо зазначає, що зміст нових конституцій
посттоталітарних держав, особливо які приймаються в період найгострішої політичної кризи,
зумовлений, швидше, страхами „нових еліт", ніж
розумінням того, яким має бути устрій державної
влади, що відповідав би принципам конституціоналізму [1, с. 1-32].
Ступінь наукової розробки. Термін «правова позиція» застосовується в основному у дослідженнях з конституційного права. При цьому в
українській юридичній науці сутність правової
позиції Конституційного Суду України розкрита
вкрай недостатньо. Побічно, власне прямо не
вказуючи на правові позиції, але за змістом фактично зазначаючи про них, торкалися цього питання при вивченні проблем тлумачення Конституційним Судом України конституційних норм,
юридичної природи актів Конституційного Суду
України В. Гергелійник [5, с.156-163], М. Савенко [6, с.38-48], М. Савчин [7, с.170-182], В. Скомороха, І. Пшеничний [8; 9], В. Тихий [10], В.
Шаповал [11] та інші. Отже, необхідність дослідження проблеми сутності правових позицій
єдиного органу конституційної юрисдикції в
Україні зумовлена як недостатнім науковим напрацюванням, так і значимістю її вирішення у
контексті розвитку вітчизняного законодавства
на засадах верховенства Права та провідної ролі
Основного закону в системі нормативних актів.

Виклад основного матеріалу. Існування
конституційного судочинства, реалізація його
завдань і функцій через процесуальний порядок
здійснення є гарантією конституційної законності у державі. Зважаючи на те, що принцип конституціоналізму потребує обмеження державної
влади і забезпечення недоторканності прав і свобод людини і громадянина, конституційне судочинство належить визначати як превентивний
засіб, тобто як засіб обмеження влади, а не спосіб її реалізації. М. Колосова вказує, що конституційна законність має розпочинатись не із факту скасування неконституційного закону та відновлення порушених конституційних норм, а зі
стадії включення принципів конституціоналізму
у поле політичного процесу у якості загальних
правил [2, с.39-140].
Якщо звернутися до тенденцій європейської конституціоналізації, необхідно відзначити
зростання ролі конституційних і наднаціональних судів, які здійснюють судовий контроль
законодавства. Завданням такого контролю є гарантування реального захисту суб'єктивних прав
і свобод, ефективності і доступності правосуддя
відповідно із загальноприйнятими конституційними європейськими стандартами. При цьому
забезпечується гнучке тлумачення таких стандартів, відповідне сучасним реаліям суспільного
розвитку [3, с.65].
Учені відзначають зростання ролі судової
практики у генезисі форм права внаслідок так
званої судової правотворчості. Особливе значення при цьому надається органу конституційної
юрисдикції як головному «провіднику» конституційної доктрини, у рішеннях якого остання
формалізується та може претендувати на статус
джерела права [4, с.75].
Аналіз сучасного стану прийняття Конституційним Судом України рішень та надання висновків свідчить про те, що через них здійснюється реальний вплив на формування системи
вітчизняного законодавства. Однак нестабільність політико-правового середовища у державі
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призводить до наявності фактів втручання в діяльність Конституційного Суду України, здійснення тиску у різних формах на прийняття рішень, кадрові призначення до органу конституційної юстиції. У зв'язку з цим, на сьогодні навряд чи можна вказати про ефективність (у повному розумінні цієї категорії) статусу Конституційного Суду України. Разом з тим ці негативні
явища спостерігаються у більшості пострадянських
країн і супроводжують демократичні перетворення. Стабілізуючим фактором при цьому постає
конституційна доктрина як загальна ідея формування і реалізації конституційного ладу у державі
та доктрина конституційного судочинства, яка на
сьогодні ще знаходиться на стадії формування.
Процесуальні форми реалізації доктрини
конституційного судочинства знаходять свій прояв
у правових позиціях органу конституційної юрисдикції, які відображені у мотивувальній та резолютивній частинах відповідних рішень, висновків і
впливають на розвиток системи законодавства.
Певною мірою проблема сутності правових
позицій органу конституційної юрисдикції вивчалася представниками російської науки конституційного права відносно правових позицій
Конституційного Суду Російської Федерації
шляхом обґрунтування доцільності визначення
сутності правової позиції у широкому та вузькому розуміннях. У вузькому розумінні правову позицію визначено як частину рішення конституційного суду - фрагмент його мотивувальної частини
[12, с.56] або остаточний висновок суду у справі,
що знаходять свій вияв у рішенні і наводиться у
мотивувальній частині як система аргументів [13,
с.42,43]. Наукові погляди зазначених учених тотожні за сутністю, оскільки вони вказують на правову позицію як фрагмент частини рішення конституційного суду - мотивувальної частини. Т. Хабрієва і Н. Волкова точно вказують на те, який саме
фрагмент мотивувальної частини являє собою правову позицію - сукупність аргументів.
Б. Страшун вважає правовою позицією тлумачення, яке міститься у мотивувальній частині
постанови Конституційного Суду (крім постанов
про офіційне тлумачення Конституції) [14].
Розуміння того, що правова позиція являє
собою тільки остаточний висновок суду у справі,
зроблений Н. Волковою і Т. Хабрієвою у 2000
році. Пізніше - у 2005 році - цю наукову думку
було поглиблено і правова позиція Конституційного Суду Російської Федерації визначена цими
вченими як результат діяльності Суду щодо здійснення тлумачення конституційних положень та
співвіднесених правових норм, який відображає
24

аргументовані судження та висновки Суду з конкретних конституційно-правових проблем [15, с.34].
У широкому розумінні правову позицію
розглядають як відношення до певних конституційно-правових проблем, закріплених у його рішеннях, як результат, процес надання аргументів
та формулювання висновків Суду, як інтелектуально-юридичний зміст судового рішення [16,
с.28]. У цьому розумінні правову позицію визначено як принцип вирішення однорідних справ з
метою уникнення судової помилки [17]. М. Вітрук вважає, що правові позиції виступають матеріальними критеріями нового правового регулювання, надають йому визначені параметри і є
своєрідними моделями майбутніх правових
норм. Вони є правовими висновками Конституційного Суду як результат інтерпретації (тлумачення) Конституції та конституційного смислу
(аспектів) галузевих законів та інших нормативних актів у межах компетенції. Правові позиції
усувають невизначеність у конкретних конституційно-правових ситуаціях і є правовою основою кінцевих рішень Конституційного Суду [18].
Критично ставлячись до зазначеної думки
М. Вітрука, К. Сасов зауважує, що виділення
правової позиції як правової основи кінцевих
рішень Конституційного Суду означає покладання в основу рішень Суду чогось невизначеного,
того, що не має, власне, правового змісту у загальній теорії права. Правова позиція виступає таким внесистемним феноменом, місце якого серед
відомих категорій права поки що не визначене.
Тим Конституційний Суд виводиться за межі
загальних юридичних зв'язків єдиної судової
системи [16, с.30].
Думка К. Сасова не може сприйматися остаточною, оскільки пов'язана з буквальним тлумаченням наукової позиції М. Вітрука. Зазначаючи, що правові позиції є правовою основою кінцевих рішень Конституційного Суду, М. Вітрук, на нашу думку, мав на увазі доктринальне
підґрунтя формування правових позицій, уводячи їх до структури правової матерії. Хоча не можна повністю погодитись із таким науковим підходом, однак точка зору стосовно правових позицій як правового підґрунтя рішень органу конституційної юрисдикції вбачається перспективною.
Саме положення конституційної доктрини, принципи, правові ідеї конституціоналізму, наукові погляди, методологічні підходи складають основу
формування правової позиції, яка є підґрунтям формування кінцевого рішення органу конституційної юрисдикції. Воно відтворюється у мотивувальній частині рішення.
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Поглиблює погляд М. Вітрука на правову
позицію Конституційного Суду В. Єлеонський.
Він вважає, що правова позиція є етапом пізнання конституційної норми права у той чи інший
момент часу і зазначає, що зміна правової позиції
означає зміну тлумачення у результаті продовження пізнання [19, с.122].
На нашу думку, думка В. Єлеонського має
як позитивні, так і негативні сторони. Безумовною позитивною стороною його підходу є визначення сутності правової позиції органу конституційної юрисдикції через пізнання як безперервний процес усвідомлення конституційної правової матерії. Негативною стороною є обґрунтування зміни правової позиції на підставі більш
глибокого усвідомлення правового явища. Указане фактично означає, що рішення, прийняте
раніше на підставі сформованої правової позиції,
не є виваженим і недостатньо обґрунтоване,
оскільки сформульоване, виходячи з поверхового
розуміння конституційної правової матерії.
До ознак правової позиції як загальнотеоретичної категорії відносять: об'єктом є право у
взаємозв'язку із соціальними процесами та суспільними відносинами; її мета - переконати інших
суб'єктів у вірності, об'єктивності висновків;
правова позиція виступає вагомим чинником саморозвитку та самоорганізації права; виступає
одним з джерел нормотворчої та правозастосовчої діяльності [20, с.38-45; 21, с.20].
Варто погодитись із таким підходом до виділення ознак правової позиції у загальнотеоретичному аспекті, оскільки він дозволяє повною
мірою охарактеризувати її юридичний зміст.
Водночас такий підхід може бути застосований з
позицій теоретичного визначення меж відповідних ознак. На підставі застосування загальнотеоретичного підходу, а також враховуючи особливості статусу органу конституційної юрисдикції
в Україні, доцільно визначити ознаки правової
позиції Конституційного Суду України, додавши
до неї положення про правову позицію як принцип вирішення однорідних справ.
На підтвердження доцільності визначення
правових позицій Конституційного Суду, як
принципу вирішення однорідних справ, можна
навести їх узагальнення за критерієм рівня правового регулювання прав і свобод людини в
Україні, здійснене професором А. Селівановим
[22, с.131-253]. Він виділив правові позиції і висновки Конституційного Суду України, які стосуються: а) загальних питань правового регулювання забезпечення прав і свобод людини та рівність їх конституційного статусу; б) окремих

прав і свобод; в) прав і свобод людини у галузевому законодавстві України.
Основу механізму прийняття адекватних
правових позицій Конституційним Судом України може являти собою перелік критеріїв, яким
має відповідати рішення чи висновок: чітка відповідність букві Конституції України; дотримання мети прийняття - забезпечення основ конституційного ладу у державі; відсутність внаслідок прийняття рішення чи надання висновку обмеження
гарантованих Конституцією України прав, свобод
людини і громадянина, законних інтересів юридичних осіб; прийняття у межах повноважень, визначених Конституцією та профільним законом; дотримання процедури прийняття; наявність усіх необхідних реквізитів рішення, висновку; дотримання процедури офіційного оприлюднення.
Під власне механізмом прийняття адекватних правових позицій Конституційним Судом
України треба мати на увазі сукупність чинників
політико-правового, соціально-економічного характеру, а також рівень культури та правосвідомість громадян, які впливають на формування
органу конституційної юстиції та результативність процедур здійснення конституційного
судочинства, а також самі процедури здійснення
конституційного судочинства та порядок офіційного оприлюднення рішень та висновків Конституційного Суду України.
Висновки. Отже, правовою позицією Конституційного Суду України можна вважати
принцип вирішення однорідних справ, який відтворюється у мотивувальній частині його рішення. З метою формулювання теоретичної моделі
прийняття рішень і висновків Конституційним
Судом України запропоновано критерії, яким
вони мають відповідати. До ознак правової позиції Конституційного Суду віднесено: об'єктом є
конституційне право у взаємозв'язку із конституційними процесами та відносинами; метою є переконання учасників судового конституційного
процесу у вірності рішень чи висновків Конституційного Суду; виступає вагомим чинником розвитку, насамперед, конституційного права та
інших галузей права; виступає одним з джерел
розвитку законодавства; є принципом вирішення
однорідних справ.
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A.V. Portnov
Legal nature of attitudes of Constitutional Court of Ukraine
Summary
The principal of decision of uniform cases can be considered as legal attitude of Constitutional Court
of Ukraine reflected in motivation part of its solution. To formulate a theoretical model of the acceptance of
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decisions and conclusions Costitutional Court of Ukraine proposed the criteria to which they have to correspond. The charecteristics of legal attitude of Constitutional Court are the following: the object is Constitutional Law in interrelation with constitutional process and relations; the aim is the persuasion of participants
of a judicial process in correctness of decisions or conclusions of Constitutional Court; it is an essential factor of development, first of all, Constitutional Law and another branches of Law; it is one of the sources of
the development of legislation; it is the principle of the decision of uniform cases.
А.В. Портнов
Правовая природа позиций Конституционного Суда Украины
Аннотация
Правовой позицией Конституционного Суда Украины можно считать принцип решения однородных дел, который воспроизводится в мотивировочной части его решения. С целью формулирования теоретической модели принятия решений и выводов Конституционным Судом Украины предложены критерии, которым они должны отвечать. К признакам правовой позиции Конституционного
Суда отнесены: объектом является конституционное право во взаимосвязи из конституционными
процессами и отношениями; целью есть убеждение участников судебного конституционного процесса в верности решений или выводов Конституционного Суда; выступает весомым фактором развития,
прежде всего, конституционного права и других областей права; выступает одним из источников развития законодательства; является принципом решения однородных дел.
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ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
У ГАЛУЗІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Проведено аналіз повноважень Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим
у галузі земельних відносин. Визначено місце зазначених представницьких органів у системі управління земельними ресурсами. Зроблено висновок про складові земельної правосуб’єктності Верховної Ради України та
Верховної Ради Автономної Республіки Крим.
Ключові слова: земельні відносини, земельні ресурси, земельне право, земельне законодавство, управління, представницькі органи, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Постановка проблеми. Конституція України створила необхідні передумови для формування
і становлення принципово нового земельного ладу
з урахуванням переходу економіки країни до ринку
і закріпила нові концептуальні засади регулювання
земельних відносин за участю Верховної Ради
України та Верховної Ради Автономної Республіки
Крим. У результаті проведення земельної реформи
активізувалась участь зазначених представницьких
органів влади в земельних правовідносинах, внаслідок чого підвищується ефективність управління
земельними ресурсами.
Закріплена Конституцією України землеохоронна функція держави передбачає здійснення
діяльності за трьома основними напрямками:
охорона земель, раціональне використання земель та забезпечення екологічної безпеки. Землеохоронна функція держави реалізується через
органи державної влади та місцевого самоврядування, основи земельної компетенції яких закріплені в Конституції України. Проте у процесі земельної реформи виникають проблеми, які негативно
впливають на розвиток земельних відносин, гальмують процес реформування, впровадження ринку
землі, призводять до порушень земельного законодавства, зловживань і корупції. Не забезпечується повною мірою захист земельних прав громадян,
юридичних осіб, територіальних громад.
У науковому плані проблеми участі в земельних правовідносинах Верховної Ради України та
Верховної Ради Автономної Республіки Крим як
суб’єктів земельного права мало досліджені, що свідчить про надзвичайну актуальність обраної теми.
Аналіз останніх наукових досліджень.
Теоретичною основою для проведеного дослідження повноважень Верховної Ради України та
Верховної Ради Автономної Республіки Крим у
галузі земельних відносин стали праці таких
учених-правознавців у галузі земельного права,
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як В.І. Андрейцев, О.А. Вівчаренко, А.П.Гетьман, М.В. Краснова, П.Ф. Кулинич, Н.Р. Малишева, В.Л. Мунтян, В.В. Носік, О.О.Погрібний,
В.І. Семчик, Н.І. Титова, В.І. Федорович, Ю.С.
Шемшученко, М.В. Шульга, В.З.Янчук та ін.
Мета даної публікації – дослідження повноважень Верховної Ради України та Верховної
Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин з метою визначення їхнього місця в системі органів управління земельними ресурсами України.
Виклад основного матеріалу. В юридичній літературі управління в галузі використання і
охорони земель розглядається як заснована на
правових нормах діяльність представницьких і
виконавчих органів у галузі земельних відносин
з метою забезпечення ефективного і раціонального використання земель всіма суб’єктами господарювання. При цьому Н.А. Духно та Г.В. Чубуков підкреслюють, що державне управління
земельними ресурсами проявляється, як розпорядницька діяльність уповноважених державних
органів з організації раціонального використання
й охорони земель [1, с.103]. Заслуговує на увагу
думка А.П. Гетьмана, який розглядає управління у
сфері використання й охорони земель як організаційно-правову діяльність уповноважених органів із
забезпечення раціональної та ефективної експлуатації земель усіма суб’єктами господарювання в
межах, визначених земельним законодавством
України [2, с.179]. Управління в галузі використання й охорони земель – один із видів соціального
управління, під яким розуміють цілеспрямовану
сукупність дій людей (суб’єктів управління), що
забезпечують узгодження й координацію спільної
праці з метою досягнення суспільно значущих цілей і виконання поставлених завдань [3, с. 63].
М.В. Шульга вважає, що суб'єктом управління у галузі використання й охорони земель є
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система уповноважених органів, які, відповідно
до земельного законодавства, здійснюють організаційно-правову діяльність щодо забезпечення
раціонального використання земельних ресурсів
та їх охорони [4, с. 180]. В.І. Семчик зазначає, що
обсяг прав і повноважень представницьких органів державної влади, які здійснюють права власника від імені Українського народу, тобто здійснюють функції та повноваження суб’єктів права
власності, визначаються Конституцією України
[5, с. 102]. Отже, для забезпечення реалізації
конституційних положень держава повинна визначити коло органів влади і наділити їх відповідними повноваженнями у сфері регулювання
земельних відносин. Автор підтримує думку П.Ф.
Кулинича, що при наділенні органів влади повноваженнями щодо здійснення регулятивних функцій, необхідних для ефективного організуючого
впливу на розвиток земельних відносин, має бути
дотриманий баланс між обсягом таких повноважень і можливістю здійснення державного контролю за використанням повноважень в інтересах
усього суспільства [6, с. 173].
Земельний кодекс України регламентує
управлінські функції представницьких органів у
главі 2 «Повноваження Верховної Ради України,
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин». Представницькі органи відносяться до органів загальної компетенції, оскільки
реалізуються свої повноваження в галузі земельних відносин разом з виконанням інших завдань,
віднесених до їх компетенції, наприклад, розвиток економіки, соціальної сфери, національної
безпеки й оборони тощо.
Аналіз повноважень представницьких органів у галузі земельних відносин належить розпочати з Верховної Ради України, яка, відповідно до ст.
75 Конституції, є єдиним органом законодавчої
влади в України. До конституційних повноважень
Верховної Ради України в галузі регулювання земельних відносин, згідно зі ст. 85 Конституції належать: затвердження загальнодержавних програм
охорони довкілля; встановлення і зміна меж районів і міст; затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про
оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації. Відповідно до ст. 92
Конституції, виключно законами України визначаються засади використання природних (у тому
числі земельних) ресурсів, виключної (морської)
економічної зони, континентального шельфу [7].
Детальний перелік повноважень найвищого
органу законодавчої влади наводиться у ст. 6 Зе-

мельного кодексу України. До повноважень
Верховної Ради України в галузі земельних
відносин належить: прийняття законів у галузі
регулювання земельних відносин; визначення
засад державної політики в галузі використання
та охорони земель; затвердження загальнодержавних програм щодо використання та охорони
земель; встановлення і зміна меж районів і міст;
погодження питань, пов'язаних з вилученням
(викупом) особливо цінних земель; вирішення
інших питань у галузі земельних відносин відповідно до Конституції України [5]. Розглянемо
зазначені повноваження детальніше.
Основним є повноваження у сфері законотворення. Прийняттям законів у галузі регулювання земельних відносин Верховна Рада України встановлює територіальний устрій України;
визначає земельні права й обов’язки; гарантує
право власності на землю Українського народу,
громадян, іноземців, апатридів, юридичних осіб,
держави та територіальних громад; встановлює
форми власності на землю і правовий режим земельної власності; визначає повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в галузі земельних ресурсів. На виконання вимог Земельного кодексу України парламентом прийнято низку законів, зокрема: «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обмежень», «Про землеустрій»,
«Про іпотеку», «Про особисте селянське господарство», «Про охорону земель», «Про державний
контроль за використанням та охороною земель»,
«Про оцінку земель», «Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про розмежування
земель права державної і комунальної власності»,
«Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»,
«Про фермерське господарство», «Про використання земель оборони», «Про державну експертизу землевпорядної документації», «Про захист конституційних прав громадян на землю» та ін.
Деякі питання у галузі регулювання земельних відносин вирішуються шляхом прийняття підзаконних нормативно-правових актів. Зокрема,
Верховною Радою України прийняті постанови
«Про земельну реформу», «Про прискорення земельної реформи і приватизацію землі тощо».
Повноваження Верховної Ради України
щодо визначення засад державної політики в галузі використання й охорони земель спрямовані
на забезпечення конституційного принципу, відповідно з яким, земля є основним національним
багатством і перебуває під особливою охороною
держави. Постановою Верховної Ради України

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

29

Правова регламентація повноважень ВРУ та ВР Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин

від 5 березня 1998 року затверджені Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів
та забезпечення екологічної безпеки. Верховна
Рада України визнала, що сучасне використання
земельних ресурсів України не відповідає вимогам раціонального природокористування [6].
У даному документі констатується, що в Україні
порушено екологічно допустиме співвідношення
площ ріллі, природних кормових угідь, лісових
насаджень, що негативно впливає на стійкість
агроландшафту. Розораність земель найвища у
світі і досягла 56 відсотків території країни і 80
відсотків сільськогосподарських угідь. Інтенсивне сільськогосподарське використання земель призводить до зниження родючості грунтів через їх
переущільнення (особливо чорноземів), втрати
грудкувато-зернистої структури, водопроникності
й аераційної здатності з усіма екологічними наслідками. Значної екологічної шкоди земельні ресурси зазнають через забруднення грунтів викидами
промисловості (важкі метали, кислотні дощі тощо)
та використання засобів хімізації в аграрному секторі. Ситуація із забрудненням територій ускладнилася після аварії на Чорнобильській АЕС. Радіонуклідами забруднено понад 4,6 млн. гектарів
земель у 74 районах 11 областей, у тому числі 3,1
млн. гектарів ріллі. З використання вилучено 119
тис. гектарів сільськогосподарських угідь, у тому
числі 65 тис. гектарів ріллі [7, с. 68].
Окремі питання державної політики розглядались на парламентських слуханнях у вересні
2005 року і знайшли свої відображення в рекомендаціях «Про сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в Україні». Зокрема, Верховній Раді України зобов’язалась розглянути у першочерговому порядку проекти законів: про ринок
земель; про державний земельний кадастр; про
державний земельний (іпотечний) банк [8].
Повноваження Верховної Ради України
стосовно затвердження загальнодержавних програм щодо використання й охорони земель закріплені, крім Земельного кодексу України, у ст.
6 Закону України «Про охорону земель». Загальнодержавна програма розробляється відповідно
до програм економічного, науково-технічного та
соціального розвитку України й охорони навколишнього природного середовища і визначає
склад і обсяги першочергових, перспективних і
поточних заходів з використання та охорони земель і джерела фінансового, ресурсного та кадрового забезпечення їх реалізації.
Повноваження Верховної Ради України по
встановленню і зміні меж районів і міст конкре30

тизуються в праві контурної інвентаризації меж
адміністративно-територіальних утворень і в
державному регулюванні містобудівної діяльності відповідно до Конституції України, законів
України «Про основи містобудування», «Про
планування та забудову територій», «Про архітектурну діяльність» та інших нормативноправових актів. Пожвавлення розмежування територій адміністративно-територіальних утворень об’єктивно підтверджується прийняттям
Верховною Радою України постанов Про зміну
меж міста Котовськ Одеської області вiд
20.12.2005 р., Про зміну меж міста Алушта Автономної Республіки Крим від 06.07.2005 р., Про
зміну меж міста Білгород-Дністровський Одеської області вiд 09.07.2003 р., Про зміну меж міста
Іллічівськ Одеської області вiд 09.07.2003 р., Про
зміну меж міста Вінниця Вінницької області
19.06.2003 р., Про зміну меж міста Кривого Рогу
Дніпропетровської області вiд 24.10.2002 р. та ін.
До повноважень Верховної Ради України належить також погодження питань, пов'язаних з
вилученням (викупом) особливо цінних земель.
Вичерпний перелік даний земель та порядок їх вилучення (викупу) визначено ст. 150 Земельного
кодексу України. Ці повноваження реалізуються
Верховною Радою України за поданням Верховної
Ради Автономної Республіки Крим, обласної,
Київської і Севастопольської міських рад.
Верховна Рада України може вирішувати й
інші питання у галузі земельних відносин, зокрема:
погодження місць розташування об’єктів на особливо цінних землях; погодження зміни цільового
призначення особливо цінних земель у межах населених пунктів; погодження місць розташування
об’єктів іноземних держав і міжнародних організацій; погодження питань продажу земельних ділянок державної власності іноземним державам та
іноземним юридичним особам та ін.
Ще один представницький орган, повноваження якого в галузі земельних відносин є предметом нашого дослідження, - це Верховна Рада
Автономної Республіки Крим. Автономна Республіка Крим, відповідно до ст. 133 Конституції
України, входить до складу системи адміністративно-територіального устрою України та згідно зі ст. 134 Конституції України, є невід'ємною
частиною України. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 р., затверджена Законом України від 23 грудня 1998 р., визначає правовий статус Автономної Республіки
Крим як автономної територіальної структури у
складі унітарної держави [4].
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Верховна Рада Автономної Республіки
Крим згідно ст. 136 Конституції України і ст. 21
Конституції Автономної Республіки Крим є
представницьким, а не законодавчим органом, що
репрезентує інтереси громадян, загальні інтереси
населення, територіальних громад, місцевого самоврядування, Автономної Республіки Крим у цілому, і здійснює свої повноваження з метою сприяння і забезпечення реалізації їхніх прав і законних
інтересів, а також вирішення питань збалансованого соціально-економічного, культурного та іншого
розвитку Автономної Республіки Крим [9].
Верховна Рада Автономної Республіки
Крим вирішує питання, віднесені Конституцією
України, Конституцією Автономної Республіки
Крим і законами України до відання Автономної
Республіки Крим, за винятком тих, по яких рішення приймаються республіканським (місцевим) референдумом або Радою міністрів Автономної Республіки Крим та іншими органами
виконавчої влади Автономної Республіки Крим.
До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі земельних відносин належить: за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим затвердження програм
Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного та культурного розвитку; раціонального природокористування, охорони навколишньої природного середовища відповідно
до загальнодержавних програм, внесення змін у
них і контроль за їхнім виконанням; вирішення
питань адміністративно-територіального устрою
відповідно до законів України; визнання статусу
місцевостей як курортів, установлення зон санітарної охорони курортів, вирішення питань організації та розвитку курортно-рекреаційної сфери і туризму; прийняття відповідно до законів
України рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду Автономної
Республіки Крим та інших територій, що підлягають особливій охороні, про оголошення природних та інших об'єктів, що мають історичну,
культурну, екологічну або наукову цінність, пам'ятниками історії або культури, що оберігаються законом; розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад; забезпечення реалізації державної політики в галузі використання й охорони земель;
погодження загальнодержавних програм використання й охорони земель, участь у їх реалізації
в межах території Автономної Республіки Крим;
затвердження та участь у реалізації республіканських програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель; підго-

товка висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок із земель державної
власності, що проводяться органами виконавчої
влади; координація діяльності районних і міських (міст республіканського значення) рад у галузі земельних відносин; координація діяльності
районних і міських (міст республіканського значення) рад у галузі охорони земель; координація
здійснення контролю за використанням та охороною земель; координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів; координація здійснення
контролю за використанням та охороною земель;
внесення до Верховної Ради України пропозицій
щодо встановлення та зміни меж районів, міст;
встановлення і зміна меж сіл, селищ; вирішення
інших питань у галузі земельних відносин.
Висновки. На підставі проведеного аналізу
повноважень Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі
земельних відносин обгрунтовується висновок,
що зазначені представницькі органи у земельних
правовідносинах виступають одночасно у трьох
якостях: 1) як суверен – об'єктом відносин є вся
територія України в межах існуючого кордону, а
завданням виступає забезпечення її цілісності та
недоторканості; 2) як гарант суспільних інтересів, під якими розуміють інтереси суспільства
в цілому, прав і свобод громадян – об'єктом відносин усі землі в межах території України, а завданням є забезпечення суспільних інтересів у
процесі їх використання й охорони, а відносини
належать до публічно-правових; 3) як власник
землі – об'єктом відносин є землі, що перебувають у державній власності.
Перспективою подальших наукових досліджень у напрямку обговорюваних проблем може
бути вивчення повноважень органів місцевого
самоврядування у галузі земельних відносин.
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Land plenary powers of Verkhovna Rada of Ukraine as the unique legislative body are studied in the
publication. Plenary powers of Verkhovna Rada of Autonomous Republic Crimea as a representative organ
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their location in the system of organs of management by land resources in Ukraine is determined.
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Правовая регламентация полномочий Верховной Рады Украины и Верховной Рады
Автономной Республики Крым в сфере земельных отношений
Аннотация
Исследуются земельные полномочия Верховной Рады Украины как единственного законодательного органа. Проведен анализ полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым как
представительского органа власти в сфере земельных отношений. Выделены особенности земельной
правосубъектности вишеуказанных органов и определенно их место в системе органов управления
земельными ресурсами Украины.
Ключевые слова: земельные отношения, земельные ресурсы, управление, представительские органы, Верховная Рада Украины, Верховная Рада Автономной Республики Крым.

32

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

УДК 342.511
© 2010 р. В.В. Бедь
Ужгородський національний університет, Ужгород
ПРАВО ЗДОБУВАТИ РЕЛІГІЙНУ ТА СВІТСЬКУ ОСВІТУ
Стаття присвячена висвітленню конституційних основ права здобувати релігійну та світську освіту, як
складового свободи совісті. Автор у історичному аспекті вказує на еволюцію норм правових актів, які закріплюють ці складові свободи совісті. Вказуються пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання права
здобувати релігійну та світську освіту.
Ключові слова: свобода совісті, Конституція України, конституційно-правове закріплення, права людини,
право на освіту, право здобувати релігійну та світську освіту.

Постановка проблеми. Аналіз структури
свободи совісті, яка розкривається в Конституції
України і в Законі України „Про свободу совісті
та релігійні організації”, вказує, що елементами
цього права людини є такі можливості: 1) мати
релігію або переконання; 2) приймати релігію
або переконання; 3) змінювати релігію або переконання; 4) сповідувати одноособово або разом з
іншими будь-яку релігію або не сповідувати ніякої; 5) свободу відправляти релігійні культи,
ритуальні обряди, відкрито виражати і вільно
поширювати релігійні або атеїстичні переконання, вести релігійну діяльність; 6) право здобувати релігійну та світську освіту; 7) право вимагати
заміни виконання одного юридичного обов’язку
іншим з мотивів переконань (зокрема заміни військової служби альтернативною та інші). Спробуємо більш докладно розглянути одне з них право здобувати релігійну та світську освіту, визначити проблемні питання та запропонувати
можливі шляхи щодо покращення законодавства
про свободу совісті в Україні.
Ступінь наукової розробки проблеми. Досліджуване питання були в різні часи предметом
наукового дослідження ряду вчених філософів,
істориків, юристів та ін. Серед них: Лубська М.В.,
Малишко В.М., Сергієнко Г.Л., Ярмол Л.В. Сорокун В.М., Вишнякова И.Н., Шибанова М.А., Симорот С.Ю., Шевелева Е.В. та ін. Разом з тим, ними
були досліджені лише окремі аспекти тематики.
Саме тому, автор ставить собі за мету зробити спробу комплексного аналізу механізму
реалізації такого складового конституційного
права особи на свободу совісті, як право здобувати релігійну та світську освіту.
Виклад основного матеріалу. Право людини здобувати релігійну та (або) світську освіту
як частина свободи совісті проголошено у ряді
міжнародних актів. Серед них: ст. 13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні
права; ч. 2. ст. 5 Декларації про ліквідацію всіх
форм нетерпимості та дискримінації на підставі

релігії чи переконань; cт.2 Протоколу № 1 до
Конвенції про захист прав людини та основних
свобод; п. 16.6, 16.7 Підсумкового документа
Віденської зустрічі держав-учасниць НБСЄ; п.
“іі” 13 Рекомендації Парламентської Асамблеї
Ради Європи 1396 (1999) “З релігії та демократії”; п.”ііі” 16 Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи 1202 (1993) “Щодо релігійної
терпимості в демократичному суспільстві.”
В Україні основою юридичного механізму
цього права людини є: Конституція України (ст. 35,
52); Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації” (ч. 3 ст. 3, ст. 6, 11, 14); Закон України „Про освіту” (в редакції 1996 р.); Закон України
„Про вищу освіту” (2002); Закон України „Про загальну середню освіту” (1999) та інші.
У наведених вище нормативно-правових
актах проголошено принцип відокремлення
школи від церкви (релігійних організацій), разом
з тим формулювання та й сама сутність цього
принципу по-різному відображені в законодавстві. Так, зокрема, у Конституції України проголошено, що лише школа відокремлена від церкви
(ч. 3 ст. 35). У Законі України „Про свободу совісті та релігійні організації” закріплено, що державна система освіти в Україні відокремлена від
церкви (релігійних організацій) і має світський
характер (ч. 1 ст. 6). У 1996 р. до Закону України
„Про освіту” було внесено зміни і доповнення,
згідно з якими заклади освіти в Україні незалежно від форм власності (а не лише державна система освіти) відокремлені від церкви (релігійних
організацій), крім тих, які засновані самими релігійними організаціями (ст. 9) [1, c. 61].
Цілком розділяємо думку про те, що лише
державна система освіти повинна мати світський
характер, у зв’язку з чим до Конституції України
та Закону України „Про освіту” пропонується
внести відповідні зміни [2, c. 74]. Світський характер державної системи освіти означає, що навчально-виховний процес у таких закладах вільний від втручання політичних партій, громадсь-
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ких і релігійних організацій, не допускається залучення учнів або студентів до участі в політичних акціях та релігійних заходах під час навчально-вихов-ного процесу. Подібне можна знайти
у проектах законів про свободу совісті. Так, зокрема, В. Костицький пропонує наступне формулювання: загальноосвітні навчальні заклади в Україні
мають світський характер1; в законопроекті розробленому Кабінетом Міністрів України та народним
депутатом В. Журавським, пропонується закріпити
положення про те, що школа в Україні відокремлена від церкви і має світський характер2.
Конституційний принцип відокремлення
школи від церкви декілька разів закріплений на
різні лади в Законі України „Про освіту”:
1) незалежність від релігійних організацій як
один з основних принципів освіти; 2) заборона
залучати учнів/студентів до участі в релігійних
заходах під час навчально-виховного процесу; 3)
заклади освіти в Україні незалежно від форм власності відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер”. Разом з тим, всі ці
загальні принципи не дають можливості визначити
чи між релігійною та світською освітою в Україні
споруджено глухий мур чи ці дві освітні системи, є
незалежними одна від одної, взаємодоповнюють та
взаємозбагачують одна одну.
За релігієзнавчим словником релігійна
освіта – навчальний процес, зорієнтований на
передання особі певного обсягу релігійної інформації з метою підвищення рівня її релігійної
освіченості, усвідомленого сприйняття змісту
певного релігійного віровчення [3, c. 70]. Звертаємо увагу, що подібне визначення поняття релігійної освіти зафіксоване, зокрема, і в проекті
Закону України „Про внесення змін до Закону
України „Про свободу совісті та релігійні організації” від 01. 02. 2000 р., підготовленому Кабінетом Міністрів України (ст. 1). Однак, на наш погляд, у цьому визначенні варто уточнити, що релігійна освіта зорієнтована не лише на підвищення рівня релігійної освіченості особи, але й
на її формування. До того ж релігійна освіта по1

Проект Закону України «Про свободу віросповідання та релігійні організації» (підготовлений народним
депутатом України В. Костицьким) // Право і релігія.
Збірник матеріалів та нормативно-правових актів / За
ред. В.В. Костицького. - К., 2000. – С. 10.
2
ч. 1 ст. 7 проекту Закону України від 22.12.2000 року
«Про свободу світогляду, віросповідання та релігійні
організації» (представлений народним депутатом України В.С. Журавським); ч. 1 ст. 7 проекту Закону України
від 01.02.2000 р. «Про внесення змін до Закону України
«Про свободу совісті та релігійні організації» (представлений Кабінетом Міністрів України).
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винна формувати в особи практичні навики щодо
сповідування певного віровчення.
Отже, можемо погодитися із Л. Ярмол, що
релігійна освіта – це навчальний процес, який
полягає у наданні особі певного обсягу інформації релігійного змісту з метою формування та
(чи) підвищення рівня її релігійної інформованості, усвідомленого сприйняття нею змісту певного релігійного віровчення та формування у неї
практичних вмінь і навичок щодо його сповідування [1, c. 141].
Релігійна освіта, а саме одержання необхідних відомостей про релігію, а не навчання
релігійним догматам, традиціям й обрядам, є
складовою частиною права на одержання освіти,
тому що кожна сучасна освічена людина повинен
одержати знання про релігію як особливий феномен духовної культури українського народу, її
значенні в становленні мистецтва, живопису, архітектури й так далі. Як відзначає Р. Підопригора, право на освіту включає й право на релігійне
освіту або право на освіту на основі релігійних
переконань, з якими держава повинна рахуватися, допускаючи їх у тому або іншому ступені в
освітню систему [4, c. 12].
Сучасні автори досліджують категорію
„релігійна освіта” щодо можливості або неможливості викладання релігійних предметів у державному чи муніципальному навчальному закладах. Позиції дуже різноманітні: від необхідності
викладання до повної її заборони. При цьому,
супротивники викладання будь-яких предметів і
курсів, пов'язаних з вивченням релігії, обґрунтовують свою точку зору конституційним положенням про відокремлення школи від церкви.
Друга група авторів вважає, що викладання релігійних предметів у школі й в інших державних й
муніципальних навчальних закладах можливе,
але тільки в рамках факультативу.
Світською освітою є реалізоване в державних, муніципальних і недержавних освітніх
установах утворення, що не переслідує цілей підготовки священнослужителів або іншого роду
релігійних діячів і не кероване релігійними об'єднаннями. У світській школі неприпустиме нав'язування релігійного або атеїстичного світорозуміння, яких-небудь догм і ритуалів. Як вірно
відзначає М. Писманик, світська школа - це навчальний заклад, нейтральний як до релігії, так і
до атеїзму [5, c. 58].
У зв’язку із цим, вважаємо, поняття й зміст
світського характеру системи державної освіти
необхідно конкретизувати на рівні закону, у зв'язку з тим, що багато хто вважає світський харак-
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тер освіти аналогічним, зокрема, атеїстичному.
При вивченні права на релігійну освіту як складового суб'єктивного права на свободу совісті
необхідним представляється розглянути різні
форми релігійної освіти для того, щоб чітко визначити, які з них можуть здійснюватися в навчальному закладі. Учені й представники духівництва пропонують різні класифікації форм релігійної освіти, які в загальних рисах схожі, але
відрізняються використанням різної термінології. Найпоширенішим є розподіл релігійної освіти на дві форми, одна з яких має на меті підготовку священнослужителів, а друга реалізується в
державних і комунальних навчальних установах
[6, c. 38]. Інші автори виділяють три форми релігійної освіти, додаючи до світського й церковного (конфесійного) навчання релігії приватне [5, c.
58], або етичне виховання [7, c. 20].
Причини виявленої розмаїтості позицій
учених, що стосується релігійної освіти, полягають на наш погляд, по-перше, в історії формування української педагогічної системи, де до
XVII століття ці поняття позначали безпосереднє
одержання учнем знань від священнослужителів.
У XVII столітті розводяться поняття релігійної й
світської (професійної) освіти, а з XVIII століття,
після появи спеціальних навчальних закладів для
підготовки священнослужителів, диференціювалися поняття духовної (професійної) і релігійної
освіти. У радянський період шкільна освіта базувалася на ідеологічному фундаменті, де знання
про релігію давалися переважно в специфічно
атеїстичному контексті, або ж при вивченні таких предметів, як історія, література [8, c. 70].
Отже, історично світська школа в Україні вторинна по відношенню до духовної.
Другою причиною різноманіття підходів є
те, що релігійна конфесійна й релігійна неконфесійна (світська) освіта мають загальний предмет
вивчення - релігію. Однак, як вірно відзначає
А. Колодін, для релігійної освіти знання відіграють допоміжну роль, у його основі лежить насамперед виховання за допомогою культових дій
і створення певного способу життя [9, c. 74]. А
релігійна світська освіта робить релігію предметом наукового дослідження поряд з іншими сферами життя.
Отже, варто об'єднати види релігійної освіти у два типи: релігійну і світську, а дані типи
розділити на форми релігійної освіти. Щоб визначити поняття релігійної освіти, його необхідно розділити на релігійну освіту в рамках світського типу освіти й релігійну освіту в рамках релігійного типу освіти.

Релігійна освіта в рамках світського типу
освіти являє собою вивчення релігії як культурного, суспільного, політичного й тому подібного
феномена поза світоглядним питанням про „буття Боже” у контексті, релігіофілософських і релігіопізнавальних дисциплін у рамках додаткової освітньої програми при дотриманні принципу світського характеру освіти, не ставить за мету залучення
до якого-небудь віровчення або атеїзму, не спрямоване на професійну підготовку священнослужителів й інших церковних служителів.
Релігійна освіта в рамках релігійного типу
освіти являє собою різновид освітньої діяльності
релігійних організацій й їхніх послідовників, що
має своєю метою навчання культовим діям, основам релігійної віри, виховання в рамках певної
віри, здійснюване в наступних формах: внутріконфесійне професійне духовне, здійснюване в
освітніх установах релігійних організацій, у тому
числі в установах професійної релігійної освіти;
факультативне, поза рамками освітньої програми
навчання дітей релігії релігійною організацією;
сімейна релігійна освіта; самоосвіта.
Виходячи з вищенаведеного, на наш погляд, варто робити єдину систему оцінки рівня
освіти, яку дають як світські, так і духовні навчальні заклади, через що стане можливим взаємне визнання дипломів між ними. Подібну роботу слід провести і щодо наукових ступенів. Здавалося б, що це вузько освітянська або наукова
проблема, яка не стосується безпосередньо прав
людини. Але це не так, оскільки від наявності
або відсутності у особи певного освітньокваліфікаційного рівня/наукового ступеня залежать особливості її правового статусу [10, c.
112]. Так, скажімо, Закон України „Про альтернативну (невійськову) службу” ставить строк
проходження такої служби в залежність від рівня
освіти особи, а наявність певного наукового ступеня є передумовою зайняття посад, безпосередньо пов’язаних з викладанням у вищій школі.
Саме тому, у законодавстві слід передбачити, що
при дотриманні вимог державних стандартів
освіти документи про освіту у духовних навчальних закладах, акредитованих у Міністерстві
освіти і науки України, прирівнюються до виданих державними закладами освіти. Така пропозиція в свій час вже була висловлена також
В. Костицьким та В. Журавським у проектах законів про свободу віросповідання та релігійні
організації (ч. 3, 6 ст. 14 проекту Закону України
від 22.12 2000 „Про свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації” (представлений
народним депутатом В.С. Журавським); ч. 3 ст.
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Право здобувати релігійну та світську освіту

15, ч. 4 ст. 17 проекту Закону України „Про свободу віросповідання та релігійні організації” (підготовлений народним депутатом В.Костицьким) [11, c. 14].
В контексті вищевикладеного виникає ще
одне питання – потреба запровадження у вищій
школі спеціальних „церковних” дисциплін. Причому не релігієзнавства так, як воно викладається в українських ВНЗ зараз, а саме теології, історії церкви, церковного співу тощо. Без цих спеціальних знань неможливі серйозні студії в галузі історії, культури, мистецтвознавства, філософії. Теж саме стосується на відповідному рівні
середньої та початкової освіти. Розподіл між
світською та духовною школами має проходити
не за переліком навчальних дисциплін і навіть не
за їх змістом, а у поєднанні або непоєднанні навчального процесу з певною релігійною практикою. Жорстке й послідовне відокремлення школи від церкви протирічить зобов’язанням взятим
на себе Україною у відповідності зі статтею 11
Конституції, а саме „сприяти консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури”.
На необхідності вивчення подібних дисциплін наголошується і в рекомендаціях Ради Європи. Так, у Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи (1999) „Протиправні дії сект”
передбачено, що „Асамблея настійно наголошує
на необхідності включити до навчальних програм, зокрема для підлітків, спеціальні відомості
про історію окремих віровчень та філософські
погляди їхніх представників” [12, c. 25]. В іншій
Рекомендації зазначається, що держави-члени
Ради Європи повинні сприяти розвиткові знань
про релігію, особливо: 1) в рамках етичної та
громадянсько-демократичної освіти підтримувати навчання про те, що релігії є зібранням цінностей, розрізнення яких повинно бути розвиненим
серед молоді; сприяти викладанню у школах порівняльної історії різних релігій, звертаючи увагу
на їх походження, схожість деяких цінностей та
розмаїття звичаїв, традицій, свят тощо; 2) заохочувати вивчення історії і філософії релігії та дослідження з цих предметів в університетах паралельно з дослідженнями теологічними; уникати
(якщо йдеться про дітей) будь-яких конфліктів
між здійснюваним державою навчанням релігії
та релігійною вірою сімей, поважаючи їхній вільний вибір у цьому дуже делікатному питанні
(§ “іі” п.13) [12, c. 26].
У зв’язку із цим виникає цілком логічне запитання, а хто ж саме викладатиме в школі релігійні дисципліни? І чи не буде викладання спеці36

альних церковних дисциплін в школі, скажімо,
православним священиком дискримінацією щодо
дітей з родин іншого віросповідання? Вважаємо,
що для вирішення цього питання потрібно забезпечити право дітей не відвідувати релігійні дисципліни за письмовою заявою батьків, чим буде
гарантовано право на свободу совісті для релігійних меншин. Міністерство освіти України мало б укласти відповідні угоди з основними релігійними об’єднаннями, в яких чітко визначити
правила викладання в школі релігійних дисциплін, гарантії недискримінації релігійних меншин
та свідомих атеїстів, механізм взаємодії відповідних центральних та місцевих органів управління держави і церкви, зокрема порядок призначення викладачів, вимоги до освіти та моральних
якостей таких викладачів [10, c. 115].
Представники яких саме конфесій призначатимуться викладачами, має вирішуватися на
місцях, зокрема, обласними управліннями освіти
після консультацій з провідними релігійними
об’єднаннями даної місцевості. Щоб уникнути
зловживань, має бути розроблено й впроваджено
механізм заміни викладача спеціальних церковних дисциплін представником іншої конфесії за
письмовою заявою більшості батьків учнів певного середнього навчального закладу або класу.
Представникам релігійних меншин на їх прохання мають безоплатно надаватися шкільні приміщення для навчання їхньої релігії у вільний від
шкільних занять час. При цьому, до викладання
мають допускатися лише представники зареєстрованих релігійних організацій. Саме тому, релігійні організації мають бути наділені правом засновувати не лише духовні навчальні заклади, а
й загальноосвітні школи, вищі та спеціальні навчальні заклади тощо.
Проект Закону України „Про внесення змін
до Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації” від 01.02.2000 р. (підготовлений Кабінетом Міністрів України) встановлює,
що релігійні організації мають право відповідно
до своїх внутрішніх постанов створювати для
релігійної освіти віруючих навчальні заклади і
групи, а також проводити навчання релігії в інших формах… (ч. 4 ст. 7). При цьому, в законопроекті під поняттям „віруючий” розуміється особа, яка є суб’єктом релігійної віри і діяльності,
носієм релігійного світогляду, релігійного досвіду (ст. 1). У зв’язку із цим, на наш погляд, вказане положення обмежує право будь-якої особи (а
не лише віруючої) здобувати релігійну освіту.
Адже таку можливість повинні мати і ті, хто не є
носіями релігійного світогляду. Можливо, здо-
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буття релігійної освіти для них ще більш необхідно, ніж навіть для власне віруючих.
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V.V. Bed
The right to get religious and society education
Summary
The article is devoted illumination of constitutional bases of right to get religious and society
education, as component rights of conscience. An author in a historical aspect specifies on the evolution of
norms of legal acts, which fasten these component rights of conscience. Suggestions are specified in relation
to perfection of the legal adjusting of right to get religious and society education.
Keywords: right of conscience, Constitution of Ukraine, constitutionally legal fixing, human rights,
right, on education, right to get religious and society education.
В.В. Бедь
Право получать религиозное и светское образование
Аннотация
Статья посвящена освещению конституционных основ права получать религиозное и светское
образование, как составного свободы совести. Автор в историческом аспекте указывает на эволюцию
норм правовых актов, которые закрепляют эти составные свободы совести. Указываются предложения относительно совершенствования правовой регуляции права получать религиозное и светское
образование.
Ключевые слова: свобода совести, Конституция Украины, конституционно-правовое закрепление, права человека, право на образование, право получать религиозное и светское образование.
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ТРУДОВИЙ ДОГОВІР В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОГОВІРНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
Аналізуються і розкриваються тенденції розвитку трудового договору в аспекті становлення індивідуально-договірного регулювання трудових відносин. Зазначається, що трудовий договір є множинною конструкцією, з огляду на поняття, яке, у відповідних ситуаціях проявляє свої різні сторони. Робиться висновок, що трудовий договір як правова конструкція та інститут трудового права повинен відігравати основну функцію – індивідуального регулятора трудових відносин.
Ключові слова: трудовий договір, угода, працівник, індивідуально-договірне регулювання.

Постановка проблеми. Соціально-економічні, політичні перетворення, які пройшли і
проходять в Україні, не могли не зачепити всі
сфери суспільного життя, викликавши кризові
явища передусім в економіці, політиці. Трудове
право не залишилось осторонь. Спад виробництва, інфляція, безробіття, постійне скорочення
чисельності працівників на підприємствах, організаціях, показали неефективність трудового
права в умовах сьогодення. Докорінне реформування трудового права стало неминучим. Одне із
завдань трудового права полягає в тому, щоб забезпечити правові умови для узгодження працівника, роботодавця і держави. Якщо таке узгодження не здійснюється, то можуть бути негативні наслідки. Якщо порушується баланс на користь працівників, то зазнають збитків інтереси
бізнесу, його конкурентоздатність падає; якщо
баланс порушується на користь бізнесу, то появляється соціальна незадоволеність у працівників,
може знижуватись їх трудова активність. Тому
дуже важливо, щоб баланс дотримувався.
Держава відмовилася від домінуючої ролі в
регулюванні трудових відносин, тепер розширюються рамки договірного регулювання.
Участь держави проявляється, в тому, що воно
встановлює мінімум гарантій, який повинен надаватись усім і не може бути знижений жодним
роботодавцем. І тут основним, вихідним пунктом
повинно стати індивідуально-договірне регулювання, в основі якого трудовий договір.
Ступінь наукової розробки. Проблема договору в праві не була обділена увагою представників теорії права, а також окремих галузей
права. Що стосується трудового права, варто зосередитись на працях дослідників теоретичних і
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науково-практичних проблем трудового договору та його історії: І.С. Войтинського, В.М. Гордона, С.Л. Рабіновича-Захарина, Л.С.Таля. У подальшому розробляли теорію та досліджували
історію трудового договору Н.Г.Алєксандров,
Б.К.Бегичев,
А.К.Безіна,
Е.Н.Боднаренко,
Л.Ю.Бугров, Н.Б.Болотіна, П.А Бущенко.,
С.Ю.Головіна, К.Н.Гусов, В.М.Догадов, І.В.Зуб,
В.І.Курілов,
Р.З.Лівшиць,
А.М.Лушніков,
М.В.Лушнікова, В.В.Лазор, П.Д.Пилипенко, В.І.
Нікітинський, Ю.П. Орловський, А.С.Пашков,
А.Е.Пашерстник, А.І.Ставцева, С.О.Сільченко,
В.Н.Толкунова, К.Л.Уржинський, А.А.Фатуєв,
Е.Б.Хохлов та ряд інших. Проте в сучасних умовах
необхідно розробити універсальну модель трудового договору, яка б відповідала реаліям сьогодення. А для цього необхідно дослідити природу трудового договору як правового явища.
Метою статті є аналіз та розкриття тенденцій розвитку і сучасного стану індивідуального
договірного регулювання трудових відносин на
прикладі трудового договору.
Виклад основного матеріалу. Якщо проаналізувати історичний екскурс становлення радянського трудового права, скинувши ідеологічну завісу, то можна з упевненістю сказати про
трудовий договір як центральний інститут трудового права. Становлення радянського трудового права як самостійної галузі було не стільки
наслідком тенденції виокремлення трудового
договору із системи цивільного права, скільки
спробою більшовиків створити нове соціалістичне право, яке б принципово відрізнялося від буржуазного [1, с.150-151]. У радянській правовій
системі історично було відсутнє розмежування
приватного і публічного права. Оскільки дана
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обставина не входила у плани більшовиків, достатньо лише згадати слова великого ідеолога того
часу В.І. Леніна, який наголошував на тому, що ми
нічого приватного не визнаєм, для нас у сфері господарства є публічно-правове, а не приватне.
У кодексі законів про працю 1918 р. , закріплювалась загальна трудова повинність. А
тому місця для договірного способу встановлення трудових відносин не було, воно було замінено законодавчим. За словами І. Войтинського,
Трудовий кодекс 1918 р. у значній ступені відобразив розвинену тенденцію до твердого централізованого регулювання [2, с.31]. Тому трудові відносини були стихійно віднесені до сфери публічноправового регулювання. Теоретичне обґрунтування
публічно-правового регулювання трудових відносин базувалось на запереченні найманого характера праці, оскільки наймані відносини ототожнювались з експлуататорськими.
Законодавець, прийнявши у 1922 р. новий
Кодекс законів про працю, надав простір для індивідуальних і колективних угод. Договірна
практика почала розвиватись, залучення до праці
набуває договірної форми [3, с.30].
У юридичній літературі побутувала думка
про галузеву належність трудового права до цивільного [4, с.16]. Водночас ст. 33 радянського
цивільного кодексу 1922 р. закріплювала норму
про те, що відносини найму робочої сили регулюються виключно Кодексом законів про працю.
А це свідчить про те, що трудове право закріпилось як самостійна галузь права зі своїм специфічним методом регулювання, а трудовий договір - як основний його інститут. Він визначався
як угода двох або більше осіб, за яким одна сторона (наймач) надає свою робочу силу другій
стороні (наймачу) за винагороду. Однак, як зазначав Н.Г. Александров у підручнику «Советское трудовое право» 1954 р., терміни «нанимающийся» и «наниматель» явно неприйнятні для
означення сторін соціалістичного трудового договору. З огляду на ту обставину, що в СССР немає поділу суспільства на продавців і покупців
робочої сили. [5, с.145]. Вчені почали робити
спроби відмежувати трудовий договір від цивільних договорів, а саме договору підряду. Критерії відмежування даних договорів у науці трудового права стали класичною аксіомою і донині. Не будемо винятком, коли зазначимо, що дані критерії відмежування вперше виокремились
першим батьком-засновником вітчизняної науки
трудового права, російським ученим-правником
Л.С.Талем, і згодом були використані в науці
радянського трудового права. Разом з тим, тру-

довиків не бентежив той факт, що сам учений
Л.С. Таль трудовий договір відніс до сфери приватного права. Недарма сама праця вченого носить назву «Трудовой договор- цивилистическое
исследование» [6].
Отже, значення трудового договору зводилось лише до волевиявлення сторін, а проголошення встановлення умов праці в трудовому договорі було лише декларацією. Дану функцію
щодо встановлення умов праці виконували колективний договір і централізоване законодавство,
оскільки радянське трудове право міцно cтояло
на шляху публічно-правового регулювання.
У 1970-1971 р. були прийняті Основи законодавства Союзу РСР і союзних республік про
працю [7]. У даному акті вперше отримала легальне закріплення така ознака трудового договору,
як підпорядкування робітника господарській владі
роботодавця. В Основах дана ознака трансформувалась у вимогу виконання роботи з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку
(ст.8). Уперше була заборонена необґрунтована
відмова в прийнятті на роботу. Основи дали визначений позитивний напрямок індивідуальному договірному (автономному) регулюванню.
7 жовтня 1977 р. Верховна Рада СРСР прийняла Конституцію розвинутого соціалізму. Вона
розширила поняття права на працю. Новели законодавства значно удосконалили інститут трудового
договору і надали подальший поштовх для розвитку наукових досліджень.
У науці радянського трудового права соціалістичний трудовий договір характеризувався
деякими вченими як організаційно-правова форма застосування праці в системі державних підприємств [8, с.249]. При цьому саме поняття організаційно-правової форми не розкривалось. На
противагу вченим-трудовикам у цивілістичній
літературі була поширена думка про організаційний договір як правову форму, що опосередковує організаційні відносини, спрямовані на
забезпечення формування майнових відносин.
Учений-цивіліст О.А. Красавчиков, досліджуючи цивільні організаційно-правові відносини, до їх числа відносив і трудові відносини [9,
с.50-57]. Отже, теорія організаційних відносин
вийшла за рамки цивільних досліджень. Так, у
підручнику «Советское трудовое право» за ред.
А.С. Пашкова підкреслюється, що специфічність
предмета трудових відносин, невіддільність здатності до праці від особистості працівника породжує особливі особистісно-правові й організаційні зв’язки між учасниками відносин [8, с.44].
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Отже, трудовий договір відносився до числа організаційних.
З кінця сімдесятих років правове регулювання праці здійснюється фактично тільки нормативним шляхом, відбувається жорстка регламентація прав і обов’язків сторін за трудовим
договором. Трудовий договір у науці трудового
права розглядається як юридичний факт, що породжує трудове правовідношення. Зміст трудового договору зводиться, як правило, до необхідних умов. Останні роки існування адміністративно-командної системи ознаменувалися посиленням інтересу до теорії природного права, а
отже, проблеми особистості робітника. Виходять у
світ одна за одною монографії російських ученихтрудовиків С.А.Іванова і Р.З.Лівшиця «Личность в
советском праве», згодом – книга В.І. Курилова
«Личность, труд, право», де автор приходить до
висновку, що завдання трудового права полягає в
закріпленні у своїх нормах незмінних за суттю
природних прав у максимальному стикуванні до
досягнутого прогресом можливого способу їх забезпечення і реалізації [10, с.289-290].
У 1989 році вийшла праця Р.З.Лівшиця
«Трудовое законодательство: настоящее и будущее». Автор дав теоретичне обґрунтування, чому
саме трудовий договір є правовою формою вільного залучення до праці, підкресливши, що у свободі
вибору проявляються інтереси працівника: професія, рід занять і робота обираються відповідно до
покликання освіти і професійної підготовки.
Потреби суспільства виражаються в потребах конкретних підприємств. Опираючись на
свої потреби, підприємство є вільним у виборі
працівників. Так вільний вибір підприємством
робітника опирається на потреби громадянина, а
вільний вибір робітником підприємства – на потреби суспільства. Дві свободи, дві волі, дві групи інтересів повинні поєднуватись. І кращою
правовою формою для цього є трудовий договір
[11, с.26-27]. І все ж соціалістичний трудовий
договір більш схожий на угоду, що оформляє
індивідуальний договір, котрий відтворює норми
Кодексу та інших законодавчих актів. Він інформує працівника про його права й обов’язки, визначених законом. Ринок праці, що формується,
висуває на перший план не організаційні відносини, а майнові. Таким чином, організаційний
характер трудового договору обумовлює його
невідповідність вимогам ринкової економіки.
Свобода підприємства, запровадження різних форм власності, становлення ринкової економіки викликали нову форму найму праці – контракт. В умовах адміністративної системи роз40

вивати й удосконалювати договірні форми залучення до праці було неможливо, оскільки кожний крок сторін трудових відносин регулювався
трудовим законодавством, позбавляючи тим сторін мінімальної самостійності. Контрактна форма
дозволяла враховувати індивідуальні особливості
працівника, його професійні навики, ліпше зіставити оплату праці та різні форми заохочень з
результатами господарської та іншої діяльності,
підвищувати відповідальність сторін [12,с.9]. Однак дана система приводила до різкого зниження
гарантій для працівників. В.І. Нікітинський підкреслював, що питання про сферу застосування контрактів може бути вирішено лише на основі сучасних законодавчих актів, що складають основу запровадження контрактної системи підбору кадрів.
Попри все, будь-які загальні норми, що встановлюють порядок і умови використання контрактної
системи найму на роботу, у трудовому законодавстві поки відсутні [13, с.54].
Як видно, контракт, як правова форма найму
праці отримала неоднозначну оцінку у представників науки трудового права. Відсутність у науці
трудового права єдиної думки з даної проблеми є
однією із причин, що не дозволяла законодавцю до
сьогодні сформувати інститут контракту.
Крім того, проблеми контрактної форми
найму можуть бути розв’язані тільки в комплексі
з іншими проблемами трудового права, що потребує корінного реформування та прийняття нового трудового Кодексу.
Зазначимо, що в радянський період договір
не був визнаний вітчизняною наукою в якості
універсального регулятора суспільних відносин.
Договір не був навіть предметом дослідження у
теоретиків права, оскільки вони вважали, що
правове регулювання є в принципі державним
регулюванням. Дану обставину підтверджують
праці того періоду [14, с.6-7].
Основним фактором, що потягнув суттєву
трансформацію соціалістичного трудового договору, можна назвати децентралізацію правового
регулювання трудових відносин. Держава, в ході
швидкоплинних приватизаційних процесів, поступово втрачала функцію по суті єдиного роботодавця, а тому не могла використовувати старі
адміністративно-командні методи при визначенні умов найму робочої сили, зберігши за собою
лише встановлення мінімуму гарантій.
Отже, держава змушена була відмовитися
від керівної ролі щодо впливу на трудові відносини, що призвело до посилення значення договірного регулювання у сфері праці.
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Різкі зміни у бік колективного-договірного
регулювання трудових відносин зумовили необхідність відповідних змін в трудове законодавство.
Законодавча база колективного-договірного регулювання піддалася суттєвому оновленню, метою
якої було створення системи соціального партнерства. На противагу колективно-договірному регулюванню, у сфері індивідуального-договірного регулювання відбуваються застійні явища.
Так все ж недосконалість законодавства
породжує на практиці спроби заповнити прогалини шляхом використання в трудовому договорі цивільно-правових конструкцій. Більшість роботодавців стараються не оформляти свої відносини з працівниками, або ж вносять до письмової
угоди цивільно-правові елементи. Наприклад,
трудовий договір (контракт) на підприємствах
приватної форми власності та з фізичними особами – роботодавцями, як правило, не укладається. Таким особам видається свідоцтво про право
на заняття підприємницькою діяльністю, що в
подальшому позбавляє такого «працівника» від
ряду пільг і гарантій, властивих трудовим відносинам: щорічна основна, додаткові відпустки,
доплати, надбавки тощо [15, с.57]. Крім того, на
практиці часто укладаються «угоди про працю»,
«трудові угоди», які несуть у своїй змістовій частині цивілістичне наповнення. Отже, трудовий
договір у його природному наповненні можна
зустріти, як правило, лише на державних підприємствах. Зауважимо, що ні законодавство про
працю, ні практика не дають підстав для висновку про те, що поряд з трудовим договором і контрактом існують інші види угод про працю.
У даний час можна говорити лише про те, що
трудовий договір опосередковує різного роду
відносини щодо застосування праці.
Подальші нові економічні і політичні реалії, зміни законодавства визвали трансформацію
уявлень про метод правового регулювання праці.
У юридичній науці трудове право стало розглядатися в поєднанні приватноправового та публічно-правового начал при пріоритеті приватного
права. Учені-трудовики, характеризуючи метод,
відзначають у ньому співвідношення (поєднання) державного (централізованого), договірного
(локального) регулювання. Особливо виділяється
індивідуальне регулювання, яке має місце в межах даного конкретного трудового договору.
Відзначається принцип індивідуального регулювання, згідно з яким, усе, що встановлено за
угодою сторін, не може бути змінено без згоди
сторін. Тобто зміни правового опосередкування
економічних відносин повернули одну із найбільш

ефективних юридичних конструкцій – договір,
який у всі часи привертав увагу вчених.
Як будь-яка приватноправова угода, трудовий договір наділений багатьма особливостями
та ознаками. Трудовий договір є юридичним фактом, що реалізує основну свою властивість –
породжує трудове правовідношення. Створивши
трудове правовідношення – категорію предмета,
трудовий договір, як категорія методу, сама починає його регулювати. На дану обставину ще в
1940 р. звертав увагу С.Н. Братусь, підкреслюючи, що договір є ніщо інше, як метод правового
регулювання суспільних відносин [16, с.38]. Отже, трудовий договір є джерелом прав і
обов’язків сторін. Крім того, це акт, який, на думку А.К.Безіної, є актом виконання або використання права; на думку В.В. Іванова, є актом застосування. Він розглядається як документ, і,
нарешті, як юридична модель трудового відношення. І кожна з указаних форм прояву договору виконує визначену функцію у правовому регулюванні праці. Трудовий договір є множинною
конструкцією з огляду на поняття, яке у відповідних ситуаціях проявляє свої різні сторони.
Деякі автори вважають, що термін договір
був прийнятний тільки на перших порах, коли
мова йшла про становлення договору як загальної конструкції, а тому пропонують користуватися більш вузьким терміном – угода [17, с.102103]. Хоч і загальновизнаний той факт, що трудове право своїми коріннями тісно пов’язане з
правом цивільним, але й очевидне, що ще в часи
Російської Імперії трудове право здобуло визнану самостійність у якості промислового, фабричного, соціального права [18,с.6-10]. Тоді ж і почалось формування власне своєї бази понятійного апарату, для якого термін угода був неприйнятний. Основоположники трудового права Вільгельм Ендеман, Філліп Лотмар, Лев Семенович
Таль рідко користувалися даною термінологією,
а використовували термін договір. Сучасні вченіцивілісти розмежовують поняття угода (правочин) і договір [19, с. 502-503]. Угода являє собою
дію, спрямовану на встановлення, зміну, припинення прав й обов’язків. Договір не тільки встановлює права та обов’язки, але й передбачає
здійснення суб’єктами предметних дій, зміст
яких закріплюється в угоді (правочині). Договір
визначає, що конкретно повинно бути здійснено
та які юридичні вимоги пред’являються сторонами до здійснення дій. Тому роль і функції договору значно ширші, ніж угоди. Значення трудового договору, його дія не вичерпується функцією юридичного факту, виникненням трудового

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

41

Трудовий договір в аспекті розвитку індивідуально-договірного регулювання трудових відносин

правовідношення. А тому йому також властива
інша регулятивна роль. Сучасний трудовий договір наділений нормативними умовами (однотипно, як і колективного договору), дія яких
поширюється на його учасників (учасника). Для
прикладу, така умова трудового договору, як заробітна плата встановлюється як на державному, так і
договірному рівні, залежно, яка організаційноправова форма господарювання, режим підприємства, правовий статус працівника. Так, оплата праці
працівників установ, закладів, організацій окремих
галузей бюджетної сфери встановлюється як на
державному, так і на договірному рівні, причому
додаткова заробітна плата конкретизується у колективному договорі, - і щодо конкретного працівника у трудовому договорі, контракті [20].
На приватних підприємствах умова про заробітну плату обумовлюється самими сторонами.
При цьому роботодавець повинен дотримуватися
норми щодо державної соціальної гарантії – мінімальної заробітної плати, нижче якої не може провадитися оплата за виконану працівником місячну,
а також погодинну норму праці (обсяг робіт).
Як бачимо, змістова частина трудового договору переважно застосовується в безпосередньому
зв’язку із законом або під його дією. Характер і
способи здійснення даного впливу потребують дослідження як ті, що мають пряме відношення до
договірного правового регулювання.
Висновки. Відсутність законодавчої бази
індивідуально-договірного регулювання, зорієнтованої на економічні перетворення, породжує
нерозв’язані на сьогодні проблеми. Трудовий
договір як інститут права та як правова конструкція в сучасних умовах повинен відігравати основну функцію – індивідуального регулятора трудових
відносин. Новий трудовий кодекс повинен закласти загальні положення про трудовий договір так,
щоб вони могли стати основою для укладення трудового договору (контракту) для всіх працівників підприємств, установ, організацій різних
форм власності. Змістова частина повинна конкретизуватися між самими сторонами трудових
правовідносин, відображаючи диференціацію
законодавства про працю, і, отже, повніше відобразити інтереси окремих категорій працівників,
роботодавців у різних галузях виробництва, малого та середнього бізнесу.
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N.D. Getmantseva
Contract in aspect of individual and contractual regulation of labor relations
Summary
Analyzed and revealed trends in the employment contract in terms of formation of individualcontractual regulation of labor relations. It is reported that is multiple contract construction, given the notion
that, in appropriate situations, shows its different sides. It is concluded that the employment contract as a legal institution of construction and should play a major feature - individual regulator employment.

Н.Д. Гетьманцева
Трудовой договор в аспекте развития индивидуально-договорного регулирования
трудовых отношений
Аннотация
Анализируются и раскрываются тенденции развития трудового договора в аспекте становления индивидуально-договорного регулирования трудовых отношений. Отмечается, что трудовой договор есть
множественной конструкцией, с позиции на понятия, которые у соответственных ситуациях проявляет
свои разные стороны. Делается вывод, что трудовой договор как правовая конструкция и институт права
должен сыграть основную функцию – индивидуального регулятора трудовых отношений.
Ключевые слова: трудовой договор, соглашение, работники, индивидуально-договорное регулирование.
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НОТАРІАЛЬНА ФОРМА ЗАХИСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
Розглядається питання віднесення до числа юрисдикційних органів, які можуть здійснювати захист у межах
правової природи юрисдикційної форми захисту суб’єктивних цивільних прав і законних інтересів органів нотаріату.
Досліджуються основні аспекти використання нотаріальної форми захисту, його правова природа, визначається специфіка розгляду справ нотаріальними органами для захисту цивільних прав та інтересів.

Постановка проблеми. Установлюючи
норми права і тим надаючи можливість виникнення на їхній основі суб’єктивних прав і законних інтересів, держава зобов’язана передбачити і
відповідну форму їх захисту [17, с.53]. На сьогодні в уповноваженої особи є великий вибір форм
захисту цивільних прав та інтересів. Однак наявність декількох форм захисту ставить перед законодавцем і суб’єктом, права чи інтереси якого
порушені, проблему розмежування їх використання. Відповідно перед суб’єктом права виникає
питання про ефективність і доцільність використання тієї чи іншої форми захисту (юрисдикційної чи неюрисдикційної). Основне розмежування
між ними полягає в тому, що захист прав та інтересів у юрисдикційній формі здійснюється різними державними й громадськими органами, із
властивим кожному з них певним процесуальним
порядком діяльності в рамках загального й спеціального провадження, тоді як захист прав та
інтересів у неюрисдикційній формі відбувається в
рамках матеріальних правовідносин і здійснюється, як правило, самими учасниками правовідносин. Чинне законодавство встановлює чималу
кількість способів і засобів захисту суб'єктивних
цивільних прав і законних інтересів, які реалізуються в рамках тієї чи іншої форми захисту, зокрема юрисдикційної. Наприклад, справи, що випливають із сімейних правовідносин, як правило,
вирішуються судами (ч. 1 ст. 15 ЦПК України). В
окремих випадках справи, що випливають із таких відносин, можуть розглядаються органами
опіки й піклування, органами РАЦСу (ст.ст. 19,
39 Сімейного кодексу України).
Отже, захист цивільних прав і законних інтересів у широкому розумінні (цивільних, сімейних і т.д.) здійснюється не тільки судовими, але
й іншими юрисдикційними органами. Для кожного з них закон установлює певну процесуальну
форму діяльності. У рамках юрисдикційної форми захисту суб'єктивних прав і законних інтересів можна вести мову про загальний порядок
захисту прав у судах загальної юрисдикції, господарських і третейських судах, і про спеціаль44

ний порядок захисту суб'єктивних цивільних
прав і законних інтересів - адміністративному та
нотаріальному порядку захисту. На наш погляд,
доречно виділити ще й альтернативний порядок
захисту порушених цивільних прав, коли відповідно до вимог закону, уповноважена особа
вправі вибрати, чи звернутися зі скаргою до
державного органу управління, чи відразу звертатися до суду.
Юрисдикційний орган приймає до свого
провадження тільки ті справи, які віднесені законом до його відання. Правильне розмежування
компетенції між юрисдикційними органами (судом
загальної юрисдикції, іншими державними й громадськими органами) щодо розгляду й вирішення
цивільних справ має важливе значення в першу чергу
для забезпечення своєчасного й повного захисту прав
і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а
також для діяльності самих цих органів.
Отже, доцільним аспектом розгляду питання
правової природи юрисдикційної форми захисту
суб’єктивних цивільних прав і законних інтересів є
віднесення до числа юрисдикційних органів, які
можуть здійснювати захист, органів нотаріату.
Мета статті. Шляхом аналізу різних наукових концепцій автор ставить перед собою мету визначити теоретико-методологічні засади такої правової категорії, як «нотаріальна форма захисту цивільних прав та інтересів» та визначити основні
аспекти застосування вказаної правової категорії.
Виклад основного матеріалу. Діюче законодавство, зокрема ст. 18 ЦКУ, передбачає можливість захисту цивільних прав нотаріусом.
А закон України «Про нотаріат» у ст. 5 зобов’язує нотаріуса сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх
прав і захисті законних інтересів.
ЦК України визнає в окремих випадках
можливість здійснення захисту прав учасників
цивільного обігу нотаріусом. Це дає можливість
ставити питання про необхідність розширення
рамок юрисдикційної форми захисту цивільних
прав та законних інтересів і передбачати поряд із
судовою й адміністративною формою захисту
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захист цивільних прав нотаріусом. При цьому
варто відзначити, що нотаріус діє від імені держави. Саме це напевно вводить в оману деяких
науковців, які зараховують нотаріат до адміністративної форми захисту.
Такий підхід характерний не тільки для авторів, котрі досліджували дану проблему в радянський період, де нотаріат традиційно розглядався в якості органу державного управління [17,
с.60], але і для сучасних авторів. Аналізуючи наукові напрацювання з даної проблематики, спробуємо розмежувати адміністративну і нотаріальну форму захисту, наводячи цим особливості
останньої. Зокрема, А.П.Вершинін пояснює віднесення захисту цивільних прав нотаріусом до
адміністративної форми тим, що нотаріус призначається на посаду органом юстиції й контроль
за виконанням професійних обов'язків нотаріусами здійснюють органи юстиції [4, с.20-21].
Треба, однак, враховувати, що природу того або іншого юрисдикційного органу визначає
не стільки специфіка його утворення, а також
контроль за його діяльністю, скільки сам характер цієї діяльності. У зв'язку з цим правильною
видається позиція М. Треушнікова, який відзначає, що нотаріус не працює на правах адміністративного органа (адміністративний орган завжди займається управлінням, має право вибору,
при ухваленні рішення), не управляє якоюнебудь сферою, а застосовує норми права, як і
суд. Правова природа нотаріату не управлінська,
а правозастосовна [16, с.8]. Точніше її визначає
його правоохоронна (юрисдикційна) функція [9,
с.25]. Адже органи управління також займаються
правозастосуванням. Але юрисдикція не є ознакою, що визначає зміст державно-управлінської
діяльності. Для органів управління більш характерне застосування норм права у формі оперативно-виконавчої діяльності, під якою розуміють
організацію виконання правових норм, позитивне регулювання за допомогою індивідуальних
актів (застосування диспозицій норм права, які
мають позитивний зміст) [13, с.287]. Основні форми управлінської діяльності не мають нічого
спільного із здійсненням нотаріальної діяльності.
Адміністративний порядок захисту цивільних прав за своїм характером відповідає таким
відносинам, які засновані на підпорядкуванні
одного суб'єкта іншому [6, с.168]. Специфіка розгляду справи нотаріальним органом полягає в
тому, що нотаріус не перебуває в особливих відносинах з особами, котрі звертаються за здійсненням нотаріальної дії, і не має ніякої зацікавленості в результаті. Тому в літературі неоднора-

зово відзначалася певна подібність нотаріальної
форми не з адміністративною, а саме із судовою
формою захисту права [8, с.64; 1, с.24]. Зупинимося на цій проблемі детальніше.
Процесуальну форму нотаріальної діяльності найбільш доцільно порівнювати з окремим і
наказним провадженням у судовій формі захисту. Перш за все хотілося б визначити стадії нотаріального провадження для здійснення порівняльної характеристики з судовими формами захисту. Так, при здійсненні будь-якої нотаріальної
дії виділяють такі обов’язкові стадії нотаріального провадження: 1) порушення діяльності нотаріального органу (подання заяви та її прийняття
посадовою особою, перевірка наявності правових підстав на вчинення нотаріальної дії та умови її виконання; 2) розгляд справи по суті;
3) вчинення нотаріальної дії.
Крім указаних обов’язкових стадій, науковці
схильні виділяти і факультативні стадії нотаріального провадження, до яких можна віднести такі: 1)
попередня підготовка до вчинення нотаріальної дії,
яка проводиться у випадку виникнення необхідності витребування нотаріусом додаткових відомостей і документів, проведення експертизи; 2) виконання нотаріальної дії; 3) оскарження нотаріальних
дій або відмова в їх виконанні.
Коло цивільних справ, по відношенню до
яких застосовується судова форма захисту права
в порядку окремого провадження, характеризується відсутністю в них матеріально-правового
спору між зацікавленими особами. В окремому
провадженні відсутні сторони, що сперечаються,
із протилежними юридичними інтересами. Воно
характеризується як непозовне, однобічне провадження [15, с.282]. Разом з тим, факти, що підлягають установленню на стадії окремого провадження, не можна беззастережно відносити до
«безспірних», оскільки вони не є очевидними:
під час розгляду судом можуть бути встановленні суперечливі докази, протилежні судження щодо існування факту [12, с.20-23].
До підвідомчості нотаріальних органів також відносять установлення фактів, що мають
юридичне значення. Так, нотаріус засвідчує факт
знаходження громадянина живим, у певному місці, факт тотожності особистості громадянина з
особою, зображеною на фотографії, засвідчує час
пред'явлення документів. На відміну від суду,
органи нотаріату встановлюють винятково «безспірні» факти, у наявності яких є можливість переконатися безпосередньо, на підставі несуперечливих, відповідних закону документів. Посвідчення фактів нотаріусом також викликається не-
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обхідністю захисту інтересу громадянина з метою
наступної реалізації ним своїх суб'єктивних прав.
Наприклад, громадянка звернулася за посвідченням факту знаходження її в живих, оскільки було
порушено її право на одержання пенсії у зв'язку з
помилкою в документах органів соціального захисту населення, де вона значилася померлою. Захист
інтересу громадянки в посвідченні факту знаходження її в живих сприяє відновленню й подальшій реалізації її права на одержання пенсії.
Нотаріат захищає інтереси, пов'язані з
установленням очевидних фактів і обставин, тоді
як суд установлює такі факти й обставини, існування яких не є очевидним і вимагає досить великого аналізу доказів [11, с.14-15]. При цьому
варто враховувати, що при встановленні «очевидних» фактів й визначенні прав, «безспірними» у
широкому розумінні слова, тобто ніким і нічим
«не оспорювані», є саме докази, на підставі яких
нотаріус виносить своє рішення. Разом з тим
зазначимо, що при здійсненні нотаріальних дій
існують випадки зіткнення інтересів різних громадян і можливі ситуації, близькі до конфліктних [1, с.21]. Саме правовий конфлікт, що не
дійшов до стадії «суперечки», часто приводить
громадянина до нотаріуса з метою одержання
доказу державного визнання його права. У правовій літературі в цьому зв'язку справедливо відзначалося: «Бути власником якого-небудь права
мало, якщо не мати можливість надати докази
існування цього права... Іншими словами, не існує прав, якщо не існують докази цих прав» [7,
с.26-28]. Правовий конфлікт може виражатися не
тільки у правовідносинах певних осіб. Він має
місце й у випадку, якщо є інші реальні перешкоди (або погроза їхнього виникнення) при здійсненні цивільних прав. На подолання цих перешкод спрямована насамперед діяльність нотаріуса
щодо встановлення фактів.
Як правило, захист прав та інтересів нотаріусом здійснюється шляхом посвідчення правочинів, підтвердження наявності певних прав для
їх майбутньої реалізації. Основним засобом реалізації нотаріальної форми захисту є вчинення
виконавчого напису на борговому документі.
У ряді норм цивільного законодавства
України передбачена пряма вказівка на можливість захисту порушеного права шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису, який являє
собою «розпорядження нотаріуса про стягнення
з боржника на користь кредитора грошових сум
чи майна…» [10, с.138].
Так, приміром, ч.2.ст.7 Закону України
«Про фінансовий лізинг» указує, що лізингода46

вець має право відмовитися від договору лізингу
та вимагати повернення предмета лізингу від лізингоодержувача у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса, якщо лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та прострочення сплати становить більше 30 днів.
Отже, розмежування компетенції судових і
нотаріальних органів багато в чому зумовлено
властивістю й характером заявленої громадянином вимоги, можливістю її розгляду на підставі
безспірних доказів або необхідністю дослідження інших, у тому числі неочевидних, припустимих засобів доказування. Властивість такої вимоги визначає й своєрідну процесуальну форму, в
рамках якої може бути здійснений її захист юрисдикційним органом. Нотаріальна форма захисту не
передбачена для захисту спірних матеріальноправових вимог, неочевидних, спірних інтересів.
Однак вона успішно служить цілям захисту прав
громадян у межах своєї підвідомчості.
У літературі нерідко ігноруються правозахисні функції нотаріату вказівкою на відсутність
у нього можливості «примусити особу, яке порушила право, до відновлення становища, що
існувало до порушення й необхідність подальшого звертання до компетентних органів» [3,
с.167]. Причому відсутність можливості примусового виконання нотаріального акту нерідко
розглядається на противагу судовій формі, що
володіє всім необхідним «арсеналом» правових
засобів для захисту цивільних прав, у тому числі
засобів примусового характеру. Разом з тим не
можна не відзначити, що навіть винесене судове
рішення виконується або добровільно, або шляхом порушення нового (виконавчого) провадження. Варто погодитися з Ю.С. Гамбаровим,
який відзначає, що суду властива лише
jurisdictio: ніяких примусових заходів у інтересах правоволодільця, заради здійснення ним
права, він не вживає; imperium він у цьому розумінні не проявляє… [5, с.19]. Нотаріальні рішення також не мають властивості безпосереднього
примусового виконання. При цьому зауважимо,
що виконавче провадження порушується тільки
на підставі виконавчого напису (ч.2.ст.3 Закону
України «Про виконавче провадження» від
21.04.1999 № 606-14). Однак такий виконавчий
напис нотаріуса може бути оскаржений до суду і
визнаний таким, що не підлягає виконанню. Відповідно до ч. 7 ст. 50 Закону України "Про
нотаріат", спір про право, що ґрунтується на
вчиненій нотаріальній дії, розглядається судом у
порядку позовного провадження. Спір про ви-
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знання вчиненого нотаріусом виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса розглядається судом за позовом боржника до стягувача.
На практиці непоодинокі випадки звернення до
суду з такою вимогою. Так, Відкрите акціонерне
товариство "Волиньагрохім" звернулось до господарського суду Волинської області з позовом до
АППБ "Аваль" в особі Волинської обласної дирекції за участю в якості третьої особи на стороні відповідача приватного нотаріуса Луцького міського
нотаріального округу Волинської області Котенко
Л.О. про визнання недійсним та скасування виконавчого напису №3002 від 12.12.05 р. Під час розгляду справи було встановлено, що виконавчий напис був учинений з порушенням вимог чинного
законодавства, і тому не підлягає виконанню [2].
Натомість, аналізуючи норми законодавства, можна прийти до висновку, що положення
ст.18 ЦКУ в деяких випадках у реальності не
може бути втілене в силу суперечностей законодавчих актів. Приміром, виконавчий напис нотаріуса, відповідно до ст.3 Закону України «Про
виконавче провадження», є підставою для примусового виконання рішень державною виконавчою службою. У той же час, наприклад, ст.1071
ЦКУ встановлює, що кошти можуть бути списані
з рахунку клієнта лише у випадку виконання рішення суду. А зазначений закон передбачає можливість списання коштів на підставі цілого ряду
виконавчих документів (ст.18-1), серед яких є і виконавчий напис нотаріуса. Отже, норми ст.1071
ЦКУ суперечать нормам ст.18 ЦКУ, адже не дають
змоги на їх реалізацію. Пропонуємо, в даному випадку, доповнити ч.2 ст.1071 ЦКУ і викласти її в
такій редакції: «Грошові кошти можуть бути списані з рахунку клієнта без його розпорядження на
підставі рішення суду чи виконавчого напису нотаріуса, а також у випадках, установлених договором між банком і клієнтом».
Інші акти, винесені нотаріусом, у випадку
їхнього невиконання тими або іншими особами
підлягають «перегляду» у судовому порядку. Разом з тим не можна не підкреслити, що багатьма
авторами справедливо відзначається особлива
доказова сила нотаріальних актів [14, с.36]. Не
маючи заздалегідь визначеної юридичної сили,
вони викликають більше довіри в суду, оскільки
видані незалежною, безсторонньою, компетентною особою, не заінтересованою у вирішенні
спору. Варто також зазначити, що в багатьох
країнах, які входять до Міжнародного союзу латинського нотаріату, нотаріальний акт має силу

судового рішення, що не підлягає апеляційному
оскарженню, і його виконання не вимагає наступного звернення до суду. Беручи на себе зобов'язання виконувати норми нотаріального акта, сторони заздалегідь добровільно погоджуються з
оперативним виконанням узятих ними на себе
зобов'язань [1, с.22]. Такий підхід цілком ефективний у розумінні забезпечення прав і розвантаження судів від справ безспірного провадження. Проте можливість звернення стягнення на
майно громадянина без звернення до суду повинна бути передбачена законом.
Висновки. Застосування нотаріальної форми захисту суб’єктивних прав та інтересів у цивільних правовідносинах має обмежений характер. Специфіка розгляду справ нотаріальними
органами полягає в тому, що повноваження нотаріуса поширюються винятково на встановлення безспірних фактів, у наявності яких є можливість переконатися безпосередньо, на підставі
несуперечливих, відповідних закону документів.
Органи нотаріату, на відміну від судових інстанцій, не застосовують змагальної форми процесу,
а лише встановлюють юридичні факти, як правило, на основі наданих їм письмових документів.
Основним засобом захисту прав нотаріальним
органом є вчинення виконавчого напису на борговому документі. У межах даної проблематики пропонуємо доповнити ч.2 ст.1071 ЦКУ і викласти її в
такій редакції: «Грошові кошти можуть бути списані з рахунку клієнта без його розпорядження на
підставі рішення суду чи виконавчого напису нотаріуса, а також у випадках, установлених договором між банком і клієнтом». При цьому захист
прав нотаріальними органами не має остаточного
характеру. Акти нотаріальних органів можуть бути
оспорені в суді чи арбітражному суді.
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The notarial form of defence of civil laws and interests
Summary
The question of notarial form of defence of civil laws and interests is probed in the article. Specified,
that the basic mean of defence is executive inscription of notary on a debt document.
Т.Н. Подлубная
Нотариальная форма защиты гражданских прав и интересов
Аннотация
Рассматриваются вопросы отнесения к числу юрисдикционных органов, которые могут осуществлять защиту, в пределах правовой природы юрисдикционной формы защиты субъективных гражданских прав и законных интересов органами нотариата. Исследуются основные аспекты использования нотариальной формы защиты, ее правовая природа, определяется специфика рассмотрения дел
нотариальными органами для защиты гражданских прав и интересов.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНИХ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ
ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ
Розглядаються законодавчі норми щодо забезпечення рівних прав і можливостей окремих категорій працівників, зокрема жінок, працівників із сімейними обов’язками, молоді, інвалідів, а також вплив спеціальних
норм на захист працівників від дискримінації. Визначено основні шляхи та методи вдосконалення боротьби з
дискримінацією щодо найменш захищених груп трудящих.
Ключові слова: дискримінація, позитивна дискримінація, диференціація, спеціальні норми.

Постановка проблеми. Україна, ставши на
шлях реформ, проголосивши себе демократичною,
правовою державою, чим визнала найвищою цінністю людину, її права та свободи, а також соціальну рівність і рівноправність. Принцип рівності
прав незалежно від будь-яких обставин покликаний бути гарантом від будь-якої дискримінації.
Проте сьогодні, як і двісті років тому, люди часто
стикаються з дискримінацією.
Особливого поширення набула дискримінація у сфері праці. Причому найбільш вразливими та незахищеними залишаються жінки, інваліди та молодь, незважаючи на те, що саме для
цих працівників установлені додаткові гарантії
щодо реалізації трудових прав. Саме тому дослідження законодавчих норм, спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей окремих
категорій працівників, визначення механізмів
для додаткового їх захисту від дискримінації, а
також внесення пропозицій щодо вдосконалення
існуючого правового регулювання у цій сфері на
сьогодні надзвичайно актуальне.
На національному рівні поки немає належної нормативної підтримки заборони дискримінації у сфері праці як загалом, так і щодо окремих груп трудящих. А ратифіковані Україною
міжнародні акти з цих питань часто носять декларативний характер, не імплементовані та належно не виконуються.
Ступінь наукової розробки проблеми. Різні аспекти забезпечення рівності та заборони
дискримінації у сфері праці відображені у працях
відомих учених-юристів О.А. Антона, О.В. Борисова, Н.В. Кохана, О.Г. Красновида, Н.М. Митіної, О.А. Парягиної, Н.М. Сеннікової, Д.В. Солдаткіна, О.В. Тищенко, І.А. Юрасова тощо.
Проте комплексне дослідження захисту від дискримінації найбільш вразливих категорій працівників на сьогодні в Україні відсутнє.
Мета роботи – узагальнення існуючих спеціальних законодавчих норм щодо додаткових
пільг і гарантій для окремих категорій працюю-

чих, зокрема жінок, працівників із сімейними
обов’язками, інвалідів, молоді, визначення дієвості таких норм для захисту від дискримінації у
сфері праці, а також внесення пропозицій по
вдосконаленню нормативно-правового забезпечення даної сфери.
Виклад основного матеріалу. Згідно з Декларацією Міжнародної організації праці основоположних принципів і прав у сфері праці від 18
червня 1998 року, одним із чотирьох основних
принципів названо недопущення дискримінації в
галузі праці та занять [2], який вітчизняна доктрина
трудового права трактує як принцип заборони дискримінації в галузі праці. Даний принцип спрямиваний на забезпечення рівності можливостей працівників при реалізації ними трудових прав.
Підтримуємо думку І.І. Ларінбаєва, що
принцип заборони дискримінації виконує методологічну функцію, показуючи, у який спосіб
можна досягнути дотримання прав людини. Його
мета - не досягнення повної рівності в суспільстві, а необхідність кожного мати рівні можливості
для реалізації себе як особистості [9, с.13].
Для фактичного забезпечення рівності можливостей при реалізації трудових прав важливе
значення має диференціація норм трудового права, тобто існування не лише загальних норм, які
поширюються на всіх працівників, але й спеціальних, які покликані враховувати існуючі особливості об’єктивного (пов’язані зі специфікою
окремих видів роботи) та суб’єктивного (пов’язані з особою працівника) характеру.
Саме з існуванням таких спеціальних норм у
трудовому праві пов’язане виникнення терміна
«позитивна дискримінація». Перші її приклади
з’явились у Сполучених Штатах Америки в 60-ті
роки ХХ ст. (програма «Affirmative Action», дослівно - позитивні дії) і були спрямовані на поліпшення становища чорношкірого населення й інших
меншин, на створення для них рівності можливостей з іншими членами суспільства, які не відчули
безпосередньо або через своїх предків дискриміна-
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ційного ставлення. Пізніше, в 1974 році Верховний
Суд США визнав також конституційність компенсуючих заходів на користь жінок [11, с.18].
Подібна практика почала реалізовуватись й
в інших країнах світу, завдяки чому ця проблема
вийшла за межі національних кордонів і стала
об’єктом регулювання з боку міжнародного права. Прикладом є Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок тощо.
Вважаємо обґрунтованою думку Н.М. Митіної, що позитивною дискримінацію можна визнати заходи, спрямовані на розширення доступу
членів недостатньо представлених груп населення до робочих місць, освіти, професійної підготовки тощо. Вони полягають у наданні ряду переваг (особливих прав, пільг), а також використанні системи квотування, тобто виділення певної кількості робочих місць представникам цільових груп - особам, які за віком, статтю, соціальним походженням, мовою та з інших обставин не
можуть користуватися всіма правами людини нарівні з іншими особами, оскільки виникає ситуація,
коли рівні права не надають рівних можливостей
дискримінованій групі. Це так звані особливо вразливі групи населення. До їх числа відносяться жінки, неповнолітні, біженці, апатриди, інваліди, особи похилого віку тощо [10, с.15].
Водночас у вітчизняній доктрині трудового
права термін «позитивна дискримінація» не набув поширення, хоча й знаходить свій вияв у існуванні спеціальних норм, які забезпечують додатковий нормативний захист окремих категорій
працюючих. Проте диференціація може, в окремих випадках, як переростати в дискримінацію
(внаслідок якої постраждають усі, хто не належить до пільгових категорій), так і бути її причиною (тобто приводити до дискримінації самих
захищених груп).
Трудовим законодавством України спеціальні гарантії та пільги встановлено для різних груп
населення. У даному дослідженні розглянемо систему додаткового правового захисту таких категорій працівників, як жінки, працівники із сімейними
обов’язками, неповнолітні, молодь, інваліди.
Зокрема, під особливим захистом держави
перебувають жінки. Деякі пільги й обмеження
щодо застосування їх праці передбачені законодавством у зв’язку з фізіологічними особливостями їх організму, а також через соціальну функцію жінки-матері у вихованні дітей.
Регулюванню працю жінок присвячена, зокрема, глава ХІІ Кодексу законів про працю (далі
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– КЗпП). Відповідно до Кодексу [3, ст. 174], та
Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 р. [6, ст. 10], забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах зі
шкідливими або небезпечними умовами праці, а
також на підземних роботах, крім деяких (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню), а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса
яких перевищує встановлені граничні норми. Законодавство передбачає необхідність обмеження
праці жінок у нічний час: така праця допускається лише в тих галузях, де це викликається особливою необхідністю й може застосовуватися
тільки як тимчасовий захід [3, ст. 175].
Існує ряд норм щодо охорони праці жінок,
що пов’язані з материнством. Вони передбачають
встановлення полегшених умов праці (заборона
залучати до роботи в нічний час, до понаднормових робіт, до роботи у вихідні дні, відправляти у
відрядження без їх згоди тощо); надання пільг
(спеціальна відпустка, перерва на годування дитини тощо); використання праці жінок, що мають
дітей, на роботі з неповним робочим тижнем; використання змінного графіка роботи, надомної роботи; спеціальні види соціального страхування.
КЗпП регламентує і питання безпеки праці
вагітних жінок і матерів неповнолітніх дітей.
Так, заборонено тимчасове переведення на іншу
роботу без їхньої згоди вагітних жінок і жінок,
які мають дитину-інваліда або дитину віком до
шести років [3, ст. 33]. Вагітним жінкам, відповідно до медичного висновку, знижуються норми
виробітку й обслуговування. Ст. 56, 63, 175-177
КЗпП забороняють залучення вагітних жінок і
матерів дітей до трьох років до роботи у нічний
та позаурочний час, а ст. 178 передбачає, що жінки цієї категорії можуть бути переведеними на
легку роботу або таку, що не викликає впливу
несприятливих факторів на здоров’я жінки та її
майбутньої дитини (при цьому зберігається заробіток за попереднім місцем працевлаштування
жінки). Якщо ж на виробництві неможливо знайти легшу або нешкідливу роботу для такої жінки,
то вона підлягає звільненню від роботи зі збереженням середнього заробітку.
Жінкам надається оплачувана відпустка у
зв’язку з вагітністю та пологами, а також, за її
бажанням, відпустка для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці
періоди допомоги відповідно до законодавства
[3, ст. 179]. Така відпустка передбачена також
для жінок, які усиновили дітей [3, ст. 182]. Працюючим жінкам, які мають немовлят, надаються
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і спеціальні перерви для годування дитини [3, ст.
183]. Ст. 185 КЗпП регламентує надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до 14
років, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і матеріальної допомоги [3].
Установлено додаткові гарантії і щодо працевлаштування жінок. Так, згідно зі ст. 184
КЗпП, забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з
мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю
дітей віком до трьох років, а одиноким матерям за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда. Крім того, звільнення
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до
трьох років, одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитиниінваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків
повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли можливе звільнення з обов’язковим працевлаштуванням [3]. З одного боку, ці норми повинні були стати важливою передумовою для заборони необґрунтованої відмови в прийнятті на
роботу жінок, особливо вагітних. Але на практиці
відбувається навпаки. Так, роботодавцю просто
невигідно працевлаштовувати вагітну жінку чи
таку, що має малолітніх дітей, оскільки їй не лише
необхідно буде оплачувати відпустку по догляду за
дитиною, але й звільнити її практично неможливо,
навіть якщо існує об’єктивна необхідність.
Тому на сьогодні ситуація щодо дискримінації жінок у сфері праці залишається складною. Так,
дослідження Міжнародної організації праці засвідчують, що поряд із загальною тенденцією збільшення кількості працюючих жінок, у світі продовжує зберігатись їх нерівність із чоловіками щодо
гарантій зайнятості та заробітної плати, що призводить до збільшення кількості жінок серед «працюючих бідних» (тих осіб, що працюють, але не
одержують достатньої винагороди для того, щоб
вивести себе та свою родину з-за межі бідності).
Порівняння даних за шістьма групами професій,
що було здійснене експертами МОП, показує, що в
більшості держав заробітна плата жінок складає не
більше 90% від заробітної плати їх колег-чоловіків.
Також дослідження організації дають підстави
констатувати безпрецедентно високу кількість безробітних жінок (81,8 млн.) та жінок, зайнятих працею на сімейних підприємствах (у державах Африки та Південно-Східної Азії чотири із десяти працюючих жінок зайняті на сімейних підприємствах,
тоді як серед чоловіків частка таких працівників
складає два із десяти) [13, с.16].

У Рекомендаціях парламентських слухань
на тему: «Про стан дотримання конституційних
гарантій трудових прав громадян», схвалених
Постановою Верховної Ради України від 15 січня
2009 р. № 892-VI, вказано результати з’ясування
стану дотримання положень Конвенції ООН про
ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок
в реалізації прав у сфері праці. У ході тематичних
перевірок перевірено 2193 підприємства, установи,
організації, де використовується праця жінок. З
них 607 - державних, 517 - колективних, 1069 приватних. Порушення законодавства при використанні праці жінок виявлено на 995 підприємствах,
установах, організаціях, що становить 45 % перевірених з цього питання роботодавців [7].
Останнім часом у багатьох країнах Заходу
йде процес поступового скасування юридичних
актів, які встановлюють спеціальну охорону праці жінок, за винятком охорони праці вагітних
жінок і жінок-матерів. Варто погодитись з І.В.
Шульженком, що головна причина цього - негативний вплив такого законодавства на зайнятість
жінок і принципова неприйнятність у сучасних
умовах гендерної охорони праці, яка розвиває в
жінках почуття неповноцінності [14, с.183].
Дійсно, незважаючи на встановлення додаткових законодавчих гарантій жінкам, їх правовий захист в деяких питаннях не лише не збільшився, а навпаки, - зменшився. Жіноча робоча
сила зі всіма пільгами, заборонами й обмеженнями, які передбачає національне законодавство,
стає невигідною роботодавцю.
Проте не є виходом із ситуації скасування
таких додаткових гарантій та пільг, особливо
враховуючи сучасну соціально-економічну ситуацію в країні. Крім того, в будь-якому випадку,
більшість таких гарантій пов’язані з фізіологічними особливостями жіночого організму, і їх
скасування може негативно позначитися на становищі жінки, в тому числі на її здоров’ї та репродуктивній функції. З огляду на це, слушною
видається думка О.Р. Дашковської, що необхідно
розглядати використання відповідних пільг як
право жінок, а не обов’язок, тобто треба перейти
від забороняючого до дозволяючого законодавчого регулювання їх праці, що дасть їм змогу
самостійно вирішувати питання про використання встановлених для них додаткових гарантій та
пільг [8, с.12]. Зокрема, можна надати рекомендаційний характер нормам, що обмежують працю жінок у нічний час, наднормово, а також відрядження жінок-матерів. Водночас вважаємо, що
необхідно зберегти окремі імперативні законода-
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вчі обмеження щодо праці жінок, коли умови
праці шкідливі для їх здоров’я.
Проте не лише жінки, які мають дітей, можуть зазнавати дискримінації у сфері праці.
Остання може бути застосована й до чоловіків,
зокрема одиноких, що мають дітей. Конституція
України встановлює, що рівність прав чоловіка і
жінки забезпечується наданням рівних можливостей у праці та винагороді за неї; закріплена необхідність створення умов, які дають жінкам
можливість поєднувати працю з материнством,
зокрема, через надання оплачуваних відпусток та
інших пільг вагітним жінкам та матерям [1, ст.
24]. Звичайно, такі заходи, з огляду на державну
підтримку материнства і дитинства, досить важливі. Проте, в даному випадку, не передбачено
заходів для такої ж підтримки батьківства. Адже
міжнародні стандарти в галузі праці вже тривалий час передбачають окремі пільги не для працівників-жінок, а для працівників із сімейними
обов’язками. Такі положення знайшли своє відображення і в проекті Трудового кодексу України,
що є досить позитивним.
Саме тому необхідно погодитися з думкою
Г.І. Чанишевої, що об’єктом регулювання по режимах робочого часу і порядку звільнення, поряд
з жінкою, повинні стати в окремих випадках і
чоловіки: які мають дітей до 3-х років (по нічних
роботах); до 14 років (по надурочних роботах,
відрядженнях, неповному робочому часу); одинокі батьки (при звільненні, по відпустках без
збереження заробітної плати за наявності двох
дітей) тощо [12, с.26]. Водночас невиправданою
та суперечливою видається думка вченого про
необхідність надання відпустки до 6 місяців безперервної роботи за перший робочий рік чоловікам у період вагітності і пологів дружини. Не
менш важливе та необхідне поширення гарантій
при прийнятті на роботу, регулюванні оплати
праці, звільнення і на одиноких батьків, які мають малолітніх дітей або дитину-інваліда.
На сьогодні існує ст. 186-1 КЗпП, яка поширює норми щодо додаткового захисту від дискримінації у сфері праці на батьків, але лише
тих, які виховують дітей без матері. Водночас
вважаємо необхідним надання гарантій, пов’язаних з вихованням дітей, і тим батькам, які не є
одинокими. Батьківство, нарівні з материнством,
повинно стати об’єктом правового регулювання
трудового законодавства. При цьому необхідно
регламентувати не працю жінок, що мають дітей
чи чоловіків з дітьми, а працівників з сімейними
обов’язками, що відповідає міжнародній практи-
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ці. Проте, в будь-якому випадку, незмінними залишаються гарантії для вагітних жінок.
Наступна категорія працівників, яка потребує особливого захисту, - неповнолітні та молоді
спеціалісти. Сьогодні молодь продовжує належати до тієї вразливої групи трудящих, що часто
відчуває значні складнощі при працевлаштуванні. Адже випускники навчальних закладів, як
правило, не мають практичного досвіду, тому
потребують додаткового навчання, а також певного часу для адаптації до нових умов. Саме тому роботодавці неохоче приймають на роботу
молодих спеціалістів, віддаючи перевагу досвідченим працівникам. Крім того, часто у молодих
фахівців відсутня моральна готовність до конкуренції на ринку праці, що також створює додаткові перешкоди при працевлаштуванні. Тому цілком закономірно встановлені щодо праці молоді
додаткові законодавчі гарантії, регламентовані
ХІІІ розділом КЗпП.
Так, особи, які не досягли вісімнадцяти років,
у трудових відносинах прирівнюються у правах до
повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого
часу, відпусток і деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством
України [3, ст. 187]. Відповідно до ст. 26 КЗпП, для
молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів при прийнятті на роботу випробування не встановлюється [3].
Заборонено застосування праці осіб, молодших вісімнадцяти років, на важких роботах, на
роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах [3, ст. 190]; а також на нічних роботах, надурочних і у вихідні
дні [3, ст. 192]. Крім того, заробітна плата працівникам, молодшим вісімнадцяти років, при
скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості роботи
[3, ст. 194], а щорічні відпустки надаються у зручний для них час [3, ст. 195].
Ст. 196 КЗпП передбачає існування броні
прийняття молоді на роботу і професійне навчання на виробництві, а ст. 197 КЗпП, - надання
працездатній молоді - громадянам України віком
від 15 до 28 років після закінчення або припинення навчання у загальноосвітніх, професійних
навчально-виховних і вищих навчальних закладах, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової
військової або альтернативної (невійськової)
служби першого робочого місця на строк не менше двох років. Що стосується молодих спеціалістів - випускників державних навчальних за-
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кладів, потреба в яких раніше була заявлена підприємствами, установами, організаціями, то їм
повинна надаватися робота за фахом на період не
менше трьох років.
Звільнення працівників, молодших вісімнадцяти років, з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей.
При цьому звільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, виявленні невідповідності працівника займаній посаді чи поновленні на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, проводиться лише у виняткових
випадках і не допускається без працевлаштування. Крім того, Закон України «Про зайнятість
населення» гарантує працевлаштування окремих
груп молоді на заброньовані державними органами робочі місця [4, ст. 5].
Тому можна говорити про досить високий
рівень правового регулювання правовідносин
щодо працевлаштування молодих спеціалістів.
Хоча, більшість гарантій у цій сфері стосуються
випускників ВНЗ, які навчались за державним
замовленням, що є недоліком чинного законодавства. Адже менш захищеними, а тому більш
вразливими залишаються молоді спеціалісти, які
навчалися за контрактом. Крім того, в Україні
досі відсутні на державному рівні спеціальні
комплексні програми забезпечення трудової зайнятості молоді, які поширені в розвинутих країнах світу. Тим не менше, їх прийняття необхідне,
особливо щодо неповнолітніх працівників. Адже
сьогодні роботодавцю невигідно працевлаштовувати осіб, молодших 18 років, що будуть працювати неповний робочий день з оплатою праці
як за повний. Тому необхідно передбачати додаткові пільги та гарантії для таких роботодавців,
які забезпечують роботою неповнолітніх.
Ще однією соціально вразливою категорією
працівників є інваліди. Особливості їх працевлаштування пов’язані, перш за все, з тією обставиною,
що воно повинно проходити в рамках професійної
реабілітації. Тому, зокрема, підбір роботи має відбуватись у строгій відповідності з рекомендаціями
медико-соціальної експертної комісії. Крім того,
необхідним є створення умов праці, що сприятимуть реабілітації інваліда, зокрема поєднання праці
з заходами лікувального характеру.
Відповідно до Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні» від
21 березня 1991 р., забезпечення прав інвалідів
на працевлаштування та оплачувану роботу, в
тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього

звернення до підприємств, установ, організацій
чи до державної служби зайнятості. Відмова в
укладенні трудового договору або в просуванні
по службі, звільнення за ініціативою адміністрації, переведення інваліда на іншу роботу без його
згоди з мотивів інвалідності не допускається, за
винятком випадків, коли за висновком медикосоціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або
продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я
інвалідів [5, ст. 17]. Також підбір робочого місця
здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і
знань, а також рекомендацій МСЕК [5, ст. 18].
Проте дуже часто роботодавці ігнорують норми щодо створення додаткових робочих місць для
інвалідів, навіть незважаючи на існування штрафних санкцій за такі порушення. На жаль, сьогодні
власнику підприємства простіше заплатити штраф,
ніж створювати додаткові умови для працевлаштування цієї категорії населення. Тому можливим
виходом є збільшення суми таких штрафів, платити які роботодавцю було б менш вигідно, ніж забезпечити роботою інваліда.
Отже, серед усього масиву трудящих можна виділити ті категорії, які частіше піддаються
дискримінації у сфері праці. Це пов’язано, як
правило, з необхідністю чи можливістю існування додаткових затрат роботодавця у випадку
прийому на роботу таких працівників. Такі затрати можуть бути пов’язані з оплатою додаткових відпусток, підвищенням кваліфікації чи навчанням, створенням спеціальних робочих місць
тощо. І хоча законодавством передбачено особливі гарантії та пільги для окремих категорій
працівників, часто саме вони є причиною дискримінації. Але відмовитися від додаткового захисту
таких осіб на сьогодні не можна. Лише окремим
пільгам можна надати диспозитивного характеру,
що будуть використовуватися на розсуд самих
працівників. Що ж до більшості гарантій, то їх існування зумовлене об’єктивними причинами, з
огляду на що є необхідним. Тому для забезпечення
ефективного захисту окремих категорій працівників від дискримінації потрібно, найперше, вдосконалити діюче трудове законодавство, зокрема в
частині надання таких пільг і гарантій.
Щодо праці жінок, пропонуємо об’єднати
норми статей 176 та 177 КЗпП, встановивши, що
вагітні жінки і жінки, що мають дітей віком до
чотирнадцяти років або дитину інваліда, не мо-
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жуть залучатись до надурочних робіт, робіт у вихідні дні або направлятись у відрядження без їх згоди. Щодо праці жінок у нічний час, то замість імперативної норми щодо її заборони пропонуємо
визначити в КЗпП, що така робота дозволяється
лише за наявності письмової згоди жінки.
Главу ХІІ «Праця жінок» доцільно замінити главою «Праця вагітних жінок і трудящих із
сімейними обов’язками». При цьому гарантії та
пільги, які на сьогодні поширюються на жінок,
що мають малолітніх дітей або дитину-інваліда
та на батьків, які виховують дітей без матері, необхідно поширити на всіх чоловіків з дітьми до
14 років чи дитиною-інвалідом. Тоді батьківство
стане об’єктом правового регулювання нарівні з
материнством.
Потребує розробки та затвердження Кабінетом Міністрів України комплексна програма
забезпечення трудової зайнятості молоді, яка б
передбачала конкретні заходи держави щодо
сприяння працевлаштуванню цієї категорії працівників, їх виконавців та строки. Зокрема, до
них можна віднести створення додаткових робочих місць для молоді, надання пільг роботодавцям у разі працевлаштування неповнолітніх, вдосконалення процедури проходження практики студентами вищих навчальних закладів з метою забезпечення отримання реальних практичних навичок роботи. Крім того, варто передбачити комплекс заходів і щодо професійної орієнтації молоді
до вступу у ВНЗ з метою отримання такої спеціальності, яка буде затребуваною на ринку праці.
З метою захисту працівників і подолання
практики їх дискримінації необхідно також переглянути міри відповідальності за порушення
норм трудового права. Потрібно прагнути до
встановлення такої відповідальності, щоб її застосування стало дійсно невигідним для роботодавця (найперше у фінансовому плані). Зокрема,
пропонуємо в Кодексі про адміністративні правопорушення встановити штрафні санкції за допущення дискримінації у сфері праці. Крім тощо,
КЗпП необхідно доповнити норму, згідно з якою
«роботодавці, які допустили дискримінацію у
сфері праці, несуть матеріальну відповідальність
за матеріальну та моральну шкоду». При цьому
вважаємо, що потрібно передбачити відшкодування такої шкоди не лише в судовому, але й в
адміністративному порядку (наприклад, рішенням спеціально уповноваженого органу з питань
протидії дискримінації за наслідками перевірок).
Щодо такого органу, то доцільним видається
створення при Державному департаменті нагляду
за додержанням законодавства про працю спеціалі54

зованого підрозділу по боротьбі з дискримінацією.
Для вдосконалення інституційної системи протидії
дискримінації можливе також запровадження інституту спеціального представника з питань дискримінації при Уповноваженому Верховної Ради
України з прав людини.
Ще однією проблемою залишається складність на практиці довести існування дискримінації
в діях роботодавця. Тому необхідне спрощення
процедури такого доказування (наприклад, при
відмові у прийомі на роботу доводити лише наявність аналогічної або більш високої кваліфікації
порівняно з особою, прийнятою на роботу). Крім
того, назріла необхідність створення спеціальної
установи, яка б мала можливість провести експертизу з метою визначення наявності чи відсутності в
діях роботодавця дискримінаційних проявів.
Також вважаємо доцільним внесення змін
до КЗпП, доповнивши його нормою, яка на сьогодні передбачена в Проекті Трудового кодексу,
що особи, які зазнали дискримінації у сфері праці, мають право на звернення до суду для визнання факту дискримінації та її усунення, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок
дискримінації. Адже трудова дискримінація набула значного поширення, тому поки не буде
прийнято новий кодифікований акт у сфері праці, необхідно вдосконалювати діючий КЗпП з
метою посилення захисту прав працівників. Крім
того, позитивним стало би прийняття роз’яснень
Верховним Судом України щодо практики розгляду спорів, пов’язаних з дискримінацією.
Для забезпечення справжньої рівності прав
окремих категорій працівників потрібно, найперше, забезпечити рівність їх можливостей у галузі праці. Хоча, звісно, говорити сьогодні про повне викорінення дискримінаційної практики важко,
але потрібно прагнути звести її до мінімуму. Тому
необхідно залучати до боротьби з дискримінацією
суб’єктів соціального партнерства, а також інститути громадянського суспільства, зокрема засоби
масової інформації. Відстежуючи та висвітлюючи
щонайбільше фактів дискримінації, роз’яснюючи
працівникам їх права та способи захисту в конкретних ситуаціях, можна мінімізувати дискримінаційну практику у сфері праці.
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LEGAL ADJUSTING OF EQUAL RIGHTS AND POSSIBILITIES
OF SEPARATE CATEGORIES OF WORKERS
Summary
In science of labour law the special place occupies research of problems of providing of equal possibilities of workers. Along
with general norms, which spread to all workers, exist and special one called to give additional guarantees to the most vulnerable
categories of those who work: to the women, workers with domestic duties, young people, invalids. Unfortunately often the special
norms result, instead of grant of greater protection, in discrimination exactly of these categories of workers. Therefore it is necessary
not only accept the special norms, but also to toughen responsibility of employers for their violation, and to conduct informative
work among workers with the purpose of elucidation of methods of protecting from discrimination.
Keywords: discrimination, positive discrimination, differentiation, special norms.
И.С. Сахарук
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАВНЫХ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
Аннотация
В науке трудового права особое место занимает исследование проблем обеспечения равных возможностей трудящих. Наряду с общими нормами, которые распространяются на всех работников, существуют и специальные, призваны предоставить дополнительные гарантии наиболее уязвимым категориям работников: женщинам, работникам с семейными обязанностями, молодежи, инвалидам. К сожалению, часто специальные нормы, вместо предоставления большей защиты, приводят к дискриминации именно этих категорий работников.
Поэтому, наряду с принятием специальных норм, необходимо ужесточать ответственность работодателей за их
нарушение, а также проводить информационную работу среди трудящих с целью разъяснения способов защиты
от дискриминации.
Ключевые слова: дискриминация, позитивная дискриминация, дифференциация, специальные нормы.
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ВИЗНАННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА САМОЧИННО ЗБУДОВАНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО
У ГОСПОДАРСЬКИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ
Аналізуються правові підстави визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно, проблемні
питання, які виникають при застосуванні правових норм, що регулюють дані правовідносини. Також розглядається
судова практика з даного питання та надаються пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства.

Постановка проблеми. Розвиток економіки спричинив суттєве збільшення багатоманітності правовідносин, що не могло не відобразитись
на зміні нормативної бази. Прийняття нових нормативно-правових актів покликано врегулювати
правовідносини, що виникли відносно недавно.
Зокрема, радянське цивільне законодавство не передбачало визнання права власності на самочинно
збудоване нерухоме майно, що було зумовлено
низкою чинників. Усе будівництво суворо контролювалось державними органами, територіальні
громади не мали достатніх повноважень тощо.
Цивільний кодекс України (далі – ЦКУ),
який вступив у дію з 01.01.2004 року, врегулював левову частку нових правовідносин, у тому
числі він визначив долю об’єктів самочинного
будівництва. Проте через суперечливість законодавства та неоднозначність судової практики такий спосіб захисту порушеного права, як визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно, зазнає різкої критики серед
суб’єктів господарських правовідносин та органів місцевого самоврядування, що і спричинило
вибір даної теми дослідження.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Окремі аспекти визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно висвітлені
Л.В. Карпенко, Т. Коташевською, Ю. Черкашиною та ін. Проте здійснені дослідження не розкрили всіх проблем, які виникають при застосуванні ст. 367 ЦКУ.
Метою статті є встановлення умов, за яких
можливе визнання права власності на самочинно
збудоване нерухоме майно, визначення проблем
практичного застосування ст. 367 ЦКУ та виявлення шляхів їх подолання.
Виклад основного матеріалу. Позов про
визнання права власності – це позадоговірна вимога власника майна про констатацію перед третіми особами факту наявності в нього права власності на спірне майно, не поєднане з конкретними вимогами про повернення майна або усунення інших перешкод, не пов’язаних з позбавленням володіння [1, с. 480].
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Варто погодитись з Є.О. Харитоновим,
який вважає, що позови про визнання права власності спрямовані на захист можливості здійснення права власності шляхом підтвердження в
судовому порядку факту належності позивачу
спірного майна на праві власності [2, с. 347].
Позов про визнання права власності на самочинно збудоване нерухоме майно є одним із
різновидів позовів про визнання права власності.
Ч. 2 ст. 331 ЦКУ передбачено, що право
власності на нову річ, яка виготовлена (створена)
особою, набувається нею, якщо інше не встановлено договором або законом. Особа, яка виготовила (створила) річ зі своїх матеріалів на підставі
договору, є власником цієї речі [3].
Особливості визнання права власності на
новостворене нерухоме майно визначено ч. 2 ст.
331 ЦКУ, яка передбачає, що право власності на
новостворене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, споруди тощо) виникає з моменту
завершення будівництва (створення майна). Якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право
власності виникає з моменту його прийняття до
експлуатації. Якщо право власності на нерухоме
майно відповідно до закону підлягає державній
реєстрації, право власності виникає з моменту
державної реєстрації.
Дана норма права нерозривно пов’язана зі
ст. 375 ЦКУ, згідно з якою власник земельної
ділянки має право зводити на ній будівлі та споруди, створювати закриті водойми, здійснювати
перебудову, а також дозволяти будівництво на
своїй ділянці іншим особам. Власник земельної
ділянки набуває право власності на зведені ним
будівлі, споруди та інше нерухоме майно. Право
власника на забудову здійснюється ним за умови
додержання архітектурних, будівельних, санітарних, екологічних та інших норм і правил, а також за умови використання земельної ділянки за
її цільовим призначенням. Правові наслідки самочинної забудови, здійсненої власником на його земельній ділянці, встановлюються ст. 376
цього Кодексу.
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Житловий будинок, будівля, споруда, інше
нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями
будівельних норм і правил (ч. 1 ст. 376 ЦКУ).
Отже, ознаками самочинного будівництва,
у контексті ч. 1 ст. 376 ЦКУ, є: 1) будівництво на
земельній ділянці, що не була відведена для цієї
мети; 2) будівництво без належного дозволу; 3)
будівництво без належно затвердженого проекту;
4) будівництво з істотними порушеннями будівельних норм і правил.
При цьому будівництво буде самочинним
за наявності лише однієї згаданої ознаки, а не їх
сукупності.
Ознаки самочинного будівництва, наведені
у ч. 1 ст. 376 ЦКУ, кореспондуються з положенням інших нормативно-правових актів, а саме:
Закону України “Про основи містобудування”
(ст. 22), Закону України “Про планування та забудову територій” (ст. ст. 24, 27, 28, 29), Закону
України “Про архітектурну діяльність” (ст. 7).
Необхідно зазначити, що чинне законодавство не передбачає можливості визнання права
власності на самочинне будівництво на самовільно зайнятих земельних ділянках. Більше того,
самовільно зайняті земельні ділянки підлягають
поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування затрат, понесених за
час незаконного користування ними, а приведення земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будинків,
будівель і споруд, здійснюється за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки (ч. ч. 1-2 ст. 212 Земельного кодексу України) [4].
Крім того, за самовільне зайняття земельних ділянок передбачена як адміністративна (ст.
531 Кодексу України про адміністративні правопорушення) так і кримінальна (ст. 1971 Кримінального кодексу України) відповідальність. Проте, як слушно відзначає О.А. Вівчаренко, треба
чітко розрізняти самовільне зайняття земельної
ділянки та використання земельної ділянки без
належно оформлених правовстановлюючих документів. В останньому випадку йдеться про самовільну експлуатацію земельної ділянки, тобто
про випадки експлуатації земельної ділянки до
одержання відповідного документа, які не
пов’язані з порушенням права власності на земельну ділянку або користування нею [5, с. 84].

Умови, за яких на самочинне будівництво
може бути визнано право власності, наводяться у
ч. ч. 3, 5 ст. 376 ЦКУ. Так, ч. 3 ст. 376 ЦКУ передбачено, що право власності на самочинно
збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила самочинне будівництво на земельній ділянці, що не
була їй відведена для цієї мети, за умови надання
земельної ділянки у встановленому порядку особі під уже збудоване нерухоме майно, а відповідно до 5 ст. 376 ЦКУ, на вимогу власника (користувача) земельної ділянки суд може визнати за
ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує
права інших осіб.
Необхідно звернути також увагу на ч. 4 ст.
376 ЦКУ, в якій зазначено, якщо власник (користувач) земельної ділянки заперечує проти визнання права власності на нерухоме майно за
особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво на його земельній ділянці, або якщо це
порушує права інших осіб, майно підлягає знесенню особою, яка здійснила (здійснює) самочинне будівництво, або за її рахунок.
Системний аналіз положень ч. ч. 3-5 ст. 376
ЦКУ показує, що одним з головних моментів для
визнання права власності на самочинне будівництво у судовому порядку є визнання або невизнання відповідачем (органом державної влади
або місцевого самоврядування) позову. Це підтверджується, зокрема, ухвалою судової палати у
цивільних справах Верховного Суду України від
07.11.2007 року, де вказано, що, відмовляючи в
задоволенні позову, суд правильно виходив із
того, що власником будинку та земельної ділянки є Алуштинська міська рада, яка заперечує
проти визнання права власності за позивачем на
самочинно побудоване ним приміщення, тому позов не може бути задоволений на підставі ч. ч. 2, 4
ст. 376 ЦКУ. Проте, треба мати на увазі, що, згідно
з ч. 5 ст. 78 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПКУ), у разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення
про задоволення позову за умови, що дії відповідача не суперечать законодавству або не порушують
прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб.
Також дискусійним є питання щодо того,
як повинні застосовуватися положення ч. 3 ст.
376 ЦКУ та ч. 5 ст. 376 ЦКУ – окремо чи у системному зв’язку?
Однією із загальних вимог до форми нормативних актів є логічна послідовність. Зважаючи на цей критерій юридичної техніки, ч. 3 ст.
376 ЦКУ та ч. 5 ст. 376 ЦКУ повинні застосову-
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ватись окремо, оскільки між згаданими нормами
права існує ч. 4 ст. 376 ЦКУ, що визначає умови, за
яких самочинне будівництво підлягає знесенню.
Тобто законодавець у ч. 3 ст. 376 ЦКУ говорить
про визнання права власності на самочинне будівництво, у ч. 4 ст. 376 ЦКУ йдеться про знесення
самочинного будівництва, а ч. 5 ст. 376 ЦКУ знову
ж таки визначає умови, за яких можливе визнання
права власності на самочинне будівництво.
Якщо ж ч. 3 ст. 376 ЦКУ та ч. 5 ст. 376
ЦКУ необхідно застосовувати у системному
зв’язку, то доречним було б ч. 5 ст. 376 ЦКУ доповнити ч. 3 ст. 376 ЦКУ, або ж ч. 5 ст. 376 ЦКУ
вважати ч. 4 ст. 376 ЦКУ.
Стилістичний аналіз ч. 3 ст. 376 ЦКУ та ч.
5 ст. 376 ЦКУ також свідчить про окреме застосування згаданих норм права, тому що ч. 5 ст.
376 ЦКУ є загальною нормою, у той час як ч. 3
ст. 376 ЦКУ є спеціальною нормою.
Отже, ми вважаємо, що існування ч. 3 ст.
376 ЦКУ та ч. 5 ст. 376 ЦКУ у теперішній редакції дає всі підстави стверджувати про окреме застосування цих положень.
Як зазначено вище, законодавець визначив
чотири ознаки, за якими будівництво може бути
визнано самочинним. Проте визнання права власності на самочинне будівництво можливе лише за
умови надання земельної ділянки у встановленому
порядку особі під уже збудоване нерухоме майно,
про що зазначив Вищий господарський суд України у п. 3.2 Узагальнення судової практики розгляду
господарськими судами справ у спорах, пов'язаних
із земельними правовідносинами [6].
У зв’язку з наведеним виникає питання: чи
необхідне дотримання інших умов (наявність дозволу та належно затвердженого проекту, дотримання будівельних норм і правил)? Ми вважаємо,
що так. Але ж це неможливо. І ось чому.
Згідно зі ст. 29 Закону України “Про планування та забудову територій”, дозвіл на виконання будівельних робіт – це документ, який засвідчує право замовника та підрядника на виконання підготовчих (якщо підготовчі роботи не
були виконані раніше відповідно до дозволу на
виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж і споруд. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями державного
архітектурно-будівельного контролю. Замовник і
підрядник для одержання дозволу на виконання
будівельних робіт подають до відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю письмову заяву, до якої від замовника будівництва додаються такі документи: документ,
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що засвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, або договір суперфіцію;
проектна документація на будівництво, погоджена та затверджена в порядку, визначеному
законодавством; відомості про здійснення авторського і технічного нагляду тощо.
Проте, як зазначено вище, земельна ділянка
надається під уже збудоване приміщення, що
унеможливлює отримання дозволу до отримання
земельної ділянки під будівництво.
Це саме стосується і належно затвердженого проекту.
У науково-практичному коментарі Цивільного кодексу України, наводиться думка про те,
що зазначена норма (ч. 3 ст. 376 ЦКУ – виділено
автором) спрямована на захист прав та інтересів
особи-забудовника, самочинність будівництва якої
полягає саме в будівництві нерухомого об’єкта на
земельній ділянці, що не призначена для цієї мети,
але з дотриманням усіх будівельних, санітарних,
пожежних та інших норм [7, с. 525].
Зміна цільового призначення земель, які
перебувають у власності громадян або юридичних осіб, здійснюється за ініціативою власників
земельних ділянок у порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України (ч. 3 ст. 20 Земельного кодексу України). Порядок зміни цільового
призначення земель, які перебувають у власності
громадян або юридичних осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
11.04.2002 року №502. Однак цей порядок передбачає зміну цільового призначення лише щодо земельних ділянок, які перебувають у власності
громадян або юридичних осіб, що підтверджується
державним актом. Це випливає зі змісту п. 12 згаданого Порядку, який визначає, що рішення сільської, селищної, міської ради або відповідного органу виконавчої влади про зміну цільового призначення земельної ділянки є підставою для оформлення громадянину або юридичній особі державного акта на право власності на земельну ділянку зі
зміненим цільовим призначенням.
Отже, невизначеним залишається питання,
як бути із земельними ділянками, наданими в
оренду землекористувачам.
Ще одним проблемним питанням є самочинне здійснення реконструкції, адже ч. 3 ст. 376
ЦКУ регламентує виключно самочинне будівництво на земельній ділянці, що не була відведена
для цієї мети.
Здійснення реконструкції також передбачає
обов’язкову наявність належно затвердженого
проекту, адже відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону
України “Про планування та забудову територій”,
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проектна документація на будівництво об'єктів містобудування розробляється згідно з вихідними
даними на проектування з дотриманням вимог
державних стандартів, норм і правил, регіональних
і місцевих правил забудови та затверджується замовником в установленому законом порядку.
Вищий господарський суд України, переглядаючи рішення суду першої інстанції про визнання права власності на самочинно реконструйоване приміщення, постановою №9/118/09 від
18.02.2010 року зазначив таке.
Судом першої інстанції встановлено, що
позивачем не були порушені умови ст. 25 Закону
України “Про оренду землі” стосовно отримання
від орендодавця письмової згоди на будівництво
нових об'єктів на орендованій земельній ділянці,
оскільки позивачем була здійснена лише внутрішня реконструкція, саме в межах існуючої будівлі позивачем і було здійснено реконструкцію та
переобладнання нерухомого майна. Веранда літ.
А -1 була добудована лише до другого поверху
та тримається на стовпах, що підтверджується
фотознімками, доданими до висновку експерта
Регіональної торгово-промислової палати Миколаївської області від 19.08.2009 року №120-1357.
Отже, добудована веранда не пов'язана фундаментом із землею та не займає земельну ділянку.
Судом першої інстанції встановлено, що
будівництво не порушує права інших осіб, земельна ділянка надана позивачу на умовах оренди,
самочинне будівництво в подальшому погоджене
з Управлінням містобудування та архітектури
виконкому Миколаївської міської ради, про що
свідчить лист від 11.08.2009 року №17-2745.
Враховуючи, що здійснена позивачем самочинна реконструкція не порушує права чи охоронюваних законом інтересів інших осіб, а позовні
вимоги ґрунтуються на вимогах закону, тому суд
першої інстанції дійшов правомірного висновку,
що позовні вимоги підлягають задоволенню [8].
Необхідною умовою для визнання права
власності на самочинне будівництво є наявність
відповідача у справі та спору між сторонами,
оскільки: підприємства, установи, організації,
інші юридичні особи (у тому числі іноземні),
громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою
підвідомчістю господарських справ за захистом
своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів (ч. 1 ст. 1 ГПКУ); ст.
21 ГПКУ передбачає, що сторонами в судовому

процесі - позивачами і відповідачами - можуть
бути підприємства та організації, зазначені у
статті 1 цього Кодексу, відповідачами є підприємства та організації, яким пред'явлено позовну
вимогу; господарський суд порушує справи за
позовними заявами (ч. 1 ст. 2 ГПКУ).
Отже, відсутність спору між сторонами
призводить до відмови у задоволенні позову.
Насамкінець зазначимо, що існування такого способу захисту прав і законних інтересів судом, як визнання права власності на самочинне
будівництво, необґрунтоване, оскільки суд перебирає на себе повноваження Державної архітектурно-будівельної інспекції України, яка здійснює заходи щодо державного архітектурнобудівельного контролю для забезпечення під час
забудови територій, розміщення і будівництва
об’єктів архітектури додержання суб’єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, місцевих
правил забудови населених пунктів, вимог вихідних даних, а також захист прав споживачів будівельної продукції. У зв’язку з наведеним, доречна
думка Л.В. Карпенка, який вважає, що у справах
про визнання права власності на об’єкт самочинного будівництва у разі виникнення потреби у спеціальних знаннях призначаються комплексні судові
експертизи (будівельно-технічна, санітарно-екологічна, пожежно-технічна, електротехнічна експертиза, експертиза з охорони праці та промислової
безпеки) [9, С. 49].
Проте, на нашу думку, ч. ч. 3, 5 потрібно
виключити зі ст. 376 ЦКУ, надавши право розгляду заяв про визнання права власності на самочинне будівництво Державній архітектурнобудівель-ній інспекції України й органам місцевого самоврядування (органам виконавчої влади). До суду ж варто оскаржувати лише дії або
бездіяльність Державної архітектурно-будівельної інспекції України й органів місцевого самоврядування (органів виконавчої влади) при вирішенні згаданих заяв. Такий приклад уже мав місце, коли Законом України “Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України” №3201IV від 15.12. 2005 року виключено ч. 4 ст. 331
ЦКУ, яка передбачала, що за заявою заінтересованої особи суд може визнати її власником недобудованого нерухомого майна, якщо буде встановлено, що частка робіт, яка не виконана відповідно до проекту, є незначною.
Підсумовуючи наведене, можна прийти до
таких висновків: 1. Чинне законодавство не передбачає можливості визнання права власності
на самочинне будівництво на самовільно зайня-
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тих земельних ділянках. 2. Положення ч. 3 ст.
376 ЦКУ та ч. 5 ст. 376 ЦКУ повинні застосовуватись окремо. 3. Необхідно умовою для визнання права власності на самочинне будівництво є
наявність відповідача у справі та спору між сторонами. 4. Потрібно виключити ч. ч. 3, 5 ст. 376
ЦКУ, надавши право розгляду заяв про визнання
права власності на самочинне будівництво, Державній архітектурно-будівельній інспекції України та органам місцевого самоврядування (органам виконавчої влади).
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А.А. Butirskiy
Confession of right of ownership on the arbitrary built real estate in economic legal relationships:
problems of application
Summary
Legal basis of the confession of ownership are analysed In article on without permission built real estate, problem-solving questions, which appear when using the legal rates, which adjusts the data a legal relations. Also judicial practice is analysed in article on given to question and are given offers for improvements
acting legislation.
А.А. Бутырский
Признание права собственности на самовольно построенное недвижимое имущество
в хозяйственном правоотношении: проблемы применения
Аннотация
Анализируются правовые основания признания права собственности на самовольно построенное
недвижимое имущество, проблемные вопросы, которые возникают при применении правовых норм, которые регулирует данные правоотношения. Рассматривается судебная практика по данному вопросу и
подаются предложения относительно усовершенствования действующего законодательства.
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Досліджуються правові основи національної екологічної політики України з позиції урахування норм
міжнародного права навколишнього середовища, зокрема напрацьованих у ході роботи Всесвітніх саммітів з
охорони довкілля. Увага звертається, перш за все, на концепцію сталого розвитку та її вплив на формування та
реалізацію екологічної політики країн світу, у тому числі і України.
Ключові слова: концепція сталого розвитку, національна екологічна політика, нормативно-правові основи екологічної політики України, міжнародно-правові основи екологічної політики.

Постановка проблеми. Сфера природоохоронної діяльності та природокористування потребує сьогодні якісно нових підходів. Зростання
кількості та масштабів глобальних екологічних
проблем, які становлять загрозу виживанню
людства, вимагають докорінного переосмислення ставлення суспільства до навколишнього середовища. Значний поступ у даній сфері спостерігається на рівні міжнародного співробітництва.
Так, починаючи з другої половини минулого
століття, під егідою ООН систематично проводяться Всесвітні самміти з питань навколишнього середовища та розвитку (Стокгольм, 1972 р.;
Ріо-де-Жанейро, 1992 р.; Йоганнесбург 2002 р.),
у яких беруть участь представники більшості
країн світу. Проблема забезпечення сталості екологічного розвитку стала однією із восьми Цілей
Розвитку Тисячоліття, проголошених у Декларації Тисячоліття ООН (2000 р.).
Документи, які з’явились у результаті роботи названих вище та інших міжнародних конференцій, нарад, зустрічей тощо, ставлять перед
усім людством певні завдання, котрі потрібно
виконувати у найстисліші строки. Перш за все,
необхідно якнайшвидше змінити антропоцентричні пріоритети у взаєминах суспільства з довкіллям. Існує потреба у докорінних змінах у світогляді людини задля усвідомлення цінності та
необхідності підтримання довкілля у стабільному стані та у всьому його видовому, популяційному та екосистемному різноманітті як основи
збереження та подальшого розвитку людства.
Так, лауреат Нобелівської премії з економіки
(1998 р.) Амартьян Сен зазначав, що “людський
розвиток не можна відокремити від екології і навколишнього середовища. Справді, важливі компоненти людської свободи – і ключові складові

нашого життя – повністю залежать від цілісності
навколишнього середовища” [17, с.5].
Водночас усі ці ідеї, проголошені на міжнародному рівні, повинні бути належно сприйняті кожної країною світу: починаючи від її владних
структур і закінчуючи кожною окремою особою.
Можливість їх реалізації й ефективність застосування безпосередньо залежать від того, як вони
будуть враховані у національному законодавстві
окремих держав і відображені у їх національній
екологічній політиці.
Ступінь наукової розробки. Проблеми
формування та розвитку екологічної політики є
предметом дослідження А. С. Акішина, В. М.
Морозової, С. В. Устінкіна, В. Шевчука, Н. В.
Шуленіної та ін. Питанням концепції сталого
розвитку та можливого застосування її принципів при реалізації завдань державної політики, в
тому числі екологічної, присвячені праці С. М.
Бобильова, Є. Буравльова, Б. М. Данилишина, В.
М. Трегобчука тощо.
Мета дослідження – аналіз правових основ національної екологічної політики України
та з’ясування, як при їх формуванні враховуються базові принципи міжнародного права охорони
довкілля, сформульовані у відповідних міжнародно-правових документах. Враховуючи поставлену мету, основними завданнями дослідження є:
виділити ключові підходи до питань охорони
довкілля вироблені на міжнародному рівні; дати
загальну характеристику концепції сталого розвитку та її ролі у формуванні екологічної політики; проаналізувати національне законодавство,
яке визначає правові основи екологічної політики України, на предмет його відповідності нормам міжнародного права.
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Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі суспільного розвитку екологічна політика виступає в якості “значимого, самостійного, структурно оформленого напрямку державної
діяльності, який тісно пов’язаний із соціальноекономічними та політичними процесами на міжнародному рівні та всередині самої держави”
[10, с.57]. Виділення екологічної політики у самостійний елемент загальної державної політики
(нарівні з економічною, соціальною, військовою,
інформаційною та ін.) у розвинених країнах світу
відбулось у 70-80-ті роки минулого століття як
наслідок наростання кризових явищ екологічного
характеру. Її основу становить офіційно прийнята загальна концепція розв’язання екологічної
проблеми, яка безпосередньо визначає зміст як
власне державної екологічної політики, так і підхід органів влади до екологічних аспектів усього
комплексу проблем соціально-економіч-ного розвитку країни [15].
Погляди на сутність екополітики суттєво
розрізняються: одні дослідники акцентують увагу на системі заходів щодо захисту довкілля, інші – на раціональному використанні природних
ресурсів. Проте, у будь-якому випадку екополітика охоплює два основні напрями, зорієнтовані
на протидію виснаженню довкілля та його компонентів (кількісне погіршення) і забрудненню
довкілля (якісне погіршення).
Науковці виділяють три види державної
екологічної політики: управлінська, коли суб’єкти, відповідальні за реалізацію екополітики, концентрують свої зусилля на технічній стороні
прийняття рішень; плюралістична, коли в реалізації екополітики разом із державними органами
беруть участь неурядові організації; колективна
– коли держава передає низку повноважень у
прийнятті рішень групі громадян, яких це рішення стосується в першу чергу [20, с. 56].
Із середини ХХ ст. спостерігається політизація екологічної проблематики та екологізація
політичних процесів на тлі загальної глобалізації. Екологічна складова сучасного політичного
процесу проявляється у кількох аспектах. Першим чинником екологічного характеру, який повинен враховуватись у політичному процесі, виступає обмеженість природних ресурсів, що призводить до конкурентної боротьби в умовах владно-ієрархічних відносин у сфері природокористування. Другим чинником є неминучість і незворотність наслідків погіршення довкілля. І,
нарешті, третій чинник, який повинен братись до
уваги, це глобальний характер екологічної складової, що спричиняє необхідність координації
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зусиль держав на регіональному та міжнародному рівнях співпраці [10, с.59].
Планетарний масштаб екологічних проблем зумовлює потребу вироблення, по можливості, максимально уніфікованого підходу до
організації природоохоронних заходів у різних
країнах світу. Провідна роль у цій сфері належить ООН, під егідою якої функціонує ціла низка міжнародних організацій екологічного спрямування (наприклад, Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Міжнародний союз охорони природи (МСОП) та ін. [7, с.30-35; 9,
с.13-18]), а також проводяться різноманітні міжнародні конференції. Саме завдяки та у результаті їх діяльності вироблені загальновизнані постулати, які беруться за основу екологічної політики
(як міжнародної, так і національної).
На даний час однією із базових підвалин
екополітики у світі визнана концепція сталого
розвитку (sustainable development). Основні положення концепції сформульовані у доповіді
“Наше спільне майбутнє”, підготовленій Міжнародною комісією з навколишнього середовища
та розвитку (1987 р.). Зокрема, у цій доповіді зазначалося, що сталий розвиток передбачає задоволення потреб теперішніх поколінь людей та не
становить загрозу можливості задоволення аналогічних потреб прийдешніх поколінь [13, с.5051]. Саме таке формулювання сутності сталого
розвитку широко застосовується сьогодні як базове у багатьох країнах.
Сталий розвиток ґрунтується на поєднанні
трьох рівнопорядкових за значенням складових:
економічній, екологічній та соціальній. Зокрема,
сталий розвиток в екологічній сфері має на меті
забезпечення збалансованості економіки та екології, тобто досягнення такого ступеня розвитку,
коли людство у виробничій чи іншій економічній
діяльності уникає руйнування середовища існування [14; 16, с.3-4; 17, с.5-7].
Прихильність до даної концепції неодноразово підтверджувалася на високому міжнародному рівні. Так, у Декларації тисячоліття ООН
(2000 р.) проголошується, що “ми знову заявляємо
про свою підтримку принципів сталого розвитку, в
тому числі тих, які викладені у Порядку денному
на ХХІ століття ” [2, п.22]. Аналогічні положення
закріплені у Йоганнесбурзькій декларації зі сталого
розвитку [1, п.1, 8 та ін.].
Які ж законодавчі основи здійснення екологічної політики в Україні та в якій мірі в них
враховані відповідні міжнародно-правові принципи та норми і, перш за все, концепція сталого
розвитку? Якщо аналізувати екологічне законо-
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давство загалом, то сам термін “сталий розвиток”
зустрічається в його нормах неодноразово1. Проте чи стала концепція сталого розвитку основою
екологічної політики в Україні? Достатніх підстав, щоб дати абсолютно ствердну відповідь на
це питання, мабуть, немає. Отже, спробуємо аргументувати таку позицію.
Тривалий час єдиним документом, який
визначав засади національної екологічної політики України, були Основні напрями державної
політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення
екологічної безпеки (1998 р.) (далі – Основні напрями) [3]. Їх реалізація передбачалась у три
етапи, часові рамки яких досить нечітко визначались. Так, в Основних напрямах указувалося, що:
перший етап охоплює період з 1997 р. по 2000 р.,
другий етап розрахований на 10-15 років, починаючи з 1998 р., здійснення заходів третього
етапу “фрагментарно … розпочалось у 1996 р., а
більш широке - відповідно до темпів стабілізації
економіки країни” [3]. Також у документі зазначалося, що завдання третього етапу повинні виконуватись із урахуванням основних засад концепції сталого розвитку. Аналіз змісту документу дозволяє зробити висновок, що в Основних
напрямах дана концепція та її основні ідеї належно враховані не були.
У 2007 році в Україні схвалена Концепція
національної екологічної політики на період до
2020 р. (далі – Концепція) [6], яка на даний момент часу визначає спрямованість дій держави у
природоохоронній сфері. Нею дія згаданого вище документа не скасовується, проте, аналізуючи
зміст Концепції, можна дійти висновку, що саме
її норми є пріоритетними при формуванні, подальшому розвитку та реалізації екологічної політики України. На обґрунтування необхідності
“розроблення оновленої національної екологічної політики” в Концепції наводяться такі аргументи: - відсутність ефективної системи управління у сфері охорони навколишнього природного середовища; - значно повільніші, порівняно з
очікуваними, темпи проведення структурних реформ і модернізації технологічних процесів; ряд подій міжнародного характеру (наприклад,
Всесвітній самміт зі сталого розвитку (2002 р.);
Конференція міністрів навколишнього середовища “Довкілля для Європи” (2003 р.) та наяв-

1

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

ність в України зобов’язань за відповідними міжнародними договорами.
У контексті досліджуваної проблеми зупинимось детальніше на останньому із наведених
аргументів. Безперечно, суттєве значення в актуалізації концепції сталого розвитку відіграв уже
згадуваний Всесвітній самміт у Йоганнесбурзі,
який відбувся у 2002 р. Як наслідок, в Україні
затвердили Комплексну програму реалізації на
національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 20032015 роки (далі – Комплексна програма) [5], була
розроблена з метою забезпечення комплексного
системного підходу до формування та реалізації
державної політики на принципах сталого розвитку. У постанові уряду, якою затверджено Комплексну програму, вказується, що реалізація рішень Йоганнесбурзького самміту на період до
2015 року є одним із пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої влади. Інформація про
хід виконання програми щорічно повинна доповідатись уряду України Міністерством охорони навколишнього середовища спільно із НАН України.
Правда, затвердження Кабінетом Міністрів України Комплексної програми не знівелювало потребу
прийняття спеціального закону про основні засади
сталого розвитку України, на що неодноразово
зверталась увага як теоретиків, так і практиків [8,
с.20-23; 16, с.4, 10-11; 18].
У Національній доповіді про стан довкілля
України у 2007 р. зазначається, що серед пріоритетів реалізації державної екологічної політики є
її “утвердження як інтегрованого чинника соціально-економічного розвитку з метою переходу
до екологічно збалансованого розвитку” [11,
с.224]. Саме це спрямування реалізації екологічної політики в Україні намагалися закріпити у
Концепції національної екологічної політики.
Справді, в цьому документі значно враховані
пріоритети сталого розвитку. Так, серед принципів екологічної політики України першим названо принцип рівності трьох складових розвитку
держави (економічної, екологічної, соціальної),
що зумовлює орієнтування на пріоритети сталого
розвитку. Серед інших принципів, які безпосередньо випливають із названого вище, можна виділити такі: принцип інтегрування питань охорони
довкілля та раціонального природокористування
(тобто екологічних цілей) у секторальну політику на паритетних началах із економічними та
соціальними цілями; принцип між секторального
партнерства та залучення до реалізації екологічної політики усіх зацікавлених сторін, адже тільки спільні зусилля усіх є запорукою успішної
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реалізації екологічної політики. З урахуванням основних пріоритетів сталого розвитку визначено
основні цілі та завдання національної екологічної
політики, а також індикатори її ефективності.
Прийняття Концепції є тільки одним із
кроків на шляху формування правових основ національної екологічної політики. Наступним повинно стати затвердження відповідної Стратегії,
що передбачено у Концепції. Але, незважаючи
на те, що з часу прийняття останньої минуло вже
три роки, законопроект про Стратегію національної екологічної політки України перебуває
тільки на стадії обговорення в парламенті [4].
Висновки. Незважаючи на складну екологічну ситуацію в Україні, національна екологічна
політика держави все ще не має чіткого законодавчого закріплення. Існуючі нормативно-правові акти дуже часто декларативні, містять загальні
положення без розробленого механізму їх реалізації. Окрім того, природоохоронна діяльність і
надалі не отримує належного фінансового забезпечення, з одного боку, за рахунок бюджетних
коштів, а з іншого - практично не діють передбачені законодавством економіко-правові інструменти, що не стимулює розвиток інших джерел
фінансування.
Отже, необхідно щонайменше: доопрацювати й ухвалити Національну стратегію сталого
розвитку України та Стратегію національної
екологічної політики України; наповнити ці документи чітко сформульованими приписами, а не
гаслами; розробити дієві механізми їх виконання
і контролю процесу реалізації норм цих актів;
передбачити реальну відповідальність конкретних суб’єктів за належне виконання відповідних
напрямів екологічної політики.
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L.V. Strutynska-Struk
National Environmental Policy of Ukraine in the context of sustainable development
Summary
Legal frameworks of national environmental policy of Ukraine are investigated from position of
account of norms of International Environmental Law. Positions are analysed mainly accepted during work
of the World summits of environmental protection. Attention applies, foremost, on concept of sustainable
development and its influence on forming and realization of environmental policy in the world countries,
including Ukraine.
Key words: concept of sustainable development, national environmental policy, legal bases of
environmental policy of Ukraine, the international legal basis for environmental policy.
Л.В. Струтинская-Струк
Национальная экологическая политика Украины
в контексте концепции устойчивого развития
Аннотация
Анализируются правовые основы национальной экологической политики Украины с позиций
учета норм международного права окружающей среды, в частности сформулированных в ходе работы Всемирных саммитов по охране окружающей среды. Внимание акцентируется, в первую очередь,
на концепции устойчивого развития и ее влияние на формирование и реализацию экологической политики стран мира, в том числе и Украины.
Ключевые слова: концепция устойчивого развития; национальная экологическая политика, нормативно-правовые основы экологической политики Украины; международно-правовые основы экологической политики.
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ
Досліджено інститут надання адміністративних послуг органами державної влади. Визначено поняття,
сутність, ознаки та підстави класифікації адміністративних послуг.
Ключові слова: адміністративні послуги, поняття, ознаки, підстави класифікації.

Постановка проблеми. Надання адміністративних послуг – визначальна парадигма реалізації повноважень органів державної влади.
У країнах Європейського Союзу, де відкритість,
прозорість і підзвітність є обов'язковими умовами роботи державних інститутів, уже створена
відповідна нормативно-правова база, розроблені
концепції та програми забезпечення стандартів
якості таких послуг. В Україні стан реалізації адміністративної реформи навіть не відповідає вимогам, що містяться в Концепції адміністративної
реформи в Україні [1]. Задля поліпшення стану
публічного адміністрування в Україні виникає необхідність усестороннього наукового дослідження
інституту надання адміністративних послуг.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженню ролі та значення адміністративних
послуг чимало уваги приділяли такі адміністративісти: Авер’янов В.Б, Голосніченко І.П, Колпаков В.К., Кузьменко О.В., Селіванов А.О., Калюжний Р.А. та ін. Розвиток суспільних відносин,
у тому числі, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, призводить до необхідності їх
постійного всестороннього дослідження.
Мета статті. Виходячи з вищенаведеного,
метою статті є комплексне дослідження інституту надання адміністративних послуг органами
державної влади.
Виклад основного матеріалу. Найголовнішою ознакою демократичного суспільства і
правової держави є вільне й ефективне здійснення людиною належних їй прав і свобод. Принципово нова роль держави у відносинах з людиною
визначена Конституцією України, згідно з якою,
права і свободи людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави [2]. Глибинний сенс нової історичної парадигми взаємин
між державою і людиною полягає в тому, щоб
місце панівної в минулому ідеології "керування"
держави людиною посіла протилежна – ідеологія
"служіння" держави людині.
Практичне втілення зазначеної ролі держави можливе лише за умови реалізації передбаченого Конституцією України принципу верховенства права, підпорядкування діяльності дер66

жавних інститутів потребам реалізації та захисту
прав людини, забезпечення їх пріоритетності перед усіма іншими цінностями демократичного
суспільства.
Визнання людини, її життя і здоров'я, честі
та гідності найвищою соціальною цінністю вимагає переосмислення ролі держави та радикальної
зміни відносин між владою та громадянами. Сучасна держава не управляє суспільством, а надає
йому послуги. Громадяни є не прохачами у відносинах з органами влади, а споживачами послуг.
Упровадження доктрини адміністративних
послуг має здійснюватися на єдиних засадах, що
вимагає визначення поняття "адміністративні
послуги" з'ясування його ознак, сутності та здійснення класифікації.
Визначення поняття «послуги» розуміють порізному. Наприклад, В. Авер'янов, підтверджуючи
правомірність і термінологічну визначеність поняття "послуги" з боку органів виконавчої влади,
звертає увагу на певну недоречність характеристики цих послуг як "управлінських" (чи "адміністративних"). Натомість акцентує увагу не на "владно-організаційному" аспекті відповідних дій, а на
їх "виконавсько-зобов'язальному" аспекті і вважає,
що розглядуваний вид діяльності органів виконавчої влади правильніше визначити як "виконавські
послуги" [3, с.12].
На думку В.К.Колпакова, відносини адміністративних послуг, або “сервісні” відносини
виникають у зв’язку зі зверненнями фізичних,
юридичних або інших колективних осіб до носія
владних повноважень, щодо реалізації суб’єктом
звернення своїх прав, свобод і законних інтересів
шляхом прийняття владного рішення. В українському адміністративному праві вони отримали
назву реординаційних відносин. Адміністративна
послуга – результат здійснення владних повноважень уповноваженим суб’єктом, який відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення
умов реалізації фізичними, юридичними або іншими колективними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів
(ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення
реєстрації тощо) [4, с.18].
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У проекті Адміністративно-процедурного
кодексу, запропонованого Міністерством юстиції
України, адміністративна послуга визначається як
результат визначеної нормативно-правовими актами діяльності уповноваженого суб'єкта, що
здійснюється за заявою фізичної або юридичної
особи щодо юридичного оформлення умов реалізації прав і свобод фізичної особи та прав і законних інтересів юридичної особи (видача дозволів, ліцензій, сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації та інших дій) [5, с.17].
В Україні питання надання та регламентації адміністративних послуг вперше набуло державного рівня після видання Указу Президента
України від 22.07.98р. № 810 «Про заходи щодо
впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» [6].
Розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України «Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами
виконавчої влади» від 15 лютого 2006 року встановлено, що адміністративна послуга – результат
здійснення владних повноважень уповноваженим суб’єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації
фізичними та юридичними особами прав, свобод
і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо) [7].
Отже, адміністративна послуга – це спрямована діяльність уповноважених органів державної влади на забезпечення суб’єктивних прав
фізичних і юридичних осіб, яка здійснюється за
заявою цих осіб і результатом цієї діяльності є
видання адміністративного акта.
Ідентифікувати діяльність органів державної влади як надання адміністративних послуг
можна завдяки ознакам, які характеризують адміністративні послуги. Так, адміністративна послуга надається за зверненням приватної фізичної або юридичної особи; контрольна діяльність
(перевірки, ревізії, інспектування тощо) та інша
"втручальна" діяльність адміністративного органу не є адміністративними послугами; надання
адміністративних послуг пов'язане із забезпеченням умов реалізації суб'єктивних прав конкретної приватної особи (найбільш типовими зразками адміністративних послуг є різноманітна діяльність щодо проведення реєстрації, видачі дозволів, ліцензій тощо); адміністративні послуги
надаються адміністративними органами й обов'язково через реалізацію владних повноважень;
право на отримання особою конкретної адміністративної послуги та відповідне повноваження

адміністративного органу має визначатися лише
законом; результатом адміністративної послуги
у процедурному значенні є адміністративний акт
- рішення або дія адміністративного органу, яким
задовольняється звернення особи. Такий адміністративний акт має конкретного адресата - споживача адміністративної послуги, тобто особу
яка звернулася за даною послугою.
В. Авер'янов серед обов'язкових ознак адміністративних послуг називає те, що приватні
особи мають право на свій розсуд користуватися
результатами надання адміністративних послуг.
В. Тимощук, як другорядну ознаку адміністративних послуг, виділяє їх типовість, або ординарність. Ця ознака особливо актуальна для адміністративних послуг, які можуть надаватися через
"універсами послуг", де спілкування між адміністративним органом і особою фактично є "документальним" і, як правило, не вимагає особистого
контакту з особою [8, с.125-126].
Щоб ліпше розуміти адміністративні послуги, потрібно здійснити їх класифікацію на
окремі види.
Одним з критеріїв класифікації адміністративних послуг є зміст адміністративної діяльності
щодо надання адміністративних послуг: видача
дозволів (наприклад, на заняття окремими видами підприємницької діяльності, на проведення
мітингів, демонстрацій, на розміщення реклами,
на придбання, зберігання, носіння та перевезення
зброї, в тому числі акредитація, атестація, сертифікація (наприклад, акредитація вищих навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, атестація підприємств, робочих місць, сертифікація товарів, робіт і послуг); реєстрація з веденням реєстрів (реєстрація актів громадянського стану,
суб'єктів підприємницької діяльності, автомототранспортних засобів), у тому числі легалізація
суб'єктів (наприклад, легалізація об'єднань громадян), легалізація актів (консульська легалізація
документів), нострифікація (визнання дипломів,
виданих в інших країнах) та верифікація (встановлення достовірності сертифікатів про походження товарів з України).
Також адміністративні послуги можна
класифікувати за рівнем установлення повноважень щодо надання адміністративних послуг та
правового регулювання процедури їх надання,
це: адміністративні послуги з централізованим
регулюванням (закони, акти Президента України, Кабінету Міністрів України та центральних
органів виконавчої влади), адміністративні послуги з локальним регулюванням (акти органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконав-
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чої влади), адміністративні послуги зі "змішаним"
регулюванням (коли йдеться водночас про централізоване та локальне регулювання).
Вирішальна роль у правовому регулюванні
взаємин між державою і людиною належить галузі адміністративного права, норми якої покликані
забезпечувати конкретне застосування конституційних приписів щодо різноманітних прав і свобод громадян у їх численних стосунках з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування,
посадовими особами [9, с. 150, 171.].
Положення ст. 4 Конституції України про
те, що метою діяльності держави є забезпечення
особистих прав і свобод, цілком логічно розвивається в Концепції адміністративної реформи в
Україні, в якій декларується надання державних
та громадських послуг шляхом реалізації таких
прав і свобод. Це надзвичайно важливе визнання
того, що відносини громадянина з державою не
обмежуються виконанням обов'язків і можливим
покаранням за їх невиконання. Не підлягає сумніву, що реформування спрямоване насамперед на
підвищення ефективності діяльності державного
апарату, підвищення його відповідальності за надання якісних послуг населенню.
Реалізація об’єктивних потреб демократичного розвитку суспільства щодо захисту прав
громадян у випадках їх порушення публічною
адміністрацією знайшла своє вираження у створенні адміністративних судів і адміністративного
судочинства [10, с.5].
Одним із пріоритетних напрямів українського державотворення є проведення адміністративної реформи, яка мала б на меті істотне підвищення ефективності системи управління в нашій
країні. Ідеться про вдосконалення управлінської
вертикалі, розмежування і збалансування повноважень та відповідальності органів виконавчої
влади і місцевого самоврядування. Україна тепер
зазнає серйозних трансформацій політикоправових систем, і саме галузь адміністративного
права потребує істотних перетворень, оскільки
адміністративне право є однією з провідних галузей права в кожній демократичній країні. Як відомо зі світового досвіду сучасних розвинених
держав Європи, демократична перебудова національних адміністративно-правових доктрин і законодавства тривала по кілька десятків років. Що
ж до України, то проведення адміністративної реформи є одним з основних чинників, які викликають суттєві зміни у правовому полі держави.
Досвід європейських країн у цьому напрямі міг би
стати у пригоді у разі визначення концептуаль-
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них підходів для виконання завдань адміністративної реформи в Україні.
Проведення адміністративної реформи в
Україні забезпечить ефективну роботу всіх підсистем і ланок державно-управлінського механізму. Шляхом послідовного здійснення адміністративної реформи буде розв'язана одна з ключових проблем державного управління – проблема
невизначеності інституційно-владних повноважень і організаційно-кадрових принципів діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Нова модель суспільного управління повинна базуватися на визнанні таких
пріоритетів, як орієнтація на клієнта – споживача
адміністративних послуг, підвищення гнучкості
управління, готовності до змін, впровадження
ринкових методів, досягнень й інструментів менеджменту та маркетингу, втілення нової організаційної культури суспільного управління, досягнення раціонального балансу політичних і адміністративних факторів управління. Спираючись
на національні цінності, враховуючи вітчизняні
реалії, доцільно орієнтуватися на спільні принципи державного управління для країн - членів
Європейського Союзу, завдяки чому відкривається можливість інтеграції в Європейський адміністративний простір.
Однією з основних причин необхідності адміністративних перетворень полягає у великому
збільшенні витрат держави. Багато країн уже тривалий час не можуть подолати дефіцит державного
бюджету, що негативно впливає на економічний
розвиток. Значно цей дефіцит пов'язаний з великими витратами на різні соціальні програми. Одночасно
посилюється зростання невдоволення населення якістю державних послуг і механізмом їх розподілу.
Сучасний стан надання адміністративних
послуг також характеризується багатьма недоліками об'єктивного та суб'єктивного характеру.
Окремі проблеми зумовлені недосконалим законодавством, яке не завжди враховує потреби та
інтереси приватних осіб при регулюванні їх відносин з адміністративними органами (наявність
необґрунтованих видів адміністративних послуг;
"подрібнення" адміністративних послуг на окремі платні послуги; проблеми доступу до інформації, необхідної для отримання адміністративних послуг тощо). Протягом останніх років явно
простежується чітка тенденція до збільшення кількості адміністративних послуг, за які з громадян
і підприємців стягується плата до бюджетів окремих органів влади. Ці послуги найчастіше неконкурентні, і громадяни не мають вибору отримати
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цю послугу в органі влади чи в іншого юридичного суб'єкта.
Фактично надання органами влади різноманітних послуг населенню, хоча такі послуги й випливають з повноважень органів влади, є альтернативним засобом фінансування діяльності органів
влади (додатковим до фінансування з державного
бюджету). Тому така практика є додатковим фінансовим навантаженням на громадян країни.
Інколи, заперечуючи платність адміністративних послуг, пропонується зробити всі
адміністративні послуги для особи безкоштовними. Але встановлення справедливої чіткої плати
за адміністративні послуги може запобігти корупції, адже "безкоштовна невизначеність" часто
змушує шукати шляхів до визначеності, але не
завжди законної. Крім того, плата за послуги може
бути дієвим інструментом для мотивації службовців надавати послуги якісно, особливо у випадку,
коли від цих коштів прямо залежатиме фінансування відповідного адміністративного органу та
преміювання службовців. Зробити більшість адміністративних послуг безоплатними для користувачів сьогодні не наважуються навіть економічно
розвинені держави. Хоча окремі адміністративні
послуги повинні бути безплатними для особи.
На думку Г. Чміленко, першочерговою
проблемою у сфері публічних послуг є необхідність припинення практики надання органами
виконавчої влади платних послуг господарського
характеру. Для цього, а також для впровадження
справжньої ідеології служіння держави людині,
може використовуватись теорія адміністративних
послуг, яка б визначила завдання сучасної демократичної держави, обґрунтовані критерії розмежування різних видів публічних послуг, ознаки
адміністративних послуг, стандарти визначення
якості адміністративних послуг [11, с.90].
Поліпшення якості обслуговування громадян – одне із завдань Концепції адміністративної
реформи, яка визначає «послуги» як діяльність з
обслуговування громадян, що полягає не тільки у
їх наданні, але й ефективному функціонуванні
органів влади. Тому на сучасному етапі розвитку
науки адміністративного права існує реальна
можливість здійснити вплив на якість правового
регулювання й становлення практики державного управління шляхом побудови теорії надання
послуг як одного з видів позитивного державного управління.
Для поліпшення якості надання адміністративних послуг вважається за необхідне: інституційно розмежувати органи, які займаються виробленням політики, й органи, які займаються

поточним адмініструванням. У другій категорії
необхідно виділити органи, які надають адміністративні послуги та зосередити їх увагу на якісному наданні таких послуг; мінімізувати обсяг
(номенклатуру) адміністративних послуг, та залишити лише ті послуги, які зумовлені публічними інтересами. Для цього всі послуги необхідно переглянути і згрупувати: а) послуги, надання
яких потрібно залишити за державою та місцевим самоврядуванням; б) послуги, які можуть
бути скасовані без шкоди для суспільства та
держави; в) послуги, надання яких може бути
передано недержавним суб’єктам у порядку делегування або приватизації, але має здійснюватися під контролем і під відповідальність держави або місцевого самоврядування.
Зауважимо, що діяльність щодо перегляду
обсягу (номенклатури) адміністративних послуг
повинна здійснюватися постійно, необхідно максимально децентралізувати надання адміністративних послуг. Основним суб’єктом надання адміністративних послуг мають стати органи місцевого самоврядування. Це наблизить надання
адміністративних послуг до споживачів, що не
тільки зручно для останніх, але й сприятиме
більш точному визначенню їх потреб та очікувань, підвищить відповідальність влади. Крім
того, завдання щодо надання адміністративних
послуг доцільно передавати через відкриті механізми тендерів. Передача публічних завдань повинна відбуватися разом з відповідним публічним фінансуванням на цю діяльність. При цьому
процедура надання адміністративних послуг повинна ґрунтуватися на принципах цілісності (результативності) адміністративної послуги та
“єдиного вікна” – приватна особа подає заяву та
при потребі необхідний мінімум документів, а
збирання довідок, погодження тощо має здійснюватися всередині адміністрації, а не покладатися на особу. При встановленні процедури надання адміністративної послуги необхідно орієнтуватися на кінцевий результат та не допускати
“подрібнення” адміністративної послуги, створити такі умови, щоб суб’єкти, які надають адміністративні послуги в питанні внутрішньої організації діяльності могли діяти за принципами приватного сектору. Це повинно поширюватися насамперед на питання добору кадрів та управління
персоналом, винагороди за працю. Підставами
для встановлення стандартів якості надання адміністративних послуг і для оцінки якості їх надання є критерії результативності, своєчасності,
доступності, зручності, відкритості, поваги до
особи, професійності. Стандарти якості надання
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адміністративних послуг повинні регулярно переглядатися та поліпшуватися. Варто також запроваджувати хартії послуг, у яких визначати
стандарти обслуговування; створювати “універсами послуг”, що дозволяє особі в одному місці
отримати всі або найбільш поширені адміністративні послуги, які надаються на певному адміністративно-територіальному рівні, вести прийом
громадян протягом усього робочого часу, організувати оплату послуг на місці і т.д. [12].
Для розв'язання проблем у наданні адміністративних послуг необхідно сконцентрувати зусилля
в таких напрямах: підвищенні ефективності роботи державного апарату і наданні населенню більш
якісних послуг; розвитку партнерських відносин
між державним і приватним секторами, і більш
чіткому поділі їх відповідальності за розв’язання
проблем, що виникають; налагодженні багатосторонніх зв'язків між державою і громадянським суспільством, залученні населення до управління
суспільними справами тощо.
Висновок. Надання адміністративних послуг є визначальною парадигмою реалізації повноважень органів державної влади. Розвиток суспільних відносин призводить до необхідності
всестороннього дослідження інституту надання
адміністративних послуг органами державної
влади. Отримані результати необхідні для поліпшення якості таких послуг, удосконалення
процесуального та матеріального законодавства
у цій сфері суспільних відносин.
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Административные услуги: понятие, сущность и признаки
Аннотация
Исследован институт предоставления административных услуг органами государственной власти. Определены понятия, сущность, признаки и основания классификации административных услуг.
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У статті розкривається поняття та природа загальнонаукового методологічного принципу відповідності.
Продемонстровано дію принципу відповідності в науці податкового права на прикладі основних податковоправових доктрин – етатистської, людино центристської та егалітарної. Обґрунтовано висновок, що до усіх наукових податково-правових доктрин застосовний загальнонауковий методологічний принцип відповідності.
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Постановка проблеми. Одним з яскравих
феноменів сучасного періоду розвитку пострадянської юриспруденції став надзвичайно динамічний, вибухоподібний злет науки фінансового
права та науки податкового права як її невід'ємної частини особливо. Внаслідок цього утворилась велика кількість різноманітних досліджень
позитивного податкового права, податковоправової дійсності в цілому, що невідкладно потребує своєрідної інвентаризації, систематизації
цих наукових розробок, а ще гостріша потреба у
неупередженому погляді на їхній методологічний інструментарій і теоретичний потенціал,
практичну значимість. Інакше кажучи, стала очевидною необхідність у ретельному науковознавчому аналізі пострадянської науки податкового
права, її генетичних джерел, тенденцій і перспектив розвитку. Це зумовлено рядом обставин як
об'єктивного, так і суб'єктивного характеру.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Чимало вчених юристів-фінансистів ратує за розрив генетичних зв'язків з радянською наукою
фінансового, у тому числі податкового, права,
вимагає перегляду радянської теорії права
(вони забувають, що минулого вже немає й тому
переробити його не можна, як і не можна змінити майбутнє, тому що воно ще не наступило).
Зокрема, М.Ф. Івлієва підкреслює, що першим у
сучасній науці фінансового права "заявив про
необхідність перегляду (виділено мною - Г.Р.)
радянської доктрини права" [2, c.152] С.Г. Пепеляєв. Далі М.Ф. Івлієва уточнює своє твердження: "Обравши природне право (виділено мною Г.Р.) як методологічну категорію, - пише вона, С.Г.Пепеляєв розробив визначення податку, яке
істотно відрізняється як від раніше сформульованих у науці фінансового права визначень, так і
від закріпленого в позитивному праві" [2, c.153]
(виділено мною. - Г.Р.).
"Проголошуючи верховенство закону й відмовляючись від технократично-бюрократич-

ного трактування права як засобу державного
керування, - писав у своєму кваліфікаційному
дослідженні С.Г.Пепеляєв, - ми тим самим змушені звернутися до дослідження об'єктивної правової природи регульованих відносин, а це, у
свою чергу, вимагає перегляду устояної точки
зору, що зводить право до державного встановлення - закону, тобто, вимагає перегляду так
званої "нормативної" концепції права" [9, c.4]
(виділено мною. - Г.Р.). Прихильників перегляду
радянських податково-правових, фінансовоправових і взагалі правових доктрин минулого у
сучасній науці фінансового права чимало, причому
серед них виявилися й маститі вчені.
Досить поширена в науці фінансового, у
тому числі податкового, права й інша, протилежна крайність - прагнення використовувати в якості основних і навіть єдиних аргументів при аналізі пострадянської податково-правової дійсності, що раніше не існувала навіть у формі тенденцій, положень, узагальнень, оцінок і висновків із
праць класиків науки фінансового права минулого або загальновизнаних корифеїв науки фінансового права - наших сучасників, які безпосередньо тими або іншими науковими проблемами
особисто не займалися. Очевидно, основна заслуга корифеїв науки фінансового права минулого й сьогоднішніх її загальновизнаних лідерів
полягає в іншому, - вони показують нам зразки
наукової постановки й вирішення найгостріших
проблем фінансово-правової дійсності їхнього
часу, але в них не має й не могло бути готових
відповідей на усі питання сучасної фінансовоправової практики.
Виклад основного матеріалу. Наша точка
зору з даного питання полягає в тім, що кожна
об'єктивна реальність, яка якісно, тобто принципово, відрізняється від попередньої, повинна
одержати в науці своє адекватне відбиття, тому що за допомогою наукових доктрин, концепцій, категоріально-понятійного апарату, виробле-
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них попередньою наукою як відбиттям якісно іншої реальності, нову реальність пояснити не можна. Як неприпустимо переглядати, піддавати ревізії
віджилі своє наукові доктрини лише на підставі
їхньої невідповідності новій об'єктивній реальності
- у тім і іншому випадках губиться наступність у
розвитку науки, безпідставно спотворюється зміст
наукових теорій.
За всіма вищевикладеними нами окремими
прикладами з науки податкового права, якщо до
них придивитися більш пильно, досить чітко
проглядаються по-справжньому глибокі, у прямому розумінні цього слова фундаментальні філософські, теоретичні й методологічні проблеми
науки фінансового права - як повинні співвідноситися між собою її "старі", точніше кажучи, класичні, і нові доктрини, чи можлива й
чи припустима їхня взаємодоповнюваність,
або нова наукова доктрина завжди начисто
відкидає попередню наукову доктрину?
Залишаючись винятково в теоретико-методологічному полі науки фінансового права, навряд чи можливо сформулювати належні відповіді на ці й споріднені їм питання. Цей випадок,
на нашу думку, вимагає звернення до загальнонаукового досвіду інших наук і навіть застосування
філософських підходів до його аналізу. Інакше кажучи, тут, ймовірніше всього, доречне застосування до пізнання сукупності проблем, що склалися у
науці податкового права, загальнонаукового методологічного принципу відповідності.
В "Новій філософській енциклопедії"
принцип відповідності пояснюється, як "методологічний принцип, що характеризує зв'язок
наукових теорій у їхньому історичному розвитку" [7, c.597]. Дію цього принципу було замічено
окремими вченими ще в ХVІІ - XVІІІ століттях у
різних галузях знань. У ХІХ столітті його потенціал було застосовано при побудові неевклідових
геометрій. У першій половині ХХ століття Н.Бор
на підставі принципу відповідності розкрив іманентні глибокі зв'язки між квантовою фізикою й класичними теоріями фізики. Нарешті, на рубежі ХХХХІ століть принцип відповідності почали успішно
застосовувати при класифікації різних теорій і суспільні, історичні та гуманітарні науки.
Загальнонауковий методологічний потенціал принципу відповідності полягає в тім, що
він допомагає побачити часом досить приховані
зв'язки там, де, на перший погляд, має місце радикальний розрив між новою й попередньою теоріями тієї або іншої науки. Зокрема, відомий
російський учений, філософ і методолог науки
М.Ф. Овчинников зауважує: "Зміну констант до72

водиться прийняти як умову переходу від однієї
теоретичної системи до іншої. І немає ніяких підстав дивуватися гаданому протиріччю у твердженні, що константи - незмінні величини - можуть і повинні за певних умов виявитися величинами, що змінюються. Така зміна констант
неминуче супроводжує дію принципу відповідності" [8, c.167].
І.Ф. Кузнєцов, радянський учений, філософ
і методолог науки, у середині ХХ століття здійснив досить успішну, на нашу думку, спробу філософського осмислення принципу відповідності. Внаслідок цього він представив його як закономірність розвитку класичного наукового знання. "Теорії, справедливість яких експериментально встановлена для тієї або іншої сфери...
явищ, з появою нових, більш загальних теорій
не усуваються, як щось помилкове, а зберігають своє значення як певна форма й окремий
випадок нових теорій (виділено мною - Г.Р.). резюмував І.Ф. Кузнєцов, - Висновки нових теорій у тій області, де була справедлива стара,
"класична" теорія, переходять у висновки класичної теорії; математичний апарат нової теорії, що
містить певний характеристичний параметр, значення якого різні в старій і новій сфері явищ, при
належному значенні характеристичного параметра переходять у математичний апарат старої
теорії" [5, c.56].
Позначаючи невичерпний методологічний
потенціал принципу відповідності в наукознавстві, його здатність вишиковувати різні теорії в
логічні ряди, водночас було б, кажучи словами І.
Лакатоса, "найтяжчим злочином інтелекту" [6,
c.283] не згадати про те, що в різний час різними
науковими співтовариствами й окремими вченими цей принцип піддавався запеклій критиці.
Так, на початку 50- х років минулого століття більшістю радянських філософів і вчених
він був кваліфікований як "буржуазний принцип"
і внаслідок цього визнаний "непридатним для
практичного застосування". У ті часи в СРСР
панівним було уявлення, що тільки той учений
може вважатися найбільш творчо талановитим,
котрий зуміє зруйнувати все те, що було створено до нього. Не вмерли, на жаль, подібні підходи
в науці і нині. Тоді ж, в 50- і роки минулого століття, такий примітивізм у поглядах на розвиток
науки підтримувався пануючою ідеологією, для
якої було характерне орієнтування на руйнування всього старого, раніше створеного, "а потім
..." А потім передбачалося самовпевнене будування на руїнах колишніх цивілізацій, їхніх наукових досягнень нових світів. Стосовно до істо-
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ричного процесу росту наукового знання руйнування раніше створеного безплідне та потворне,
не конструктивне.
П. Фейерабенд [10, c.499] і І.Лакатос [6,
c.377-381] критикували Н.Бора, який сформулював принцип відповідності в його нинішньому
класичному вигляді, з іншого боку - за спрощене,
на їхню думку, схематичне розкриття цим принципом зв'язків між класичними й новими науковими теоріями. У дійсності зв'язки між ними
складніші й багатогранніші, багатші, вважали П.
Фейерабенд і І. Лакатос. Що тут можна сказати на те він і принцип, щоб схоплювати й відбивати
тільки субстанціональні властивості. У цілому ж
критика П. Фейерабендом і І. Лакатосом принципу відповідності у його розумінні Н. Бором
завершилася визнанням з боку зазначених вчених того факту, що при виникненні гострих проблемних ситуацій у розвитку наукової думки за
допомогою цього принципу відкривається цілий
спектр можливостей теоретичного руху вперед. У
таких ситуаціях принцип відповідності відіграє
роль своєрідного критерію відбору, що обмежує
поле розумових можливостей і вказує загальний
хід майбутніх наукових форм споруджуваної теорії. Причому повнота дії принципу відповідності
може бути виявлена тільки у зв'язку з аналізом системи методологічних принципів, які в їхній взаємодії впливають на прогрес наукової думки.
Перед тим як продемонструвати дію принципу відповідності в науці податкового права,
відзначимо, що вона так само, як, наприклад, фізика в ході своєї еволюції за допомогою різних
наукових теорій пояснювала неоднакові прояви
фізичної матерії, на різних етапах свого розвитку
неоднаково пояснювала юридичні начала оподатковування. В історії науки податкового права
можна виділити, як мінімум, три податковоправові доктрини, що якісно відрізняються між
собою за змістом - етатистську, персоноцентристську та егалітарну. Кожна із цих доктрин посвоєму пояснює юридичні начала оподатковування. Але при цьому необхідно підкреслити, що
кожна із цих теорій виникла й сформувалася на
пізнанні й поясненні не однієї й тієї ж податковоправової реальності.
Етатистська дійсність податкового права
набула класичних рис, остаточно склалася в
останній третині ХІХ століття, коли завершився
період вільного, нерегульованого державою ринку, а в економічному житті суспільства узяли
гору національні й транснаціональні кампанії,
різко підсилилася й загострилася поляризація
різних соціальних верств у суспільстві. У силу

цього стала злободенною потреба в так званій
«сильній державі». Саме в цей період завершилася трансформація держави з універсального
інструмента економічної й соціальної політики
пануючих суспільних сил у повноправного, а потім і в центрального суб'єкта цієї політики.
Швидко викристалізувалися й стали пануючими
в цей період у держави власні потреби й у податково-правовій сфері.
Юридичною сутністю етатистської доктрини оподатковування є: повний відрив публічних інтересів від приватних і вульгарне протиставлення інтересів публічних приватним інтересам; встановлення юридичної нерівності платника податків і держави як одержувача податків і
власника всіх податкових надходжень у скарбницю; проголошення пріоритетними в податкових правовідносинах інтересів держави й фактичне встановлення на цій підставі повного панування податкових інтересів держави й таке ж повне ігнорування природних прав і законних інтересів платників податків; побудова всієї системи
податкових правовідносин у суспільстві за владним критерієм. В Україні, Російській Федерації,
інших пострадянських країнах ця юридична сутність етатизму в оподатковуванні в цей час посилюється нерозвиненістю ринкових механізмів і
відносин приватної власності, що сприяє поглинанню громадянського суспільства державою.
Закономірними наслідками реалізації етатистської доктрини оподатковування стали: відчуження тоталітарною державою створюваних
благ від їхніх творців, фактичне і юридичне оволодіння цими благами державною бюрократією;
зниження, внаслідок цього, а згодом повна втрата мотивації не тільки до розширення суспільного відтворення, але й до суспільно корисної праці
взагалі, уповільнення й по суті повне вгасання
темпів росту суспільних благ, омертвіння капіталу,
втеча праці й капіталу за рубіж, у податковопривабливі регіони, узагальнюючим інтегральним
наслідком чого стає різке погіршення соціальноекономічних умов життя суспільства, його пауперизація. Історично етатистська доктрина оподатковування себе вичерпала. Це стало очевидним ще на
початку ХХ століття. Але тільки в середині ХХ
століття була знайдена альтернатива їй - так званий
людиноцентризм в оподатковуванні.
Людиноцентристська практика оподаткування стала класичним постмодерном у даній
сфері суспільних відносин і насамперед виявилася в соціалізації, гуманізації цілей і методів
оподатковування. Вона стала закономірним наслідком появи нового покоління конституцій
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держав світу - соціально-інструментальних демократичних моделей сучасних конституцій. Цей
історичний поворот в оподатковуванні вперше
знайшов своє конституційне закріплення в 1946
році у Франції. Зокрема, у пункті 10 Преамбули
Конституції Французької Республіки цього року
стверджується: "Нація забезпечує (виділено
мною - Г.Р.) особистості й родині необхідні умови для їхнього розвитку". А в наступному пункті
11 цей підхід знайшов свій подальший розвиток:
"Вона гарантує всім ...охорону здоров'я, матеріальне забезпечення, відпочинок і дозвілля.
Усяка людська істота, що за віком, фізичному
або розумовому стану, економічним становищем
неспроможна працювати, має право одержувати
від суспільства засоби, необхідні для свого існування" [4, c.431] (виділено мною - Г.Р.). У статті 1
нині діючої Конституції п'ятої Французької Республіки від 4 жовтня 1958 року ці положення синтезовані в принципово важливу й надзвичайно ємну
формулу соціальної держави [4, c.411].
Такі ж або близькі до них вимоги були зафіксовані в більшості конституцій держав Європи й Америки, прийнятих у другій половині ХХ
століття. Однією з останніх у цьому ряді за часом
прийняття є Конституція Фінляндії від 11 червня
1999 р. Зокрема , в § 88 "Різні вимоги до держави"
Основного Закону Фінляндії відзначається: "Кожний, незалежно від державного бюджету, має право на одержання від держави законних засобів, необхідних для нього або для неї" [4, c.390].
Такий же принциповий підхід підтриманий
і нині діючою Конституцією України. Наприклад, стаття 48 Конституції України стверджує:
"Кожний має право на достатній життєвий рівень
для себе й своєї родини, що включає достатнє
харчування, одяг, житло" [1, c.27]. Хто ж повинен виробляти ці суспільні блага? На дане питання неможливо знайти задовільну відповідь з
теоретико-методологічних позицій людиноцентризму в оподаткуванні.
Інакше кажучи, на противагу етатистській
доктрині оподатковування людиноцентристська
стала іншою крайністю – протиставленням приватних, індивідуальних інтересів індивідів їх публічним інтересам, певною підміною публічних
начал по суті приватними началами. Відповідно
до людиноцентристської доктрини оподатковування податкові надходження бюджетів держав,
що призначалися раніше винятково для задоволення потреб саме держави, залишаючись де-юре
ще у власності держави, фактично трансформувалися в надбання громадянського суспільства, у
все більшій мірі стали набувати риси інструмен74

та цього суспільства для задоволення його публічних потреб.
Ретельний науковий аналіз етатистської і
людиноцентристської парадигм оподаткування
виявляє, що за зовнішньою їхньою протилежністю приховується ряд загальних субстанціональних рис. Це, насамперед, повний відрив і протиставлення в обох випадках приватного і публічного начал в оподаткуванні - у першому випадку
домінуючим й системоутворюючим проголошується публічне начало, у другому, навпаки, приватне. По-друге, обом доктринам властиве методологічно помилкове, теоретично неспроможне й
практично шкідливе відторгнення публічного
інтересу від індивіда, винесення цього інтересу
за межі індивідуального інтересу й протиставлення
його останньому. По-третє, і етатистська, і людиноцентристська доктрини оподаткування однаково,
тільки із протилежних висхідних позицій, визначають державу як джерело публічного інтересу,
приписуючи їй тим самим не іманентні якості.
Тобто, в основному протилежності збігаються, підтверджуючи тим самим свою неістинність.
Як спроба перебороти ці проблеми на рубежі другого й третього тисячоріч у конституційній податковій доктрині держав світу матеріалізувалася й одержала динамічне поширення
егалітарна податкова політика, відповідно до
якої в основу ставиться індивід з його публічними
й приватними інтересами. Зокрема , у пояснювальній записці до Конституції Перу 1993 року її розроблювачами підкреслюється, що держава бере на
себе турботу тільки про основні потреби соціальних співтовариств, а загалом індивід сам турбується про себе й про свою родину [11, P.18]. Параграф
110 Конституції Норвезького Королівства в редакції Закону від 5 травня 1980 року стверджує:
"В обов'язок державних органів ставиться створення умов для того, щоб кожний здатний до
праці чоловік міг забезпечувати собі утримання
своєю працею" [3, c.671].
Ще послідовніше й чіткіше сформульовані
ці цілі в Союзній Конституції Швейцарської
Конфедерації від 18 квітня 1999 року. Так, у
статті 6 "Індивідуальна й суспільна відповідальність" частини першої "Загальні положення" даної Конституції вимагається: "Кожна особа відповідальна за себе саму й сприяє в міру своїх сил
вирішенню завдань у державі й суспільстві" [4,
c.538]. Стаття 12 "Право на допомогу у випадках
тяжкого становища" частини другої "Основні
права, громадянські права й соціальні цілі" Конституції Швейцарії визначає: тільки "Той, хто
потрапляє в тяжке становище й не в змозі піклу-
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ватися про себе, має право на допомогу й обслуговування й на засоби, необхідні для гідного людини існування" [4, c.539]. А стаття 41 однойменної глави 3 "Соціальні цілі" частини другої
Конституції Швейцарії вимагає: "Союз і кантони
на додаток до особистої відповідальності й приватної ініціативи виступають за те, щоб: ...d) працездатні могли покривати свої видатки на життя завдяки праці на розмірних умовах...4. Із соціальних
цілей не можуть виводитися ніякі безпосередні
претензії на державні послуги" [4, c.543].
Податки з позицій цього підходу необхідні
для задоволення публічних інтересів індивідів,
їхніх окремих співтовариств і відповідного соціуму в цілому. Державі ж, природно, в цій науковій і практичній доктрині відводиться роль офіційного виразника й представника цих інтересів.
Отже, відповідно до егалітаризму податкове право за своєю природою й для індивіда-платника
податків, і для держави однаковою мірою повинне бути й правом, і обов'язком. З позицій його егалітарної концепції завдяки принципу симетрії сутність податкового права полягає в нормуванні й органічному сполученні двох невід'ємних
сторін, атрибутів єдиного начала - природних
потреб індивіда, їх індивідуальної для кожного й
загальної для всіх частин.
Звідси очевидно, що будь-яке надмірне,
неприродне, штучне домінування однієї групи
потреб індивіда над іншою групою його потреб
обертається деформацією властиво цих потреб,
порушенням принципу їхньої природної симетрії, що неминуче трагічно обертається для самого індивіда, а нерідко призводить до необоротних деформацій і навіть загибелі відповідного
соціуму в цілому. Також методологічно помилковим, неспроможним теоретично й надзвичайно
небезпечним практично було б прагнення штучно, механічно зрівнювати приватні й публічні
потреби індивіда за допомогою податкового права, тому що це також може обертатися порушенням природної симетрії цих потреб. Адже
індивід з його потребами - явище конкретноісторичне й на різних етапах його еволюції в
ньому природно домінують то одні, то інші групи потреб, не порушуючи при цьому їхньої симетричної природи.
Головними завданнями егалітарної концепції податкового права з її системоутворюючим
принципом симетрії, на нашу думку, повинні
стати: з'ясування реального співвідношення цих
двох груп потреб індивідів у соціально неоднорідному суспільстві; схоплювання їхньої динаміки
й тенденцій розвитку; вироблення на цій підставі

адекватних позитивних начал, принципів і норм
податкового права як інструмента відповідного
соціуму для балансування їх приватної й публічної сторін прогресу. Центральною нам уявляється тут проблема пошуку й знаходження оптимального співвідношення приватних потреб індивіда і його публічних потреб, їх відносної питомої
ваги й механізму взаємодії. Тобто, з позицій егалітарної концепції податкового права воно є легітимним установленням, за допомогою якого
правомірно розподіляється приватна власність
індивіда на відповідні частини для задоволення
його ж, індивіда, приватних і публічних потреб.
Таке трактування податкового права, на
нашу думку, найбільш адекватно відповідає дійсній природі податку. Воно дозволяє зняти явні й
приховані антагонізми, що нагромадилися століттями в теорії й практиці оподатковування.
Егалітарна інструментально-потребова концепція податкового права з її принципом симетрії на
чолі дозволяє повернути його обличчям в найбільш затребованому сучасністю антропологічному напрямку юриспруденції й відкрити тим
самим для податкової теорії й практики, платників податків і публічних інститутів нові історичні
перспективи.
На підставі знання істинної природи податку й податкового права, реалізації теорії й практики податково-правового егалітаризму стає можливим державне податкове право (етатизм, або,
інакше кажучи, податково-правовий фундаменталізм) і антидержавне податкове право (персоноцентризм, або податково-правовий романтизм)
трансформувати в податкове право платника
податків, публічного суб'єкта й соціуму в цілому одночасно.
Висновки. Вищевикладені факти з минулої
та нинішньої податково-правової дійсності і її
теоретичного, наукового осмислення, що втілилося в трьох основних теоретичних моделях податкового права, дозволяє нам зробити деякі узагальнення, оцінки й висновки.
1. У різні суспільно-історичні епохи податково-правова дійсність не залишалася незмінною, а еволюціонувала разом з тими або іншими
суспільствами. Отже, різні якісні стани її й втілювалися в таких же різних наукових теоріях і
доктринах. Звідси піддавати перегляду одну наукову теорію податкового права, наприклад, етатистську, на підставі чужорідної їй, наприклад,
людиноцентристської податкової практики, протиставляти одну одній якісно відмінні між собою
етатистську, персоноцентриську наукові теорії
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податкового права методологічно помилково, а
теоретично й особливо практично шкідливо.
2. Етатистська, персоноцентриська та егалітарна наукові парадигми податкового права
адекватно відбивають юридичні начала оподаткування відповідної податково-правової дійсності, а саме: перша абсолютизує державне начало в
оподаткуванні, друга - персоноцентризм в оподаткуванні на противагу публічному началу, третя
виходить із симетрії публічних і приватних потреб індивіда -платника податку.
3. До наукових податково-правових доктрин застосовний загальнонауковий методологічний принцип відповідності. Зокрема , він дозволяє вибудувати всі ці наукові теорії в єдиний логічний ряд, правильно підійти до аналізу тієї або іншої податково-правової дійсності, обрати відповідний методологічний інструментарій її пізнання й
вирішити безліч інших наукових завдань.
4. Застосовність загальнонаукового методологічного принципу відповідності до податково-правової теорії дозволяє зробити ще один важливий висновок - про доцільність і можливість
віднесення науки податкового права до справжньої науки й, відповідно, застосування до її змістовної частини й методологічного інструментарію адекватних вимог.
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R.O. Gavrylyuk
General-scientific methodological principe le of correspondence and the science of Tax Law
Summary
In different social-historical epochs the tax-legal reality did not remain unchanged, it evolutioned with
either societies. Thus, the different qualitative states of it were implemented in different scientific theories
and doctrines. Hence, to subject to revision only scientific theory of Tax Law, for example, etatistic one on
the basis of an alien to it, human-centric tax practice, contrasting to each other qualitatively different etatistic
and person-centric scientific theories of Tax Law is methodologically incorrect, and theoretically, and especially, practically, it is dangerous. Etatistic, person-centric and egalitarian scientific paradigms of Tax Law
reflect adequately judicial principles of taxation of a respective tax-legal reality, i,e.; the first absolutes state
principle in taxation, the second – person-centrism in taxation in contrast to public principle, the third arises
from a symmetry of public and private needs of an individum –a taxpayer. General-scientific methodological
principle of correspondence is applied to scientific tax-legal doctrines, It allows to arrange all these scientific
theories in the only one logical set and to find a correct approach to the analysis of either tax-legal reality, to
choose a corresponding methodological instrumentarium of its recognition and to solve a number of another
76

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

Р.О. Гаврилюк

scientific problems. The applicability of a general-scientific methodological principle of correspondence to
the tax-legal theory allows to make one important conclusion more – of substantiation and possibility to attribute the science of Tax Law to a real science and, respectively, of the application of adequate requirements
to its content part and methodological instrumentarium.
Р.А. Гаврилюк
Общенаучный методологический принцип соответствия и наука налогового права
Аннотация
В различные общественно-исторические эпохи налогово-правовая действительность не оставалась неизменной, а эволюционировала вместе ссоответственным социумом. То есть, различные качественные состояния её воплощались в таких же различных научных теориях и доктринах. Следовательно, подвергать пересмотру одну научную теорию налогового права, например, этатистскую, на
основании чуждой её, например, человекоцентристской налоговой практики, противопоставлять одну другой качественно различающиеся между собой этатистскую и персоноцентристскую научные
теории налогового права методологически ошибочно, а теоретически и особенно практически вредно.
Этатистская, персоноцентристская и эгалитарная научные парадигмы налогового права адекватно
отражают юридические начала налогообложения соответственной налогово-правовой действительности, а именно: первая абсолютизирует государственное начало в налогообложении, вторая - персоноцентризм в налогообложении вопреки публичному началу, а третья исходит из симметрии публичных и частных потребностей индивида-налогоплательщика. К научным налогово-правовым доктринам применим общенаучный методологический принцип соответствия. В частности, он позволяает
выстроить все эти научные теории в единый логический ряд, правильно подойти к анализу той или
иной налогово-правовой действительности, избрать соответственный методологический инструментарий её познания и решить множество других научных задач. Применимость общенаучного методологического принципа соответствия к налогово-правовой теории позволяет сделать еще один важный
научный вывод - о целесообразности и возможности прчисления науки налогового права к истинной
науке и, соответственно, применение к её содержательной части и методологическому инструментарию адекватных требований.
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ПРАВОВІДНОСИНИ ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
Розкривається філософсько-лінгвістичний зміст поняття «правовідносини» як форми суспільних відносин. Проаналізовано основні погляди науковців з питання визначення змісту поняття „правовідносини”. Висвітлено історичний розвиток поглядів науковців на це питання.
Ключові слова: суспільні відносини, правовідносини, філософія, право, концепт.

Постановка проблеми. У суспільстві існує
безліч різних відносин між людьми і їх об'єднаннями: економічних, політичних, юридичних, моральних, духовних, культурних та інших. Серед
суспільних феноменів «суспільні відносини», як
правило,
співвідносяться
з
категоріямиконцептами «діяльність» і «зв'язок» та розуміються як «об’єктивована, успадкована, а також
сукупна, жива, почуттєва діяльність людей, що
виступає як співробітництво багатьох індивідів у
зв'язку з їхнім ставленням до природи й одне до
одного; об'єктивна і стійка структура суспільних
зв'язків, що формується (складається й розвивається) відповідно до видів і предметів людської
діяльності» [9, с. 33]. У соціальній філософії категорію «суспільні відносини» вживають у двох
значеннях: у широкому – коли мають на увазі
будь-які відносини, що складаються між людьми
в суспільстві, і в вузькому – коли мають на увазі
тільки відносини між великими соціальними
групами, що мають безпосередньо суспільний
характер (виробничі, міжкласові й внутрішньокласові, міжнародні, внутрішньополітичні тощо).
Розуміння правових відносин як особливого
виду суспільних відносин у вузькому значенні
пройшло тривалий шлях, динамічно змінюючись
залежно від безлічі факторів. Так, юридична практика римського права виділяла тільки чотири групи
правовідносин, що випливають з таких інститутів
приватного права, як: ex contractu, quasi ex
contractu, ex delicto, quasi ex delicto [4, с. 478].
На наступних стадіях розвитку правової
науки і юридичної практики визначення правовідносин стало тяжіти до позитивістського розуміння, тобто як суспільних відносин, урегульованих нормами державного права. Такий підхід
бере свій початок у дореволюційній Росії, коли
під поняттям «правовідносини» розуміли всі
побутові відносини, регульовані різними галузями приватного права. При цьому правовідносини
розглядалися як відносини двох суб'єктів, пов'язаних один з одним взаємними правами й обов'язками, тобто в основному в рамках майнового
права [17]. Так, автор «Енциклопедії права»
78

Е.Н. Трубецький, аналізуючи правовідносини з
погляду суб'єктивного права, писав: «Право в
суб'єктивному розумінні складається з правомочностей і обов'язків, причому правам одних осіб
завжди відповідають обов'язки інших. ... Правомочність і обов'язок є дві сторони, елементи
юридичних відносин. ... Юридичні відносини є
завжди відносини між особами. ... Багато юридичних відносин виникає із приводу речей, але,
зрештою, завжди є відносинами між особами»
[17, с. 152–154]. Таку думку поділяв і Ф.В. Тарановський, автор однойменної праці, який стверджував, що «...юридичні відносини – це зв'язок,
який виникає між двома особами, між якими установлюються взаємні обов'язки й домагання» [14].
Отже, вчені-правознавці в дореволюційній Росії
ставилися до правовідносин як до майнових.
У радянський період вузьке розуміння правовідносин тільки як майнових відносин, у яких
сторони мають взаємні права й обов'язки, було
замінено більш широким розумінням правовідносин, тобто як будь-яких суспільних відносин,
урегульованих усіма галузями як приватного, так
і публічного права [2]. При цьому передбачалося,
що правовідносини складаються на основі чинних правових норм і підтримуються примусовою
силою держави. В ідеологічно орієнтованій юридичній науці панівним стало розуміння правовідносин як надбудовних, суспільних відносин,
регульованих правом. Мабуть, найбільш чітко
виразив нове, «радянське» розуміння правовідносин Ю.К. Толстой, розглядаючи їх як «особливі ідеологічні відносини, що виникають у результаті настання передбачених правовою нормою
юридичних фактів як відносин, за допомогою
яких (через які) норма права регулює фактичні
суспільні відносини» [15, с. 20].
Показовий той факт, що більш пильна увага до розуміння категорії правовідносин була
ініційована вченими, які працюють у сфері галузевих юридичних наук. Опубліковано ряд монографій, присвячених розробці проблем трудових,
земельних, цивільних, карних, сімейних, колгоспних правовідносин, у яких основну увагу при-
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ділено визначенню поняття «правовідносини»,
співвідношенню з нормою права, місцю в системі правового регулювання суспільних відносин,
елементам, змісту. Ці роботи дали змогу суттєво
просунутися в розкритті об'єктивних закономірностей співвідношення окремих видів суспільних
відносин і їхньої правової форми.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Накопичений науковий досвід зумовив більш
широке розуміння правовідносин на основі вивчення системних зв'язків правовідносин з іншими правовими і неправовими явищами. Тільки
серед авторів монографічних праць слід назвати
таких видатних правознавців, як: Ю.К. Толстой,
С.Ф. Кечек’ян, Л.С. Явич, Р.О. Халфіна, А.П. Дудін, Ю.І. Гревцов, Л.Б. Тіунова, В.Н. Протасов та
інші. При цьому слід особливо підкреслити, що
ці вчені не могли розглядати правові відносини
інакше, як у рамках соціалістичної правової парадигми. Водночас підходи до змісту правових
відносин у цих авторів значно відрізнялися між
собою. Так, у своїй докладній монографії
Р.О. Халфіна зосередила увагу на таких напрямах, подавши їх у назвах розділів: а) методологічні основи теорії правовідносин; б) поняття
«правовідносини»; в) учасники правовідносин;
г) структура правовідносин; д) динаміка правовідносин [18]. С.Ф. Кечек’ян виділяв і розглядав
такі групи ключових питань з цієї проблематики:
а) сутність правовідносин і їхнє співвідношення з
нормами права; б) суб'єктивне право і правовий
обов'язок у правовідносинах; в) суб'єкти права в
правовідносинах; г) об'єкт права в правовідносинах; д) умови виникнення, зміни та припинення
правовідносин [6, с. 186-187]. У докторській дисертації А.П. Дудіна виділено такі основні питання в теорії правовідносини: а) категорія правовідносин як спосіб сходження від абстрактного
розуміння права до конкретного; б) правовідносини як система, що саморозвивається й саморегулюється; в) право як сутність, зміст і форма суспільних відносин; г) юридичний факт – центральна
ланка системи правовідносин [5, с. 2-3].
Мета статті з’ясувати філософсько-лінгвістичний зміст правовідносин як форми суспільних відносин, а також проаналізувати основні
погляди науковців з цього питання.
Виклад основного матеріалу. Одним з
найважливіших питань розуміння правовідносин
було співвідношення норм права та правовідносин. Згідно з теорією позитивного права, правовідносини як форма відповідних суспільних відносин створюються нормою права. При цьому
мається на увазі, що поняття «норма права» то-

тожне поняттю «норма закону». Такий підхід був
ідеологічно виправданий у радянський період,
коли під «нормою права» розуміли саме «норму
закону». Але вже тоді, зокрема, Р.О. Халфіна робила досить багатозначне застереження, визнаючи
справедливим наведене вище положення про зв'язок правовідносин і норми права тільки за умови,
що норма права «повинна правильно відображати
об'єктивні вимоги, пропоновані цим змістом до
його форми. Якщо ці вимоги досить глибоко пізнані, правильно перекладені на мову правових категорій, узгоджені з іншими взаємозалежними формами, правова норма створює адекватну модель
форми суспільних відносин» [18, с. 37].
На сьогодні в юридичній науці остаточно
усталилась думка про правовідносини як суспільні відносини, урегульовані нормами права, забезпеченими державою. У сучасному українському підручнику з теорії держави і права подано
таке визначення правовідносин: «Правовідносини – це врегульовані нормами права вольові суспільні відносини, що виражаються в конкретному
зв'язку між правомочними і зобов'язаними суб'єктами – носіями суб'єктивних юридичних прав, обов'язків, повноважень і відповідальності – і забезпечуються державою» [13, с. 345]. Відомий російський учений С.С. Алексєєв формулює правовідносини як «...індивідуалізований суспільний зв'язок
між особами, що виникає на основі норм права,
характеризується наявністю суб'єктивних юридичних прав і обов'язків та підтримується (гарантується) примусовою силою держави» [1, с. 81].
Слід ще раз підкреслити, що більшість авторів як радянського періоду, так і сучасного при
аналізі категорії правовідносин, як і раніше, виходять з позитивістського його розуміння, що
засноване на забезпечувальній і примусовій ролі
держави. По суті, при такому підході право зводиться до сукупності нормативних актів, а зосередженням інтересу юридичної науки є не правовідносини, а «законовідносини», що виникають нібито під впливом правових законодавчих
норм. Однак у тих випадках, коли, залишаючись
у цілому на позиціях позитивізму, юридична наука намагалася взяти до уваги реальну дійсність,
вона або стикалася з нерозв'язними суперечностями, або приходила до заперечення правовідносин як особливого виду суспільних відносин [3].
Намагаючись знайти вихід у такій ситуації,
А.А. Черняков запропонував розглядати право як
цілісність, у якій об'єктивно існують парні (структурні) протилежності: правові норми і правові
відносини. Виходячи із цього, він дає таке визначення правових відносин: «правові відносини –
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це ситуація єдинороздільних протилежностей,
буття режиму адекватного здійснення норм суб'єктами, що взаємодіють, з їх правами, взаємними обов'язками, відповідальністю з приводу
правових інтересів, виражених у його об'єкті»
[19]. Автор вважає, що правові відносини, будучи постійно діючими, є однією з причин руху
права, так само, як і парна протилежність правовідносинам (норма права) починає свою дію саме
через правові відносини. А.А. Черняков пише:
«Одне з функціональних призначень правових
відносин полягає в тому, що вони, будучи складовою права, об’єднують у собі, як у цілісну систему, соціальне та позитивне право, утворюючи
в підсумку бінарну (сумарну) єдність. Тому вони
(правові відносини) виявляються через режим
бінарності права. Правові відносини зазвичай
здійснюються у формах диспозитивної, імперативної або змішаної (імперативно-диспозитивної) взаємодії суб'єктів з приводу правових
інтересів у соціальній, економічній, політичній
та іншій сферах» [19].
На наш погляд, такий підхід заснований на
тому ж позитивізмі, оскільки під терміном «норма права» автор розуміє «норму закону». Однак
тут важливою є думка про те, що причиною й
підставою (передумовою) для виникнення правових відносин є як потреби та правові інтереси
суб'єктів у сферах соціальних, економічних, духовно-культурних, політичних відносин, так і
самі норми права. Автор наполягає на зв'язку
норми права (закону) з правовими відносинами,
оскільки, як він стверджує, «...прийнята норма
права, що набула чинності, являє собою факт
юридичний і тим самим незаперечно породжує
правові відносини» [19]. Досить переконливо
ілюстрував цю думку Г.Ф. Шершневич: «Не тому існує норма про право вимагати повернення
боргу, що кредитори зазвичай вимагають, а навпаки, кредитори вимагають свій борг тому, що
існує така норма» [цит. за 10, с. 81]. З таким підходом категорично не згодні інші автори, вважаючи, що ніякі норми самі по собі не здатні ні
створити суспільні відносини, ні надати їм нової
якості. Відомий радянський учений-правознавець Е.Б. Пушканіс, заперечуючи Г.Ф. Шершневичу, писав: «Не можна сказати, що відносини
між кредитором і боржником породжуються існуючим у цій державі примусовим порядком
стягнення боргів. Це об'єктивно існуючий порядок забезпечує, гарантує, але аж ніяк не породжує відносини» [10, с. 81]. Інша справа, коли
держава ставить своїм ідеологічним завданням
створення «нового суспільства» й «нової люди80

ни». У такому суспільстві змінюється структура
правового регулювання, а в системі права, як зазначає Р.О. Халфіна, «...усе більше місця займають норми, спрямовані на підвищення суспільної
ефективності соціалістичного виробництва, застосування оптимальних методів і процесів,
кращу організацію виробництва та сфери обслуговування. Правова норма в цих сферах впливу
на громадське життя покликана закріпити, зробити обов'язковими ті рішення, що являють собою результат пізнання суспільством об'єктивних законів його розвитку» [18, с. 51]. Правда,
автор виходить з того, що правові норми формулюються не довільно, за бажанням представників
панівного класу, а на «основі пізнання суспільством об'єктивних законів його розвитку» [18]. Тут
варто відзначити, що історія юридичної науки соціалістичного періоду продемонструвала ідеологізацію, жорстку зумовленість у рамках створеного
політичною й науковою елітою марксистськоленінського світогляду самого процесу пізнання
соціально-економічного розвитку суспільства.
Діаметрально протилежну точку зору висловлює Н.В. Варламова, стверджуючи, що «генетично й логічно правовідносини передують
законові, а не слугують його реалізації» [3,
с. 47]. Розгортаючи свою думку, автор там же
пише: «Закон (держава через закон) за допомогою адекватного, ясного й визначеного формулювання вже сформованих правових норм і відносин може лише надати їм необхідного для реалізації офіційного, загальнообов'язкового та конкретизованого вираження». При цьому слід відзначити, що «ясному формулюванню» обов'язково передує етап осмислення, тобто пізнання, що
певною мрою збігається з концепцією вчених
соціалістичного періоду. Виникають запитання:
чи важливо, яка ідеологія рухає законодавцем
при формулюванні правових норм, якщо під
останніми розуміти норми закону? чи всі норми
закону можна вважати правовими, навіть коли
вони відображають те, що реально складається в
соціальній реальності, якщо виходити з того, що
правовідносини за своєю природою мають економічний, політичний, соціальний, моральний
зміст? Не випадково видатні правознавці початку
ХХ ст., зокрема, Н.М. Коркунов, Е.Н. Трубецькой, Ф.В. Тарановський, використовували термін
не «правові відносини», а «юридичні відносини».
Так, Н.М. Коркунов писав: «...юридичні відносини є ті самі життєві, побутові відносини, тільки
регульовані юридичною нормою» [7].
Для подальшого викладу особливо важливо, що деякі правознавці взагалі заперечують іс-
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нування правовідносин як особливого виду суспільних відносин. Так, Ю.Г. Ткаченко стверджувала, що «...відносини, які піддаються регулюванню з боку права, можна з функціональної
точки зору назвати правовими, але при цьому
слід зрозуміти, що регулювання не змінює характеру відносин, тобто вони залишаються або
економічними, або політичними, або духовними... Не існує правових у власному значенні відносин, а є лише правовий спосіб регулювання
суспільних відносин» [16, с. 84].
Такий підхід до розуміння правовідносин
виник значно раніше. Так, у 20-х рр. минулого
сторіччя цитований вище Е.Б. Пушканіс, який
був противником догматичної юриспруденції,
вважав, що правові відносини виростають безпосередньо з товарно-грошового господарства:
«...економічні відносини у своєму реальному русі
стають джерелом юридичних відносин, що народжуються в момент суперечки» [10, с. 53]. Це
означає, що основна передумова правового регулювання полягає в протилежності приватних інтересів і наявності товарно-грошового господарства.
Надалі на основі такого підходу в юридичній науці почало формуватися історико-матеріалістичне розуміння правовідносин як типу соціального зв'язку, що утворюється на базі взаємного
визнання суб'єктами волі й формальної рівності
всіх учасників правового спілкування [3].
Отже, незважаючи на безліч наукових
праць, присвячених проблемі розуміння суспільних відносин, ця категорія залишається, за словами А.В. Полякова, «...одним з найбільш важливих, але й одним із найбільш складних і спірних розділів у теорії права» [11, с. 726].
У зв'язку з цим, на наш погляд, варто здійснити більш глибокий філософсько-лінгвістичний аналіз основних понять, що входять як
складові в концепт «правовідносини». Насамперед, будемо розуміти суспільні відносини як похідні від загальнофілософської категорії «відносини», що пов'язана з пізнанням буття, у нашому
випадку соціальної реальності.
Історично поняття «відносини» у філософії
введено Аристотелем як елемент тріади категорій «річ – властивість – відносини». Варто звернути увагу на те, що розуміння «речі» зазнало
значної еволюції, набуваючи все більш абстрактного змісту. У сучасній онтології «річ» розуміється як будь-який носій ознак, у гносеологічному плані будь-який об'єкт думки є «річчю» [8].
Іншими словами, «річчю» у філософському розумінні вважається будь-який предмет (явище,
думка), виділені серед різноманіття інших субс-

танцій. За Аристотелем, властивістю називається
окрема ознака, що належить одному носієві, а відносинами – окрема ознака, що належить декільком
носіям. Відносини виникають між речами на основі їхніх властивостей: у відносинах властивості однієї речі розкриваються через властивості іншої
речі. Іншими словами, відносини можна визначити
як «взаєморозташування відокремлених предметів,
явищ, що можливе завдяки їх спільній природи і
ґрунтується на їхніх властивостях» [12].
«Відокремленими предметами» у суспільних відносинах як різновиді відносин узагалі є
люди та їхні об'єднання. З одного боку, люди
володіють рядом властивостей, що відображають
їхню загальнолюдську природу, а з іншого – люди і їхні колективи мають різні психофізичні та
соціальні якості. Найважливіша особливість суспільних відносин полягає в тому, що вони виникають із приводу й у зв'язку з діяльністю людей
та одночасно визначають, формують їхню поведінку. Природним джерелом конкретної діяльності людей є потреба у визначених благах, що актуалізує необхідні для цієї діяльності властивості
людей. Саме внаслідок цієї актуалізації виникають суспільні відносини, що визначають фактичну діяльність і досягнення необхідних благ.
Отже, суспільні відносини характеризуються, головним чином, тим, що вони, по-перше,
є відносинами між людьми, а по-друге, тісно пов'язані з діяльністю людей. З таких позицій слід
розглядати і правові відносини, оскільки соціально-правові зразки поведінки зумовлюють виникнення правових відносин, а останні, у свою
чергу, формують правомірну поведінку.
Найважливішим питанням, навколо якого
не припиняються наукові дискусії правознавців,
є структура правовідносин. З філософських позицій, усередині відносин, як стверджує
В.Н. Протасов, «...відсутні будь-які елементи
(явища, предмети, речі)» [12]. Аргументуючи це
твердження, В.Н. Протасов указує, що «елементи» – це теж речі, що внаслідок своєї природи не
можуть перебувати у відносинах. Іншими словами, правовідносини, як і будь-які інші відносини,
у власне філософському змісті не можуть бути
подані у вигляді якої-небудь структури.
Однак з ряду причин гносеологічного характеру в теоретичному правознавстві і практичній
юриспруденції, включаючи трудове право, укорінився погляд на правовідносини як на якусь
цілісність, що має свій склад, елементи якого
пов'язані між собою і своєю структурою. Так,
В.Н. Протасов пояснює походження іншого, ніж
філософське, розуміння відносин тим, що
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«...частина дослідників не вбачає відмінностей
між онтологічною проблемою елементів правовідносин як явища правової дійсності та проблемою елементів категоріального апарату теорії
правовідносин, що є проблемою гносеологічного, пізнавального порядку» [12].
Іншими словами, прихильники суворо філософського підходу розуміють правовідносини
саме як відносини, тобто як такі, що не мають
власної структури, тоді як прихильники фактично системного підходу акцентують увагу на суспільних зв'язках між правовими елементами, що
входять до правової системи. Перші вважають,
що поняття суспільних відносин є більш широким порівняно з поняттям суспільного зв'язку, і,
відповідно, правовий зв'язок є різновидом правовідносин. Другі, навпаки, виходять з того, що
поняття зв'язку є більш широким порівняно з поняттям «відносини», унаслідок чого суспільні
відносини необхідно розглядати як різновид суспільних зв'язків, а правовідносини – як різновид
правових зв'язків. Можна припустити, що для
практичних цілей не настільки важливо, який
методологічний апарат використовується для
розуміння суті проблеми. Не випадково багато
правознавців використовують терміни «правові
відносини» (правовідносини) і «правовий зв'язок» як ідентичні та взаємозамінні. Так,
С.С. Алексєєв писав: «Правовідносини – правовий зв'язок. Вирішальна конститутивна риса правовідносин полягає в тому, що вони виражають
особливий суспільний зв'язок між особами, зв'язок через їхні права й обов'язки». Далі С.С. Алексєєв стверджував, що такий підхід до правовідносин узгоджується з філософським розумінням відносин, про які йшла мова вище: «Це значить, що
учасники правовідносин «пов'язані», тобто займають один щодо одного визначене становище (позицію)» [1, с. 84]. Із цим не погоджувався
Л.С. Явич, який вказував на те, що «...у правовідносинах, на відміну від юридичного зв'язку, має
місце поведінка осіб, які взаємодіють, взаємозумовлена діяльність. Тут суб'єкти і їхні вчинки перебувають у прямому загальнозначущому стабільному
соціально-юридичному контакті» [20, с. 210-211].
Висновок. Правовідносини слід розглядати
як систему, що володіє певною структурою та
складається із взаємозалежних елементів. Ми
поділяємо точку зору В.Н. Протасова, який запропонував системну модель правовідносин, що
він уявляв як «систему, елементами якої є учасники правових відносин (суб'єкти), об'єднані
правовою структурою – доцільним правовим
зв'язком, що випливає із суб'єктивних юридич82

них прав і обов'язків (доцільних правових властивостей суб'єктів), – і яка функціонує для досягнення соціально корисного результату» [12].
Таке розуміння правовідносин не збігається із суто філософським. У зв'язку із цим, варто
погодитись з Н.В. Варламовою, яка пропонує
розмежовувати філософський і спеціально-юридичний підхід: «Традиційно виділювані елементи правовідносин варто вивчати зі спеціальноюридичних позицій, не намагаючись одночасно
охоплювати і їхнє соціологічне значення. Такий
підхід цілком виправданий, якщо мова йде про вироблення категоріального апарату, а не про дослідження процесів правового регулювання. Тоді правовідносини (те, що під цією назвою здавна досліджує юридична наука) дійсно постають як система
– система засобів, способів, прийомів законодавчого впливу на суспільні відносини. У категоріальному ж плані – це система понять, за допомогою
яких такий вплив описується» [3, с. 49-50].
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LEGAL RELATIONS AS PUBLIC RELATIONS
Summary
The philosophical content and linguistic sense of “legal relations” conception as a form of public
relations are described in the article. The scientists’ opinions on determining conception of “legal relations”
are analyzed. The historical development of scientific ideas of these issues is enlightened.
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ПРАВООТНОШЕНИЯ КАК ФОРМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация
Раскрывается философско-лингвистическое содержание понятия «правоотношения» как формы
общественных отношений. Проанализированы основные взгляды ученых по вопросу определения содержания понятия "правоотношения". Освещено историческое развитие взглядов ученых на этот вопрос.
Ключевые слова: общественные отношения, правоотношения, философия, право, концепт.
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МЕТА ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ
Розкривається мета як властивість фінансово-правового інституту, аналізуються основні підходи до її розуміння вченими юристами-фінансистами, з’ясовується визначення мети інститутів бюджетного та податкового
права вітчизняним та зарубіжним законодавцем.
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Постановка проблеми. У тлумачних словниках сучасної української мови терміно-поняття
«властивість» пояснюється, як: «Якість, ознака,
характерні для кого-, чого-небудь» [15, с.494; 9,
с.194]. Філософська література уточнює, що
«властивість – філософська категорія, яка виражає один з моментів виявлення сутності речі у
відношенні з іншими речами; те, що характеризує її подібність або відмінність від них» [21,
с.87]. Кожен якісно виокремлений феномен дійсності, в тім числі й інститут фінансового права,
має багато властивостей, єдність яких виражає
його якість. Коли цей феномен втрачає якусь
якість, він втрачає також і відповідні властивості,
які опосередковано виражали його сутність у системі відношень. У властивостях предмета відображається не тільки його внутрішня сутність, а
й сутність системи зв’язків та відношень, у якій
цей предмет існує. Як засвідчує якісний аналіз
властивостей, вони бувають атрибутивні, як
зміст та форма явища, головні та неголовні, специфічні, істотні й неістотні, необхідні і випадкові, зовнішні і внутрішні тощо.
Ступінь наукової розробки проблеми
Мету як властивість інституту фінансового права
досліджували як класики теорії фінансового права, так і сучасні вчені юристи-фінансисти. Зокрема функціональне призначення інститутів бюджетного та податкового права в різний час
з’ясовували А.О. Ісаєв, А.А. Соколов, Р. Польссон, Л.К. Воронова, Г.В. Петрова, М.П. Кучерявенко, Д.В. Вінницький, Р.О. Гаврилюк.
Мета статті полягає у аналізі ступеня наукової розробки проблеми, визначенні мети інституту фінансового права на прикладі з’ясування
основних підходів до розуміння вченими юристами-фінансистами та законодавцем мети інститутів бюджетного та податкового права України
та зарубіжних країн.
Виклад основного матеріалу. Однією з
найважливіших властивостей інституту фінансового права, через яку виражається назовні його
сутність, є мета існування цього інституту. У ме84

ті існування кожного інституту фінансового права, яка виражає його основне функціональне
призначення, чи не найповніше та найобразніше
відображається його індивідуальність, специфіка, суспільна роль. Зокрема, найголовнішим призначенням, метою інституту бюджетного права є
справедливий та неупереджений розподіл суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Якщо порівняти конституційні
конструкції інститутів бюджетного права ранньофеодальної, капіталістичної, соціалістичної
та постсоціалістичної держав, то насамперед кидається в очі спільна мета цих інститутів.
Так, сучасний інститут бюджетного права
вперше з’явився в Англії у 1215р. як компроміс
між королівською владою та феодальною знаттю. Юридичною формою цього компромісу стала «Велика хартія вольностей – перший конституційний акт Англії. Серед іншого цією Хартією
визнавалась наявність «загальних» інтересів та
потреб у суспільстві (у сучасній інтерпретації
«публічних» інтересів та потреб), а для легітимного визначення цих інтересів і потреб, їх міри
та забезпечення їх фінансовими ресурсами було
створено прообраз парламенту у складі 25 баронів, які обиралися на зазначений термін іншими
баронами, а не призначалися королівською владою. Найголовніша мета створення даної інституції полягала в тому, щоб обрані таким чином барони «розпоряджалися загальною власністю» [4, с.815]. Так зародився сучасний інститут бюджетного
права, основними рисами якого були наступні: 1)
характер та розміри загальних потреб визначалися
актом парламенту; 2) поза цим актом вони не могли бути визнані легітимними та загальними; 3) королівська влада втратила легітимні повноваження,
привласнені нею раніше, визначати характер та
обсяг загальних потреб [4, с.8-15].
У тій же Англії, але вже періоду зрілого
капіталізму, у 1911 році, було прийнято новий
«Закон про парламент». За своїм обсягом він був
значно меншим від «Великої Хартії вольностей»
і присвячувався по суті лише повноваженням
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Парламенту Англії щодо фінансових законопроектів (щорічний Закон про бюджет країни належав до одного з різновидів фінансових законопроектів). Сам Парламент країни до цього часу
істотно змінився, перетворившись із однопалатного в двопалатний. Ініціатива підготовки та
схвалення Акту парламенту про бюджет була
забрана у Першої та віддана Другій палаті – палаті представників від усього населення Англії.
Повноваження Палати лордів у питаннях бюджету були обмежені. Однак основоположні вимоги
до змісту інституту бюджетного права, закладені
ще «Великою хартією вольностей», були збережені і розвинуті.
У першій Конституції Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки було виділено окремий розділ «Бюджетне право».
У ньому насамперед зазначалося, що інститут
бюджетного права вирішує «завдання надання у
розпорядження органів Радянської влади усіх
необхідних засобів для задоволення місцевих і
загальнодержавних потреб Радянської Республіки…» «Державні доходи і видатки РСФРР
об’єднуються в загальнодержавному бюджеті».
«Жоден видаток із коштів державного казначейства не може бути здійсненим без встановлення
на нього кредиту у розпису державних доходів і
видатків чи шляхом видання особливої постанови центральної влади», - наголошувалося у даному розділі Конституції РСФРР. «Усі надані
Радам кредити із коштів державного казначейства, як і кредити, затверджені згідно кошторису
на місцеві потреби, витрачаються ними у межах
кошторисних підрозділів (параграфів та статей)
за прямим призначенням і не можуть бути звернені на задоволення будь-яких інших потреб без
особливої постанови Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету Рад і Ради Народних
Комісарів». «Місцеві Ради складають піврічні та
річні кошториси доходів і видатків на місцеві
потреби. Кошториси сільських і волосних Рад і
Рад міст, що беруть участь в повітових з’їздах
Рад, а також кошториси повітових органів Радянської влади затверджуються відповідно губернськими і обласними з’їздами Рад чи їх виконавчими комітетами» [7, с.210-211].
Як неважко переконатися, і в інституті бюджетного права соціалістичної держави зберігається та ж сама мета даного інституту, що має
місце в інститутах бюджетного права феодальної та капіталістичної Англії. З’явилися, як і в
попередніх випадках, тільки свої особливості,
зумовлені типом суспільства та правовими традиціями. Стосовно інституту радянського бю-

джетного права до таких особливостей необхідно
насамперед віднести певні відступи від принципу
розподілу компетенції гілок влади – в радянському
суспільстві право затверджувати бюджет «за особливих умов» одержували інституції виконавчої
влади, а також обмеження публічних (загальних)
потреб суспільства «місцевими та загальнодержавними потребами Радянської Республіки», а точніше кажучи, органів державної влади.
Нарешті, згідно п. 2 ст. 95 чинної Конституції України та на підставі виключно Закону
України про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування
цих видатків [1, с.34]. Крім вище зазначеного
Конституція України передбачає також, що «Бюджетна система України базується на засадах
справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами… Держава прагне до збалансованості бюджету України. Регулярні звіти про
доходи і видатки Державного бюджету України
мають бути оприлюднені». Три наступних статті
Конституції України – 96, 97 і 98 – деталізують
окремі аспекти інституту бюджетного права [1,
с.34-35]. У Бюджетному кодексі України мета
інституту бюджетного права конкретизується:
ним «визначаються засади бюджетної системи
України, її структура, принципи, правові засади
функціонування, основи бюджетного процесу і
міжбюджетних відносин та відповідальність за
порушення бюджетного законодавства» [2, с.3].
Порівняльний аналіз конституцій держав
Європи, Америки, інших частин світу переконує,
що й у них у найсуттєвіших вимірах мета інституту бюджетного права аналогічна. Наприклад,
згідно нині чинної Конституції Бельгії від 17 лютого 1994 року (консолідованого тексту), інститут бюджетного права Бельгії «встановлює систему фінансування для Французького співтовариства і Фламандського співтовариства», а також
«систему фінансування Німецькомовного співтовариства» [5, с.375]. Згідно пункту 1 ст.104а
спеціального розділу «Фінанси» Основного Закону Федеративної Республіки Німеччини від 23
травня 1949 р. «Федерація і землі окремо несуть
видатки на вирішення своїх завдань» [5, с.616].
Проте в обидвох випадках ці видатки регулюються виключно відповідними інститутами бюджетного права. Причому хоча й «Федерація та
землі самостійні і незалежні у веденні власного
бюджетного господарства», вони зобов’язані
враховувати «вимоги єдиного економічного балансу країни». Більше того, у відповідності з
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Конституцією країни, «Федеральним законом …
встановлюються загальні принципи бюджетного
права для Федерації і земель, принципи бюджетного господарства, що забезпечують стійку
кон’юнктуру, а також довгостроковість фінансового планування» [5, с.620]. А у відповідності зі
статтею 112 Політичної Конституції Республіки
Нікарагуа від 9 січня 1987 року інститут бюджетного права регулює «щорічні доходи і видатки
публічної адміністрації» та здійснює це на підставі «Закону про державний бюджет Республіки». «Закон визначає максимальний обсяг витрат
на діяльність державних органів і вказує джерела
одержання доходів і цілі, на які вони повинні
бути витрачені» [6, с.603].
Як неважко переконатися, мета інститутів
бюджетного права різних держав, за винятком
окремих особливостей, зумовлених історичними
традиціями країни, специфікою її державного
устрою, правовою ментальністю її населення та
деякими іншими факторами, в основному, сутнісному вимірі співпадає – це забезпечення правового механізму та водночас здійснення правового супроводу врахування публічних потреб соціуму на основі легітимної конкуренції усіх заявлених його потреб та справедливий розподіл між
носіями цих потреб наявних публічних фінансових ресурсів. Інститут бюджетного права, таким
чином, можна розглядати у якості найоб’єктивнішого мірила досягнутого певним суспільством на відповідний період розвитку розуміння та
втілення соціальної справедливості. На завершення вважаємо за доцільне відзначити, що серед вчених юристів-фінансистів щодо розуміння
мети інституту фінансового права, не дивлячись
на приналежність їх різних груп до різних наукових шкіл, має місце рідкісний консенсус.
У розумінні вченими юристами-фінансистами мети інституту податкового права можна виділити два протилежних підходи. Найпоширеніший з них, який ми також поділяємо, полягає в тому, що квінтесенцією функціонування
інституту податкового права у кожній державі є
забезпечення насамперед її, інших інститутів публічної влади в належній мірі публічними фінансовими ресурсами у грошовій формі для здійснення
ними покладених на них функціональних статусів
та обов’язків. Такої точки зору дотримувалися як
класики теорії податкового права [19; 20, с.69-92;
13, с.35-41; 18], так і сучасні його творці [14, с.7-12;
16, с.27-36; 17, с.34-50; 12; 22, с.38-69].
Аналогічну позицію підтримує та поділяє
переважна більшість конституцієдавців країн
світу [11, с.726-746], наш вітчизняний законода86

вець. Зокрема, в нещодавно прийнятому Податковому кодексі України чітко та однозначно визначено, що завданням інституту податкового
права є забезпечення «надходження до відповідних бюджетів обов’язкових платежів, що справляються з платників у порядку і на умовах, установлених цим Кодексом» [3].
Свою подальшу конкретизацію мета інституту податкового права України знайшла в окремих розділах Податкового кодексу України, якими внормовано суспільні відносини щодо сплати
конкретних видів податків. Зокрема, розділом V
Податкового кодексу «Податок на додану вартість» визначено платників податку на додану
вартість, об’єкти, базу та розміри ставок оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості
оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкового кредиту та податкової
накладної, порядок обліку, звітування та строки
внесення податку до бюджету [3].
Відповідні параметри встановив і розділ ІІІ
Податкового кодексу України «Податок на прибуток підприємств». Зокрема, один із основних
елементів даного податку – об’єкт оподаткування – згідно ст.134 цього Кодексу кваліфікується
як «прибуток із джерелом походження з України
та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, визначених згідно зі ст.135-137 цього Кодексу, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт,
наданих послуг та суму інших витрат звітного
податкового періоду, визначених згідно зі ст.138143 цього Кодексу, з урахуванням правил, встановлених ст.152 цього Кодексу, а також дохід
(прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню згідно зі ст.160 цього Кодексу, з джерелом
походження з України» [3, Ст.134]. Подальший
аналіз Податкового кодексу України також однозначно підтверджує, що системоутворюючою
метою інституту податкового права було і залишається забезпечення інституцій публічної влади
публічними грошовими ресурсами для здійснення ними покладених суспільством на них цілей
та функцій, головним чином фінансування задоволення публічних потреб соціуму.
У науці фінансового права є й інша, у певному сенсі протилежна вище викладеній, позиція
щодо розуміння найголовнішої мети функціонування інституту податкового права. Чи не першим її сформулював у сучасному вигляді родоначальник політичної школи теорії державних
фінансів італійський економіст та соціолог Вільфредо Парето (1848-1923). Він запропонував
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широко відомий тепер етичний ідеал суспільного
добробуту – оптимум за Парето, згідно з яким
умовою зростання суспільного добробуту є покращення добробуту одних людей без одночасного погіршення стану інших. Цей стан рівноваги
увійшов у фінансову науку під назвою умови або
ефективності за Парето (Pareto condition, Pareto
efficiency). На думку автора даної теорії цей стан
досягається шляхом заміни традиційного оподаткування – формування публічних фондів фінансових ресурсів інститутів публічної влади – розподілом між платниками податків публічних потреб, що сприяє, на його думку, запобіганню розкраданню корумпованими чиновниками публічних фінансових ресурсів [8, с.55-61, 63, 68, 69,
70, 75, 78, 90, 124, 138, 139, 162, 175, 176, 215,
236].
Серед відомих постсоціалістичних вчених
юристів-фінансистів підхід В.Парето до розуміння мети інституту податкового права держави
підтримав Д.В.Вінницький. Зокрема, у монографії, що є фактично його опублікованою докторською дисертацією, Д.В.Вінницький резюмує:
«Таким чином, із ст.8 Податкового кодексу РФ
однозначно випливає основна і єдина функція
податку за російським правом (тобто, функція
інституту податкового права. – В.Л.) – розподіляти між оподатковуваними особами тягар державних і муніципальних (тобто, публічних) видатків» [10, с.125]. Дещо пізніше він відзначає,
що «основна функція податкового права – розподіл тягаря публічних видатків …» [10, с.127].
А ще в іншому місці цієї ж монографії Д.В.Вінницький пише: «Об’єктивно чинне законодавство дозволяє виділити дві основні функції податку
за російським правом (чи відповідно змістовні
функції податкового права): 1) розподіл тягаря
публічних видатків; 2) регулююча функція» [10,
с.126]. Аналогічного підходу дотримуються й
деякі західноєвропейські вчені юристи-фінансисти. Зокрема, французькі теоретики фінансового права Г.Жест і Ж.Тіксьє відзначають, що
«метою інституту фінансового права є забезпечення … відповідного розподілу тягаря публічних потреб у суспільстві» [23, с.48-49]. Наступна
суспільна практика Італії та інших цивілізованих
країн Заходу, блискуче підтвердивши істинність
багатьох інших теоретичних положень, оцінок та
узагальнень В.Парето, його висновку щодо нового суспільного призначення інституту податкового права не підтвердила. Яскравим свідченням
останнього є, зокрема, формулювання мети національних інститутів податкового права у післявоєнних конституціях держав світу.

Висновки. Мета інститутів фінансового
права полягає у забезпеченні інститутів публічної влади публічними фінансовими ресурсами в
грошовій формі задля здійснення останніми своїх повноважень та функцій. Такі ж тільки їм властиві цілі мають й усі інші, без жодного винятку,
інститути фінансового права. Причому це не
специфіка інститутів фінансового права України,
а загальна закономірність, властива усім наявним
правовим інститутам. Закономірністю є і той
факт, що один і той же інститут фінансового
права різних держав має одну і ту ж мету. Мета
кожного фінансово-правового інституту є самодостатнім внутрішнім чинником, який зумовлює
видову специфіку змісту та форми його приписів, насамперед, співвідношення зобов’язуючих,
забороняючих та дозволяючих норм фінансового
права, що входять до його складу.
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Purpose as the quality of financial-and-legal institution
Summary
The article is dedicated to complex research of purpose as the quality of financial-and-legal institution.
The main approaches to understanding the purpose as the quality of financial-and-legal institution are investigated. The definition of purpose of budget and tax law is exposed in accordance with ukrainian, foreign
legislation and scientific literature.
Key words: purpose of financial-and-legal institution, quality of financial-and-legal institution, financial-and-legal institution, budget law, tax law.
Л.В. Вакарюк
Цель как свойство финансово-правового института
Аннотация
В статье раскрывается цель как свойство институтов финансового права, анализируются основные подходы к её пониманию учёными юристами-финансистами, исследуется определение цели институтов бюджетного и налогового права отечественным и зарубежными законодателями.
Ключевые слова: цель финансово-правового института, свойство финансово-правового института, финансово-правовой институт, бюджетное право, налоговое право.
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ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ УКРАЇНСЬКИХ
УЧЕНИХ ЮРИСТІВ-ФІНАНСИСТІВ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
ПОЗИТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Розкрито еволюцію концептуальних підходів українських учених юристів-фінансистів пострадянського періоду до систематизації позитивного фінансового права, грунтовно проаналізовано критерії його систематизації, що
пропонуються представниками різних наукових шкіл, розкрито деякі нетрадиційні підходи теоретиків фінансового
права до цього явища, зокрема, системний підхід до розуміння сутності фінансового права і відповідний йому критерій систематизації позитивного фінансового права – типові юриидчні конструкції фінансового права.
Ключові слова: систематизація позитивного фінансового права; економічний детермінізм; елементаристське розуміння сутності фінансового права; системне розуміння сутності фінансового права; типова юридична
конструкція фінансового права.

Постановка питання. Позитивне фінансове право пострадянської України - явище дотепер нове, багатогранне, динамічне, змістовно
різноаспектне й суперечливе, як сама фінансовоправова дійсність. І хоча аналізу його різних сторін присвячено вже багато робіт, у тому числі
чимало монографій і досліджень іншого жанру,
що дійсно заслуговують уваги концептуальні
аспекти систематизації пострадянського українського позитивного фінансового права, як нам
уявляється, по-справжньому ще й не вивчені. А в
тих деяких випадках, коли вони досліджувалися
в контексті інших питань фінансового права, у
принципі не могли бути отримані глибокі наукові знання про субстанціональні властивості даної
матерії. Це, по-перше.
По-друге, очевидно, перед аналізом власне
концептуальних підходів українських учених
юристів-фінансистів пострадянського періоду до
систематизації позитивного фінансового права
варто з'ясувати, який же зміст вкладає сучасна
наука в поняття систематизації. Так, у дуже повному "Тлумачному словнику живої великоросійської мови" В.І.Даля термінопоняття систематизація
взагалі відсутнє. В "Словнику російської мови"
С.І.Ожегова воно пояснюється, як "приведення в
систему" [15, c.706]. Аналогічним чином воно тлумачиться й у "Великому тлумачному словнику сучасної української мови (з додатками й доповненнями)" укладача В.Т.Бусела [5, c.1321].
Нещодавно опублікована під егідою Інституту філософії Російської Академії наук і Національного суспільно-наукового фонду "Нова філософська енциклопедія" у чотирьох томах похідне від категорії систематизація поняття систематика пояснює, як "вчення про принципи й
способи впорядкування безліч об'єктів, що наділені сутнісною подібністю". До завдань система-

тики цією енциклопедією віднесена: 1) класифікація (опис об'єктів в аспекті їхніх сутнісних подібностей і відмінностей); 2) номенклатура (присвоєння назви кожному об'єкту системи); 3) визначення (знаходження назви об'єкта по пред'явленому індивіді); 4) адресація (знаходження об'єкта по його назві). "Система, - резюмує автор
статті про систематику у вище зазначеній енциклопедії Ю.В.Чайковський, - вирішальне завдання "класифікації", називається природної, а не
ставить такий - штучної" [14, c.557].
У даній статті ми маємо на меті з'ясувати,
які ж завдання при систематизації позитивного
фінансового права ставили й ставлять перед собою сучасні українські вчені юристи-фінансисти? Як вони розуміють сучасне позитивне фінансове право? Які принципи в основу пропонованих
ними систематизацій вони обирають і за допомогою яких способів досягають поставлених цілей?
Інакше кажучи, наскільки науково обґрунтованими
є проведені ними систематизації позитивного фінансового права пострадянської України й чи досягають вони поставлених цілей?
Виклад основного матеріалу. По можливості ємко, але без перекручування, як правило, у
формі прямої мови викладемо основні позиції
досліджуваних авторів по зазначеній проблемі.
Так, Л.К.Воронова пише, що "фінансове право це сукупність правових норм (виділене мною П.В.), що регулює відносини в сфері формування, розподілу та використання публічних централізованих і децентралізованих фондів коштів і
інших фондів, необхідних для безперебійного
функціонування органів держави, органів місцевого самоврядування й органів, діяльність яких
держава визнає необхідним" [6, c.39]; "...система
фінансового права як галузі права, - продовжує
Л.К.Воронова, - це об'єктивно зумовлена фі-
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нансовою системою внутрішня його будова,
об'єднання й розміщення фінансово-правових
норм у певній послідовності" [6, c.44].
О.П. Орлюк пише: "Фінансове право - це
самостійна галузь права, яка складається із сукупності правових норм (виділено мною - П.В.) і
відрізняється власним правовим режимом" [16,
c.88]; "...система права, - продовжує вона, - це
внутрішня форма права, його будова..." [16,
c.109]. "Особлива частина (фінансового права П.В.) містить норми й правові інститути, що регулюють окремі напрямки фінансової діяльності
держави й різних елементів фінансової системи.
Провідне місце в Особливій частині фінансового
права займає бюджетне право, що входить у неї
як підгалузь і складається із двох великих правових інститутів - бюджетного устрою та бюджетного процесу. Особлива частина містить і такі
правові інститути: доходи бюджетної системи
(насамперед, податкові й неподаткові); видатки
бюджетної системи й цільових фондів; державний кредит і державний борг; державне обов'язкове страхування (майнове та особисте); грошово-кредитна система. Ці інститути мають особливості, складаються із правових норм, що
регулюють певну групу однорідних суспільних відносин (виділено мною - П.В.) у межах
галузі права, але поєднуються в систему через
єдиний предмет і методи фінансово-правового
регулювання" [16, c.108].
Н.П.Кучерявенко також резюмує: "Таким
чином, фінансове право становить сукупність
правових норм (виділено мною - П.В.), що регулюють суспільні відносини в сфері формування, розподілу та використання централізованих і
децентралізованих грошових фондів держави й
територіальних громад" [24, c.39].
Про систему фінансового права він зауважує: "Фінансове право включає досить значну
сукупність фінансових норм, об'єднаних у певну
систему. Цю систему розбито на задані групи,
яким властиві специфічні особливості, логічна
структура, об'єктивний склад. Система фінансового права – це об'єктивна сукупність суспільних фінансових відносин, що визначає внутрішню структуру фінансового права (виділено мною
- П.В.), зміст і особливості розміщення норм, що
регулюють фінансові відносини. У системі фінансового права виділяють частини, підгалузі, інститути. Норми фінансового права, залежно від особливостей регульованих ними відносин, утворять
окремі структурні підрозділи. У системі галузі фінансового права існує кілька підсистем, інститутів,
які можна виділити в розділи" [24, c.48].
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У руслі вищевикладених підходів розуміє
фінансове право також А.А.Нечай: "фінансове
право, - пише вона, - це сукупність правових
норм, що регулюють суспільні відносини, пов'язані із задоволенням всіх видів публічного інтересу, що виникають у процесі утворення, розподілу (перерозподілу) і використання публічних
фондів засобів, а також здійснення контролю за
цим процесом" [13, c.65]. На цій же сторінці своєї монографії А.А.Нечай пропонує й більше лаконічне визначення фінансового права: "фінансове право - це сукупність правових норм, що
регулюють публічні фінанси" [13, c.65]. На відміну від більшості інших вчених вона обґрунтовує своє розуміння системи фінансового права остання, на її думку, визначається системою публічних фінансів і цілком залежить від неї, а система публічних фінансів, у свою чергу, детермінірується публічними фондами коштів [13, c.65],
як і в А.І.Худякова. Ці фонди А.А.Нечай підрозділяє на три підвиди, що якісно відрізняються
між собою: 1) державні фонди коштів ; 2) публічні фонди коштів органів місцевого самоврядування; 3) публічні фонди засобів, за рахунок яких
задовольняються суспільні інтереси, визнані
державою або органами місцевого самоврядування і які не є державною або комунальною
власністю [13, c.96-98].
Дуже близьких підходів до вище викладених поглядів на сутність і систему фінансового
права України дотримуються також відомі вчені
юристи-фінансисти Н.Ю.Пришва [19], Є.А.Алісов [2], І.Б.Заверуха [7], Л.А.Савченко. Разом з
тим у розумінні Л.А.Савченко сутності фінансового права й критеріїв його систематизації є, на
нашу думку, істотні особливості, до певної міри
нетрадиційні пострадянській теорії підходи, тому
на них вважаємо за необхідне зупинитися більш
докладно. Так, розділяючи в цілому інституціональну концепцію систематизації фінансового
права, Л.А.Савченко разом з тим підкреслює:
"Основною підставою для виділення тих або інших родинних правових норм в інститут права є
забезпечення останнім самостійного постійного
впливу на певну сферу суспільних відносин" [21,
c.209]. А це вже не зовнішній, а внутрішній, правовий критерій об'єднання юридичних норм в
інститут права. Про те, що це не випадкове твердження автора, а його усвідомлена позиція, свідчить наступне положення монографії Л.А.Савченко: "Головна функція правового інституту
полягає в тім, щоб у межах своєї сфери суспільних відносин забезпечити єдине, відносно закінчене регулювання. А це, у свою чергу, означає,
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що правовий інститут повинен володіти повним
"комплексом" норм, за допомогою яких можна
охопити всі сутнісні моменти регулювання відповідної сфери відносин" [21, c.209]. Намічені
Л.А.Савченко методологічні прив'язки й орієнтири, на нашу думку, не тільки правильно відображають окремі субстанціональні якості кожного, у тому числі фінансово-правового інституту,
але й самі по собі є певним кроком уперед по
шляху створення нової, правової концепції юридичного інституту, який би був адекватним новій
історичній ролі права в регулюванні суспільних
відносин у постсоціалістичному соціумі. Досить
важливий і той факт, що в наступних своїх роботах Л.А.Савченко зберегла вище викладені нею
методологічні підходи до розуміння сутності й
систематизації фінансового права [20, c.7].
Також до певної міри особливо підходить
до пояснення сутності фінансового права й критеріїв його систематизації представник молодого
покоління українських учених юристів-фінансистів А.Т.Ковальчук. У висновках до підрозділу
"Об'єкт і предмет фінансового права" однієї зі
своїх монографій він підкреслює, що "фінансове
право є визначальним "куратором" зазначених
вище відносин (розподільних і перерозподільних
- П.В.) не безпосередньо, а через систему відповідних фінансово-правових інститутів - Мін'юст,
Мінекономіки, Центробанк, Державну податкову
адміністрацію, Держказначейство, Держфінмоніторинг, Держкомітет ЦПФР, Держфінпослуг,
Рахункову палату, Контрольно-ревізійне управління й інші. Плюс до цього фінансово-правовий
вплив здійснюють органи місцевого самоврядування. Саме в цьому колі й через зазначені інститути фінансове право позначає границі
свого системного регулюючого впливу" [11,
c.130] (підкреслено мною - П.В.). Про важливість
даного положення у фінансово-правовій концепції А.Т.Ковальчука переконливо свідчить той
факт, що воно повністю перенесено автором і у
висновки по монографії в цілому [11, c.432-433].
Автор не змінив свого підходу до розуміння сутності й системи фінансового права й у наступних
своїх роботах [10].
При більш ретельному розгляді концепції
систематизації фінансового права А.Т.Ковальчука досить неважко помітити, що вона у своїй
сутності є продовженням ще радянської посуб’єктної концепції системи фінансового права і
якісно новими узагальненнями, положеннями й
висновками цю концепцію не збагатила, за винятком включення в сферу впливу фінансового
права поряд з публічними також приватних фі-

нансів, що, на нашу думку, досить спірно й викладається в більшості випадків А.Т.Ковальчуком не за допомогою глибокої наукової аргументації, а декларативно, у формі закликів.
Всі вищевикладені спроби систематизації
пострадянського українського позитивного фінансового права можна згрупувати в три основних підходи - фондовий, інституціональний і посуб’єктний, про що вже згадувалося вище. Тобто, по великому рахунку, мова йде про продовження в нових соціально-історичних і суспільнополітичних умовах традиції радянської фінансово-правової науки [8]. Як переконує більш грунтовний аналіз цих підходів, вони базуються фактично на марксистсько-ленінському уявленні про
співвідношення об'єктивного й суб'єктивного в
праві. Ці підходи пронизані розумінням фінансового права як механічної сукупності юридичних
норм, як своєрідної зовнішньої "надбудови" над
внутрішнім економічним базисом суспільства, а
не як відносини форми й змісти. Загальною рисою всіх цих підходів є абсолютизація того або
іншого, але одного, до того ж не іманентного, а
зовнішнього стосовно фінансового права критерію систематизації його позитивних норм. Очевидно, саме цей факт послужив підставою одному з
відомих компаративістів сучасності назвати подібні підходи до розуміння сутності й критеріїв систематизації права "економічною філософією права"
[17, c.16]. А ще раніше, на початку ХХ століття
Б.А.Кістяківський застерігав учених-правознавців
від поспішного зведення класифікацій і виведення
розходжень на підставі якої-небудь однієї класифікаційної ознаки, що завжди загрожує не тільки ненавмисними помилками, але й свідомими фальсифікаціями в правознавстві [9, c.336].
Всі вищевикладені підходи до систематизації позитивного фінансового права пострадянської України з новою силою були продемонстровані на міжнародній науково-практичній конференції "Система фінансового права", що відбулася 27- 28 травня 2009 г. у м. Одесі [22]. Це
ще раз підтвердило живучість у вітчизняному
науковому співтоваристві юристів-фінансистів
традиційних підходів до пошуку й виділення
критеріїв систематизації сучасного позитивного
фінансового права, його завзяте небажання побачити й оцінити очевидні нові факти фінансовоправової дійсності, а для частини - острах відмовитися від старої парадигми науки фінансового права, що зжила себе. Однак сказати про повну відсутність змін і в цьому зрізі теоретико-методологічних аспектів науки фінансового права було б, на
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нашу думку, перебільшенням. Хоча ці зміни проявляються поки частково й надто обережно.
Про деякі особливості підходу Л.А.Савченко до пошуку критеріїв систематизації позитивного фінансового права відзначалося вже вище. А от як уявляє собі ці критерії ще один молодий учений юрист-фінансист із м. Чернівці
І.І.Бабін: "Кожний вид суспільних відносин, пише він у підрозділі "Система бюджетного права" свого навчального посібника з бюджетного
права України, - регулюється чітко визначеною
групою правових норм, що відображає їх характерні особливості (виділено мною - П.В.) і
являє собою складну систему. Це зумовлено системним характером самого права (виділено
мною - П.В.). Для вираження цієї якості права в
юридичній науці використовується категорія
"система права", під якою переважно розуміють
внутрішню будову чинного в країні права. З наукового погляду система - це сукупність взаємозалежних елементів, що утворюють певну цілісність, яка володіє власними властивостями, котрі
зводяться до простої суми властивостей її окремих елементів. Система являє собою деяку нову
якість у порівнянні з несистемним набором тих
же елементів і характеризується наступними властивостями: організованістю, цілісністю, складністю, функціональною анизотропністю, інерційністю. Всі ці властивості характерні системі
бюджетного права, первинним елементом якої є
бюджетно-правова норма" [3, c.18].
Можна зустріти в І.І.Бабіна й протилежні
твердження: "Система бюджетного права, - пише
він у цьому ж підрозділі свого навчального посібника, - це певна його внутрішня структура (будова, організація), що складається об'єктивно як
відбиття реально існуючих суспільних відносин бюджетної сфери" [3, c.19] (виділено мною П.В.). Очевидно, це можна розцінити, як данину
поваги сформованій традиції у вітчизняній науці
фінансового права. Проте повинен помітити, що
ніяких об'єктивних, реально існуючих суспільних
відносин у бюджетній сфері до врегулювання їх
бюджетним правом не існує - всі бюджетні відносини мають винятково форму правовідносин [1].
Принципово відмінний від усіх попередніх
підхід до розуміння фінансового права й іманентних критеріїв його систематизації пропонує
П.С.Пацурківський. Зокрема, він пише: "Право, у
тому числі позитивне, за своєю природою атрибутивно системне явище. Цю його сутність зрозуміли й переконливо продемонстрували на прикладі його юридичних конструкцій (виділено
мною - П.В.) ще давньоримські юристи. Проте ,
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як переконує аналіз розвитку світової юриспруденції, її історія поки що склалася так, що системні дослідження права в цілому як явища об'єктивної реальності, у тому числі його системних
властивостей, проводилися час від часу, і то лише окремими вченими. Фінансове право з позицій системного підходу до останнього часу досліджувалося ще менше. Напевно, саме тому поки
що не існує ні однієї вітчизняної або закордонної
наукової школи фінансового права, що виробила
б так необхідний сучасній науці фінансового
права досвід застосування системного підходу до
пізнання фінансово-правової дійсності. У цій ситуації іншого раціонального виходу зі становища, що склалося, - завершує свою думку
П.С.Пацурківський, - ніж скористатися методологічним досвідом системних досліджень інших
наук, на нашу думку, не існує" [18, c.113].
Л.В.Вакарюк,
аспірантка
П.С.Пацурківського, під керівництвом свого наукового керівника формулює ще більш чіткий і
однозначний висновок щодо критерію систематизації позитивного фінансового права: "...вибіркова відкритість юридичних конструкцій фінансового права, - резюмує вона, - проявляється у
властивостях їхніх постійних елементів у кожному конкретному випадку зв'язуватися винятково з адекватним зовнішнім середовищем - певною формою публічних фінансів - уможливлює
й робить доцільним використання типових
юридичних конструкцій фінансового права в
якості інтегрального іманентного критерію
визначення фінансово-правових інститутів і
систематизації позитивного фінансового права за його внутрішніми якостями - правовими
властивостями" [4, c.9] (виділено мною - П.В.).
Вітчизняна наукова фінансово-правова
громадськість от уже два роки зберігає повне
мовчання, ніяк не висловлюється проти цих висновків П.С.Пацурківського і його учнів щодо
сутності фінансового права й критеріїв його систематизації. Нам уявляється, що вагомі аргументи проти цих висновків важко знайти, якщо взагалі можливо це зробити залишаючись на позиціях об'єктивності й науковості. Прийняти ці висновки, значить відмовитися від старої, ще радянської парадигми науки фінансового права, що
також для сформованого наукового співтовариства справа досить не проста. Адже саме складне
в науці, як писав Т.Кун, це "перемкнути гештальти" [12, c.197], тобто перейти від одних наукових парадигм до інших. Поза всяким сумнівом,
і тут час розпорядиться належним чином.
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В.П. Пацурківський

Висновки. 1. Домінуючим підходом до систематизації позитивного фінансового права й у
пострадянській науці фінансового права залишився економічний детермінізм, обґрунтований ще
основоположником радянської науки фінансового права Ю.А.Ровинським. Інакше кажучи, критерії систематизації позитивного фінансового
права вчені юристи-фінансисти продовжують
шукати не в правовій матерії. 2. З методологічної
точки зору в пошуках критеріїв систематизації
фінансово-правового законодавства й у самому
процесі систематизації його намітився відхід від
методологічного монізму, але не до методологічного плюралізму, а швидше за все до методологічного анархізму (приклад І.І.Бабіна й інших
учених юристів-фінансистів), коли в тому самому дослідженні автори застосовують одночасно
взаємовиключні методи дослідження й філософські підходи до проблеми. Виходить, як у
П.Фейерабенда: "допустимо все" [23, c.47]. Однак при такому підході істинно наукових знань
про фінансово-правову дійсність, які б розкривали іманентні властивості досліджуваних об'єктів
і могли стати основою для обґрунтованого наукового прогнозування, добути не можна. 3. Чернівецькою науковою школою фінансового права
обґрунтований на противагу домінуючому елементаристському підходу системний підхід до
розуміння сутності фінансового права й відповідний йому критерій систематизації позитивного фінансового права на підставі критерію типових
юридичних конструкцій фінансового права. Аргументованих заперечень проти цього підходу до
праворозуміння та критерію систематизації фінансово-правового законодавства нам не вдалося відшукати в українській науці фінансового права. 4.
Якщо говорити про якісні характеристики спостережуваних тенденцій у наукових підходах до систематизації позитивного фінансового права українськими вченими юристами-фінансис-тами, то все
частіше заявляють про себе нетрадиційні підходи
теоретиків фінансового права до цього явища.
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V.P. Patsurkivsky
Evolution of conceptual approaches of Ukrainian scientists lawyers-financiers to the systematization
of positive financial Law
Summary
Economic determinism substantiated by a founder of the Soviet science of Financial Law Yu. A. Rovinsky has
been a dominating approach to the systematization of a positive Financial Law yet since the post-soviet science of Financial Law. Thus, the scientists lawyers-financiers go on seeking the criteria of systematization of positive Financial
Law not in a legal matter. From the methodological point of view, in seeking the criteria of systematization of finance
legal jurisprudence and the very process of its systematization there is noted a departure from methodological monism,
and not to methodological pluralism, but rather to methodological anarchism (example by Babin I.I. and other scientists
lawyers-financiers) when in one and the same investigation the authors use at the same time mutually exclusive methods of investigation and philosophical approaches to the problem. Thus, it is like by P. Feurband: “all is possible”. But
using this approach it is impossible to obtain real scientific knowledge on financial-legal reality which would reveal
immanent characteristics of the objects investigated and could be the basis for well-founded scientific prognosis. To
counterbalance to dominating elementaristic approach Chernivtsi scientific school of financial Law substantiated the
system approach to the comprehension of the essence of financial Law and a corresponding criterion of the systematization of positive financial Law on the basis of the criterion of typical juristic constructions of financial Law. We were not
able to find reasoned objections in Ukrainian science of financial Law to this approach to the comprehension of Law
and the criterion of systematization of financial legal jurisprudence. While speaking about qualitative characteristics of
the tendencies investigated in scientific attitudes to the systematization of positive financial Law, by Ukrainian scientists lawyers- financiers, than non- traditional approaches of the theorists of financial Law to this phenomenon declare
themselves.
В.П. Пацуркивский
Эволюция концептуальных подходов украинских ученых юристов-финансистов
к систематизации позитивного финансового права
Аннотация
Доминирующим подходом к систематизации позитивного финансового права в постсоветской науке финансового права продолжает оставаться экономический детерминизм, обоснованный еще фундатором советской науки финансового права Е.А.Ровинским, тоесть критерии систематизации позитивного финансового права
ученые юристы-финансисты продолжают искать не в правовой материи. С методологической точки зрения в
поисках критериев систематизации финансово-правового законодательства и в самом процессе систематизации
его наметился отход от методологического монизма, однако не к методологическому плюрализму, а скорее всего к методологическому анархизму, когда в одном и том же исследовании авторы применяют одновременно
взаимоисключающие методы исследования и философские подходы к проблеме. Выходит по П.Фейерабенду:
"допустимо все". Однако при таком подходе истинно научных знаний о финансово-правовой действительности,
которые бы раскрывали имманентные свойства исследуемых объектов и могли бы послужить основанием для
обоснованного научного прогнозирования, добыть невозможно. Черновицкой научной школой финансового
права обоснован в противовес доминирующему элементаристскому подходу системный подход к пониманию
сущности финансового права и соответственный ему критерий систематизации позитивного финансового права
на основании критерия типичных юридических конструкций финансового права. Аргументованных возражений
против этого подхода к правопониманию и критерия систематизации финансово-правового законодательства в
украинской науке финансового права пока не высказано. Если вести речь о качественных характеристиках
наблюдаемых тенденций в научных подходах к систематизации позитивного финансового права украинскими
учеными юристами-финансистами, то все чаще заявляют о себе нетрадиционные подходы теоретиков финансового права к этому явлению.
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V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ.
ПРОКУРАТУРА
УДК 343.9
© 2010 р. С.І. Нежурбіда
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПОРІВНЯЛЬНА КРИМІНОЛОГІЯ:
ГАЛУЗЬ/НАПРЯМ КРИМІНОЛОГІЇ ЧИ САМОСТІЙНА НАУКА?
Автор робить спробу визначити місце порівняльної кримінології шляхом віднесення її до однієї з галузей/напрямів кримінології або визнання її самостійною наукою.
Ключові слова: порівняльна кримінологія, кримінологія, галузь/напрям кримінології, наука.

Постановка проблеми. Кожний учений,
починаючи досліджувати явище, намагається
дати йому визначення, з якого би випливало розуміння місця цього явища серед інших явищ.
Тож і в сучасних умовах активного розвитку
кримінологічних досліджень необхідне осмислення місця, ролі і значення порівняльної кримінології. Отже, актуальним, на нашу думку, є визначення місця порівняльної кримінології.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати,
що питанню місця порівняльної кримінології на
сучасному етапі її розвитку вченими приділено
недостатньо уваги. Це зумовило те, що автор поставив за мету статті – зробити спробу визначити
місце порівняльної кримінології шляхом віднесення її до однієї з галузей/напрямів кримінології або
визнання її самостійною наукою, що зумовило виконання відповідних завдань.
Виклад основного матеріалу. Очевидно,
що сучасна кримінологія потребує нових ідей,
спрямованих на розширення наукового знання,
та розробки ефективних заходів протидії злочинності [7, с. 50]. У зв’язку з цим, сучасна кримінологія «… здійснює спроби відповідати характеру соціальних проблем» [6, с. 30] (виділено автором – С.Н.).
Так, одні вчені, наприклад, заявляють про
необхідність розвитку нової кримінології –
«натуралістичної» кримінології, яка «… може
стати основою для модернізації протидії злочинності, що має сприяти забезпеченню соціального
прогресу…», місія якої «… полягає у подоланні
кримінологічного позитивізму, що породжує волюнтаризм і утопізм у протидії злочинності» та
сприянні «… розвитку практичних концепцій
«кримінологічної безпеки», «кримінологічної
глобалістики», «кримінологічного скринінгу
(включаючи кримінологічну експертизу)», «активної кримінальної юстиції», «політичної кримінології», «корупційної активності громадян»,
«злочинного зловживання правом», «критеріїв

законодавчої криміналізації і декриміналізації
діянь» …» (О.М. Костенко) [14, с. 38].
Інші вчені здійснюють активну розробку
таких напрямів, як інституціональна кримінологія (В.М. Дрьомін), політична кримінологія
(Д.А. Шестаков, П.А.Кабанов, А.Ф.Кулаков,
Н.А.Зелінська,
Н.Б.Бараєва,
В.М.Бурлаков,
В.В.Вандишев, Б.В.Волженкін, Ю.Н.Волков,
Я.І.Гілінський, Г.Н.Горшенков, Г.Л.Касторский,
Н.Крісті, С.Ф.Мілюков, Н.І.Пішикіна, В.П.Сальніков, Ю.М.Шмідт), економічна кримінологія
(В.М.Попович, Б.В.Волженкін, В.В.Колєсніков),
сімейна кримінологія (Д.А.Шестаков), кримінологія засобів масової інформації (В.М. Бурлаков, Г.Н. Горшенков, С.В. Максіна, Д.А. Шестаков), кримінопенологія (О.В. Старков), кримінотеологія (О.В. Саков, Л.Д. Башкатов,
Г.Л.Касторський), гендерна кримінологія (О.В.
Купріянова), військова кримінологія (С.М. Іншаков, В.Є. Емінов, М. Мацкевич), медична
кримінологія (М.П. Клєймьонов), екологічна
кримінологія (Б.Б. Тангієв, Г.М. Котов, Ю.Б.
Лєсачкіна), електоральна кримінологія (П.А.
Кабанов) та інші напрями [11; 10].
На думку Л.Х. Кураєвої [12, с. 4], можливість глибше зрозуміти процеси, характерні для
сучасного суспільства в цілому і, зокрема, для
країн з різними суспільними системами, зумовлюють важливе місце, яке займає порівняльна
кримінологія (анг. - Comparative Criminology, від
лат. Comparatio – звірення, порівняння, зіставлення; Comparativus – порівняльний, заснований
на співставленні). Однак, яке ж воно – важливе
місце порівняльної кримінології?
Хоч порівняльний метод добре розроблений в праві [26] (в тому числі кримінальному [5;
4; 9; 22]), однак, на думку В.В. Лунєєва, менше в
кримінології [21, с. 291], що викликає здивування, оскільки: “…порівняльні дослідження в кримінології цілком можливі і мають добру перспективу. Вони допомагають зближенню теоретичних позицій вчених різних країн у розкритті при-
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роди складних соціальних явищ, сприяють досягненню корисних практичних результатів зі злочинністю в кожній країні та сприяють укріпленню міжнародного співробітництва вчених різних
країн і континентів” [19, с. 78]. Хоча відхід від
власне порівняльних і орієнтація на компаративістські дослідження в останні роки властиві історичним, економічним, філологічним наукам [27,
с. 15], така властивість спостерігається і відносно
кримінології. Зумовлена вона необхідністю знати
основні зарубіжні досягнення у вивченні кримінологічних закономірностей, причинності, особистості злочинця, мотивації, протидії та інших
проблем науки кримінології, «… які мають національні особливості, за сутністю, несуть світовий характер” [21, с. 13]. Пов’язано це і з тим, що
відбувається активний процес інтеграції вітчизняної кримінології у світову, що «… приводить
до запозичення кримінологічних поглядів, ідей,
теорій, методів пізнання і самих знань, отриманих дослідниками інших країн…» [10, с. 26].
Як такий порівняльний метод у кримінології не є якимось похідним. Тепер, на думку Г.Й.
Шнайдера, це головний метод, тому що «… злочинність і антисуспільна поведінка стали наразі
соціопатологічними феноменами» [31, с. 33]. Саме
тому Leslie Sebba вважає, що порівняльна кримінологія – це не підпорядкована особлива сфера
кримінології, у своїх пошуках вона завжди повинна бути цільною порівняльною наукою [37].
I.L. Barak-Glantz та E.H. Johnson визначають порівняльну кримінологію як вчення соціального феномену злочинності з метою визначення відмітностей
та схожостей у моделях злочинності [32], однак не
зазначають якою є порівняльна кримінологія по
відношенню до кримінології.
G.Howard, I.Gregory I W.Pridemore, виділяючи в якості цілей порівняльного дослідження:
1) поширення теорій за межі культурних і національних кордонів; 2) оцінку ефективності роботи
національних систем кримінальної юстиції; 3) оцінку національної політики у сфері кримінальної
юстиції; 4) координацію боротьби з транснаціональною злочинністю; 5) забезпечення критичного
аналізу і надання переваги глобальній боротьбі з
явищами [34, с. 145-147]; вказують на те, порівняльна кримінологія вимагає більшого ніж порівняння [34, с. 142]. Kan Ueda досліджував злочинність Японії в порівняльному плані (з США, Великобританією, Францією, ФРН), але в рамках дослідження кримінології в Японії [29, с. 93-100]. Це
можна пояснити орієнтацією автора на радянську
кримінологію того часу [38]. Український кримінолог О.М. Джужа та координатор проектів Скар96

мен центру Лестерського університету А. Бек висвітлили сучасний стан злочинності у зарубіжних
країнах, концепції її детермінації та запобігання їй
також у рамках кримінології [20, с. 207-230].
Ю.М. Антонян узагалі не пише про порівняльну кримінологію, а пише про порівняльний
метод у кримінології, який застосовується для
порівняння кримінологічних шкіл і окремих теорій, злочинності різних країн або однієї країни в
різні часи в різних регіонах і т.д. [1, с. 27] Така ж
позиція А.І. Долгової, яка пише про широке використання порівняльного методу, за допомогою
якого порівнюється злочинність у різних державах, у різних регіонах держави, злочинність осіб
різної статі, віку, соціального становища та ін.,
та що при цьому з’являється можливість отримати нові дані про причини злочинності, оскільки
відмітності злочинності накладаються на відмітності соціально-економічних та інших характеристик держав, регіонів [16, с. 47].
В.М. Кудрявцев, навпаки, ще у 1978 році
зайняв чітку позицію, що “порівняльна кримінологія – не самостійна наука, а один з напрямів у дослідженні злочинності її причин та
інших компонентів, які складають предмет кримінологічної науки різних країн», відзначивши,
що «фактично мова йде про те, що при вивченні
всіх або деяких кримінологічних явищ, що спостерігаються в одній країні, аналізуються відповідні явища і процеси, що мають місце в інших
країнах – зі схожою або істотно іншою соціально-економічною і політичною системою. Мета
цього аналізу полягає в тому, щоб глибше зрозуміти процеси, характерні для сучасного суспільства в цілому і для країн з різними суспільними
системами, розглянути і запропонувати з урахуванням цього найбільш ефективні заходи боротьби зі злочинністю, а також розвивати міжнародне співробітництво у сфері боротьби зі злочинністю” [19, с.72]. Уже на той час, звертаючись до
предмета порівняльних досліджень у сфері (області) кримінології, В.М. Кудрявцев вважав за
можливе назвати такі основні проблеми, які вимагають попереднього вивчення і розв’язання: 1)
що розуміється під кримінологією в країнах, які
проводять таке порівняльне дослідження (чи є
передумови для дослідження взагалі)?; 2) що
входить у зміст досліджуваного предмета – в даному випадку у зміст кримінології?; 3) які вихідні принципові положення, що визначають розвиток кримінологічної теорії, практики у відповідних країнах (з урахуванням істотних відмітностей не тільки в ідеології, але й в соціальноекономічних, політичних і визначених націона-
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льними особливостями умовах життя народів
відповідних країн)?; 4) чи існує кримінологічне
законодавство (законодавство про попередження
злочинів) у відповідних країнах?; 5) окремі кримінологічні проблеми, методи їх дослідження [19, с.
72]. Крім того, В.М. Кудрявцев вважав за доцільне
в рамках порівняльного правознавства вивчити такі
питання: предмет “кримінологічного законодавства”; його обсяг у різних країнах; його співвідношення з іншими галузями законодавства (з кримінальним, адміністративним, пенітенціарним, процесуальним); ефективність цього законодавства в
попередженні злочинів; можливі побічні та латентні результати правової регламентації діяльності з
попередження злочинів [19, с. 76].
П.А. Кабанов, досліджуючи питання кримінологічної таксономії, за методом дослідження
основного предмета сучасної кримінології виділяє порівняльну кримінологію як один серед багатьох її напрямів [10, с. 29]. В.В. Лунєєв, хоча і
не відносить порівняльну кримінологію до «відносно самостійних розділів кримінології», але в
той же час у праці «Курс світової та російської
кримінології» дав визначення порівняльній кримінології як галузі «… кримінологічної науки,
яка вивчає світові, регіональні та специфічні національні тенденції й інші характерні риси злочинності, її причинної бази і заходи контролю, а
також основні кримінологічні теорії про походження злочинності, її обгрунтованості і шляхи
попередження” [21, с. 291]. Ідентичне визначення
порівняльної кримінології раніше давалось у колективній праці «Кримінологія» за редакцією В.В.
Лунєєва та Н.Ф. Кузнєцової [17, с. 597], а ще раніше – у колективній праці «Кримінологія» за редакцією Н.Ф. Кузнєцової та Г.М. Міньковського [18, с.
484]. Авторами чітко зазначалося, що «зіставленню
підлягають як фактичні показники злочинності і
пов’язаних з нею явищ в різних країнах, регіонах і
світі в цілому, так і теоретичні концепції», а «з навчальною метою розглядаються основні аспекти
предмета порівняльної кримінології: - порівняльна
злочинність; - порівняльні теорії причин злочинності; - міжнародне співробітництво у боротьбі зі
злочинністю» [18, с. 484; 17, с. 597].
О.М. Вєдєрнікова у докторській дисертації
«Теорія і практика боротьби зі злочинністю: британська кримінологічна модель» констатувала,
що таке визначення порівняльної кримінології
узгоджене з фундаментальними положеннями
російської кримінологічної науки [3, с. 20-21].
Як бачимо, існують протилежні погляди
вчених на місце порівняльної кримінології. При
цьому зауважимо, що кримінологи на постра-

дянському просторі займають чітку позицію
щодо визнання порівняльної кримінології розділом/напрямом самої кримінології. А західні
кримінологи вважають/схильні вважати її самостійною наукою.
Крім того, підлягає з’ясуванню питання про те,
а чи є вона (порівняльна) - «кримінологією»?
Можна зрозуміти стурбованість А.П. Закалюка (навіть нейтральною позицією провідних
російських та українських кримінологів), коли
структурні елементи кримінологічних знань почали «… іменувати «кримінологіями», оскільки:
1) «винесення останніх на один рівень з наукою,
науковою галуззю суперечить основам наукознавства»; 2) «… нові кримінології» не мають самостійного, відокремленого від загальної кримінології предмета…», «… будь-яких окремих функцій, методологій, наукових методів і засобів
здобуття наукової інформації, які б відрізнялися
за суттю від «єдиної» кримінології»; 3) «… іменування вчень та теорій «кримінологіями» не
додає нового наукового знання, яке б вимагало
виокремлення його в самостійну наукову галузь», а «піднесення результатів вивчення тієї чи
іншої проблеми до рівня не лише слова в науці, а
й до «нової» науки, очевидно, має задовольняти
амбіції дослідника, проте вони ведуть до розмивання цілісної науки кримінології і лише шкодять їй» [8, с. 32].
Відомий російський кримінолог В.В. Лунєєв хоча і не пише про неможливість використання терміна «кримінологія» (відносно структурних елементів кримінологічних знань), але, характеризуючи їх, пише про них як про «відносно
самостійні розділи кримінології» та їх «деяку
автономність», коли вони є «... невід’ємною
частиною цілісної кримінологічної науки» та
відносить до них «… віктимологію, кримінопенологію, військову кримінологію, екологічну
кримінологію, сімейну кримінологію (кримінофамілістику), кримінотеологію (богословську
кримінологію, економічну кримінологію, педагогічну кримінологію, політичну кримінологію,
кримінологію масових комунікацій, кримінологію закона, кримінологію правоохоронної діяльності, а також соціологію злочинності», не виключаючи «…автономізації деяких розділів кримінології в майбутньому», не вбачаючи в цьому
«…особливих проблем, оскілки це дозволить заглибитись у розуміння деяких окремих кримінологічних особливостей» [21, с. 75, 76] (виділено
автором – С.Н.). Водночас В.М. Дрьомін відхиляє можливість існування декількох окремих
кримінологій, однак зазначає, що йдеться
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«…тільки про специфіку кримінологічного вивчення різних сфер соціального буття» [7, с. 50]. Як
розробник інституціональної кримінології, В.М.
Дрьомін визначає інституціональну кримінологію
не самостійною галуззю наукових знань, а одним із
напрямів науки кримінології, який «… перебуває у
стадії становлення» [7, с. 50].
Якщо спірним є питання про місце порівняльної кримінології, то уявіть наскільки спірним, наприклад, є віднесення віктимології до розділів кримінології. З цього приводу ми можемо,
наприклад, навести такі позиції кримінологів та
віктимологів: 1) віктимологія - нова самостійна
наука (Benjamin Mendelsohn [35], В.І. Полубінський [23, с. 20], Б.В. Сидоров [25, с. 19]); 2) віктимологія не є самостійною науковою дисципліною (Donald R. Cressey [33]); 3) віктимологія є
напрямом кримінології (Hans von Hentig [24, с.
9], Д.В. Рівман [24, с. 8], В.Є. Квашис [13, с. 1618], В.В. Лунєєв, В.В. Василевич та О.М. Джужа
[15, с. 20]); 4) віктимологія є відносно аморфною
дисципліною (Paul Elliott Rock [36, с. ХІ]); 5) «…
віктимологія, яка виникла як окремий науковий
напрям у кримінологічних дослідженнях, отримавши певний розвиток в кримінологічних дослідженнях і у сфері деліктної, травматичної віктимології, з часом перетвориться в самостійну
науку…» (Л.В. Франк [30, с. 73-78], Ю.М. Антонян [2, с. 64-65], В.О. Туликов [28, с. 275]); 6) та
інші. Як бачимо, питання визначення місця віктимології викликає також багато суперечок. А
скільки таких суперечок викличе питання про
місце порівняльної кримінології?
Хочемо відзначити, що, на відміну від віктимології, порівняльна кримінологія ще не може
пишатися високим рівнем публічних дискусій з
приводу її місця. Але питання про її місце має
бути розв’язане рано чи пізно.
Стисле дослідження позицій учених про
місце порівняльної кримінології дозволило нам
сформулювати такі висновки.
1. На даний момент упевнено визначити
місце порівняльної кримінології - шляхом віднесення її до однієї з галузей/напрямів кримінології
або визнання її самостійною наукою – не представляється можливим.
2. У зв’язку з цим необхідна розробка загальнотеоретичних основ порівняльної кримінології, чітке визначення її об’єкта, предмета, функцій,
методології, методів і засобів здобуття інформації,
що надасть можливість визначити її місце.
3. Визначення порівняльної кримінології як
галузі/напряму кримінології або як самостійної
науки буде залежати від того, наскільки вона за
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своїм об’єктом, предметом, функціями, методологією, науковими методами та засобами здобуття інформації буде відрізнятися від «… «єдиної»
кримінології» [8, с. 32].
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Comparative Criminology: Branch/Trend of Criminology or Independent Science?
Summary
The author makes an attempt to determine the placement of Comparative Criminology by assigning it to one of
the branch/trend of criminology, or recognition of it as independent science.
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С.И. Нежурбида
Сравнительная криминология: отрасль/направление криминологии или самостоятельная наука?
Аннотация
Автор делает попытку определить место сравнительной криминологии путем отнесения ее к одной из отраслей/направлений криминологии или признания ее самостоятельной наукой.
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Протиправна поведінка особи виступає як вольова та свідома дія, що супроводжується виною.
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Постановка проблеми. Властивості психіки особи не вичерпуються виключно об’єктивним або виключно суб’єктивним, а являють собою єдність першого і другого. При цьому лише
за об’єктивними факторами, тобто за вчинками
людини, можна говорити про суб’єктивне. Відокремлення суб’єктивної сторони діяння від
об’єктивної й надання останній особливого, самостійного значення, неправильне.
Психічна діяльність особи являє собою відображення об’єктивної діяльності. Однак через
різні причини суб’єктивного й об’єктивного характеру цей процес може відбутися з певними
відхиленнями. Для здійснення правосуддя дуже
важливо знати характер і ступінь таких відхилень у осіб, котрі вчиняють діяння, і тих, чиї показання використовуються як джерела доказів у
кримінальному судочинстві й у зв’язку з чим потребують критичної оцінки та визначення рівня
їх достовірності [1, с.222].
Мета дослідження. Протиправна поведінка особи виступає як вольова та свідома, дія, яка
супроводжується виною. Для наявності вини необхідно, щоб суб’єкт протиправного діяння належав до кола осіб, які за законом можуть бути
притягнені до кримінальної відповідальності, що
передбачає, по-перше, досягнення встановленого законодавством віку та психічну повноцінність особи (біологічна ознака вини) і по-друге,
осудній суб’єкт має бути, у зв’язку зі скоєним
ним діянням, свідомою особистістю, яка свідомо
брала участь у діянні (психологічна ознака вини).
Інтелектуальні процеси, що відбуваються у
психіці винуватого, не обмежуються усвідомленням тільки його діяння. Його думки, природно,
звертаються до наслідків, які є або можуть настати
в результаті відповідної поведінки. Вітчизняні та
зарубіжні криміналісти про значення усвідомлення
протиправності, висловлюються неоднозначно.
Ступінь наукової розробки. Фундаментальний внесок у дослідження вказаної проблеми
зробили такі відомі вчені, як В. Бахін, В. Гончаренко, В. Нор, М. Костицький, В. Коновалова, М.
Міхеєнко, В. Кудрявцев, М. Сегай, А. Грайлін, А.
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Герцензон, В. Макашвілі, Б. Утєвський, А. Піонтковський та інші.
Особам, винуватим у вчиненні злочину, якщо мати на увазі їх основну масу, притаманна низка відмітних психологічних i моральних рис. Їм
властиве інше, ніж у законослухняних громадян,
ставлення до суспільних цінностей, вони долають
виникаючі перед ними життєві проблеми іншими
способами. Їх соціальні ролі i пов’язані з ними функції порівняно збіднені, а спосіб життя, особливо
рецидивістів, характеризується вузькістю, фрагментарністю, несталістю, а інколи браком більшменш стабільних соціальних зв’язків, скоєнням
дрібних правопорушень i аморальних вчинків. У
цілому ж можна стверджувати, що злочинці складають особливий соціальний і психологічний тип
особистості. Особистісні особливості злочинця
укладаються у специфіці не окремих, ізольованих
якостей, а визначень їх сукупності, в якій вiдповiднi якості взаємозалежні. При цьому варто враховувати одночасно i ступінь щільності зв’язку між рівними якостями i властивостями, а також ступінь
взаємного проникнення або поглинання одних властивостей та якостей іншими.
Виклад основного матеріалу. Свідомість
злочинця складає визначену систему моральнопсихологічних властивостей. Особливості особи,
що зумовлюють її антигромадську поведінку, це результат певних умов життя, виховання i т.
iн. Вони призводять до вчинення злочину не
фатально, а під впливом зовнішніх умов i обставин, конкретної ситуації, за участі свідомості i
волі особи, що зберігає можливість обирати різні
варіанти своєї поведінки.
Серед обставин, що характеризують особу
злочинця, чітко вирізняються такі три їх групи:
1) обставини, що знайшли своє вираження в поведінці злочинця, яка передує вчиненню злочину; 2) обставини, безпосередньо пов’язані з учиненням злочину; 3) обставини, що характеризують психологічні, бiологiчнi та психiчнi властивостi особистості.
Загалом, особа злочинця являє собою складну систему соціальних i соціально значущих
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ознак, властивостей, якостей та обставин, зміст i
значення цих ознак, їх співвідношення i взаємодія між собою, які за певних об’єктивних умов
(ситуацій) можуть зорієнтувати особу на вибір
антигромадського варіанта поведінки [2].
Усяка особа, у тому числі й особа злочинця, являє собою результат не тільки сьогодення,
але й минуло взаємодії із середовищем. Минула
взаємодія може викликати сталі особистісні зміни, що позначаються на процесі i результатах
наступної взаємодії. Ці зміни стосуються як поглядів, переконань i орієнтації особистості, так i її
психофiзiологiчних особливостей і, звичайно,
істотно впливають на злочинну діяльність. Наприклад, особи з усталеною системою антигромадських поглядів, виробленою минулою взаємодією із середовищем i негативним життєвим
досвідом, здатні активно впливати на навколишніх, утягувати їх у злочинну діяльність, створювати для цього найбільш сприятливі умови i т. iн.
Такі особи можуть активно протидіяти позитивному впливу середовища i виховних заходів,
спрямованих на їх виправлення [3].
Особа злочинця - це синонім людини, яка
вчинила злочин, а точніше - дії, що у даному суспільстві оцінені законом як злочин. Іншими
словами, - це особа засудженого, який починає
відбувати покарання. Адже якби було доведено,
що така особистiсть не вчиняла злочину, особу
не було б засуджено. Але далеко не кожен злочинець є злочинною особистістю. Більше того,
останніх серед злочинців небагато, навіть серед
тих, якi перебувають в умовах суворого режиму.
Особистiсть злочинця - це особистiсть з низьким моральним рівнем, сталими установками, а отже,
з вираженою схильністю до рецидивів злочинів.
Проблема особистості злочинця – одна з
центральних у кримінології. Значення цієї проблеми визначається тим, що злочин, будучи актом свідомої вольової людської діяльності, значно зумовлений сутністю й особливостями особи,
яка його вчиняє. Іншими словами, проблема особистості злочинця пов’язана з етимологією злочинної поведінки. Досліджуючи особистiсть злочинця, вивчаємо не тільки його характеристики,
але й причини протиправної поведінки. Це зумовлено тим, що причини окремого злочину, як i причини злочинності, не можуть бути зрозумілі поза
урахуванням особистості злочинця. Остання виступає “елементом зв’язку” між визначеними соціальними умовами життя i злочинністю, як похідної
від цих умов [4].
Процес дослідження особи злочинця припускає рівневий підхід, що враховує i відображає

різні ступені узагальнення цього явища. Можна
вирізнити три рівні дослідження особистості
злочинця: індивідуальний, що припускає наявність конкретного суб’єкта злочину; груповий,
який охоплює різні типи і соціальні групи злочинців; узагальнений, що відповідає загальному
поняттю злочинця як особи [5].
Кримінально-правове вивчення особистості
злочинця спирається, як відомо, на структуру
криміналістичної характеристики особи. Не порушуючи всіх питань структури особистості злочинця, необхідно звернути увагу на таке. З числа
компонентів (блоків) структури особистості злочинця, що, зазвичай, вирізняються із соціальнодемографічних i кримінально-правових ознак, соціальних ролей, статусів i морально-психологічних
властивостей, на особливу увагу криміналістів заслуговує блок морально-психологічних властивостей та особливостей особистості злочинця: поглядів, переконань, ціннісних орієнтацій, характеру
потреб і способів, що допускаються [6].
Криміналістична характеристика особи злочинця повинна відображати і соціальну сутність
особистості. Взагалі особа злочинця - за своєю соціальною сутністю антигромадська особис-тiсть.
Антигромадська сутність виражена в її поведінці,
кульмінаційним проявом якої є факт вчинення злочину. Разом з тим злочин - це лише зовнішнє вираження, а також підтвердження суспільної небезпеки особистості злочинця, що виявляється в здатності особи зневажати, у визначеній ситуації, вимоги кримінального закону та вчинити злочин.
Вивчення особи злочинця до вчинення нею
злочину цілком припустиме i необхідне для правильного уявлення про процес її формування та
дію об’єктивних i суб’єктивних факторів, які зумовили злочин. Але неприпустимо відносити
ознаки, якості, особливості особистості, що формуються в цьому процесі i виявляються у відповідних незлочинних діяннях, як i самі такі діяння, іменувати зазначеним поняттям “особистiсть
людини, яка не вчинила злочин”. До злочину
особистості злочинця не існує, а є інша особистiсть, що, з певною часткою ймовірності здатна, за визначених несприятливих умов, вчинити
вiдповiднi злочини [7].
Специфіка діяльності криміналіста не може
охопити всіх властивостей і особливостей особистості злочинця. Особистісні особливості можуть
бути предметом кримінально-правового, криміналістичного i кримінологічного дослідження настільки, наскільки вони пов’язані з вирішенням специфічних завдань правової науки. Наприклад, для
криміналістів найбільше значення будуть мати, тi з
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них, які здатні надати допомогу у вирішенні таких
важливих, для науки завдань, як визначення, основ
межі й обсягу кримінальної відповідальності, методики і тактики розслідування, призначення покарання, обставин, що характеризують механізм злочинної поведінки, причини злочинності, а також
обставини, пов’язані з виправленням i перевихованням правопорушників.
Особистість злочинця визначають як антигромадську, а сукупність утворюючих її ознак
обмежують змістом тільки тих з них, що відображають її антисуспільну спрямованість, і тому
ми одержуємо сукупність лише частини особистісних характеристик індивіда, що вчинив злочин, тобто поняття сутності особистості злочинця у вузькому розумінні. Таке поняття через його
звуженість, по суті, умовне, однак має важливе
значення i цілком правомірно використовується
для абстрагованої характеристики соціальної
специфіки особистості, детального дослідження
її криміногенних ознак
На наш погляд, необхідно прийняти визначення особистості злочинця як сукупність
соціально-політичних, психічних i фізичних
ознак особи, яка вчинила злочин, що має кримінально-правові наслідки.
Основною ознакою, що характеризує особу
злочинця, є вчинення ним злочину чи здійснення
попередньої злочинної діяльності. Якщо злочин
не вчинений, то говорити про особистiсть злочинця, незважаючи на наявність у суб’єкта антисоціальної чи асоціальної спрямованості, передчасно, тому що наявність зазначених ознак особистості може i не призвести до вчинення злочину.
У цьому разі немає i суб’єкта злочину, тому що
відсутня суб’єктивна сторона злочинного діяння.
Якщо ігнорувати цю умову, то легко можна виправдати застосування репресивних заходів до
людей, якi реально не заподіяли шкоди суспільству. Однак особистості злочинця в цілому притаманні властивостi, як правило, антисоціальної
спрямованості. Ця думка неодноразово висловлювалася різними вченими. Тим часом у юридичній літературі доводиться зустрічати твердження,
що особистiсть злочинця можна визначити “як
особистiсть людини, винної у вчиненні злочину”,
більшість авторів підкреслює наявність в особистості злочинця особливої риси - антисоціальної чи
асоціальної спрямованості, тобто визначеної якості, що обумовили вчинення злочину.
Також слід мати на увазі, що особа злочинця, як i всяка людська особистiсть, криє в собі
також визначену систему морально-психологічних властивостей: погляди, спонукання, переко102

нання, установки, життєві цілі i сподівання, інтелектуальні, емоційні та вольові особливості i т. д.
Морально-психологічні властивостi особистості
злочинця перебувають у діалектичній єдності з її
соціальними властивостями та проявами i повинні розглядатися в цій єдності. Психологія
особистості, у тому числі й тi особливості, що у
визначеній конкретній ситуації впливають на
вчинення особою забороненого законом злочинного посягання, формуються під впливом певних
соціальних умов, у суттєвій залежності від тих
конкретних соціальних зв’язків i ролей, у яких
така особистiсть виступала і виступає. У той же
час, соціальні умови i конкретні зовнішні впливи
опосередковуються індивідом через його психіку, його особливості, і лише в такий спосіб проявляються у поведінці.
В наукових дослідженнях трапляються висловлювання, з яких випливає, що злочин іноді
пов’язаний з особистістю злочинця, а іноді ніякого істотного зв’язку між ними немає. Як такі,
що не пов’язані з особистістю, найчастіше розглядаються злочини, вчинені з необережності,
господарські злочини i т. ін.
Інтелектуально-вольові ознаки особи, яка
вчинила злочин з необережності, повинні вирізнятися у кримінально-правовій класифікації злочинців. Це висуває завдання перед криміналістом
по виявленню специфічних особливостей злочинців з необережності, що відрізняють їх, поперше, від осіб, якi не чинять злочинів, i, подруге, від осіб, якi вчиняють навмисні злочини.
Однак слід зазначити, що про особливості особистості необережного злочинця можна говорити
лише на базі загального поняття особистості злочинця, через що загальна характеристика й основні ознаки особистості злочинця (суспільна небезпека особистості, антигромадська установка,
дефекти правосвідомості та ін.) цілком, хоча й у
специфічній формі, стосуються i осіб, якi вчинили злочин з необережності.
Для криміналістичного дослідження особи
необережного злочинця застосовують два основні підходи: а) перспективний, коли простежується, як риси особистості “переходять” i виявляються в поведінці та наслідках цієї поведінки; б)
ретроспективний, за якого досліджується, як
особистiсть реагує на свою поведінку після її
здійснення. Обидва ці підходи мають важливе
значення для визначення суспільної небезпеки
особистості необережного злочинця, що складає
одну з центральних проблем. З погляду перспективного підходу, суспільна небезпека особистості необережного злочинця визначається тим, що
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ця особистiсть легко піддасться несприятливому
впливу ситуативних (внутрішніх i зовнішніх)
детермінантів поведінки, а з погляду ретроспективного підходу небезпека визначається станом
даної особистості, що найчастіше виражається в
самопокорах i негативних емоційних переживаннях. Обидва ці підходи послідовно приводять до
висновку про значно меншу суспільну небезпеку
особистості необережного злочинця, порівнюючи з навмисним злочинцем, але не до заперечення ролі особистісного фактора у генезисі необережної поведінки. Суспільна небезпека особистості необережного злочинця - поняття споріднене із суспільною небезпекою необережного
злочину. Однак між ними немає чіткого однозначного зв’язку. Це можна сформулювати у вигляді загального правила, що особистiсть необережного злочинця завжди менш суспільно небезпечна, ніж особистiсть навмисного злочинця,
тим часом, як необережна-злочинна поведінка не
завжди поступається за своєю суспільного небезпекою злочину навмисному.
Важливе значення для криміналістичного
вчення про особу злочинця має з’ясування її
структури. Це необхідно, передусім, для визначення кола обставин, що характеризують особу
злочинця, котрі мають кримінально-правове,
кримінально-процесуальне, виправно-трудове i
кримінологічне значення, тому підлягають з’ясуванню під час розслідування та судового розгляду кримінальної справи, а також у процесі виконання покарання.
Дану структуру належить розуміти як розчленованість об’єкта, його елементи, а також як
сталий зв’язок елементів цілого та їх взаємодію.
Структура характеризує такі сторони об’єкта (у
даному разі - особистості злочинця): елементи,
що складають об’єкт (особистiсть злочинця),
ознаки, що їх характеризують; сталі зв’язки i взаємини між цими елементами, їх субординація;
цілісність об’єкта (особистості злочинця), що не
виключає його внутрішньої суперечливості; властиві даній особі сполучення елементів, що входять до структури особистості злочинця, їх характеристика, індивідуальність особистості, її індивідуальна неповторність.
Варто особливо підкреслити цілісність
особистості злочинця, що виключає її внутрішню
суперечливість [8, с.43-44].
У процесі дослідження структури особи
злочинця виникають такі питання: з чого складається особистiсть злочинця, якi ознаки характеризують правопорушника, властивостi, зв’язки,
що утворюють у своїй сукупності це поняття; як

групуються, співвідносяться i класифікуються
ознаки, що утворюють особистiсть злочинця.
Структура особистості злочинця відображає не
тільки розмаїття утворюючих її ознак, різний їх
характер, але й різну їх роль в етимології злочинної
поведінки, їх взаємозв’язок i взаємодію. У спеціальній літературі висловлені різні думки щодо структури особи злочинця.
Структура криміналістичної характеристики особи злочинця це: соціально-демографічні та
кримінально-правові ознаки; соціальні прояви в
різних сферах громадського життя; моральні
властивостi; психологічні особливості [9, с.30].
Варто мати на увазі, що особа злочинця характеризується особливою соціальною якістю суспільною небезпекою, одним з найважливіших
проявів якої є вчинений особою злочин, тому її
структура повинна відображати i цю обставину.
В.М. Кудрявцев одним з основних елементів структури особистості злочинця визначає:
“...морально-психологічну характеристику (соціальну й антисоціальну спрямованість) особистості, систему ціннісних орієнтацій, основні потреби й інтереси, ставлення до норм моралі, рівень
правосвідомості; основні психiчнi i психофізіологічні особливості” [10].
Досліджуючи структуру особи злочинця, варто мати на увазі, що вона являє собою, насамперед, сукупність інтегрованих у ній соціально значущих властивостей, що утворилися у процесі різноманітних i системних взаємодій з іншими людьми, що роблять її суб’єктом пізнання та спілкування. Цей аспект найбільш важливий для кримінології, оскільки він дозволяє розглядати особистiсть як
члена суспільства, соціальних груп чи інших спільнот, як носія соціально типових рис.
Кримінологічний структурний аналіз особистості припускає також максимальний облік
індивідуальних психічних особливостей i біологічно зумовлених властивостей, що відіграють
важливу роль у механізмі людської поведінки,
зокрема в механізмі злочинного діяння.
Криміналістичну структуру особистості
злочинця можна уявити як таку, що складається з
елементів, а саме: що містять такі соціальнодемографічні ознаки, як соціальне походження і
стан, сімейне i посадове становище, національну
i професійну належність, рівень матеріальної забезпеченості; які утворюють рівень розумового
розвитку, освітньо-культурний рівень, знання,
навички, уміння; до яких входять моральні якості, ціннісні орієнтації i прагнення особистості, її
соціальні позиції i зв’язки, інтереси, потреби,
схильності, звички; що формують психiчнi про-
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цеси, властивостi i стани особистості; що складаються із соціального змісту i прояву таких біофізіологічних ознак, як стать, вік, стан здоров’я,
особливості фізичної конституції та ін.
Особа злочинця відрізняється від особи
взагалі не відсутністю чи наявністю яких-небудь
елементів статичної структури, а змістом i спрямованістю цих елементів. Саме тому мова повинна йти про антигромадську спрямованість
поглядів, інтересів, потреб, схильностей, звичок,
що i є причиною вчинення конкретного злочину.
Погоджуючись, що ознак, які характеризують суб’єкт злочину, вистачає для визначення
кола кримінально-відповідальних осіб, то їх недостатньо для вирішення іншого, не менш важливого питання: яку вiдповiдальнiсть повинен нести
злочинець i чи може він бути звільнений від неї?
На це запитання дає відповідь поняття особистості
злочинця. Не випадково сам термін “особа злочинця” вживається законодавцем у нормах, що регулюють питання призначення покарання, визнання
особи особливо небезпечним рецидивістом i звільнення від покарання, тобто як питання iндивiдуалiзації кримінальної відповідальності.
Висновки. Поняття “суб’єкт злочину” та
“особистiсть злочинця” виконують у кримінальному праві свої, певні функції. По-перше, функцію однієї з умов кримінальної відповідальності,
що входять у її основу, i, по-друге, функцію її
індивідуалізації. Тому як поняття складу злочину
не скасовує i не замінює поняття злочину, так
поняття суб’єкта злочину не може замінити поняття особистості злочинця.
Незважаючи на те, що тотожності між поняттями “особа злочинця” i “суб’єкт злочину”
немає, все ж особа злочинця, представлена у
складі злочину не тільки у вигляді ознак, що характеризують суб’єкт злочину, а і в об’єктивній

та суб’єктивній стороні. У дії виражається суспільна небезпека особи. А суб’єктивна сторона
служить свідченням суспільної небезпеки особи.
Оскільки суспільну небезпеку злочину характеризують всі елементи складу, то суспільна небезпека особи злочинця випливає з усіх елементів
складу. Отже, весь злочин у цілому виражає суспільну небезпеку особи винного.
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ЗМІСТ ПОКАРАННЯ
Стаття присвячена генезису розвитку уявлень про зміст покарання. Досліджено, що покарання є одним
найстаріших заходів боротьби зі злочинністю в суспільстві і розуміється воно як право держави карати та
обов’язок винних у вчиненні злочину прийняти це покарання.

Постановка проблеми. Політика держави
в боротьбі зі злочинністю передбачає комплекс
заходів, серед яких важливу роль виконують заходи соціального, економічного, політичного,
правового, організаційного та виховного характеру. В системі цих заходів не останнє місце займає і покарання. Воно є необхідним засобом
охорони суспільства від злочинних посягань.
Виконання цієї ролі здійснюється як за допомогою погрози застосування покарання, яка передбачена в санкції кожної кримінально-правової
норми, так і шляхом її реалізації.
Сучасна кримінально-правова політика з її
напрямком на гуманізацію кримінальної репресії за
вчинення злочину суттєво стимулює теоретичну
розробку проблемних питань покарання. Застосування покарання одночасно виконує важливу роль
активного попередження злочинності [12, с.11].
Ступінь наукової розробки. Питаннями
історії розвитку змісту покарання та його застосування за вчинені злочини досліджувались такими вченими: М.І. Бажановим, Л.В. БагрійШахматовим, В.К. Грищуком, М.Д.Дурмановим,
В.Г. Маляренко, В.В. Скибицьким, В.В. Сташисем, М.О. Стручковим, М.С. Таганцевим, В.М.
Трубниковим, М.Д. Шаргородським, Ю.С. Шемшученко, П.Л. Фрісом та інші.
Метою даної статті є проведення історіографічного аналізу формування змісту покарання,
виявлення тенденцій і закономірностей його розвитку в різних політичних і соціальноекономічних періодах та умов застосування кримінального покарання.
Виклад основного матеріалу. Різні часи,
різні епохи, різні суспільно-економічні формації
по-своєму визначали ті діяння, які відносяться до
злочинних. Досить-таки часто серед такого виду
поведінки опинялися дії, пов'язані з непокорою
свавіллю та жорстокості з боку держави, не
сприйняттям пануючої ідеології, висловлювання
думок, які не відповідають думці правлячого
класу, тобто такі дії, що мають політичне забарвлення. Але завжди перелік злочинних діянь містив у собі посягання на особу, власність, існуючий порядок управління.

Традиційно першим і головним засобом у
боротьбі зі злочинністю завжди було кримінальне покарання. Власне держава не змогла б забезпечувати нормальну і стабільну життєдіяльність
суспільства без цього кримінально-правового
інституту. Тому довгий час покарання залишалося єдиним і найбільш надійним засобом боротьби
зі злочинністю. Змінювалися лише види і система покарань залежно від того, в якій суспільноекономічній формації перебувало суспільство.
Стан, що характеризував відношення суспільства до інституту покарання, рівень його розвитку відображався в існуючих на певному етапі існування людства кримінально-політичних
ідеях. Це зумовлено тим, що проблема боротьби
зі злочинністю завжди нерозривно була пов'язана
з ідеологією, політикою, політичними ідеями та
політичними інститутами.
Протягом тисячоліть людство так і не виробило єдиного підходу до розуміння кримінального покарання. Кожній державі властива своя
система кримінальних покарань, практика їх застосування. Багато років вимоги посилення кримінального покарання сприймалися як позитивні,
вони всебічно заохочувалися. Вельми небагато досліджують, і тим більше засуджують, жорстокість
кримінальних покарань і недоліки кримінального
судочинства, сходячи до основних начал сенсу покарань, прагнуть до викорінювання помилок, що
накопичилися протягом багатьох століть. Проте
численні скарги необгрунтовано затриманих і підданих арешту, надмірно суворо засуджених, недоліки виправної системи, що діє, заставляють дослідників знов і знов повертатися до даного питання.
Дослідники історії кримінального покарання єдині в тому, що його існування було наявним у будь-якому організованому людському
суспільстві на всіх етапах розвитку. Питання про
зміст покарання, його юридичну природу і примусовий характер – одне з найстаріших у суспільстві і науці, а розуміється воно як право держави карати і обов’язок винних у вчиненні злочину прийняти це покарання. Іншими словами,
якщо існує правопорядок, то відповідно і невідворотно існує покарання, яке застосовується до
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порушників, у цьому і полягає справедливість у
кримінально-правовому розумінні [13, с.11].
Покарання було і залишається суворим, історично мінливим, але необхідним засобом ефективної боротьби зі злочинністю. Ще в давні часи соціальна і правова сутність покарання знаходилась у центрі уваги юристів, державних діячів,
філософів, які із різних позицій осмислювали не
тільки можливість, але й обов’язок державної
влади покладати на злочинців покарання як карального, так і попереджувального характеру.
Покарання - це завжди кара, дія держави до
особи, яка вчинила злочинне діяння. Покарання
історично обґрунтовувалося релігійними вимогами про кару або відплату. Так, у Біблії сказано: «Я стягну кров вашу за вас, від всякого звіра
стягну її і від руки людини, від руки всякого брата його стягну душу людини. Хто проллє людську кров, того кров проллється людиною». У Евангелії написано: «Мені помсту і аз віддам», в Корані: «Правовірні, закон відплати встановлений
вами за вбивство: вільний повинен померти за
вільного, і слуга за слугу...». У основі індійської
релігії лежить також вчення про подяку — відплату за всі благі і погані вчинки (Карма).
Погляд на покарання як на відплату був характерний і для видатних філософів. Так, І. Кант стверджував, що «лише право відплати (jus talionis), але
неодмінно перед судом може ясно вказати і кількість,
і якість (розмір) покарання...» [1, с. 307].
Г. Гегель також вважав, що «із злочинцем
повинно бути вчинено так, як він сам вчинив» [4,
с. 144]. Ще в IV столітті до н.е. Платон трактував
суть кримінального покарання: «Кожен, хто відбуває покарання, повинен стати прикладом для
інших, якщо він покараний правильно, аби стати
кращим і так отримати для себе користь і стати
прикладом для інших» [9, с. 128]. Зазначені висловлювання, відображені і сьогодні в кримінальному
законодавстві, оскільки покарання має на меті не
тільки кару за вчинений злочин, але і виправити
засудженого й попередити вчинення злочинів, як
ним, так і іншими членами суспільства.
Стародавня практика боротьби із суспільно
небезпечними проявами характеризувалась численними видами позасудової розправи, в основі
якої знаходилась кровна помста. Але з появою
держав і посиленням державної влади формується і
розвивається інститут кримінального права та покарання, що застосовується в межах кримінального
законодавства. Жорстокість кримінальних покарань стародавності пояснювалась однозначністю
давно сформованих звичаїв, органічно пов’язаних
із суворими умовами виживання.
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Становлення і науковий розвиток інституту
кримінального покарання належить юристам
Стародавнього Риму. Кримінальне право характеризувалось найбільш розвиненою системою
законодавства. Однак у законах Стародавнього
Риму не завжди вказувалось, які саме види покарань можуть призначатись за ті чи інші злочини.
Це найчастіше залишалося на розсуд посадових
осіб та імператорів. Покарання у Стародавньому
Римі відрізнялось особливою жорстокістю (смертна кара, тілесні покарання побиттям та ін.). Своєрідним покаранням могло бути рішення магістрата
про призначення такого покарання злодію, затриманого на місці вчинення злочину самим потерпілим. Основні види покарання найчастіше посилювалися призначенням додаткових покарань, в основному матеріального спрямування.
З часом покарання почали встановлюватись
у законодавчому порядку, і за конкретні злочини
вже передбачалось визначене покарання. Так, згідно із Законам ХІІ таблиць, за неправдиві свідчення
передбачалося скидання із Тарпейської скелі. У
цілому кримінальному праву Стародавнього Риму
була притаманна неспіврозмірність злочину і покарання, останнє набирало характеру кари, тому основним його видом була смертна кара [8, с. 56].
Науково-правові та філософські гуманістичні ідеї призначення покарання за вчинення злочину зустрічались уже у працях Платона, Аристотеля, Цицерона, які поступово формували теоретичний і практичний «образ закону» [1, с. 275].
Платон обґрунтовував необхідність прийняття
справді справедливих законів, негативно висловлюючись проти правового насилля – жорстокості
[9, с.572]. Аристотель намагався зосередити увагу сучасників на корисності точних визначень
правосудності і неправосудності винесених покарань з урахуванням принципів добра і справедливості [2, с.165].
Систематична та досить інтенсивна наукова розробка проблем кримінального покарання
починається з другої половини XVIII ст. Мова
йде про праці Беккаріа, Монтеск’є, Вольтера та
інших просвітителів. На питання про сутність
каральної політики за вчинені злочини намагалися дати відповідь і такі філософи, як Гегель,
Фейєрбах, Кант.
Зокрема, Гегель тісно пов’язував гуманізацію кримінального покарання з прогресом просвітництва. На його думку іншими стають не
злочини і покарання, а співвідношення між ними. Посилаючись на дослідження Беккарія, Гегель погоджувався з ним, що злочинець повинен
дати згоду на своє покарання, однак таку згоду
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він дає самим фактом вчинення злочинного діяння. Попереджувальне значення інституту кримінального покарання вбачалось у тому, що покарання виступало як залякуючий приклад. Приклад покарання спрямований проти злочинного
діяння, при цьому аргументувалась цілеспрямованість індивідуалізації покарання згідно з кримінальною політикою, оскільки будь-який кримінальний кодекс перш за все відображає час і
стан суспільства [4, с.144].
Гуманізація кримінального покарання стала основною складовою частиною кримінальної
політики багатьох держав (Бентам, Ліст, Таганцев, Кістяківський, Сергієвський, Фойницький).
Стверджувалось, що позитивна кримінальна політика повинна бути реальним способом досягнення
попереджувальних завдань, а саме це і є основною
метою кримінального законодавства та покарання,
їх практичне застосування. Однією із ознак процесу гуманізації кримінального права і покарання з
метою підвищення ефективності їх дії, в тому числі
у сфері правового поля попередження злочинів,
стали зростаючі зусилля криміналістів і кримінологів у галузі класифікації злочинів і злочинців.
Особлива увага також приділялася розробці
проблем суспільно небезпечних діянь, коли в цілому виключалась кримінальна відповідальність (покарання). У зв’язку з цим підкреслювалося, що людина досить часто не може точно передбачити наслідки і які саме умови у всій сукупності викликали
їх настання. Тому покарання з метою виправлення
злочинця несумісне, якщо суб’єкт не усвідомлював, що вчиняв злочин [5, с.71].
Концептуальним проявом історичного
процесу гуманізації кримінального права і покарання була загальна методологічна установка на
те, щоб закон більш уважно і юридично враховував форму і вид вини. Все частіше отримувала
практичну реалізацію ідея про те, що закон повинен карати необережність лише за умови фактичного спричинення конкретної суспільно небезпечної шкоди [6, с. 73].
Існували різні теорії гуманізації покарання,
які доповнювали одна одну. Так, видатний представник кримінально-правової науки М.С. Таганцев справедливо закликав перевести абстрактно-теоретичні спори про сутність кримінального
покарання у сферу практичної правоохоронної
діяльності. Він наголошував, що діяння, щоб
стати злочинним, тобто кримінально караним,
повинно обов’язково заборонятися кримінальним законом реальною загрозою покарання.
«Цей страх не є фантом, який лякає того, хто
посягає на норми права, а реально відчутний на-

слідок такого посягання, яким є справді покарання як прояв особливих юридичних відносин
між каральною владою і злочинцем» [11, с. 821].
Аналогічні визначення призначення кримінального покарання, із прагнення до вирішення
практичних завдань ефективної боротьби зі злочинністю, знаходимо і в інших фундаментальних
кримінально-правових дослідженнях. На думку
видатного українського криміналіста ХХ століття Е.Я. Немировського, покарання є позбавленням злочинця будь-якого із належних йому благ,
як наслідок діяння, що виражається в засудженні
останнього й особи від імені держави та призначене судовими органами з метою підтримання
непорушності права й охорони свобод [7, с. 101].
Для визначення юридичного поняття кримінального покарання виникала необхідність чіткого законодавчого закріплення підстав кримінальної відповідальності, оскільки склад злочину
є єдиною підставою як кримінальної відповідальності, так і покарання.
У теорії кримінального права кінця ХІХ –
початку ХХ століття вже закріпилося достатньо
аргументоване розуміння покарання як зворотна
сторона наявності в суспільно небезпечній поведінці складу злочину, а в цілому – як вираження
особливих юридичних відносин між державою і
злочинцем: держава фактично виступає в якості і
суб’єкта, і об’єкта цих відносин. Така кримінальноправа концепція була покладена в основу кримінального законодавства багатьох країн. Інститут
кримінального покарання вважається більш прогресивним, чим більш надійно захищає громадян
від свавілля каральної політики [13, с. 24].
Наукові дослідження в галузі поняття і змісту (кримінально-правового та кримінологічного) покарання завжди прямо чи побічно були
пов’язані з концептуальними ідеями гуманізації
кримінальної репресії, а також підвищення її попереджувальної ролі. Така спрямованість досліджень проблеми кримінального покарання сприяла
науковому осмисленню та проблеми покарання
неповнолітніх злочинців, як найбільш вразливих, а
досить часто і беззахисних членів суспільства.
Теоретичний і практичний інтерес до проблеми призначення кримінального покарання
неповнолітнім досить часто підкріплювався спеціальними рекомендаціями з приводу гуманізації
самих умов виконання покарання. Цю обставину
важливо відзначити у зв’язку із загальними несприятливими умовами утримання злочинців майже в усіх країнах світу, відповідно, і неповнолітніх.
Еволюція розвитку кримінального законодавства в напрямку більш чіткої індивідуалізації
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відповідальності, її гуманізації і підвищення попереджувального значення покарання стає все
більш виразним відображенням офіційної політики більшості країн. На думку С.Баршева, покарання служить засобом охорони правомірного
порядку в державі, сама погроза його застосування вселяє страх і може попереджувати вчинення злочинів [3, с. 9].
Якщо у стародавні і середні століття кара
була майже єдиним засобом боротьби державної
влади із злочинністю, то так не вважають мислителі ХХ століття: вони шляхом великого досвіду,
дійшли висновку, що суворі і жорстокі кари не
зменшують кількості злочинних діянь. Тому на цій
підставі висувається на перший план попереджувальна діяльність у двох її напрямках: поліцейські
заходи нагляду, з одного боку, і усунення мотивів,
які сприяють вчиненню злочинів – з іншого [10, с.
85]. Сьогодні кримінальне законодавство надає
можливість застосовувати до осіб, що вчинили
злочин покарання, яке відповідало б і ступеню небезпечності злочину та особі винного. Оскільки
основна мета покарання не кара винного, а щоб він
переосмислив своє ставлення до суспільних цінностей і в майбутньому не вчиняв таких діянь. І як
показує практика, суворість покарання не зажди
призводить до зниження злочинності в державі.
Висновок. Питання про зміст покарання, його юридичну природу і примусовий характер – одне із найстаріших у суспільстві і науці, а розуміється воно як право держави карати й обов’я-зок винних у вчиненні злочину прийняти це покарання. Історичне дослідження кримінального покарання вказує,
що його існування було наявним будь-якому організованому людському суспільству на всіх етапах розвитку. Покарання було і залишається примусовим
заходом, історично мінливим, але необхідним засобом ефективної боротьби зі злочинністю.
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Historical development of pictures of essence of punishment
Summary
The article is devoted genesis of development of pictures of maintenance of punishment. It is investigational, that
punishment is one the oldest facilities of fight against criminality in society and it is understood as a right for the state to
punish and duty guilty in the commission of crime to accept this punishment.
Е.И. Ющик
Историческое развитие представлений о сущности наказания
Аннотация
Статья посвящена генезису развития представлений о содержании наказания. Исследовано, что наказание
является одним самых старых средств борьбы с преступностью в обществе и понимается оно как право государства наказывать и обязанность виновных в совершении преступления принять это наказание.
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Національна академія Державної прикордонної служби України
ім. Б. Хмельницького
КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ПО ЗАСТОСУВАННЮ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
Стаття присвячена розгляду правозастосовчої діяльності органів охорони кордону та компетенції персоналу її посадових осіб по застосуванню зброї. Проаналізовано зміст компетенції персоналу Державної прикордонної служби України по застосуванню вогнепальної зброї.
Ключові слова: силові заходи, вогнепальна зброя, компетенція, Державна прикордонна служба України,
правоохоронні органи.

Постановка проблеми. На Державну
прикордонну службу України (далі – ДПСУ)
покладаються завдання щодо забезпечення
недоторканності державного кордону та охорони
суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні [1, ст.1]. Вагомим чинником
правопорядку на державному кордоні України є
припинення правопорушень, для цього, персонал
ДПСУ наділяється повноваженнями застосовувати
вогнепальну зброю [1, ст.21]. Успішне виконання
завдань правоохоронного органу в цілому залежить від успіху кожного співробітника. В даному
випадку важливою є компетенція персоналу
ДПСУ по застосуванню вогнепальної зброї.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Даній темі присвячені дослідження вченихюристів О.М. Бандурки, А.П. Корєнєва, Б.М. Лазарєва, В.В. Лазарєва, М.І. Єропкіна, Д.Н. Бахраха, В.Б. Авер’янова, Л.Г. Чистоклєтова, Т.О. Коломоєць,
Ю.А. Тихомирова,
О.С. Фролова,
А.Г. Братко, А.Т. Комзюка. Однак, комплексного
дослідження змісту компетенції персоналу Державної прикордонної служби України по застосуванню вогнепальної зброї не проводилося. На
нашу думку, для продовження праці науковців
необхідно дослідити взаємозв’язок правозастосовчої діяльності органів охорони кордону та
компетенції персоналу її посадових осіб по застосуванню зброї.
Виклад основного матеріалу. Поняття
«компетенція» походить від латинського competere – добиватися, відповідати, підходити. В да-ний
час визначається як сукупність встановлених нормативно-правовими актами прав і обов’язків (повноважень) органів та посадових осіб [2, с.53-59].
Компетенція органів держави реалізується
в їх діях по приведенню конкретних юридичних
фактів у відповідність до адміністративно-правових норм і прийнятті державно-владних
рішень, що являє собою вирішення, на основі

норм адміністративного права, індивідуальних
управлінських питань [3, с.23].
Державний орган являє собою складноорганізовану систему, яка призначена для здійснення функцій держави. Для цього він наділяється необхідними владними повноваженнями, має
відповідну структуру, номенклатуру посад, діє у
певних територіальних межах, володіє необхідними матеріальними та технічними засобами [4,
с.20-21]. Крім того, він наділяється обов’язками
забезпечення та контролю виконання встановлених законодавством правових приписів всіма
суб’єктами, яким вони адресовані, гарантує їх
захист від порушень, а також наділяється правами, які необхідні для забезпечення виконання
своїх обов’язків, в тому числі правом на примус.
При цьому, для державних органів реалізація встановлених прав, які забезпечують виконання ними обов’язків – суворо обов’язкова – а
не виконання обов’язків таягне настання відповідальності, в силу цього державні органи можна
назвати не органами застосування права, а органами правозобов’язаними застосовувати право.
«Державний орган служить державі, діє від її імені
і тому володіє диспозитивністю у відношенні
користування своїми правами; він зобов’язаний
реалізувати їх, якщо цього потрубують інтереси
держави» [5, с.50]. Публічна сфера передбачає
об’єднання прав і обов’язків в формулу «повноваження» як правообов’язок, який неможливо
реалізувати в публічних ітересах [2, с.56, 57].
Необхідно підкреслити, що так як державний орган має відповідну структуру, номенклатуру посад, а відповідно до цього посадових осіб,
через яких він здійснює застосування права, тому
державний орган і посадова особа даного органу
є тотожними поняттями, тобто державний орган
може представлятись посадовою особою.
Аналогічно, якщо державний орган застосовуючи право виступає від свого імені, так і від
імені держави, значить і посадова особа даного
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органу, застосовуючи правову норму до об’єкта
застосування, виступає не лише від імені державного органу, але і від імені держави, тому вимоги
посадової особи до об’єкта застосування права
рівнозначні з вимогами держави і обов’язкові
для виконання.
У відповідності до вищевикладенного,
факт вчинення протиправного діяння є підставою для виконання обов’язків державним органом, або його посадовою особою по припиненню
дій правопорушника і застосування, закріпленої
в законодавстві відповідної правової норми.
Забезпечити правопорядок, попереджувати і припиняти правопорушення не можна без державновладного рішення повноваженого органу.
Звичайно, така реалізація правових норм
потребує від суб’єктів застосування суворого
дотримання законності – як волі суспільства, яка
виражається в точному і неухильному виконанні
законів всіма суб’єктами права. Важлива
особливість правової держави – верховенство
закону. «компетентні органи і особи в процесі
вирішення управлінської функції можуть застосовувати норму тільки в межах наданних їм
повноважень і у відповідності з «духом» і «буквою» норми... Правильно зрозумілі правила
застосування норми – гарантія охорони прав і
законних інтересів громадян» [3, с.26].
В результаті, компетенція державних органів є з одного боку – вказанням території
дозволених дій відповідного державного органу
при застосуванні права, а з другого боку –
вказанням меж заборон, за які немає права вийти
державний орган.
В данному зв’язку я поділяю думку авторів, які рахують що компетенція державних органів окреслюється перш за все впливом на певні
сфери суспільного життя на які повинна бути
направленна діяльність того чи іншого органу, і
на ту державну функцію, яку він зобов’язаний та
має право здійснювати застосовуючи до данного
кола суспільних явищ [5, с.43]. в силу цього,
кожен державний орган має свою визначенну
компетенцію, яка полягає в межах: «дозволено
тільки те, що дозволено законом» [6, с.12, 13].
Так, державний примус до якого відноситься право на застосування вогнепальної зброї,
входить в компетенцію далеко не всіх державних
органів, а тільки визначеної категорії: державних
органів примусу, або спеціального апарату примусу. «Саме держава встановлює систему юридичних норм, які регулюють найбільш важливі
відносини між людьми. Держава створює
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систему специфічних органів, покликаних охороняти дані норми від порушень» [7, с.3].
Однією із гарантій дотримання законних
інтересів суспільства, прав і свобод людини, виступають від особи дерави правоохоронні органи,
які для виконання конституційних, законодавчих
та інших правових норм, в межах своєї компетенції, і притаманних їх правових форм та методів роботи здійснюють специфічну правоохоронну діяльність. Для забезпечення вказаних
гарантій дані органи наділяються визначеними
правами і обов’язками, а оскільки порушником
законних інтересів особи і суспільства являється
людина, то і заходами примусу.
Певним правоохоронним органам (силовим
чи спеціалізованим), законом дозволено застосовувати особливі заходи примусу, а саме: фізичну
силу, спеціальні засоби, і в якості крайнього
заходу, вогнепальну зброю [1, ст.21]. В даному
зв’язку специфічним є те, що державні органи та
їх посадові особи, до компетенції яких належить
застосування вогнепальної зброї, у певних об’єктивних обставинах не могли б виконати обов’язки, покладені на них суспільством і державою,
без наявності вказаного права.
Державна прикордонна служба України є
правоохоронним органом спеціального призначення [1, ст.2]. Будучи державним органом
управління, прикордонна служба наділяється
державно-владними повноваженнями і правозастосовчою компетенцією для здійснення правоохоронної, спеціальної та оборонної функції,
забезпечення законності і правопорядку суспільних відносин на державному кордоні. Це один із
державних «інструментів» втілення приписів
нормативно-правових актів в життя.
Органи прикордонної служби в процесі
правозастосовчої діяльності використовують
правові норми різних галузей права, але виходячи із специфіки охорони державних кордонів,
частіше використовуються адміністративноправові норми тому, що їх застосування здійснюється у всіх сферах суспільних відносин.
Право на застосування вогнепальної зброї в
діяльності органів ДПСУ посідає важливе місце,
оскільки воно пов’язане з реалізацією покладених на дані органи функції по припиненню
суспільнонебезпечних дій визначеного характеру, а наслідки застосування вогнепальної зброї
можуть бути найтєчими: від завдання фізичної
шкоди до позбавлення життя правопорушника.
Виходячи із принципу законності, який
включає не тільки право, але й обов’язок компетентних органів та їх посадових осіб застосо-
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вувати адміністративно-правові норми, можна
зробити висновок, що органи охорони кордону
не мають права відмовитись від будь-яких дій що
складають предмет їх діяльності при реалізації
своїх обов’язків, так як незастосування норми у
випадках передбачених законом, буде порушенням законності [3, с.26]. Внаслідок чого, дані
органи під час припинення протиправного діяння
зобов’язані застосовувати дозволені заходи примусу, серед яких дозволеним і об’єктивно
необхідним для припинення суспільно небезпечного діяння визначеного характеру, є застосування
вогнепальної зброї. В результаті можна аргументовано стверджувати, що застосування вогнепальної зброї – це «і п професійна прерога-тива, і
необхідність» [8] органів охорони кордону.
Як було розглянуто, кожен державний орган
має відповідну структуру і номенклатуру посад.
«Посадою називається офіційо встанов-лений
комплекс обов’язків і відповідних їм прав, який
визначає місце і роль службовця в держав-ному
органі» [9], в силу цього посада включає в себе
частину компетенції державного органу, а особа,
яка займає визначену посаду є посадовою особою.
Реалізуючи право на застосування вогнепальної зброї, персонал органів охорони кордону
забезпечують його функціонування виходячи із
своєї компетенції, яка також, як компетенція державного органу, визначається шляхом вказання на:
сферу суспільного життя, яка є об’єктом діяльності персоналу ДПСУ; державну функцію, яка
здійснюється ними в цій сфері суспільних відносин; конкретні повноваження та об’єкти застосування, на які дані функції розповсюджуються.
Сфера суспільних відносин, в якій можливе
застосування зброї – неправомірна поведінка
індивідів, яка проявляється у посяганні на життя,
здоров’я, фізичну свободу людини, суспільну та
державну безпеку, на власність (як життєво
важливі інтереси суспільства), а також у втечі з
місць тримання затриманих, і осіб, яких застали
при вчиненні тяжкого злочину та їх насильницьке звільнення [10, п.2.5.2].
Державна функція, яка здійснюється персоналом органів охорони кордону в даній сфері
суспільного життя – припинення вчинення
суспільно небезпечного діяння та затримання
правопорушника.
Конкретні повноваження – право на застосування вогнепальної зброї проти особи, які
чинять суспільно небезпечні дії і право їх
затримання.
Об’єктом застосування вогнепальної зброї
є особа, яка чинить суспільно небезпечні дії.

З огляду на вищевикладене варто зазначити, що застосувуючи вогнепальну зброю
відносно об’єкта застосування, військовослужбовець ДПСУ діє від імені держави та застосовує
вогнепальну зброю у крайніх випадках, якщо
інші заходи вичерпані або їх застосування для
усунення небезпеки неможливі, – це є його
прямим обов’язком. «Воля суб’єкта застосування
повинна виразитись назовні. В іншому випадку
вона не буде сприйнята тими, до кого вона
звернена, а тому не потягне ніяких юридичних
наслідків» [11, с.50], і, якщо вимогу про припинення суспільно небезпечних дій не підкріпити
правом на застосування сили (у випадку відмови
виконати вимоги), то вона «перетворюється в
кращому випадку у побажання, заклик, і тому
подібне, а в гіршому випадку – у пусте струшування повітря пустим звучанням» [12, с.65].
До того ж, протидія вимогам посадової особи є
перешкодою виконання не лише його функціональних обов’язків та державного органу перед
державою, а держави перед суспільством.
Отже, можна аргументувати, що військовослужбовець ДПСУ, за допомогою застосування
вогнепальної зброї, впливає на поведінку особи,
яка чинить суспільно небезпечні дії, тим самим
прагне досягнути цілі яка міститься в правових
нормах по недопущенню здійснення даного
правопорушення, і владно ревлізує право на
приведення протиправної поведінки суб’єкта у
відповідність із загальноприйнятими та санкціонованими державою нормами поведінки в
суспільстві, а при продовженні протиправного
діяння – припинення правопорушення і затримання порушника.
У відповідності до цього вважаємо, що
факт вчинення суспільно небезпечного діяння є
підставою для персоналу органу охорони кордону, а також державного органу, виконати свій
обов’язок по примусу правопорушника до відмови від протиправного діяння, застосовуючи для
виконання обов’язку закріплену у законодавстві
норму примусу – право на застосування вогнепальної зброї.
Без сумніву, що наслідки застосування
вогнепальної зброї для правопорушника можуть
виражатись у заподіянні шкоди здоров’ю, або
позбавленні його життя. Згідно чого, правомірність дій посадової особи, яка безпосередньо
виконує обов’язки державного органу, а також і
держави по реалізації права на застосування
вогнепальної зброї, повинна бути підкріпленою,
перш за все, нормами які виключають злочиннність діяння з боку правозастосовця.
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Крім цього, під час припиненння суспільно
небезпечного діяння військовослужбовець ДПСУ
піддає себе небезпеці. Згідно з цим, основний
принцип права на застосування вогнепальної
зброї повинен полягати у тому, що «той, хто
більше інших ризикує собою для суспільства,
повинен в першу чергу отримувати захист від
даного суспільства та компенсацію за свої жертви» [13, с.41]. Інакше кажучи, правовий захист
правозастосовця вогнепальної зброї повинен
бути адекватним небезпеці служби.
Захист хиття і здоров’я персоналу ДПСУ,
правомірність заподіяння ними шкоди правопорушнику під час припинення суспільно небезпечного діяння, під час його затримання, протидії опору, а також заподіяння шкоди при певних
обставинах, іншим охороняємим державою
інтересам, відображені в Українському законодавстві нормами кримінального права під такими
поняттями як: «необхідна оборона», «затримання
особи, яка вчинила злочин» та «крайня необхідність» [14, Ст.36, 38, 39]. На мій погляд, для
персоналу ДПСУ дані норми є компетенційними,
оскільки вони забезпечують виконання ними
своїх обов’язків. Основою встановлення компетенції є те, що співробітник повинен передбачити невідворотність заподіяння шкоди йому,
захищаємій особі, іншим охороняємим законом
інтересам, та застосувати захистні дії і вимушено
заподіяти шкоду правопорушнику. У випадку
необхідності, для відвернення великої шкоди,
неминуче заподіяти шкоду іншим охороняємим
державою інтересам.
Всім громадянам держави надається рівне
право на захист. Відповідно до статті 24 Конституції України всі особи рівні перед законом і судом, держава гарантує рівність прав і свобод людини незалежно від посади чи будь-яких інших
обставин. Крім того, відповідно до статті 27
Конституції України, кожний має право захищати свої права і свободи всіма способами, які не
заборонені законом [15].
Персонал ДПСУ є повноправними громадянами держави, відповідно, дія перерахованих
норм кримінального права, що виключають
злочинність діяння під час припинення суспільно
небезпечних діянь, розповсюджується на даних
співробітників не тільки при виконання службових обов’язків, а й у повсякденному житті.
Враховуючи вищесказане, можна зробити
такі висновоки:
Застосування вогнепальної зброї органами
ДПСУ у сфері правозастосовчої діяльності з
охорони правопорядку на державному кордоні є
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особливим видом державного примусу, як виконавчо-розпорядчого державного органу, призначенням якого є припинення суспільно небезпечних дій.
Безпосередньо застосування вогнепальної
зброї органами охорони кордону здійснюється
через їх посадових осіб – персонал ДПСУ.
Застосування вогнепальної зброї персоналом ДПСУ є результатом прояву їх державновладних повноважень в межах особливих охоронних відносин, які складаються у сфері державного управління і охоплюють компетенцію,
обов’язки та права співробітників органів
охорони кордону.
Подальшого наукового дослідження потребує питання змісту правових основ застосування
вогнепальної зброї персоналом ДПСУ.
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Jurisdiction of personnel of State Border Guard Service of Ukraine
is on application of shooting-iron
Summary
The article is devoted consideration of law usege activity of organs of guard of border and jurisdiction
of personnel of it public servants on application of weapon. Maintenance of jurisdiction of personnel of State
border guard service of Ukraine is analysed on application of shooting-iron.
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Компетенция персонала Государственной пограничной службы Украины
по применению огнестрельного оружия
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению правоприменительной деятельности органов охраны границы
и компетенции персонала ее должностных лиц по применению оружия. Проанализировано содержание компетенции персонала Государственной пограничной службы Украины по применению огнестрельного оружия.
Ключевые слова: силовые меры, огнестрельное оружие, компетенция, Государственная пограничная служба Украины
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Суддя апеляційного суду Чернівецької області, Чернівці
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТА ОСОБИСТОСТІ ПОТЕРПІЛОГО
У ЮРИДИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
Спираючись на актуальність і необхідність системних змін у стосунках держави з громадянином через
призму прав людини на сучасному етапі розвитку українського суспільства, розглянено комплекс психологоюридичних характеристик потерпілого у кримінальному процесі, дослідження і пізнання яких робить можливим використання їх як дієвого інструменту у реалізації завдань судово-слідчої діяльності. На підставі проведеного теоретичного аналізу автором запропоновано синтетично-особистісний підхід до вивчення психологічного
портрета особистості потерпілого у кримінальному процесі.
Ключові слова: потерпілий, особистість потерпілого, психологічні особливості, психологічний портрет
потерпілого, подія злочину, кримінальний процес.

Постановка проблеми. Стрімкий технічний, науковий та інформаційний розвиток людства, економічна нестабільність та зниження рівня
життя призвели до занепаду та знецінення основних людських цінностей. Заниження, а подекуди і повна відсутність морально-етичних критеріїв у формуванні особистості людини поставило
сучасну Україну на коліна перед фактом зростання
злочинності і його наслідком – збільшення чисельності потерпілих. Проблема їх захисту – кричуще
антисоціальне та ганебне явище сучасного суспільства, яке переживає зараз нелегкі часи. Звичайно,
за один день не зміниш того, що формувалося десятиліттями, однак позитивний поступальний рух
уперед у даному напрямку все ж є.
Психологічна характеристика потерпілого
включає в себе дослідження його особистості,
закономірностей та механізми формування психічного стану, поєднання психологічних особливостей і рис людини, що визначають її своєрідність. Тільки у всій своїй сукупності психологічні риси потерпілого дають можливість створити
загальне уявлення, цілісну психологічну картину
про особу потерпілого.
Ступінь наукової розробки. Дослідження
психологічний характеристик потерпілого як
учасника кримінального процесу здійснювалося
юристами та психологами : В.В. Бедь., В.П. Божьєвим, В.Л. Васильєвим, М.І. Гошовським, Б.З.
Загурським, В.О. Коноваловою, Костицьким
М.В., В.В. Кошинцем, М.Я. Марчаком, І.І. Потеружею, Т.І. Присяжнюк, В.М. Савицьким, М.В.
Сенаторовим, В.Ю. Шепітьком та іншими.
У своїх наукових працях зазначені автори торкалися психологічних характеристик потерпілих у
кримінальному процесі на підставі положень
чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства. На переконання автора
статті, питання юридико-психологічних особли114

востей даного учасника кримінального процесу
недостатньо вивчене у вітчизняній літературі, а
тому потребує подальшого наукового дослідження.
Метою статті є аналіз юридико-психологічних характеристик комплексного психологічного портрету особистості потерпілого у кримінальному процесі.
Виклад основного матеріалу. У літературі психологічний портрет будь-якої особи, у тому числі і потерпілого, змальовують за допомогою трьох складових: біогенетичних задатків,
впливу соціальних факторів і внутрішнього психосоціального я.
У структурі особистості потерпілого виділяють: можливості, властивості та спрямування.
До можливостей відносять рівень розвитку пізнавально-емоційних, чуттєво-вольових психічних процесів, загальні здібності, ступінь розвитку пам’яті. Властивості особистості потерпілого
характеризуються темпераментом, характером і
спеціальними здібностями. Спрямування проявляється у формуванні його мети, яку він ставить
перед собою, прагненнь, мотивів, відповідно до
яких він діє.
Досить цікава з цього приводу концепція
К.К. Платонова щодо динаміки функціональної
структури особистості, згідно з якою індивіда необхідно досліджувати на соціально-психологічному, психолого-педагогічному, індивідуально-психологічному та біопсихічному рівнях, і тільки завдяки такому дослідженню можна отримати повне
уявлення про ту чи іншу особу [8, ст.86].
Особистості потерпілого у кримінальному
процесі притаманні такі психологічні характеристики:
самооцінка - охоплює його оцінку щодо самого себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей, внаслідок вчиненого злочину
вона може бути і неадекватною, на відміну від аде-

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

Ю.Ю. Цимбал

кватної до моменту його вчинення. Неадекватна
самооцінка теж може бути завищеною або заниженою, що часто спричиняє до розвитку комплексу
неповноцінності, стійкої невпевненості;
самоповага - визначає відношення потерпілого до того, на що він претендує і є компонентом
свідомості, в якому відображається бережливе і
шанобливе ставлення до власного я, ступінь піклування про себе. Після вчинення злочину потерпілому необхідно для збереження самоповаги виявляти більшу активність для досягнення поставлених перед собою прагнень або знизити рівень домагань з метою недопущення внутрішнього психологічного конфлікту із власним я;
характер, у якому знаходять вираз суспільно-історичні умови життя потерпілого, спрямованість його виховання, він є своєрідним виразом
індивідуальних рис людини, що формуються в
процесі її розвитку, під впливом умов виховання
та проявляється у поведінці. У літературі часто
зазначають, що основою характеру є темперамент, проте не всі науковці з цим погоджуються,
вказуючи, що темперамент зумовлений типом
нервової системи, а характер може перебувати
тільки під впливом темпераменту. До структури
характеру потерпілого входять: ставлення до суспільства, людей, соціально-етичних цінностей,
себе самого, праці, матеріальних речей;
емоції виступають вираженням і регулятором активності потерпілого, свідчать про значення того чи іншого явища для нього і регулюють загальну спрямованість та динаміку його
поведінки [6, ст.118]. Якщо контроль потерпілого над своїми емоціями у момент заподіяння злочину буде несвоєчасним, то рішення, прийняте в
даній ситуації, буде запізнілим і не матиме необхідної ефективності та доцільності;
суспільна установка потерпілого або його
ціннісні орієнтації являють особою певний стержень свідомості, який охоплює помисли і почуття людини, з урахуванням яких вирішуються важливі життєві питання, це своєрідна система соціальної орієнтації, яку особа для себе прийняла.
На важливості врахування даної характеристики
наголошували А.Г. Здравомислов та В.А. Ядов
[3, ст.199], а А.М. Яковлєв розуміє під установкою потерпілого здатність діяти у визначений
спосіб чи вибіркове створення зв’язків[ 16,
ст.85]. За загальним правилом, установка будьякого індивіда це – неусвідомлюваний стан готовності до діяльності, за допомогою якої людина може задовольнити ту чи іншу потребу. Вона може
знаходити свій прояв у стандартизованих судженнях, некритично засвоєних людиною під час спіл-

кування з іншими людьми, в упередженості, виокремленні того, що має для неї важливе життєве
значення, саме тому потерпілий може бачити в
об’єктах те, що він хоче бачити, а не те, що є насправді;
переконання – система мотивів потерпілого, що спонукають його діяти відповідно до власних поглядів і принципів, його підґрунтя становлять знання, які для людини є істинними, незаперечними, в яких вона не має сумніву. Особливість переконань полягає в тому, що в них знання
постають в єдності з моральними й естетичними
почуттями, інтелектом особистісті;
переживання потерпілого є проявом його
почуттів, співвідношення їх із предметом чи особою, які їх викликають. Ступінь усвідомлення
переживань внаслідок учиненого злочину в потерпілого спочатку може бути досить високим,
але це не означає, що крім держави, адекватно
реагувати на вчинений злочин при визначенні
його наслідків не може і сам потерпілий. При
першому розумінні завданої шкоди у нього знаходять прояв симптоми людини, яка зіткнулася з
неочікуваною і тяжкою в моральному плані
втратою, розвивається апатія, дипресія, упадок
духу, приступи гніву, знижується самооцінка,
загострюється відчуття небезпеки, втрачається
довіра до навколишніх людей. Часто він залишається сам на сам зі своїм нещастям, що призводить до трагедій. С. Яковенко стверджує, що
внаслідок переживання внутрішній світ людей
(образ «Я та довкілля», ціннісні орієнтації) зазнає суттєвих змін, внаслідок чого формується
«комплекс потерпілого» [15, ст.5].
За загальним правилом, потерпілий від
злочину переживає його наслідки у формі трьох
основних психологічних стадій : реакція на злочин і її розвиток, усвідомлення завданої шкоди
та пошук виходу. Для першої стадії характерний
шок, для другої – розпач, гнів, а на третій – потерпілий витісняє спричинену йому психологічну
шкоду та спрямовує свою енергію на інші види
діяльності [13, ст.163].
Ми вважаємо правильною думку Г. Зера,
що потерпілий (жертва) проходить три психологічні кризи, цикли після вчинення злочину: криза
особистості, де він намагається зрозуміти чому
саме з ним сталося нещастя, що ж він за людина,
чи є господарем свого життя; криза взаємовідносин, де актуальними стають питання довіри до
близьких, друзів, навколишнього оточення; криза розуміння, переосмислення матеріальних і духовних цінностей суспільства [4, ст.117]. Тому
вкрай необхідно доводити до відома потерпіло-
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му, що йому завдана шкода, але це не повинно
було статися саме з ним, що він цього не заслуговуєте, у цьому немає його вини [9, ст.81].
У психологічному портреті потерпілого
вбачається тривога, лють, приниження, потреба у
розумінні, гостра реакція на стрес, депресія і
посттравматичний стресовий розлад, змішаний
розлад емоцій і поведінки, що у сукупності утворюють психологічний стан потерпілого. Додатковими його складовими є ретретистська поведінка потерпілого (заглиблення в себе, алкоголізм,
наркоманія, суїцидальні нахили) та витіснення
раціональної людської активності запереченням
суспільного устрою.
Депресивні стани у потерпілих характеризуються подавленим, сумним настроєм, відсутністю апетиту і бажанням скоріше б це забути, відчуттям безнадії та розчарування - і все це поєднується із порушенням сну, підвищеною тривогою. Зовні дані прояви видно не завжди, потерпілі з важкістю, але справляються зі своїми
обов’язками, відвідують роботу, але робоча активність у них знижена, поєднана із замкнутістю та
відсутністю бажання спілкуватися. У клінічній картині мають прояв тривожно-фобічні розлади на
фоні вираженого неспокою із внутрішнім переживанням, відчуттям небезпеки, боязні повторення
психотравмуючої ситуації. Фабула страху чітко
пов’язана з перенесеною психологічною травмою,
симптоматика посилюється під впливом незначних
подразників, а також при проведенні слідчих дій.
Дослідження показали, що чоловіки переживають психологічні наслідки злочину складніше, ніж жінки, хоча завжди очікується, що вони переноситимуть біль стоїчно і самостійно.
Якщо чоловікам боляче, вони не визнають це, і
звичайно не шукають допомоги, внаслідок того,
що чоловік повинен усе переносити мужньо, а
тому він не може бути жертвою злочину.
Наслідком злочину для будь-якої людини є
психічна травма, яка спричиняється важкою,
травмуючою подією і викликає глибинні переживання, з якими важко впоратися. Це психічне
явище, сутність якого полягає у тому, що особливі умови життєвого середовища впливають на
особистість із дуже великою силою і руйнують
психічні функції найвищого рівня, а саме: способи управління власними психічними функціями і
способи орієнтації в життєвому просторі [10,
ст.3]. Подія, що це все викликає, за Ч. Фіглі, має
бути неочікуваною, небезпечною і гнітючою [7,
ст.56] і складатися з екстремальної травматичної
події злочину великої інтенсивності або із повторення даних ситуацій. У психіці потерпілого по116

дія злочину знову відтворюється у формі
нав’язливих образів, думок, постійної присутності у снах, раптових дій чи відчуття начебто все
відбувається знову, інтенсивне переживання при
зіткненні з подіями, що символізують чи нагадують деталі злочину, фізіологічна активність в
ситуаціях, які зовні чи внутрішньо символізують
акти травматичної події. «Я не люблю дорогу,
боюся її переходити, це нагадує мені трасу, на
якій мені доводилося працювати і яка сниться
мені кожну ніч» - із розповіді В., 18 років, яка
постраждала від торгівлі людьми [5]. Потерпілі
намагаються уникнути будь-чого, що асоціативно пов’язано із подією злочину, думок і почуттів,
діяльності, людей чи ситуацій, що викликають
травмуючі спогади. У них помітне зменшення
інтересу до важливих видів діяльності, відокремлення від інших людей, почуття відсутності перспективи в майбутньому.
Виходом із описаної вище критичної ситуації, на нашу думку, є психологічний захист потерпілого як спосіб усунення психологічного дискомфорту. Він у механізмі свідомості потерпілого знаходить свій вияв у запереченні, витісненні, проекції раціоналізації та заміщенні [12,
ст.95], кожен з них відіграє свою немалу роль у
збереженні психологічного здоров’я потерпілої
особи. Заперечення означає намагання особи не
сприймати до «глибини душі» факт учиненого
проти неї протиправного діяння. Витіснення належить розглядати як спосіб уникнення внутрішнього конфлікту шляхом вилучення зі свідомості
неприємної інформації, прикрощів, завданих іншою особою. Проекцією є перенесення власних
переживань через їх соціальну неприйнятність на
інших людей, тобто це може мати місце при віктимній поведінці потерпілого, де особа не бажає усвідомлювати власні провакаційні дії, а перекладає
всю вину на злочинця. Раціоналізація як механізм
психологічного захисту потерпілого від злочинних
наслідків є псевдорозумним поясненням особою
бажань, вчинків, визнання яких загрожувало б
втратою самоповаги, до прикладу – нівелювання
важливості злочинних наслідків при віктимній поведінці потерпілого. Заміщення полягає у перенесенні своїх негативних емоцій на інших людей.
Потерпілі більшою чи меншою мірою ніби
наново переживають події злочину, з метою обмеження його впливу на спогади часто використовують так звані «стратегії виживання»: 1) уникнення (характеризується тим, що потерпілі роблять усе можливе, аби уникнути подальшого насильства та знущань, замикаються в собі); 2) ідентифікація себе зі злочинцем (потерпілі часто
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ставлять себе на місце злочинця, аби зрозуміти
його погляди, думки, почуття); 3) байдужість
(потерпілі не висловлюють власні думки, не демонструють почуття, стають інертними, їхнє
життя зводиться до животіння).
Оскільки у літературі не приділяється належна увага соціально-психологічній дезадаптації потерпілого за наслідками злочину, а її вплив
на формування психологічного портрета потерпілого значний, автор вважає за необхідне її дослідити. Звичайно, у процесі життя особа формує
свій соціальний статус, чим адаптовується до
умов соціуму, формуючи своє ставлення до суспільно-моральних норм і етичних цінностей. Відповідно, злочин здійснює перелом механізму
адаптації і призводить до втрати нормальної
життєдіяльності особою, погіршення її взаємодії
із суспільством, до неадекватної та дезадаптивної поведінки, що є наслідком негативного морального впливу [2, ст.236]. За загальним правилом, дезадаптація – це непристосованість, конфлікт особи із соціальним середовищем, широка
гама психоемоційних переживань, хід внутрішньопсихологічних процесів, що призводить не до
розв’язання проблемної ситуації, а до її поглиблення. Ю.А. Александровський визначає дезадаптацію як «поломку» в механізмі психічного
здоров`я при гострому чи хронічному емоційному стресі. А й справді, розглядаючи клінічну картину посттравматичного стану потерпілого, часто знаходимо риси, характерні процесу дезадаптації в соціально-психологічному плані, - порушення рівноваги особи потерпілого і навколишнього середовища в силу впливу негативних наслідків злочину, нездатність адаптуватися до «нових умов життя» після злочину, недостатня активність, труднощі в реалізації основних соціальних потреб, неадекватна орієнтація у спілкуванні. Розглядаючи даний психічний процес, автори
Р.Б. Березін і Налгаджян А.А. виділяють три його різновиди: стійка ситуативна дезадаптація має
місце тоді, коли потерпілий не знаходить шляхів
і способів соціальної адаптації після вчинення
злочину, хоча здійснює відповідні спроби до її
здійснення; тимчасова дезадаптація може бути
усунена при застосуванні адекватних адаптивних
заходів; загальна стійка дезадаптація знаходить
прояв у виникненні психопатологічних станів,
невротичних синдромів. Отже, результатом соціально-психологічної адаптації потерпілого є стан
дезадаптації його особистості.
В основі соціально-психологічної дезадаптації потерпілого лежить конфлікт між злочинцем і потерпілим, внаслідок якого в останнього

формується неадекватне реагування на умови і
вимоги навколишнього світу у формі тих чи інших відхилень у поведінці, стійкого психологічного дискомфорту. Ряд психологів підтримують
думку, якщо розглядати особу потерпілого через
призму його психологічного комплексу навколишнього відчудження, то у поведінці можна
помітити виникнення захисних форм, створення
змістових та емоційних бар’єрів у відносинах із
оточуючими. Л.С. Виготський вважає, що дана картина характерна у кризові, переломні моменти
життя людини, коли те, що відбувається різко змінює «ситуацію соціального розвитку» [1, ст.263264]. Аналізуючи все викладене вище, вважаємо,
що домінуючою стратегією подолання соціальнопсихологічної дезадаптації потерпілих від злочинів
є допомога вказаним особам у відновленні, формуванні і розвитку достатньої самоорганізації, через
з`ясування життєвих потреб, ціннісних орієнтацій
на даному етапі життя [14, ст.136].
Дослідивши потерпілого з психологічногопогляду, надавши повну характеристику всіх його психологічних ознак, ми вважаємо за доцільне
запропонувати свою їх класифікацію. Як і будьяка інша класифікація, класифікація психологічних ознак потерпілого має дещо умовний характер, але і такий поділ дає змогу змістовніше зрозуміти його суть. Ще Г. Спенсер писав, що справжня класифікація містить в один клас такі предмети, які мають між собою більше спільних
ознак, ніж кожний із них має з усіма решта предметів, та не входить у клас [11, ст.549]. За генезисом виникнення характеристики особистості
потерпілого поділяються на: соціально-психологічні: самосвідомість, самоповага, правосвідомість, ціннісні орієнтації та біофізичні : тип нервової системи, темперамент, емоції тощо; за
емоційною спрямованістю: позитивні – оптимізм, негативні – агресія, конфліктність.
Песимістична особистісна установка на
майбутнє в цілому і на перспективи виходу із
кризи пов'язана із втратою сенсу життя як найвищої цінності. У наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених описуються такі типи життєвих ситуацій, які в поєднанні з додатковими несприятливими чинниками здатні актуалізувати проблему втрати змісту життя: події, пов'язані з фізичним здоров'ям або психічними особливостями індивіда; життєві ситуації, викликані соматичним захворюванням або нещасним випадком;
проблеми, спричинені зовнішніми обставинами.
Отже, проблема пошуку сенсу життя для потерпілих така ж актуальна, як і проблема його втрати,
адже кожна з них відіграє роль одного з домінант-
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них регуляторів людської поведінки. Водночас
знецінення власного життя може розглядатися як
детермінант особистісної дезадаптації, вихід із якої
потребує психологічної допомоги.
Розуміння поняття «психологічна допомога» охоплює: непрофесійну само- та взаємодопомогу потерпілих, яка найбільш доступна, оперативна та досить ефективна за умов достатнього
загального рівня психологічної культури населення; професіональну пряму допомогу потерпілим, що здійснюється силами психологів, які
працюють в установах охорони здоров'я, освіти
тощо; професіональну опосередковану допомогу,
що здійснюється на рівні країни, області, району
і передбачає участь психологів.
Звичайно, психологічна допомога охоплює
відновлення відчуття контролю та безпеки і починається з тіла та поступово поширюється на зовні,
у напрямку встановлення контролю над оточенням.
Хоча почуття потерпілого можуть швидко змінитися, а він повертатиметься до звичайного соціального функціонування, однак стабілізацію на рівні
симптомів не треба плутати з повним відновленням. Лише через процес відновлення повної здатності переживати весь спектр емоцій, включаючи
смуток, можна відновити відчуття цілісності «Я» і
його непорушність у потерпілого.
Висновки. Психологічна характеристика
потерпілого охоплює соціально-психологічні,
загальнопсихологічні та індивідуально-психологічні властивості його особистості, які доцільно
розглядати цілісно, адже вони становлять єдиний
ряд із додатковими складовими : спілкування,
спрямованість, характер, самосвідомість, досвід,
інтелектуальні або психічні процеси, психофізіологічні якості.
Усі ці обставини свідчать про необхідність
розробки у юридичній психології добре обґрунтованого синтетичного особистісного підходу до
дослідження особи потерпілого, який був би зорієнтований на розв’язання практичних психолого-юридичних проблем. Він повинен базуватися
на науковому уявленні про особистість як
суб’єкта діяльності й поведінки, складну соціально зумовлену цілісну систему психічних якостей індивіда. Даний підхід повинен враховувати
особистість у її психологічній структурі та взаємозв’язки між її елементами, що виявляються і
розвиваються у діяльності й поведінці та відповідають конкретній соціальній ситуації життя
людини, певному віковому етапу її розвитку. Це
надасть можливість слідчим і суддям визначати
індивідуальність особистості потерпілого в єдності з його своєрідністю, неповторним сполучен118

ням якісно та кількісно розвинених індивідуально-психологічних і соціально-психологічних
властивостей, які зумовлюють поведінку та діяльність у певних життєвих ситуаціях. Аналіз наукових даних, наведених у працях відомих психологів і юристів, свідчить про необхідність визначення особистості потерпілого як складної системи, в якій диференціюються та інтегруються різноманітні психологічні якості. Вони формуються у
потерпілого протягом тривалого часу, в умовах
здійснення власної діяльності та спілкування з іншими людьми та внаслідок вчинення злочину.
Зважаючи на все наведене вище, особистість потерпілого варто вважати “системою систем”.
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Y.Y. Tsymbal
The peculiarities of psychological portrait of victim personality in Law context
Summary
The article deals with complex of psychological-juridical characteristic of the victim in criminal process, investigation of which can be used as the instrument in realization of tasks of court investigation activities, based on actuality and necessity of system changes in relation between state and person through the
prism of human rights in modern period of development of Ukrainian society. The author proposed synthetic-personal approach to the studying of psychological portrait of victim personality in criminal process,
based on theoretical analysis.
Key words: victim, victim personality, psychological peculiarities, psychological portrait, crime event,
criminal process.
Ю.Ю. Цимбал
ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ПОТЕРПЕВШЕГО
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация
Основываясь на актуальности и необходимости системных изменений в отношениях государства с гражданином через призму прав человека на современном этапе развития украинского общества,
рассмотрен комплекс психологически-юридических характеристик потерпевшего в криминальном
процессе, исследование и познание которого дает возможность использовать его как действенный
инструмент в реализации задач судебно-следственной деятельности. На основании осуществленного
теоретического анализа автором предложен синтетически-личностный подход к изучению психологического портрета личности потерпевшего в криминальном процессе.
Ключевые слова: потерпевший, личность потерпевшего, психологические особенности, психологический портрет потерпевшего, событие преступления, уголовный процесс.
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УМОВИ ТА ПРИЧИНИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
На національному рівні детермінантами транснаціональної організованої злочинності є: соціальноекономічні; політичні; правові; культурні. Зазначені детермінанти проявляються у комплексі і за своєю сутністю
виступають умовами ТОЗ на національному рівні, а не безпосередніми її причинами.
Ключові слова: транснаціональна організована злочинність, умови, причини ТОЗ.

Постановка проблеми. Транснаціональна
організована злочинність є вищою формою еволюції національної організованої злочинності,
тому її існування зумовлюється причинами та
умовами останньої.
Перетворення організованої злочинності на
транснаціональну певною мірою стало можливим завдяки тим же соціальним і економічним
суперечностям, що проявилися в намаганні
окремих груп або осіб отримати необмежену фінансову вигоду від кримінальної діяльності, пізнати нові джерела кримінального та квазікримінального бізнесу сучасного світу» [1, c. 115].
Ступінь наукової розробки. Сьогодні
причини й умови організованої злочинності на
національному рівні розглядалися у працях як
вітчизняних, так і зарубіжних кримінологів:
В.О. Алексєєва, Ю.М. Адашкевича, Ю.М. Антоняна, Д. Альбіні , Ф. Айенні, А.Н. Волобуєва,
С.В. Ванюшкіна, Р.Р. Галіакбарова, О.І. Гурова ,
Є.Б. Галкіна, І.М. Даньшина, А.І. Долгової, С.В.
Дьякова, О.С.Ємельянова, В.Є. Емінова, М.Г. Іванова, С.М. Іншакова, І.І. Карпеця, М.І. Ковальова,
Н.Ф. Кузнєцової, Ю.Г. Козлова, Д. Крессі, Р. Келлі , Р. Кларка, Б.В. Лизогуба, В.В. Лунєєва, Ф. Мартенса, А.С. Нікіфорова , В.А. Номоконова,
В.В.Осіна, В.С. Овчинського, А.С. Овчинського,
В.Д. Пахомова, В.С. Разінкіна, А.Л. Репецької, Е.
Сатерленда , М.А. Стручкова, М.І. Слінька,
О.В. Топільської, П. Тремблея, В.С. Устінова, Л.
Шеллі та інших [2, 53–56; 3; 4; 5].
Виклад основного матеріалу. Разом із тим
названими авторами не описано механізму впливу причин та умов національної організованої
злочинності на виникнення і розвиток транснаціональної організованої злочинності (ТОЗ). Дослідивши праці зазначених учених, можна дійти
висновку про існування таких умов ТОЗ на національному рівні: соціально-економічні (масштабна бідність, безробіття, нерозвиненість ринкових економічних відносин у державі, механізму
належного контролю над фінансовими, торговими та іншими економічними процесами в державі); політичні (втягнення у воєнні дії країни, по120

літична нестабільність, яка призводить до нестабільності економічної, корумпованість органів
державної влади, зрощення держави із злочинними організаціями, неспроможність держави
боротися і протидіяти злочинності); правові (недосконалість законодавства у частині криміналізації суспільно небезпечних діянь або неефективність правових норм у питанні притягнення до
відповідальності та її реалізації, неефективність
законодавчих механізмів функціонування правоохоронних та судових органів); культурні (нехтування нормами суспільної моралі та духовними цінностями).
Одними з найбільш значущих для існування ТОЗ є соціально-економічні умови. Загальні
причини ТОЗ на національному рівні полягають
у протиріччях соціально-економічного розвитку
суспільства, зокрема у надто несприятливих тенденціях в економічному житті.
Так, обсяг ВВП України з 1991 р., після
проголошення державного суверенітету, скоротився на 60%, промислове виробництво – удвічі,
ще швидше занепадають машинобудування, високі технології. У 5 разів скоротилися обсяги капіталовкладень, відбувається занепад інвестиційної діяльності. Економіка фінансово знекровлена внаслідок поглиблення «тіньового бізнесу».
Платіжна криза блокує виробництво, кредиторська заборгованість з 1998 р. має тенденцію до
перевищення ВВП. Знищуються галузі, зорієнтовані на випуск товарів, що задовольняють соціальні потреби. Майже вдвічі скоротилося споживання населенням необхідних продуктів харчування. За даними «Українського бізнес-ресурсу»
(жовтень 2009 р.), Україна разом із Молдовою
займає найнижче місце в Європі за розміром середньої заробітної платні [6]. Це неповний перелік чинників, що впливають на формування сучасної ТОЗ в Україні.
В останні роки на структуру і динамку ТОЗ
в Україні впливають такі економічні фактори.
По-перше, неефективність правових реформ в
економічній і фінансовій сферах та організації
системи адміністративного управління й контро-
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лю. По-друге, нестабільність економіки, особливо платіжної спроможності промислових підприємств за спожиті енергоресурси. По-третє, зростання питомої ваги нелегальної, тіньової економіки. В Україні на сьогодні ТОЗ набирає обертів
унаслідок фінансово-економічної кризи, що поглиблюється і внутрішньою політичною кризою.
До економічних факторів можна також віднести: 1) об’єктивне протиріччя між економічними
потребами соціальних груп населення, окремих
категорій громадян і можливостями суспільства їх
задовольнити; 2) рівень життя більшості населення
нижче рівня забезпечення фізіологічного виживання; 3) розшарування населення за рівнем доходів;
4) інфляція; 5) безробіття; 6) більш високий рівень
прибутків від злочинної діяльності порівняно з рівнем прибутковості легальної діяльності.
Значущі для існування ТОЗ також соціальні умови, що тісно переплітаються з економічними умовами, оскільки в соціальній сфері реалізуються результати економічної діяльності. Аналізуючи соціальні причини організованої злочинності в рамках причинного комплексу, В.Н. Кудрявцев виділяє серед них об’єктивні – нерозвинена
ринкова економіка, слабкість держави, що не в
змозі контролювати фінансові, торгові та інші економічні процеси й операції; безсилля правоохоронних органів; а також суб’єктивні – падіння суспільної моралі, зниження рівня правової культури та
інші фактори [7, c. 16].
Іншими політичними умовами існування
ТОЗ можна вважати: відсутність програмованості та предметності у впровадженні демократичних засад в різні сфери суспільного життя, зокрема економічну сферу суспільства; повільний
розвиток політичної структури та свідомості суспільства, передусім його громадянських інституцій, їх несформованість і неготовність до рівної партнерської участі поряд із державними органами у вирішенні суспільних проблем, однією
з яких є впровадження доброчесності у відносинах з населенням; недостатня визначеність, непослідовність і поверховість у провадженні економічної політики; відсутність державної ініціативи та необхідних організаційних зусиль щодо
створення громадських формувань, незалежних
недержавних структур для зростання активності
населення в боротьбі зі злочинністю.
Проникнення учасників транснаціональних
злочинних організацій в органи державної влади
та управління країни не лише створює для них
сприятливі умови щодо уникнення контролю з
боку правоохоронних органів, а й дає можливість
своєчасно, на власну користь, реагувати на зміни

в усіх сферах життєдіяльності цієї держави, а
іноді й формувати її законодавство.
У малорозвинених країнах можуть спостерігатися випадки нейтрального чи навіть позитивного ставлення до функціонування злочинних
організацій, що впроваджують злочинні кошти в
економіку країни. Нерідко виникають ситуації,
коли навіть якщо формально ведеться боротьба з
діяльністю злочинних організацій, то фактично
вони не притягуються до відповідальності судовою системою тощо.
Транснаціональні злочинні організації
(ТЗО) задля реалізації своєї злочинної мети здійснюють моніторинг національного законодавства, у такий спосіб визначаючи для себе країни, де
буде ефективною та продуктивною їхня діяльність. Варто підкреслити, що не завжди це країни
з високим рівнем економічного розвитку, хоча
саме їх можна розглядати як країни-замовниці
незаконних товарів і послуг, що надаються такими організаціями. Часто для здійснення своєї діяльності ТЗО обирають країни з гіршими показниками рівня розвитку, де менш жорсткий державний контроль, послаблені податкові вимоги,
де недостатньо деталізовані та унормовані правила поведінки фізичних і юридичних осіб. Зазначені умови дають можливість ТОЗ певний час
діяти незаконно, а у перспективі формально легалізувати свою злочинну діяльність.
На відміну від злочинців, котрі не зв’язані
жодними правовими обмеженнями, працівники
правоохоронних органів часто змушені вирішувати всі, без винятку, питання міжнародної співпраці у службовій діяльності лише через відповідні центральні апарати, хоча інколи для забезпечення розв’язання окремих проблем такий спосіб
неефективний. Насамперед це стосується тих
випадків, коли терміново необхідно здійснити
обмін оперативною інформацією, узгодити з
представниками правоохоронних органів інших
держав окремі напрями взаємодії, але внаслідок
вирішення цих питань через центральні апарати
втрачається дорогоцінний час і створюється загроза для якісного виконання завдань протидії
злочинності, причому не лише організованій, а й,
так би мовити, «неорганізованій» загальнокримінальній або економічній.
Проблеми вдосконалення механізму міжнародного співробітництва правоохоронних органів заслуговують на розгляд у рамках самостійного дослідження, тому варто обмежитися викладеним і зазначити, що одним із можливих способів розв’язання проблем міжнародної співпраці
правоохоронних органів видається прийняття між-

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

121

Умови та причини транснаціональної організованої злочинності

народної конвенції або угоди, котра б детально і
всеохоплююче регламентувала ці питання.
До правових чинників також можна віднести: недоліки законодавства, що має регулювати
розв'язання політичних, економічних, соціальних, організаційно-управлінських проблем запобігання ТОЗ, внаслідок чого правова база недостатня для ефективної протидії; відсутність на
нормативному рівні цілісної системи засобів запобіжного впливу на причини й умови, що сприяють корисливим економічним злочинам; неврегульованість відповідальності за вчинення різних
корисливих економічних злочинів, у тому числі з
кваліфікуючими ознаками; формальний характер
чинної системи декларування доходів громадян;
прогалини та нечіткість законодавства, що регламентує підприємницьку діяльність; пасивність
і нецілеспрямованість правоохоронних органів
щодо виконання правових вимог у виявленні корисливих економічних злочинів, викритті винних
у їх вчиненні.
Сприятливими факторами для існування
ТОЗ є низький рівень розкриття фінансовоекономічних злочинів, які мають латентний характер, і неадекватні міри судового покарання за
скоєний злочин – наслідок суперечності та прогалин у законодавстві. Тобто характерна внутрішня суперечливість і неузгодженість системи
законодавства, зокрема економічного, податкового, а також незадовільний стан законодавчого
врегулювання певних сфер діяльності, особливо
економічної, в тому числі недосконалість положень деяких законодавчих актів, що регламентують протидію злочинності.
Варті уваги також культурні умови, суспільства, продукуючи виникнення і поширення
ТОЗ. Незаперечним буде висновок, що транснаціональна, як і будь-яка інша з форм злочинності, можлива в суспільстві, де нехтують нормами
моралі, нівелюють духовні цінності, підтримують і пропагують кримінальну ідеологію. Як зазначає А.І. Долгова, пропагування, особливо серед
молоді, соціально негативних норм, звичаїв, традицій злочинного світу, кримінальної романтики
становить соціально-кримінальну основу формування злочинної поведінки і виникнення антисоціальних груп злочинної орієнтації [8, 364].
Найбільш небезпечний вплив справляється
на молодь, яка виховується на бажанні отримати
красиве та розкішне життя як звичний результат
від вчинення злочинних дій у поєднанні із владою та захистом, який може бути забезпечений
усіма членами організованих злочинних угруповань. Замість вступу до вищих навчальних закла122

дів, отримання якісної освіти деморалізована молодь, на жаль, обирає вступ до злочинних угруповань і швидке отримання прибутків.
Для сприятливого існування ТОЗ важливе
значення має широке пропагування культу надприбутку у бізнесовій сфері, що спричиняє домінування в суспільній свідомості культу збагачення, яке є одним із вагомих чинників, що провокують зростання організованої злочинності,
особливо транснаціональної. Причому йдеться
про збагачення у якомога більших розмірах, у
будь-який спосіб, за будь-яку ціну. Крім того,
відзначений культ надприбутку зумовив існування економічної диспропорції у вигляді пріоритету посередництва над виробництвом.
На нашу думку, маємо повністю погодитися з твердженням О.Г. Кальмана, що гонитва за
коштами і прагнення до економічного благополуччя за будь-яку ціну, як іржа, роз’їдає морально-правові основи суспільства, культуру і духовний потенціал людини. Для усунення цього фактору необхідно залучити фахівців-економістів і
розробити та законодавчо закріпити межі рентабельності товарів і послуг, переглянути критерії
визначення їх собівартості.
Зазначені причини й умови проявляються у
комплексі і за своєю сутністю виступають умовами ТОЗ на національному рівні, а не безпосередніми її причинами. У протилежному випадку, тобто якщо їх розглядати причинами, можна дійти
хибного висновку, що в державі, де проявляються
негативні економічно-соціальні, політичні, правові
та інші чинники, обов’язково існує принаймні організована злочинність. Однак прояв таких чинників не є достатньою умовою для існування ТОЗ.
Виникнення, розвиток і поширення ТОЗ
неможливі без причин цієї злочинності, які за
умов, визначених нами вище, невідворотно викликають, зумовлюють, призводять до існування або
зумовлюють зміни в ТОЗ. При цьому вважаємо, що
причини ТОЗ проявляються в основному на національному рівні, оскільки за своєю суттю причини
злочинності мають суб’єктивний характер. Серед
них причин можна виділити дві великі групи: мотиваційні та психологічні причини.
Національні організовані злочинні угруповання як суб’єкти, носії цієї злочинності свідомо
виходять на новий рівень у своїй злочинній діяльності, оскільки їх представники розуміють, що
саме цей шлях зможе принести для них найбільші прибутки за певних умов. Разом із тим, до
прийняття рішення про вихід у діяльності за кордони держави, вони спочатку аналізують усі
можливі умови, які і сприятимуть такій діяльно-
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сті або можуть їй перешкоджати, а отже, потребують усунення. Тому саме умови формують
майбутню злочинну діяльність організації, визначають найбільш доступний та ефективний вид
злочинної діяльності транснаціональних злочинних організацій.
Крім того, мотиваційна причина діє як
причина конкретного злочину не сама по собі, а
у взаємодії з моральними нахилами людини, яка
замість активного впливу на несприятливу конкретну життєву ситуацію йде шляхом найменшого
опору, виявляючись слабкою перед, можливо,
тимчасовими ускладненнями матеріального характеру. Важливого значення при цьому набувають психологічні причини.
Психологічними факторами злочинності є:
1) втрата значною частиною населення визнаних
людських цінностей (як наслідок – зростання
злочинності й антигуманних уявлень, ідей, концепцій); 2) низький рівень обізнаності населення
з нормами кримінального законодавства; 3) втрата довіри до правоохоронних органів і загальна
апатія до діяльності органів державної влади тощо.
Останній фактор передбачає повну байдужість індивідів, безвольність, відсутність інтересу до всього оточуючого, зневіру в позитивних змінах. Для
підтвердження стану соціальної апатії навіть не
потрібно проводити спеціальних досліджень або
наводити емпіричних даних, оскільки кожен громадянин України, на жаль, може спостерігати цей
стан щодня, у повсякденному житті.
Ще одним підтвердженням може бути абсолютне самоусунення більшості населення від
участі у політичних процесах, наприклад, від контролю за виконанням передвиборчих програм народних депутатів, тоді як, наприклад, у Канаді відомі випадки висловлення масового невдоволення
виборцями з приводу невиконання передвиборчих
обіцянок депутатами Парламенту, що мало наслідком відставку таких депутатів з урядових постів і
дострокове складання депутатських повноважень із
наступним новим балотуванням до Парламенту
вже з новою передвиборчою програмою.
Висновок. Отже, на національному рівні
детермінантами транснаціональної організованої
злочинності є: соціально-економічні (масштабна
бідність, безробіття, нерозвинутість ринкових
економічних відносин в державі, механізму належного контролю над фінансовими, торговими
та іншими економічними процесами в державі);
політичні (втягнення у воєнні дії країни, політична нестабільність, яка призводить до нестабільності економічної, корумпованість органів
державної влади, зрощення держави зі злочинни-

ми організаціями, неспроможність держави боротися і протидіяти злочинності); правові (недосконалість законодавства у частині криміналізації суспільно небезпечних діянь або неефективність правових норм у частині притягнення до відповідальності та її реалізації, неефективність законодавчих
механізмів функціонування правоохоронних та
судових органів); культурні (нехтування нормами
суспільної моралі та духовними цінностями). При
цьому одні з найбільш значущих для існування
ТОЗ – економічні та політичні умови.
Зазначені детермінанти проявляються у
комплексі і за своєю сутністю виступають умовами ТОЗ на національному рівні, а не безпосередніми її причинами. Механізм виникнення,
розвитку та поширення ТОЗ неможливі без причин цієї злочинності, які за умов, визначених нами вище, з необхідністю викликають, зумовлюють, призводять існування або зумовлюють зміни в ТОЗ. Вважаємо, що причини ТОЗ проявляються, в основному, на національному рівні,
оскільки за своєю суттю причини злочинності
мають суб’єктивний характер. Серед таких причин можна виділити дві великі групи: мотиваційні причини та психологічні причини.
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N. Mynailo
Stipulations and causations of the transnational organized crime
Summary
At national level the determinants of the transnational organized crime is: socio-economic; political;
legal; cultural. The noted determinants show up in a complex and after the essence come forward the terms
of TOC at national level, but not by its direct reasons.
Keywords: transnational organized crime, terms, reasons of TOC.

Н. Миняйло
Условия и причины транснациональной организованной преступности
Аннотация
На национальном уровне детерминантами транснациональной организованной преступности
есть: социально-экономические; политические; правовые; культурные. Указанные детерминанты
проявляются в комплексе и за своей сущностью выступают условиями ТОП на национальном уровне,
а не непосредственными ее причинами.
Ключевые слова: транснациональная организованная преступность, условия, причины ТОП.
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